
Discussion Paper Series 
 

 

 

อาํนาจเหนือตลาดของแพลตฟอร์มอคีอมเมิร์ซ:  

พฤติกรรมการแข่งขันด้านราคาในสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยติุการต ์

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร  

 

 

 

Discussion Paper No.70 

18 ตุลาคม 2565 
 

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



1 
 

 อ ำนำจเหนือตลำดของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ: กำรแข่งขันด้ำนรำคำในสินค้ำอุปโภคบริโภค◊ 

ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์1 และ ภูรี สิรสุนทร2 
 

บทคัดย่อ 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีอ ำนำจเหนือตลำด โดยสินค้ำต่ำง ๆ มีรำคำที่แตกต่ำงจำกรำคำที่ขำยใน
ร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพค่อนข้ำงมำก แม้ว่ำสินค้ำที่ศึกษำจะเป็นสินค้ำ อุปโภคบริ โภค 
(consumables) ซึ่งมีลักษณะโครงสร้ำงตลำดเป็นตลำดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขำด (Monopolistic 
Competition) ที่รำคำของสินค้ำประเภทดังกล่ำวอำจมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง ตำมควำมพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อตรำสินค้ำแต่ละตรำที่แตกต่ำงกัน แต่สินค้ำเหล่ำนั้นสำมำรถทดแทนกันไดสู้ง รำคำ
ของสินค้ำเหล่ำนี้จึงควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันไม่แตกต่ำงกันมำก ดังที่ปรำกฏในร้ำนค้ำปลีก
กำยภำพส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเก็บตัวอย่ำงจ ำนวน 10,080 ตัวอย่ำง จำกสินค้ำ 7 กลุ่ม 
21 รำยกำร ซึ่งคัดเลือกโดยสุ่มจำกสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำหน่ำยในร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพพบว่ำ 
รำคำสินค้ำในกลุ่มตัวอย่ำงที่ขำยบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีควำมแตกต่ำงจำกรำคำขำยปลีกใน
ร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพพอสมควร มีทั้งที่สูงกว่ำ และต่ ำกว่ำ นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำค่ำขนส่ง
สินค้ำประกอบด้วย จะท ำให้รำคำบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่สู งกว่ำรำคำขำยปลีก และค่ำขนส่ง
สินค้ำของแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ บทควำมนี้ยังพบว่ำ กำรใช้ Application 
ของแพลตฟอร์ม ท ำให้ค้นหำสินค้ำที่ต้องกำรได้มำกกว่ำ และได้สินค้ำที่รำคำต่ ำกว่ำ กำรใช้ Web 
Browser อนึ่ง ในกำรค้นหำสินค้ำตัวอย่ำงที่ต้องกำร พบสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรเพียง 1,466 
รำยกำรเท่ำนั้น คิดเป็นร้อยละ 14.54  อ ำนำจเหนือตลำดของแพลตฟอร์ม จึงมำจำกควำมสำมำรถ
ในกำรปิดกั้นกำรมองเห็นและน ำเสนอสินค้ำบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้บริโภค กำรก ำหนดอัตรำค่ำ
ขนส่งสินค้ำ และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เข้ำใช้ Application ของแต่
ละแพลตฟอร์ม ท ำให้รำคำของสินค้ำอุปโภคบริโภคบนแพลตฟอร์มมีควำมแตกต่ำงจำกร้ำนค้ำปลีก
ทำงกำยภำพ 

  

                                                           

◊ บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยการก ากับดูแลการแข่งขัน (Competition Regulation) ในธุรกิจแพลตฟอรม์หลายมติิ 
(Multi-sided Platforms) ในประเทศไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
1อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email: supruet@econ.tu.ac.th 
2อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email: puree.sirasoontorn@econ.tu.ac.th 
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Abstract 

There is a general belief that goods purchased online are cheaper than goods in 
retail stores. This paper examines whether such belief is valid. By collecting prices 
and shipping costs of 7 categories, 21 items, of consumables from two most popular 
e-Commerce platforms in Thailand – Lazada and Shopee, it is discovered that 
online prices of those consumables are notably different from their respective retail 
prices in modern-trade retailers. According to the characteristics of consumables 
market which could be deemed as monopolistic competition, price differences of 
same products in different channels should be insignificant due to its high 
substitutability. The results reveal that consumables purchased through e-
Commerce platforms are not cheaper than their respective retail prices; although 
it is possible for consumers to find cheaper prices on such platforms. Therefore, 
such belief is just a myth rather than a fact. It is also found that e-Commerce 
platforms have market power through their abilities to control 1) product visibility 
(only 15 percent out of 10,080 samples matched the sample products), 2) shipping 
costs, and 3) consumers’ usage of platforms’ dedicated online applications 
(applications allow consumers to find cheaper products).  

 

JEL Classification: L13, D43, D83  
Keywords: Consumables, e-Commerce, Platform, Retail Price Differential, Market Power 
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1. กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ได้ของถูก: ข้อเท็จจริงหรือมำยำคติ 

 การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้า ลดต้นทุนในการ
เดินทางเพ่ือเลือกซื้อสินค้า และยังสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลและราคาของสินค้าต่าง ๆ ได้มากมายบน
อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังเป็นปัจจัยเร่งที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์
มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีความเชื่อเป็นการทั่วไปว่า การซื้อสินค้าออนไลน์จะท าให้ได้สินค้าในราคาที่ต่ ากว่าที่เคยซื้อได้
จากร้านค้าปลีกทางกายภาพ เนื่องจากต้นทุนต่าง ๆ ในการขายสินค้าลดลง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสถานที่ ค่าแรงหรือ
ค่าจ้างพนักงาน หรือ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท าให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ าลง3 

ในขณะที่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคม (Social Media) 
หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง แต่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการซื้อขายออนไลน์ที่เติบโต
รวดเร็วมาก จากรายงานของ RISE (2020) ระบุว่า สัดส่วนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของไทยผ่านทางแพลตฟอร์ม อี
คอมเมิร์ซสูงถึงร้อยละ 47 โดยมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประเภท e-Marketplace อันได้แก่ Lazada และ Shopee 
ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 21.62 และ 25.38 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ตามล าดับ 
สอดคล้องกับรายงานของ Kemp (2020) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) จึงกล่าวได้ว่า
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  

 ปัจจัยทางด้านราคาเป็นปัจจัยส าคัญที่จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้น 
แพลตฟอร์ม e-Marketplace ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ส่วนลดในรูปแบบคูปองหรือรหัส (โค้ด) เพ่ือจูงใจให้
ผู้บริโภคนิยมใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้นจนกระทั่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ เป็นช่องทางหลักในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ในที่สุด 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การแข่งขันทางด้านราคาระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรากฎ
อยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประเภท e-Marketplace และเพ่ือทดสอบความเชื่อที่ว่าผลของการแข่งขันบน
แพลตฟอร์มเหล่านี้จะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ในราคาที่ต่ ากว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกทางกายภาพ ซึ่งจะได้น าไปสู่การสร้างความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซอย่างถูกต้อง ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ผลิตที่จ าหน่ายบน
แพลตฟอร์ม และพฤติกรรมต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเอง เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้ผลิตรายใหม่หรือ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดต่อไป 

 บทความนี้จะแบ่งเป็น 5 ส่วน โดยส่วนนี้เป็นบทน าและวัตถุประสงค์ของบทความ ส่วนที่ 2 เป็นการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางด้านราคาและการก าหนดราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาในร้านค้าปลีกทางกายภาพส่วนที่ 3 กล่าวถึงการเก็บข้อมูลและวิธีการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาในส่วนที่ 
4 เพ่ือพิสูจน์ว่าราคาของสินค้าบนแพลตฟอร์มต่ าหรือสูงกว่าราคาในร้านค้าปลีกทางกายภาพและส่วนที่ 5 เป็น
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

  

                                                           
1 https://taobaoland.com/taobao-7-เหตผุล-ท าไมช็อปปิ้งออน/; https://ipricethailand.com/เทรนด/insights/ท าไม-ซอของ
ออนไลน-ถงดกวาไปชอปตามหางนะ/  และ https://www.sanook.com/money/488753/ 
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2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของสินค้ำออนไลน์กับรำคำขำยปลีกทั่วไป 

 แม้ว่าความเชื่อที่ว่า “การซื้อสินค้าออนไลน์จะท าให้ได้สินค้าในราคาถูก” นั้นจะเป็นความเชื่อที่พบเห็นได้
โดยทั่วไป แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้บริโภคยังซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกทางกายภาพก็ยังคงมีอยู่ จึงน าไปสู่ข้อสงสัยที่ว่า ความ
เชื่อดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือมายาคติ ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในส่วนต่อไป  

