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ในปัจจุบันอีคอมเมิร์ซมีธุรกรรมระหว่างผู้ ซ้ือและผู้ขายมากข้ึน ท าให้ เจ้าของ
แพลตฟอร์มเอง สามารถวิเคราะห์ความต้องการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคได้ โดยตรง และ
จ้างโรงงานผลิตสินค้า Private brand เพ่ือขายในแพลตฟอร์มของตนเองด้วยราคาท่ี
ต ่ากว่าแบรนด์อ่ืน ๆ อีกท้ังสามารถน าสินค้าท่ีส่ังผลิตจากโรงงานมาจัดจ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง offline หรือการมีหน้าร้าน ซ่ึงการก้าวสู่ช่องทาง offline ของเจ้าของ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซน้ัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ขายสินค้าท่ีสร้างแบรนด์ไม่
แข็งแรง ตลอดจนโรงงานผู้ผลิตสินค้าต้นน ้าอีกด้วย 
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ปจัจุบนัเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมริ์ซไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มอีกต่อไป ด้วยขอ้ได้เปรยีบทางด้าน 
การมฐีานขอ้มลูการจบัจา่ยของผูบ้รโิภค ท าใหส้ามารถผลติสนิคา้ทีเ่ป็นทีนิ่ยมออกมาจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้โดยตรงใน
แพลตฟอรม์ของตนเองได ้รวมถงึขยายไปสูก่ารมหีน้ารา้นขายสนิคา้เหลา่นัน้ 

เน่ืองจากเจ้าของแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลธรุกรรมการซ้ือขายของลูกค้า จึงรู้ว่าสินค้า

ใดก าลังเป็นท่ีนิยม อีกทัง้สามารถน ารีวิวต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มที่ช่วยสะท้อนกระแสตอบรบัของผู้บริโภค  
มาออกแบบสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ ต่างจากพอ่คา้ แมค่า้ ในแพลตฟอรม์ทีไ่มส่ามารถ
เข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ได้ เช่น Amazon เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของโลก มีผู้ใช้กระจายอยู่ใน
สหรฐัอเมรกิา ประเทศในยุโรป อินเดยี สงิคโปร ์และอื่น ๆ ไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาออกแบบสนิคา้ของตนเอง อกีทัง้
เจ้าของแพลตฟอร์มยงัมีข้อมูลผู้ผลิตสินค้า ท าให้รู้ว่าผู้ผลิตรายใดผลิตสินค้าได้ในราคาที่ต ่ากว่า แต่คุณภาพ
ใกลเ้คยีงกบัผูผ้ลติรายอื่น และจา้งโรงงานเหล่านัน้ผลติสนิคา้ Private brand  ในปรมิาณมาก ท าใหไ้ดส้นิคา้ราคาไม่
สงู โดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมโีรงงานเป็นของตนเอง สง่ผลใหไ้มต่อ้งเผชญิความเสีย่งในการแบกรบัตน้ทุน ซึง่เอือ้อ านวย
ใหม้คีวามยดืหยุ่นในการบรหิารตน้ทุนและเปลีย่นไปผลติสนิคา้อื่น ๆ ไดส้ะดวก เพราะสนิคา้ทีผ่ลติจะเป็นสนิคา้ทีม่ ี
ลกัษณะมาไวไปไว 

ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ช่วยก าหนดประเภทสินค้าท่ีจะผลิต Private brand โดย Amazon ได้ท า 
Private brand ในหลาย ๆ สนิคา้ออกมาเป็นหลาย ๆ แบรนด์ เช่น AmazonBasics (ของใชท้ัว่ไปในบา้น เช่น สาย 
HDMI แบตเตอร ีสายสง่สญัญาณเสยีง มดี), Amazon Collection (อญัมณี), Amazon Essentials (เสือ้ผา้), Pinzon 
(ผา้เชด็ตวั, เครื่องนอน) เป็นตน้ ปจัจุบนั Amazon มสีนิคา้ Private brand ทัง้สิน้ 406 แบรนด์ จ านวนกว่า 23,142 
ชิ้น ในส่วนของอนิเดยีเอง ก็มผีู้เล่นอคีอมเมริซ์ที่ชื่อ Flipkart ซึ่งเป็นบรษิทัอคีอมเมริ์ซในท้องถิ่นที่ Walmart จาก
สหรฐัฯ เข้าไปลงทุนถือหุ้นใหญ่กว่า 77% Flipkart เองก็สร้าง Private brand ขึ้นมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
อเิลก็ทรอนิกส ์และขายในราคาต ่ากว่าสนิค้าแบรนด์ นอกจากน้ี ในส่วนของผู้เล่นในตลาดขนาดใหญ่จากจนีอย่าง 
Alibaba และ JD.com ที่ครองสดัส่วนการค้าอคีอมเมริซ์ 58.2% และ 16.3% ตามล าดบั ก็ได้สรา้ง Private brand 
ขึ้นมาเช่นกนั โดยชนิดของสนิค้าส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสนิค้าส าหรบั
ท่องเที่ยว แต่เมื่อมองในมุมของเจ้าของโรงงานผลติสนิค้า ที่แม้จะได้ปรมิาณการผลติทลีะมาก ๆ จากค าสัง่ผลติ
สนิคา้ของเจา้ของแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ แต่อาจตอ้งเผชญิกบัค าสัง่ผลติสนิคา้ทีม่แีนวโน้มไมส่ม ่าเสมอ ตามสนิคา้ที่
เป็นทีนิ่ยมซึง่มแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไป 