ผู้ผลิตสินค้าสามารถตั้งราคาขายปลีกสินค้าออนไลน์ได้สามแนวทางด้วยกัน อันได้แก่ 

  (ก) สินค้าท่ีขายออนไลน์มีราคาต่ ากว่าสินค้าท่ีขายผ่านร้านค้าปลีกทางกายภาพ 

  (ข) สินค้าท่ีขายออนไลน์มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ขายผ่านร้านค้าปลีกทางกายภาพ 

  (ค) สินค้าท่ีขายออนไลน์มีราคาในระดับเดียวกับสินค้าที่ขายผ่านร้านค้าปลีกทางกายภาพ 

 2.1. กำรก ำหนดรำคำขำยปลีกสินค้ำ (Retail Price Determination) 

  ก่อนที่จะทบทวนการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวกับความแตกต่างของระดับราคาขายปลีกของสินค้าผ่ าน
ช่องทางออนไลน์กับราคาในร้านค้าปลีกทางกายภาพนั้น ต้องท าความเข้าใจก่อนว่า “ราคาขายปลีก” ของสินค้าต่าง 
ๆ ถูกก าหนดขึ้นมาได้อย่างไร  

  ร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีก (Retailers) ท าหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายและเป็นผู้ที่
ให้บริการน าเอาสินค้าหลากหลายประเภท หลายชนิด หลายยี่ห้อ/ตรา หรือหลายขนาด หรือหลายคุณลักษณะ 
(Attributes) มารวบรวม และเสนอขายให้กับผู้บริโภคในสถานที่เดียวกัน หรือภายใต้หลังคาเดียวกัน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าหลายประเภทในคราวเดียว  

โครงสร้างของราคาขายปลีกประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าสินค้าหรือราคาขายส่ง ต้นทุนในการขนส่ง 
การจัดเก็บ และการจัดวางสินค้าในร้าน และค่าโสหุ้ย (overhead costs) อ่ืน ๆ รวมทั้งอัตราก าไรที่ต้องการ (profit 
margin) ในการบวกเพ่ิมค่าโสหุ้ยและอัตราก าไรที่ต้องการนั้น ผู้ค้าปลีกจ าเป็นต้องค านึงถึงงบประมาณของผู้บริโภคที่
มีและความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภค ซึ่งข้ึนอยู่กับค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูง ผู้ค้าปลีกจะสามารถบวกเพ่ิมค่าโสหุ้ยและอัตราก าไรได้ต่ า จึงน าไปสู่พฤติกรรมการตั้ง
ราคาแบบเลือกปฏิบัติ (Price Discrimination)  (Bliss, 1988) ดังนั้น ผู้ค้าปลีกจึงมีช่องทางในการด าเนินกลยุทธ์ด้าน
ราคา สอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura (2008) ที่พบว่า ราคาขายปลีกของสินค้าต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดียวกันเพียงร้อยละ 16 เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีสาเหตุทางการตลาดหรือเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 17 และเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางเดียวกันกับสินค้าที่อยู่ภายใต้เครือของร้านค้าปลีกเดียวกัน ถึงร้อยละ 65 

 2.2. รำคำสินค้ำที่ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ ำกว่ำรำคำสินค้ำในร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพ 

  เหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อที่ว่า “ราคาของสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่ ากว่าราคาสินค้าใน
ร้านค้าปลีกทางกายภาพ” นั้น ประกอบไปด้วย  

   (1) ต้นทุนในการด าเนินการของร้านค้าออนไลน์ต่ ากว่า เพราะร้านค้าออนไลน์ไม่จ าเป็นต้อง
มีหน้าร้าน จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ลงได้มาก ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค 
และการตกแต่งร้าน ซึ่งกลายเป็นโสหุ้ยที่ต้องบวกเพ่ิมเข้าไปในการตั้งราคาสินค้า  เมื่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลดลง ราคาที่
จะต้องบวกเพ่ิมจึงลดลงตามไปด้วย ท าให้ราคาของสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ลดลง  (The Balance, 2021; 
Varghese, 2022) 
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   (2) ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์ได้อย่างสะดวก ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันระหว่างร้านค้าออนไลน์ ท าให้ราคาขายลดลง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองด้านราคา
มากขึ้น และมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น (The Balance, 2021; Varghese, 2022) นอกจากนี้ ผู้บริโภค
สามารถด าเนินกลยุทธ์ในการเลือกชมสินค้าที่ร้านค้าปลีกทางกายภาพ แล้วท าการเปรียบเทียบราคาจากช่องทางต่าง 
ๆ ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งอาจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์จากร้านใด ๆ ก็ได้ หรือที่เรียกว่า Showrooming ซ่ึงจะเพ่ิมแรง
กดดันให้กับร้านค้าออนไลน์ในการแข่งขันกันมากข้ึน จนกระท่ังราคาของสินค้าลดลง (Mitra, 2022) 

   (3) ต้นทุนธุรกรรม (transaction costs) ของการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายลดลง
อย่างมาก ผู้ผลิตสินค้าสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง ลดการใช้พ่อค้าคนกลาง ท าให้ราคาของสินค้า
ลดลง รวมทั้งต้นทุนในการโฆษณาท่ีต่ ากว่าเมื่อท าการโฆษณาออนไลน์ (Varghese, 2022) 

   (4) ร้านค้าออนไลน์จ านวนมากเป็นร้านขนาดเล็ก ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล จึงไม่ต้องเสีย
ภาษี ท าให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ ากว่าร้านค้าอ่ืน ๆ ที่มีการเสียภาษีในระบบ (The Balance, 2021) 

   (5) เมื่อต้นทุนในการด าเนินการลดลง ท าให้ร้านค้าออนไลน์สามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคา
แบบเลือกปฏิบัติได้มากขึ้น ร้านค้าออนไลน์สามารถจัดรายการส่งเสริมการขายได้ในลักษณะที่แตกต่างจากร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการส่งเสริมการขายประจ าเดือน หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่า
ขนส่งสินค้าด้วย ท าให้หากผู้บริโภคสามารถแสวงหาประโยชน์จากกลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที จะส่งผลท าให้
ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่ต่ ากว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป (The Balance, 2021) 

 2.3. รำคำสินค้ำที่ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์สูงกว่ำรำคำสินค้ำในร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพ 

  อย่างไรก็ตามมีการศึกษาหลายชิ้นที่อธิบายว่า ราคาสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้นสูงกว่า
ราคาในร้านค้าปลีกทางกายภาพ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาขายปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพ รวมต้นทุนต่าง ๆ เข้าไปแล้ว แต่เมื่อสินค้า
เดียวกันถูกน ามาจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ต้นทุนหลายอย่างถูกหักออกไป ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน 2.2 ข้างต้น 
แต่ผู้บริโภคจ าเป็นต้องจ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริงตามจ านวนค าสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ ในขณะที่ หากผู้บริโภคซื้อ
จากร้านค้าปลีกทางกายภาพเพียงร้านเดียว จะสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าในรูปแบบของต้นทุนค่าเดินทาง
และค่าเสียเวลาต่อการเดินทางไปซื้อสินค้าหนึ่งครั้ง (Varghese, 2022) 

   (2) การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคจ าเป็นต้อง “รอ” เพ่ือให้สินค้าที่ซื้อนั้นถูก
ส่งมาโดยบริการขนส่งเสียก่อน จึงท าให้ต้องเสียเวลาในการรอ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่สินค้า
จะเสียหายระหว่างการขนส่ง (damage in transit) และสูญหาย (loss in transit) แม้ว่าร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะมีบริการต่าง ๆ เพ่ือชดเชยความเสียหายและ/หรือสูญหายเหล่านี้ไว้แล้วก็ตาม 
ผู้บริโภคก็ยังคงต้องเสียเวลาและวุ่นวายในการเรียกร้องค่าชดเชยอยู่ดี ในขณะที่ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกทางกายภาพ 
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าได้ด้วยตนเอง และสามารถน าสินค้ากลับมาใช้หรือบริโภคสินค้าได้ในทันทีที่ซื้อ 
(Varghese, 2022) 

   (3) กรณีที่ร้านค้าปลีกทางกายภาพ ประสบปัญหาจากพฤติกรรม Showrooming ของ
ผู้บริโภค  ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์หรือร้านค้าปลีกทางกายภาพได้ โดยดูและสัมผัสสินค้าท่ี
ร้านค้าปลีกทางกายภาพ แล้วเปรียบเทียบราคาเพ่ือเลือกซื้อสินค้าเดียวกันในราคาที่ต่ าที่สุด ร้านค้าปลีกทางกายภาพ
จึงแก้ปัญหาโดยการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และเปิดร้านค้าออนไลน์ของตนเอง แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ของ Mitra 
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(2022) ชี้ให้เห็นว่า ร้านค้าที่ปรับตัวสู่การขายทั้งสองช่องทาง หรือ Omnichannel นั้น จะท าให้ร้านค้าได้รับ
ประโยชน์ แต่ตลาดของสินค้านั้นจะหดตัวลง ท าให้ราคาขายของสินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้น 

 2.4. รำคำสินค้ำที่ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เท่ำกับหรือใกล้เคียงกับรำคำสินค้ำในร้ำนค้ำปลีกทำงกำยภำพ 

  การศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งชี้ให้เห็นว่าราคาของสินค้าเดียวกันที่จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้า
ปลีกทางกายภาพนั้น เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมาก Cavallo (2017) ท าการศึกษาความแตกต่างของราคาสินค้าของ
ผู้ค้าปลีกที่มีช่องทางการขายหลายทาง ว่าราคาขายสินค้าออนไลน์กับร้านค้าปลีกทางกายภาพมีความแตกต่างกัน
หรือไม่ และพบว่า ผู้ค้าปลีก 56 รายใน 10 ประเทศ มีราคาระหว่างสองช่องทางเท่ากันถึงร้อยละ 72 ราคาช่องทาง
ออนไลน์สูงกว่าร้านค้าปลีก ร้อยละ 11 และราคาช่องทางออนไลน์ต่ ากว่า ร้อยละ 18 ในขณะที่ Varghese (2022) 
ยอมรับว่า ในอดีตราคาสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับต่ ากว่าราคาในร้านค้าปลีกทางกายภาพอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ปัจจุบันความแตกต่างของราคาเช่นว่านั้นลดน้อยลงมากแล้ว กว่าร้อยละ 70 ของสินค้ามีราคาในระดับ
เดียวกันไม่ว่าจะจ าหน่ายในช่องทางใด อนึ่ง หากพิจารณาเป็นรายสินค้าแล้ว Varghese (2022) ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภค
สามารถค้นหาสินค้าท่ีราคาต่ ากว่าผ่านทางออนไลน์ได้ประมาณร้อยละ 65 ของสินค้าทั้งหมด  

 ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า ราคาของสินค้าที่ขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับราคาขายปลีกของสินค้าเดียวกันในร้านค้าปลีกทางกายภาพ 
ประมาณร้อยละ 70 ในบางกรณี สินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์จะมีราคาสูงกว่าร้านค้าปลีกทางกายภาพ และใน
บางกรณี สินค้าออนไลน์จะมีราคาต่ ากว่า หากผู้บริโภคมีความพยายามในการเลือก เปรียบเทียบราคา ค้นหา และใช้
ประโยชน์จากระยะเวลาและรายการส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายเชิงทฤษฎีของ Bliss 
(1988) Nakamura (2008) และ Mitra (2022) ที่ระบุว่า ร้านค้าปลีกทางกายภาพสามารถใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ
เลือกปฏิบัติได้มาก ช่องทางออนไลน์ช่วยให้ร้านค้าสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภค
ก็สามารถแสวงหาประโยชน์จากกลยุทธ์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน 

 

3. กำรเก็บข้อมูลและวิธีกำรศึกษำ 

 เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ที่กล่าวว่า “การซื้อสินค้าออนไลน์ได้ของราคาถูกกว่าการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
ทางกายภาพ” บทความนี้ได้ใช้วิธีการทดลอง (Experiment) โดยก าหนดเงื่อนไขและขั้นตอนที่จ าเป็นในการสืบค้น
ข้อมูลของสินค้าอุปโภคบริโภคเสมือนหนึ่งว่าผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้บริโภคจ าลองที่สืบค้นข้อมูลเพ่ือซื้อสินค้านั้น ๆ ใน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยมีรายละเอียดในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้
 3.1. กำรเลือกร้ำนค้ำออนไลน์ 

  จากที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการซื้อ
ขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเกือบกึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47) และเป็นเว็บไซต์ของผู้ผลิตสินค้าโดยตรง ประมาณร้อยละ 
15 และที่เหลือเป็นการซื้อขายออนไลน์ผ่านสื่อสังคม (Social Media) (RISE, 2020; Kemp, 2020; ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) บทความนี้จึงเลือกศึกษาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ประเภท “แพลตฟอร์ม e-
Marketplace” อันได้แก่แพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม e-Marketplace สองรายที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย4 

                                                           
4 ข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในบทความนี้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัยการก ากับดูแลการแข่งขัน (Competition Regulation) 
ในธุรกิจแพลตฟอร์มหลายมิติ (Multi-sided Platforms) ในประเทศไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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 3.2. กำรเลือกสินค้ำตัวอย่ำง 

  การศึกษาของ Bliss (1988) และ Mitra (2022) ชี้ให้เห็นว่า ผู้ค้าปลีกสามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคา
แบบเลือกปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า ดังนั้น เพ่ือลดผลของการใช้กลยุทธ์
เหล่านี้ บทความนี้จึงเลือก “สินค้าอุปโภคบริโภค (consumables)” มาเป็นกลุ่มสินค้าตัวอย่าง (samples) ใน
การศึกษา เนื่องจากสินค้าที่มีการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม มีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านราคา การ
ใช้งาน คุณลักษณะ (attributes) ของตัวสินค้า และความคงทน (durability) จึงมีนัยในการแข่งขันที่แตกต่างกัน แต่ 
“สินค้าอุปโภคบริโภค (consumables)” เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ใช้แล้วหมดไป และมีการซื้อซ้ าอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ได้เป็นสินค้าคงทน และไม่ได้เป็นสินค้าทุน ในขณะเดียวกัน สินค้าเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าจ าเป็น เพียงแต่เป็น
สินค้าที่อ านวยความสะดวก รวมทั้งเป็นสินค้าที่มีความสามารถในการทดแทน (substitutability) กันได้สูง ผู้ซื้อจึง
สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันได้ง่าย ผ่านหลากหลายช่องทางการจัดจ าหน่าย นอกจากนี้ Kemp 
(2020) ยังระบุว่า สินค้าในกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยด้วย 

  ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าในกลุ่มนี้มักถูกจัดให้อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic 
Competition) ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ มีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง หรืออีกนัยหนึ่ง ราคาของสินค้ากลุ่มนี้
ชนิดเดียวกันจะอยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สินค้ามีความแตกต่างกัน (product differentiation) เล็กน้อยเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของผู้ซื้อแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน แต่ในสาระส าคัญของตัวสินค้านั้น สามารถ
ทดแทนกันได้ในระดับสูง หากมีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ตั้งราคาสูงกว่าสินค้าอ่ืน ๆ ผู้ซื้อจะทดแทนสินค้านั้นด้วยการไปซื้อ
สินค้าอ่ืนที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันแทน ในทางกลับกัน หากมีการตั้งราคาที่ต่ ากว่าสินค้าอ่ืน ๆ ผู้ซื้อจะหันไปซื้อ
สินค้าที่ราคาต่ ากว่านั้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตในตลาดนี้จะมีก าไรเกินปกติในระดับที่ค่อนข้างต่ า และมักจะใช้ก าไร
เหล่านั้นไปเพ่ือท าให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งในสายตาของผู้บริโภค (Hunt, 2011) ดังนั้น หาก
ผู้ผลิตสินค้ารายใดสามารถตั้งราคาท่ีแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันลดลงนั้น ก็น่าจะเป็นผลมา
จากสาเหตุอื่น ๆ มิใช่โครงสร้างของตลาด ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากบทบาทของแพลตฟอร์มนั่นเอง เพราะด้วยโครงสร้าง
ตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ระดับราคาน่าจะใกล้เคียงกันมาก D’Arcy, Norman, and Shan (2012) ระบุว่า ก าไรเฉลี่ย
เบื้องต้นของสินค้าอุปโภคบริโภคในการค้าปลีกอยู่ในช่วงร้อยละ 3 - 7 ดังนั้น นัยส าคัญของความแตกต่างด้านราคา
สินค้าอุปโภคบริโภค น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 3 หากเกินกว่านี้ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เสนอราคาสูงกว่า 
น่าจะมีอ านาจเหนือตลาด 

  เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จึง
จ าเป็นต้องจ ากัดขอบเขตกลุ่มตัวอย่างให้แคบลงไปอีก ในการนี้ ผู้เขียนได้ท าการส ารวจร้านค้าปลีกทางกายภาพ เพ่ือ
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสินค้า โดยจ าลองประสบการณ์การซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกทาง
กายภาพ ว่า หากผู้บริโภคเข้าไปเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในร้านค้าปลีกทางกายภาพแล้ว จะเห็นสินค้าชนิดใด และยี่ห้อ
รุ่นใดได้ชัดเจนที่สุด แล้วเลือกเอาสินค้าเหล่านั้นมาท าการค้นหาจากแพลตฟอร์มผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อเรียก
สินค้าแต่ละรายการ ตามชื่อที่ผู้บริโภคเรียกกันโดยทั่วไป  เพ่ือเปรียบเทียบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าให้ใกล้เคียง
กัน 