ผู้เล่นแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ได้น าสินค้า Private brand มาขายบนแพลตฟอรม์ของตนเอง โดย Amazon 
ได้น าสินค้า Private brand มาขายบนแพลตฟอร์มของตนเองแข่งกับผู้ขายสินค้ารายอื่นด้วยราคาที่ต ่ากว่าถึง  
15-20% นอกจากน้ี Amazon ยงัได้เปรยีบผู้เล่นอื่น ๆ โดยสามารถท าให้สนิค้า Private brand ของตนเองอยู่ใน
อนัดบัต้น ๆ ของการเสริช์ของลูกค้า และไม่นานมาน้ี Amazon ได้ทดลองการใช้โฆษณาแบบ Pop up ที่เป็นการ
น าเสนอสนิคา้เดยีวกนักบัสนิคา้ทีล่กูคา้เสริช์ในราคาทีต่ ่ากวา่ โดยสนิคา้นัน้อาจจะเป็นสนิคา้ Private brand ของทาง 
Amazon เองที่มีราคาถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ อีกทัง้ Amazon ยังมีช่องทางอื่น ๆ ให้เข้าถึงลูกค้า อย่างเช่น 
Amazon สามารถส่งโฆษณาสินค้าไปที่อีเมลลูกค้าได้  ส่วน  Flipkart เองก็สร้าง Private brand ขึ้นมาขายใน
แพลตฟอรม์ของตนเอง เป็นทีน่่าจบัตามองว่าการเคลื่อนไหวน้ีของเจา้ของแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ อาจท าให้ผูข้าย
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สนิคา้ทีม่แีบรนดท์ีไ่ม่แขง็แรง เอกลกัษณ์ไม่ชดัเจนทีลู่กคา้ไม่ม ีloyalty ต่อแบรนดม์ากนัก ตอ้งเสยีฐานลกูคา้เพราะ
ลกูคา้เปลีย่นไปใชส้นิคา้ทีม่คีุณลกัษณะเหมอืนกนัแต่ราคาถกูกวา่อยา่งสนิคา้ Private brand  

อีกทัง้การเคล่ือนไหวท่ีส าคญัของบรรดาเจ้าของแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ คือการไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลก 
online อีกต่อไป แต่ปรบัตวัสู่การค้าช่องทาง offline ด้วย อย่าง Amazon ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกจิคา้ปลกี Whole 
Foods รวมถึงธุรกิจรบัส่งอาหารและประกอบอาหารของ Deliveroo ท าให้ Amazon สามารถน าสินค้า Private 
brand ที่จา้งผลติมาขายในรปูแบบทีม่หีน้ารา้น (offline) ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้กีดว้ย ส่วนทางดา้น Alibaba ไดเ้ริม่หนัมา
ลงทุนรา้นคา้ offline มากขึน้ โดย Alibaba ไดน้ าสนิคา้ Private brand ที่จา้งผลติมาขายในรูปแบบรา้น offline ที่มี
ชื่อว่า Taobao Xinhuan ในเดือนพฤษภาคม 2017 จ านวน 3 สาขาในจนี นัน่ท าให้ Alibaba สามารถขายสนิค้า 
Private brand ไดโ้ดยตรง สง่ผลให ้Margin อกีทัง้การเปิดรา้น offline ยงัเป็นการใชโ้มเดลธุรกจิแบบใหมอ่ยา่ง New 
Retail หรอื O2O (online to offline) ซึ่งเป็นการเชื่อมรา้นคา้ online เขา้กบัรา้นคา้ offline เพื่อใหส้ง่เสรมิซึ่งกนัและ
กนั โดย Alibaba สามารถใชข้อ้มลูธุรกรรมทีม่เีพือ่น าสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการจากโลก online มาขายในโลก offline ท า
ใหล้กูคา้สามารถทดลองใช ้รวมทัง้สามารถช าระเงนิออนไลน์ได ้สง่ผลใหลู้กคา้สะดวกสบายมากขึน้ อกีทัง้ Alibaba 
ยงัสามารถเกบ็พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของลกูคา้เพิม่ขึน้ดว้ย สง่ผลใหก้ารบรหิารสนิคา้คงคลงัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
เพราะ Alibaba สามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลกูคา้ไดแ้มน่ย ามากขึน้จากขอ้มลูธุรกรรมทีม่อียู่ ส าหรบัผูเ้ล่นอี
คอมเมิร์ซอื่น ๆ ในจีนต่างก็หันมาจ าหน่ายสินค้า Private brand ผ่านหน้าร้านเช่นเดียวกัน เช่น Jingzao โดย 
JD.com  และ NetEase Yanxuan โดย NetEase 

จะเห็นว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมกีารแผ่อิทธพิลไปยงัธุรกิจต้นน ้า และลงไปยงัธุรกิจปลายน ้ามากขึ้น 
หมายถงึการเขา้มามสีว่นส าคญัต่อการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคมากขึน้นัน่เอง 
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