  ตาราง 1 แสดงรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาเพ่ือเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วยสินค้า 7 
ประเภท ได้แก่ 1) ผงซักฟอก 2) แชมพู 3) ยาสีฟัน 4) กระดาษช าระ 5) น้ ายาล้างจาน 6) สบู่ก้อน และ 7) เครื่องดื่ม
มอลต์รสช็อกโกแลต สินค้าแต่ละประเภทประกอบด้วยสินค้า 3 ยี่ห้อ ยกเว้น แชมพู ที่มี 4 ยี่ห้อ และเครื่องดื่มมอลต์
รสช็อกโกแลต ที่มี 2 ยี่ห้อ จ านวนทั้งสิ้น 21 รายการ  
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 3.3. กำรก ำหนดจ ำนวนข้อมูลที่จัดเก็บในกำรค้นหำแต่ละครั้ง 

  ในการค้นหาสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม e-Marketplace แพลตฟอร์มจะแสดงผลสินค้าจ านวนมาก ท า
ให้ผู้ค้นหาจ าเป็นต้องเลื่อนหน้าจอ เพ่ือดูรายการสินค้าอ่ืน ๆ ซึ่ง การเลื่อนหน้าจอเป็นต้นทุนที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นต้นทุนแก่ผู้ขายด้วยเช่นเดียวกัน ว่าสินค้าของตนเองนั้น จะถูกผู้บริโภคเห็นมากน้อยเพียงใด เมื่อ
พิจารณาลักษณะของการแสดงผลการค้นหาแล้วพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Application และ Internet Browser 
ของแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ผลที่แสดงบนหน้าจอจะแสดงผลประมาณ 10 รายการแรกในหน้าจอแรก
เท่านั้น ดังนั้น บทความนี้จะเก็บข้อมูลเฉพาะ 10 รายการแรกที่ปรากฎบนหน้าจอเท่านั้น  

 

ตำรำง 1 รำยละเอียดสินค้ำอุปโภคบริโภคที่คัดเลือกเป็นสินค้ำตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

 ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ขนำด รหัสอ้ำงอิง 

1. ผงซักฟอก (DT) 
 1.1. บรีส เอกเซล สูตรเข้มข้น สีเขียว 1,500 กรัม DT.B 
 1.2. โอโมพลัส ไวท์เฟรช 1,500 กรัม DT.O 
 1.3. ดาวน์นี่ สูตรตากในร่ม 2,000 กรัม DT.D 
2. แชมพู (SH) 
 2.1. ซันซิล สีส้ม (Damage Restore) 425 มิลลิลิตร SH.S 
 2.2. แพนทีน สีม่วง (ฟื้นบ ารุงผมแห้งเสีย) 410 มิลลิลิตร SH.P 
 2.3. รีจอยส์ รีช แชมพู 450 มิลลิลิตร SH.R 
 2.4. ลอรีอัล Elseve Total Repair 5 450 มิลลิลิตร SH.L 
3. ยำสีฟัน (TP) 
 3.1. คอลเกต โททอล 12 แพค x 2 150 กรัม x 2 หลอด TP.C 
 3.2. ซิสเท็มมา Icy Mint สีฟ้า 160 กรัม TP.S 
 3.3. ดาร์ลี ่ ดับเบิลแอคชัน 150 กรัม TP.D 

 
4. กระดำษช ำระ (TS) 
 4.1. เซลล็อกซ์ พิวริฟายพรีเมียม 6 ม้วน TS.C 
 4.2. สก๊อตต ์ Extra Big Roll 6 ม้วน TS.S 
 4.3. ซิลค์ คอตตอนม้วน 6 ม้วน TS.Z 
5. น้ ำยำล้ำงจำน (DW) 
 5.1. ซันไลต ์ เลมอน เทอร์โบ สีเหลือง 1 แพค DW.S 
 5.2. ไลปอนเอฟ สูตรอนามัยสีฟ้า 1 แพค DW.L 
 5.3. ทีโพล์ เพียว ถุงรีฟิล สีฟ้า 1 แพค DW.T 
6. สบู่ก้อน (SP) 
 6.1. ลักซ ์ สบู่ก้อน สีชมพู แพค 4 ก้อน SP.L 
 6.2. นกแก้ว สบู่ก้อน สีเขียว แพค 4 ก้อน SP.P 
 6.3. จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สบู่เด็กก้อน แพค 4 ก้อน SP.J 
7. เครื่องดื่มมอลต์รสชอ็กโกแลต (CH) 
 7.1. ไมโล แอคทีฟ 600 กรัม CH.M 
 7.2. โอวัลติน - 560 กรัม CH.O 

  

 3.4. กำรก ำหนดจ ำนวนผู้เก็บข้อมูล พ้ืนที่ของผู้เก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ค้นหำสินค้ำ 

  เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณ บทความนี้ใช้ “ผู้เก็บข้อมูล” จ านวนทั้งสิ้น 6 คน โดย
แบ่งให้ 3 คน ท าการค้นหาโดยใช้ Application ของแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งผู้เก็บข้อมูลทั้งสามคนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่
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แตกต่างกันอันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร และผู้เก็บข้อมูลอีก 3 คนค้นหา
โดยใช้ Internet Browser จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสามคนอาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัด
อุบลราชธานี ตามล าดับ ในการค้นหา จะไม่มีการล๊อกอิน (หรือ การลงชื่อเข้าใช้) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้จัดเก็บข้อมูลแต่
ละคน (หรือกล่าวได้ว่า เป็นการค้นหาแบบนิรนาม (anonymous)) และจะมีการล้างการติดตาม (cookies) ทุกครั้งที่
ท าการค้นหา เพ่ือลดผลจากการที่แพลตฟอร์มใช้การติดตามข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าให้เหลือน้อยที่สุด และผู้เก็บข้อมูลแต่ละคน จะค้นหาข้อมูลจากทั้ง 2 แพลตฟอร์ม  

 3.6. ข้อมูลปฐมภูมิที่จัดเก็บได ้

  จากการเก็บข้อมูลดังกล่าว บทความนี้มีข้อมูลปฐมภูมิจ านวนทั้งสิ้น 10,080 ชุด หรือระเบียนข้อมูล 
(records) จากสินค้า 21 รายการ สินค้าแต่ละรายการ จะมีข้อมูล 480 ชุด (480 x 21 = 10,080) จากผู้เก็บข้อมูล 6 
คน แต่ละคนค้นหาจากแพลตฟอร์ม 2 แพลตฟอร์ม จะเป็นการใช้ Application  และ การใช้ Browser ท าการค้นหา
อย่างละ 240 ชุด  

 3.7. วิธีกำรศึกษำ 

  ข้อมูลปฐมภูมิที่จัดเก็บได้ จะถูกน ามาประมวลผลของราคาสินค้าที่จัดเก็บได้จากแพลตฟอร์มและ
ราคาสินค้าเดียวกันจากร้านค้าปลีกทางกายภาพ ในสินค้าตัวอย่างทั้ง 21 รายการ ว่าราคาที่ค้นหาได้จากแพลตฟอร์ม
นั้น มีความแตกต่างจากราคาค้าปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพเป็นร้อยละเท่าใด นอกจากนี้ ยังจะได้ใช้ค่าขนส่ง ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพ่ิมหากซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มาพิจารณาประกอบด้วย ว่าราคาสินค้าบน
แพลตฟอร์ม รวมค่าขนส่งแล้ว มีความแตกต่างจากราคาค้าปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพมากน้อยเพียงใด คิดเป็น
ร้อยละเท่าใด นอกจากนี้ยังจะได้พิจารณาถึงรูปแบบของค่าขนส่งของแพลตฟอร์มด้วย ว่ามีลักษณะอย่างไร โดย
จ าแนกตามแพลตฟอร์ม อันได้แก่ Lazada และ Shopee และจ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาสินค้าบน
แพลตฟอร์ม อันได้แก่ Application และ Web Browser 

 

4. ผลกำรศึกษำ 

 จากการประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด 10,080 ตัวอย่าง พบว่า แพลตฟอร์ม e-Marketplace สามารถ
ค้นหาสินค้าที่ก าหนดไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง (ใน 7 ประเภท 21 รายการสินค้า) ได้เพียง 1,468 ตัวอย่างเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 14.56 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า แพลตฟอร์ม e-Marketplace  มีความพยายามที่จะน าเสนอ
สินค้าอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการสูงถึงร้อยละ 85.44  

 แพลตฟอร์มสามารถควบคุมและจ ากัดการมองเห็นของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีขายหรือไม่ก็ตาม เพ่ือ
วัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าอ่ืน หรือติดตามพฤติกรรมการออนไลน์ของผู้บริโภคก่อน เพ่ือ
เก็บข้อมูล  

 4.1. รำคำสินค้ำ 

  ราคาของสินค้าในกลุ่มตัวอย่างที่ค้นหาได้จ านวน 1,468 ตัวอย่างนั้น มีราคาเฉลี่ยจ าแนกตาม
แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา ดังปรากฏในตาราง 2 ในขณะทีค่วามแตกต่างของราคาเฉลี่ยระหว่างราคา
บนแพลตฟอร์มกับ “ราคาขายปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพ” (จากนี้ไปจะเรียกสั้น ๆ ว่า “ราคาขายปลีก”) แสดง
อยู่ในตาราง 3 
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  เพ่ือเปรียบเทียบสินค้าในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะสินค้าและราคาที่ต่างกันบทความนี้จึงได้ท าการ
ค านวณความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพให้เป็นร้อยละ แล้ว
เรียงความแตกต่างจากน้อย (ราคาบนแพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก) ไปมาก (ราคาบนแพลตฟอร์มสูงกว่าราคา
ขายปลีก) โดยไม่รวมค่าขนส่ง แสดงอยู่ในภาพ 1 และรวมค่าขนส่ง แสดงอยู่ในภาพ 2 ตามล าดับ 

 

ตำรำง 2: รำคำของสินค้ำที่ต้องกำร จ ำแนกตำมแพลตฟอร์ม และเครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นหำ 

รหัสอ้ำงอิง 
(ดูตาราง 1 ส าหรับ

รายละเอียดของสินค้า) 

รำคำเฉลี่ยของสินค้ำที่ต้องกำร (บำท) 

ขายปลีก 
แพลตฟอร์ม เคร่ืองมือท่ีใช้ค้นหำ 

Lazada Shopee เฉลี่ย Application Browser เฉลี่ย 
1. ผงซักฟอก 
 1.1 DT.B 149.00 192.11 95.63 143.87 140.21 169.70 154.96 
 1.2 DT.O 119.00 228.78 143.67 186.23 202.19 211.75 206.97 
 1.3 DT.D 156.33 201.85 346.00 273.93 236.75 203.14 219.95 
2. แชมพ ู
 2.1 SH.S 119.00 87.04 107.67 97.36 88.00 92.50 90.25 
 2.2 SH.P 119.25 130.56 86.50 108.53 103.66 129.52 116.59 
 2.3 SH.R 109.00 205.50 134.33 169.92 134.33 205.50 169.92 
 2.4. SH.L 115.67 149.64 125.59 137.62 129.55 148.58 139.07 
3. ยำสีฟัน 
 3.1 TP.C 169.00 122.94 107.35 115.15 106.14 121.67 113.91 
 3.2 TP.S 45.00 38.71 39.83 39.27 44.67 31.80 38.24 
 3.3 TP.D 55.00 58.00 N/A 58.00 70.67 39.00 54.84 
4. กระดำษช ำระ 
 4.1 TS.C 89.25 83.45 90.72 87.09 88.46 86.00 87.23 
 4.2 TS.S 66.00 110.78 74.79 92.79 83.95 91.44 87.70 
 4.3 TS.Z 34.67 145.50 39.05 92.28 42.32 38.87 40.60 
5. น้ ำยำล้ำงจำน 
 5.1 DW.S 81.50 103.44 84.00 93.72 84.00 109.00 96.50 
 5.2 DW.L 69.75 208.33 75.00 141.67 75.00 195.00 135.00 
 5.3 DW.T 72.00 118.17 72.26 95.22 93.14 106.42 99.78 
6. สบู่ก้อน 
 6.1 SP.L 55.00 68.23 45.91 57.07 49.83 50.69 50.26 
 6.2 SP.N 53.00 53.00 83.23 68.12 84.31 59.13 71.72 
 6.3 SP.J 46.50 69.26 51.13 60.20 69.06 50.84 59.95 
7. เครื่องดื่มมอลตร์สช็อกโกแลต  
 7.1 CH.M 102.00 126.59 102.49 114.54 114.48 116.05 115.27 
 7.2 CH.O 113.00 113.00 114.75 113.88 109.50 116.50 113.00 
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ตำรำง 3: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำของสินค้ำที่ต้องกำร จ ำแนกตำมแพลตฟอร์ม 
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นหำ กับรำคำขำยปลีก 

รหัสอ้ำงอิง 
(ดูตาราง 1 ส าหรับ

รายละเอียดของสินค้า) 

ควำมแตกต่ำงของรำคำ (ร้อยละ) 

ขายปลีก 
แพลตฟอร์ม เคร่ืองมือท่ีใช้ค้นหำ 

Lazada Shopee เฉลี่ย Application Browser เฉลี่ย 
1. ผงซักฟอก 
 1.1 DT.B 149.00 28.93 -35.82 -3.44 -5.90 13.89 3.10 
 1.2 DT.O 119.00 9.23 20.73 56.49 69.91 77.94 73.92 
 1.3 DT.D 156.33 29.12 121.33 75.22 51.44 29.94 40.69 
2. แชมพ ู
 2.1 SH.S 119.00 -26.86 -13.02 -23.40 -28.79 -30.11 -29.53 
 2.2 SH.P 119.25 9.48 -27.46 -8.99 -13.07 8.61 -2.23 
 2.3 SH.R 109.00 88.53 23.24 55.89 23.24 88.53 55.89 
 2.4. SH.L 115.67 29.37 8.58 18.97 11.99 28.45 20.23 
3. ยำสีฟัน 
 3.1 TP.C 169.00 -27.25 -36.48 -31.87 -37.20 -28.01 -32.61 
 3.2 TP.S 45.00 -13.98 -11.49 -12.73 -0.73 -29.33 -15.03 
 3.3 TP.D 55.00 5.45 N/A 5.45 28.49 -29.09 -0.30 
4. กระดำษช ำระ 
 4.1 TS.C 89.25 -6.50 1.65 -2.43 -0.89 -3.64 -2.26 
 4.2 TS.S 66.00 67.85 13.32 40.58 27.20 38.55 32.87 
 4.3 TS.Z 34.67 319.67 12.63 166.15 22.07 12.11 17.09 
5. น้ ำยำล้ำงจำน 
 5.1 DW.S 81.50 26.92 3.07 14.99 3.07 33.74 18.40 
 5.2 DW.L 69.75 198.68 7.53 103.10 7.53 179.57 93.55 
 5.3 DW.T 72.00 64.13 0.36 32.24 29.36 47.81 38.58 
6. สบู่ก้อน 
 6.1 SP.L 55.00 24.05 -16.53 3.76 -9.40 -7.84 -8.62 
 6.2 SP.N 53.00 0 57.04 28.52 59.08 11.57 35.32 
 6.3 SP.J 46.50 48.95 9.96 29.45 48.52 9.33 28.92 
7. เครื่องดื่มมอลตร์สช็อกโกแลต  
 7.1 CH.M 102.00 24.11 0.48 12.29 12.24 13.77 13.00 
 7.2 CH.O 113.00 0 1.55 0.77 -3.10 3.10 0 

   

ตาราง 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่า สินค้าที่จ าหน่ายบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีราคาต่ ากว่าราคาขายปลีก
เสมอไป มีสินค้าบางรายการที่มีราคาต่ ากว่าบนแพลตฟอร์ม แต่ก็มีสินค้าบางรายการที่มีราคาบนแพลตฟอร์มสูงกว่า 
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของราคาระหว่างแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีกใน ภาพ 1 พบว่า สินค้าที่มีราคาบน
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แพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ สินค้าที่มีราคาบนแพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีก 
โดยประมาณร้อยละ 40 ของตัวอย่างทั้งหมดจะมีราคาบนแพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก ประมาณร้อยละ 50 
ของตัวอย่างทั้งหมด จะมีราคาบนแพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีก และประมาณร้อยละ 10 จะมีราคาบน
แพลตฟอร์มเท่ากับราคาขายปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพ  

  อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนที่ราคาบนแพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก ร้อยละของความ
แตกต่างของราคานั้น มีไม่ถึง ร้อยละ 50 เป็นส่วนใหญ่ แต่ในส่วนที่ราคาของแพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีก ร้อยละ
ของความแตกต่างของราคามีสูงกว่า ร้อยละ 100 ถึง ร้อยละ 5 ของตัวอย่างราคาทั้งหมดที่จัดเก็บได้ อีกทั้งยังมีบาง
ตัวอย่างที่ราคาสูงกว่าราคาค้าปลีกถึง 5 หรือ 6 เท่าด้วย จึงกล่าวได้ว่า หากราคาบนแพลตฟอร์มถูกกว่าราคาขายปลีก 
ก็ไม่ได้ถูกกว่ามาก แต่หากราคาบนแพลตฟอร์มแพงกว่าราคาขายปลีก จะมีราคาที่แพงกว่าราคาขายปลีกค่อนข้างมาก   

 

ภำพ 1: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบนแพลตฟอร์มกับรำคำขำยปลีก 

 
 

  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่าขนส่งที่ผู้บริโภคต้องจ่าย รวมกับราคาสินค้า เมื่อซื้อสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มแล้ว ภาพ 2 แสดงให้เห็นว่า สินค้าท่ีมีราคาบนแพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 
ประมาณร้อยละ 15 ของตัวอย่างทั้งหมดเท่านั้น และราคารวมค่าส่งที่ต่ ากว่าราคาขายปลีกนั้น ส่วนใหญ่ต่ ากว่าไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของราคาขายปลีก ส่วนอีกประมาณร้อยละ 80 จะมีราคารวมค่าขนส่งสูงกว่าราคาขายปลีก นอกจากนี้ ยัง
เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าที่มีราคารวมค่าขนส่งสูงกว่าราคาขายปลีกเกินกว่าเท่าตัว (ร้อยละ 100 ของราคาขายปลีก) 
จะมีสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนตัวอย่าง  

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ร้อ
ยล

ะข
อง

คว
ำม

แต
กต

่ำง
ระ

หว่
ำง

รำ
คำ

บน
แพ

ลต
ฟอ

ร์ม
กับ

รำ
คำ

ขำ
ยป

ลีก

Percentile ของสินค้ำตัวอย่ำง เรียงจำกควำมแตกต่ำงของรำคำต่ ำสุดไปสูงสุด



13 
 

 

ภำพ 2: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบนแพลตฟอร์มกับรำคำขำยปลีก (รวมค่ำขนส่งแล้ว) 

 
 

  4.1.1. แพลตฟอร์มกับราคา 

   จากข้อมูลทั้งหมด 1,468 ตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตามแพลตฟอร์มแล้วพบว่า Lazada ค้นพบ 
713 ตัวอย่าง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.57 ของตัวอย่างทั้งหมด) และ Shopee ค้นพบ 755 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
51.43) หากใช้แพลตฟอร์มจ าแนกความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก ในภาพ 3 และ 4 
แสดงความแตกต่างดังกล่าวของแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee ตามล าดับ ในขณะที่ ภาพ 5 และ 6 แสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์ม เมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว 

 

 

 

 

ภำพ 3: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบน Lazada กับรำคำขำยปลีก 
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   เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาพ 3 และ 4 พบว่า แพลตฟอร์ม Lazada มีราคาสินค้าต่ ากว่า
ราคาขายปลีกประมาณร้อยละ 40 ของตัวอย่างทั้งหมดที่ค้นหาได้จากแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยมีราคาสินค้าบน
แพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีก ประมาณร้อยละ 55 และมีราคาสินค้าเท่าหรือใกล้เคียงกัน ประมาณร้อยละ 5 
ตามล าดับ ในขณะที่ Shopee มีราคาสินค้าต่ ากว่าราคาขายปลีกประมาณร้อยละ 50 ของตัวอย่างทั้งหมดที่ค้นหาได้
จากแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยมีราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีกประมาณร้อยละ 35 และมีราคาสินค้า
เท่าหรือใกล้เคียงกันระหว่างสองช่องทาง ประมาณร้อยละ 15 จึงสามารถสรุปได้เบื้องต้นว่า Shopee เป็น
แพลตฟอร์ม e-Marketplace ที่ค้นหาสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่าเล็กน้อย และมีราคาบน
แพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีกในร้านค้าปลีกทางกายภาพ  
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ภำพ 4: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบน Shopee กับรำคำขำยปลีก 

 
 

   แต่หากพิจารณาค่าขนส่งประกอบด้วย ดังแสดงในภาพ 5 และ 6 พบว่า ความแตกต่างด้าน
ราคาระหว่างสองแพลตฟอร์มลดลง โดยแพลตฟอร์ม Lazada มีสัดส่วนของสินค้าที่มีราคารวมค่าขนส่งบน
แพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก ประมาณร้อยละ 17 ของตัวอย่างทั้งหมดที่ค้นพบจากแพลตฟอร์ม Lazada เอง 
และแพลตฟอร์ม Shopee มีสัดส่วนของสินค้าที่มีราคารวมค่าขนส่งบนแพลตฟอร์มต่ ากว่าราคาขายปลีก ประมาณ
ร้อยละ 20 ของตัวอย่างทั้งหมดที่ค้นพบจากแพลตฟอร์ม Shopee เอง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เมื่อราคารวมค่าขนส่งแล้ว ท า
ให้ราคาบนแพลตฟอร์มต่างจากราคาขายปลีกลดลง และมีสัดส่วนที่มีราคาต่ ากว่าราคาขายปลีก เพียงไม่เกินร้อยละ 
20 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cavallo (2017) และ Varghese (2022) 

  อนึ่ง บทความนี้พบว่าแพลตฟอร์มสามารถใช้ค่าขนส่งเป็นเครื่องมือในการด าเนินกลยุทธ์ด้านราคา
แบบเลือกปฏิบัติได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bliss (1988) และ Mitra (2022) 
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ภำพ 5: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบน Lazada (รวมค่ำขนส่ง) กับรำคำขำยปลีก 
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ภำพ 6: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบน Shopee (รวมค่ำขนส่ง) กับรำคำขำยปลีก 

 
 

  4.1.2. Application กับราคา 

   ข้อมูลสินค้าที่ตรงกับสินค้าตัวอย่างทั้งหมด 1,468 ตัวอย่าง เมื่อจ าแนกด้วยเครื่องมือที่ใช้ใน
การค้นหา พบว่า เป็นการค้นหาด้วย Application จ านวน 698 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 47.55 และเป็นการค้นหา
ด้วย Web Browser จ านวน 770 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.45 หากใช้เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาจ าแนกความ
แตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก ภาพ 7 และ 8 แสดงความแตกต่างดังกล่าวของการค้นหาด้วย 
Application และ Browser ตามล าดับ ในขณะที่ ภาพ 9 และ 10 แสดงถึงความแตกต่างของราคาระหว่างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการค้นหา เมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว 
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ภำพ 7: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบนแพลตฟอร์มกับรำคำขำยปลีก เมื่อใช้ Application 
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ภำพ 8: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบนแพลตฟอร์มกับรำคำขำยปลีก เมื่อใช้ Browser 

 
  

   เมื่อเปรียบเทียบภาพ 7 และ 8 แล้ว จะเห็นได้ว่า การใช้ Application ค้นหาสินค้า จะได้
ราคาสินค้าที่ต่ ากว่าจากการใช้ Browser ค้นหาสินค้าเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5 ของจ านวนสินค้าที่ค้นพบในแต่ละ
ช่องทาง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แพลตฟอร์มใช้ Application เป็นเครื่องมือในการใช้กลยุทธ์ราคาแบบเลือกปฏิบัติกับ
ผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผู้บริโภครับรู้ว่า การใช้ Application ช่วยให้สามารถได้สินค้าที่ราคาถูกกว่า ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ 
Application มากขึ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์ม สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคผ่าน Application ได้ และ
สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอ่ืน ๆ แบบเลือกปฏิบัติจ าเพาะเจาะจงกับผู้บริโภคแต่ละรายได้มากข้ึนด้วย 

  จากการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มเทียบกับราคาขายปลีกในร้านค้า
ปลีกทางกายภาพในมิติต่าง ๆ แล้ว สามารถรวบรวมเป็นค่าสถิติได้ดังแสดงในตาราง 5 
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ตำรำง 5: ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำของสินค้ำที่ต้องกำรบนแพลตฟอร์มกับรำคำขำยปลีก 

 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำของสินค้ำที่ต้องกำรบนแพลตฟอร์มกับ
รำคำขำยปลีก 

ไม่รวมค่ำขนส่ง  รวมค่ำขนส่ง 

ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ความ
แปรปรวน 

 ค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ความ
แปรปรวน 

รวมทั้งหมด [1,468] 11.28 3,909.36  69.64 6,247.63 

จ ำแนกตำมแพลตฟอร์ม      

 Lazada [713] 24.75 4,861.76  75.04 7,341.54 

 Shopee [755] -1.42 2,685.08  64.57 5,522.34 

จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา      

 Application [698] 8.25 4,664.39  64.67 7,365.89 

 Browser [770] 14.02 3,212.48  74.17 5,540.32 

หมายเหตุ: […] คือจ านวนตัวอย่างของสินค้าที่ค้นพบ 

 

  ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก โดยเฉลี่ยแล้ว 
ราคาบนแพลตฟอร์มจะสูงกว่าราคาขายปลีก ร้อยละ 11.28 ถ้าไม่รวมค่าขนส่ง และสูงกว่าราคาขายปลีก ร้อยละ 
69.64 เมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว จึงกล่าวได้ว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบนแพลตฟอร์มไม่ได้ต่ ากว่าราคาขายปลีก 
นอกจากนี้ความแตกต่างของราคาในระดับร้อยละ 11.28 และ 69.64 นั้น สูงกว่าร้อยละ 3 -7 ตามการศึกษาของ 
D’Arcy, Norman, and Shan (2012) อยู่พอสมควร แสดงว่าแพลตฟอร์มมีอ านาจเหนือตลาด ท าให้ราคาของสินค้า
บนแพลตฟอร์มแตกต่างจากราคาขายปลีก 

  ข้อสังเกตประการหนึ่งจากตาราง 5 คือความแปรปรวนของความแตกต่างของราคาระหว่างราคาบน
แพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก เมื่อไม่รวมค่าขนส่ง ค่าความแปรปรวน (variance) ของความแตกต่างนี้ อยู่ที่  
3,909.36 แต่เมื่อคิดค่าขนส่งด้วย ค่าความแปรปรวนนี้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 6,247.63 แสดงว่า ความแตกต่างระหว่างราคา
ดังกล่าว เพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีการคิดค่าขนส่งรวมเข้าไปด้วย จึงกล่าวได้ว่า แพลตฟอร์มใช้ค่าขนส่งเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การใช้กลยุทธ์ด้านราคาแบบเลือกปฏิบัติ 

  เมื่อพิจารณาความแตกต่างของราคาระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก โดยจ าแนกตาม
แพลตฟอร์ม พบว่า แพลตฟอร์ม Shopee มีความแตกต่างดังกล่าวต่ ากว่า Lazada อีกทั้งโดยเฉลี่ยแล้ว Shopee มี
ราคาต่ ากว่าราคาขายปลีก ประมาณร้อยละ 1.42 ซึ่งหากใช้เกณฑ์ของ  D’Arcy, Norman, and Shan (2012) แล้ว 
ถือได้ว่า ราคาบนแพลตฟอร์ม Shopee เท่ากับราคาขายปลีก อันสอดคล้องกับทฤษฎีราคาว่าด้วยตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด ในขณะที่แพลตฟอร์ม Lazada มีความแตกต่างของราคาดังกล่าว สูงถึงร้อยละ 24.75  

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตส าคัญ 2 ประการ คือ (ก) ค่าความแปรปรวนของความแตกต่างของราคา
ของ Lazada สูงกว่า Shopee (หมายความว่า ความแตกต่างของราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีกของสินค้าที่
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พบบน Shopee มีต่ ากว่า Lazada) และ (2) ค่าความแปรปรวนของความแตกต่างของราคาเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วเพ่ิม
สูงขึ้นมากบนทั้งสองแพลตฟอร์ม 

  หากพิจารณาความแตกต่างของราคาระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก โดยจ าแนกตาม
เครื่องมือที่ใช้ค้นหา พบว่า การใช้ Application ค้นหาสินค้า จะได้สินค้าที่มีราคาใกล้เคียงกับราคาขายปลีก โดย
ความแตกต่างระหว่างราคาจะอยู่ที่ร้อยละ 8.25 ในขณะที่ การใช้ Browser ค้นหาสินค้า จะได้ความแตกต่างของ
ราคาอยู่ที่ร้อยละ 14.02 อย่างไรก็ตาม ค่าความแปรปรวนของความแตกต่างของราคาดังกล่าว เมื่อค้นห าด้วย 
Application จะสูงกว่าเมื่อค้นหาด้วย Browser หมายความว่า หากใช้ Application ผู้บริโภคมีโอกาสเห็นสินค้าที่มี
ราคาหลากหลายหรือแตกต่างกันมากกว่าการใช้ Browser อนึ่ง ค่าความแปรปรวนของความแตกต่างระหว่างราคา
ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อคิดค่าขนส่งประกอบด้วย  

  จากการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก พบว่า ราคาบน
แพลตฟอร์มสูงกว่าราคาขายปลีก แม้ว่ายังไม่ได้พิจารณาค่าขนส่งประกอบก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่ค้นหาสินค้าด้วย 
Application ของ Shopee ราคาบนแพลตฟอร์ม Shopee จะต่ ากว่าราคาขายปลีกเพียงเล็กน้อย ถือได้ว่าราคาไม่
แตกต่างกัน จึงอนุมานต่อไปได้ว่า แพลตฟอร์มมีอ านาจเหนือตลาดที่ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ โดยอ านาจ
เหนือตลาดดังกล่าวเกิดจากความสามารถของแพลตฟอร์มในการน าเสนอผลการค้นหาสินค้า  การใช้ Application 
ของแพลตฟอร์มเพ่ือติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และ และการใช้ค่าขนส่งของแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การด าเนินกลยุทธ์ด้านราคาแบบเลือกปฏิบัติ 

 4.2. ค่ำขนส่ง 

  จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นใน 4.1 จะเห็นว่า ค่าขนส่งมีผลต่อความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าบน
แพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าความแปรปรวนของสินค้าจะเพ่ิมสูงขึ้น ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับ
น้ าหนักและระยะทางที่สินค้าจะต้องถูกน าส่งด้วย และการเก็บข้อมูลในบทความนี้ มีสถานที่กระจายถึง 6 จุด ทั่ว
ประเทศ ดังนั้น ในส่วนนี้จึงได้พิจารณาลักษณะของค่าขนส่งที่จัดเก็บในชุดข้อมูลนี้ ภาพ 9 แสดงถึงค่าขนส่งของสินค้า
ตัวอย่างที่ค้นพบ จ านวน 1,468 รายการ จะเห็นได้ว่า มีช่วงระหว่าง 0 บาท (“ค่าส่งฟรี”) ถึง 104 บาท และส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วง 33 ถึง 50 บาทต่อชิ้น 
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ภำพ 9: ค่ำขนส่งของสินค้ำตัวอย่ำงท่ีค้นหำพบ 

 
 

  4.2.1. แพลตฟอร์มกับค่าขนส่ง 

   จากข้อมูลทั้งหมด 1,468 ตัวอย่าง เมื่อจ าแนกด้วยแพลตฟอร์ม Lazada ค้นพบ 713 
ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของตัวอย่างทั้งหมด) และ Shopee ค้นพบ 755 ตัวอย่าง (ร้อยละ 51.43) หากแบ่ง
ตามแพลตฟอร์ม และเรียงล าดับค่าขนส่งจากต่ าท่ีสุดไปถึงสูงที่สุด ดังแสดงในภาพ 10 จะเห็นได้ว่ารูปแบบของการคิด
ค่าขนส่งของ Lazada และ Shopee มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยในภาพรวม ค่าขนส่งของ Lazada จะสูง
กว่า Shopee แต่ในช่วงที่มีสัดส่วนของตัวอย่างมากนั้น ค่าขนส่งของ Lazada จะอยู่ในช่วง 42 ถึง 44 บาทต่อชิ้น 
ในขณะที่ค่าขนส่งของ Shopee จะสูงกว่าเล็กน้อย ในช่วง 45 ถึง 48 บาทต่อชิ้น ส่วนในช่วงที่ค่าขนส่งต่ าและสูงกว่า
นั้น ค่าขนส่งของ Lazada จะสูงกว่า Shopee เป็นส่วนใหญ่ อนึ่ง ทั้งสองแพลตฟอร์ม มีการยกเว้นค่าขนส่ง หรือ ค่า
ขนส่งเท่ากับ 0 ในบางตัวอย่าง เป็นจ านวนตัวอย่างที่เท่ากัน 
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ภำพ 10: ค่ำขนส่งของสินค้ำตัวอย่ำงที่ค้นหำพบ แบ่งตำมแพลตฟอร์ม 

 
 

  4.2.2. Application กับค่าขนส่ง 

   จากข้อมูลของสินค้าที่ตรงกับสินค้าตัวอย่างทั้งหมด 1,468 ตัวอย่าง เมื่อจ าแนกด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา พบว่า เป็นการค้นหาด้วย Application จ านวน 698 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
47.55 และเป็นการค้นหาด้วย Web Browser จ านวน 770 ตัวอย่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.45 ภาพ 11  แสดงให้
เห็นว่า หากจ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาแล้ว ค่าขนส่งเมื่อผู้บริโภคใช้ Application ท าการค้นหาสินค้าจะ
ต่ ากว่าการใช้ Browser เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีสัดส่วนของตัวอย่างจ านวนมากนั้น ค่าขนส่งที่ได้จาก
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาทั้งสองประเภทมีความใกล้เคียงกันมาก คืออยู่ในช่วงประมาณ 42 ถึง 46 บาทต่อชิ้น 
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ภำพ 11: ค่ำขนส่งของสินค้ำตัวอย่ำงที่ค้นหำพบ แบ่งตำมเครื่องมือที่ใช้ในกำรค้นหำ 

 
 

ตำรำง 6: ค่ำขนส่งของสินค้ำที่ค้นหำผ่ำนแพลตฟอร์ม จ ำแนกตำมแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้ค้นหำ 

 ค่ำขนส่ง 

 ค่ำเฉลี่ย (บาท/ชิ้น)  ควำมแปรปรวน 

รวมทั้งหมด [1,468] 44.78  182.70 

จ ำแนกตำมแพลตฟอร์ม      

 Lazada [713] 46.47  198.53 

 Shopee [755] 43.20  162.84 

จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา      

 Application [698] 43.77  184.45 

 Browser [770] 48.30  200.25 

หมายเหตุ: […] คือจ านวนตัวอย่างของสินค้าที่ค้นพบ 
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  ค่าสถิติในตาราง 6 ชี้ให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าขนส่งจะอยู่ที่ประมาณ 45 บาทต่อชิ้น และมีค่า
ความแปรปรวน 182.70 ถ้าผู้บริโภคมีต้นทุนในการเดินทางและค่าเสียโอกาสในการไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกทาง
กายภาพสูงกว่า 45 บาทต่อชิ้น จึงเป็นไปได้สูงมากว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายแพลตฟอร์ม ค่าขนส่งเฉลี่ยของ Lazada จะสูงกว่าค่าขนส่งเฉลี่ยของ Shopee 
อยู่ประมาณ 3 บาทต่อชิ้น และมีค่าความแปรปรวนสูงกว่าเช่นกัน หมายความว่า ในการคิดค่าขนส่งของ Lazada นั้น 
มีการก าหนดอัตราค่าขนส่งที่มีความแตกต่างกันสูงกว่า Shopee สอดคล้องกับภาพ 10 ที่มีขั้นของอัตราค่าขนส่งสูง
กว่า  

  เมื่อเปรียบเทียบค่าขนส่งที่ค้นหาโดยใช้ Application กับ Browser เห็นได้ชัดว่า Application 
สามารถให้ค่าขนส่งเฉลี่ยที่ต่ ากว่า Browser ได้เกือบ 5 บาทต่อชิ้น และมีค่าความแปรปรวนต่ ากว่าด้วย แสดงให้เห็น
ว่า นอกเหนือจาก Application สามารถค้นหาสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ราคาต่ าแล้ว ยังสามารถให้ค่าขนส่งที่ต่ ากว่า
ช่องทาง Browser ด้วย 

  ดังนั้น ค่าขนส่ง จึงน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่แพลตฟอร์มใช้เพ่ือด าเนินกลยุทธ์ด้านราคาแบบ
เลือกปฏิบัติ 

 

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทความนี้แสดงให้เห็นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อออนไลน์ผ่านทาง
แพลตฟอร์ม e-Marketplaceไม่ได้ต่ ากว่า หรือถูกกว่าราคาสินค้าเดียวกันในร้านค้าปลีกทางกายภาพแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จัดเก็บได้ยืนยันด้วยว่า ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการที่มีราคาต่ ากว่าราคาขายปลีก
ตามปกติได้ ดังแสดงในภาพ 1 และ 2 แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  

 นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีก ไม่เป็นไปตามลักษณะของตลาดกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด ที่ควรจะมีความแตกต่างของราคาของสินค้าเดียวกันจ าหน่ายผ่านช่องทางที่แตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากความสามารถในการทดแทนที่สูง จึงอนุมานได้ว่า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีอ านาจเหนื อตลาด ซึ่ง
อ านาจเหนือตลาดดังกล่าวมาจากความสามารถของแพลตฟอร์มในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  (1) การควบคุมหรือจ ากัดการมองเห็น (visibility) โดยสินค้าต่าง ๆ ที่น ามาจ าหน่ายบนแพลตฟอร์ม
ให้แก่ผู้บริโภค มีเพียงร้อยละ 15 ของตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมาเท่านั้น ที่ตรงกับสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ ส่วนที่เหลือ
เป็นสินค้าอ่ืน ๆ ท าให้ผู้บริโภคอาจตัดสินใจซื้อสินค้าอ่ืนแทนที่จะเป็นสินค้าที่ตนเองต้องการจริง ๆ  

  (2) การก าหนดอัตราค่าขนส่ง เนื่องจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า อัตราค่าขนส่งของแพลตฟอร์มต่าง 
ๆ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ มีความแตกต่างของค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูง และมีการก าหนดค่าขนส่งในลักษณะ
ขั้นบันได (แทนที่จะเป็นแบบเส้นตรงตามระยะทางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย น้ าหนักของสินค้า และ/หรือขนาดของ
สินค้า) 

  (3) การจูงใจให้มีการใช้ Application โดย Application จะสามารถค้นหาสินค้าที่มีราคาต่ าได้
มากกว่าการใช้ Browser อีกทั้งยังมีค่าขนส่งในระดับที่ต่ ากว่าการใช้ Browser ด้วย นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ท าการ
เก็บข้อมูล หากใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) ท าการค้นหาสินค้า แพลตฟอร์ม Lazada จะบังคับให้ใช้ 
Application ซึ่งมีระดับความแตกต่างระหว่างราคาบนแพลตฟอร์มกับราคาขายปลีกสูงกว่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก (ดู
ตาราง 5 ประกอบ) 
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 ประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งควรได้รับการศึกษาต่อไป มีที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 

  (ก) การที่ผู้บริโภคต้องใช้เวลาค้นหาสินค้าราคาต่ าหรือราคาถูกมากขึ้น ช่วยให้แพลตฟอร์มเรียนรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้มากขึ้นหรือไม่ และน าไปสู่กลยุทธ์เช่นไร ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องท าการลง
ชื่อเข้าใช้ (login) หรือต้องใช้ Application ท าให้แพลตฟอร์มสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะ Big Data 
ได้ และบทความนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า แพลตฟอร์มสามารถหาสินค้าราคาต่ าหรือถู กได้จริง เพียงแต่ผู้บริโภคต้องใช้
ความพยายามในการค้นหาเท่านั้น การแข่งขันกันระหว่างแพลตฟอร์มจึงเป็นสิ่งที่มีพลวัตสูงมาก และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกับความสามารถในการเรียนรู้และชี้น าของแพลตฟอร์มเป็นตัวผลักดันการแข่งขันนั้น 

  (ข) จากข้อมูลที่จัดเก็บ พบว่า ร้อยละ 43.76 ของรายการสินค้าที่ค้นหาพบ ซึ่งตรงกับความต้องการ 
สามารถใช้ส่วนลดในรูปคูปองหรือรหัสที่ผู้ใช้สามารถเก็บจากแพลตฟอร์มได้ (“เก็บโค้ด”) ดังนั้น จึงน่าสนใจว่า 
รูปแบบของการให้ส่วนลดที่เป็นคูปองหรือรหัสนั้น ส่งผลต่อราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงได้อย่างไร และส่งผลต่ อรายได้
หรือก าไรของผู้ขายที่น าสินค้ามาขายบนแพลตฟอร์มหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ความจ าเป็นที่ต้องท าการ “เก็บโค้ด” 
เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่แพลตฟอร์มใช้ดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้แพลตฟอร์มให้บ่อยและนานขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ตาม 
(ก) ด้วยหรือไม่ 

 เพราะฉะนั้น การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ได้ท าให้ผู้บริโภคได้ราคาสินค้าที่ต่ ากว่าราคาขาย
ปลีกตามปกติเสมอไป ในบางกรณีอาจได้สินค้าเดียวกันที่มีราคาสูงกว่าราคาขายปลีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมี
โอกาสที่สามารถค้นหาสินค้าดังกล่าวนั้น ให้ได้ราคาต่ ากว่าราคาขายปลีก ถ้า ต้ังใจและใช้เวลาค้นหามากพอ อีกทั้ง
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม (savvy) การใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์ม
หนึ่ง อาจไม่ท าให้ได้ประโยชน์สูงสุด และต้องแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ (omni-channel) อนึ่ง การเข้าใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของผู้บริโภคนั้น ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่
แพลตฟอร์มไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการอนุญาตโดยแจ้งชัด แต่ระยะเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม พฤติกรรมการกด 
เลื่อน ตลอดจนเวลาในการชมหน้าต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม สินค้าที่ค้นหา และโค้ดหรือรหัสส่วนลดที่เก็บ ต่างก็เป็น
ข้อมูลส าคัญขนาดใหญ่ที่แพลตฟอร์มสามารถน าไปประมวลผล แล้วน าไปใช้ด าเนินกลยุทธ์กับผู้บริโภคต่อไป 
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