ความสัมพันธ์ ระหว่ างราคา (Price) อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในมุมมองผ่ าน Uber
ประโยคที่ว่า “ถ้ ามีคนอยากซื ้อ ยังไงก็ต้องมีคนขาย” ยังคงใช้ เป็ นประเด็นสําหรับพูดคุยในวงสนทนาได้ เป็ น
ประจํา ตังแต่
้ เรื่ องการซื ้อขาย Commodity ต่างๆ ในตลาดโลก เช่น นํ ้ามันหรื อทอง สกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD หรื อ
EURO จนกระทัง่ สินค้ าหรื อบริ การธรรมดาๆ อย่างรถโดยสารสาธารณะ หรื อแม้ แต่ข้าวแกงริ มถนน
กลไกการจัดสรรทรัพยากรในตลาด ระหว่างตัวอุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และราคา (Price) เป็ นเรื่ อง
ที่มีประโยชน์กับคนทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแต่ผ้ ทู ี่อยู่ในแวดวงธุรกิ จ เนื่องจากสามารถเอามาใช้ วิเคราะห์เรื่ องราวต่างๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเราได้ แทบทุกเรื่ อง ทังเรื
้ ่ องอาหารการกิน สินค้ าอุปโภคบริ โภค หรื อการเดินทางไปทํางาน ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ที่ใกล้ ตวั เช่น สมมติวา่ มีร้านขายอาหารตามสัง่ มาเปิ ดอยูใ่ นอาคารสํานักงานแห่งหนึง่ ซึง่ อยูไ่ กลจากแหล่งชุมชนไป
เล็กน้ อย ทําให้ ทกุ คนในอาคารนันจํ
้ าเป็ นต้ องแวะเวียนมาใช้ บริ การร้ านอาหารดังกล่าว ตราบใดที่ราคาอาหารยังอยู่ใน
ระดับที่รับได้ ร้ านอาหารแห่งนี ้มีสิทธิ์ จะตังราคาแพงไดในระดั
้
บหนึ่ง ถึงแม้ รสชาติอาจจะไม่อร่ อยก็ตาม เพราะทางฝั่ ง
อุปทานมีแค่ร้านอาหารในละแวกแค่เจ้ าเดียว ในขณะที่ฝั่งอุปสงค์มีความต้ องการเยอะกว่ามากจากพนักงานทังอาคาร
้
แต่
ถ้ าหากร้ านอาหารเลือกที่จะตังราคาแพงเกิ
้
นไป พนักงานบางส่วนอาจเริ่ มมองหาทางเลือกอื่นในการรับประทานอาหาร
เช่น ยอมเสียเวลาเดินทาง ไปหาอะไรทานข้ างนอก หรื อทํากับข้ าวใส่ปิ่นโตมาจากบ้ านแทน
ในทางกลับกัน ถ้ าอาคารสํานักงานแห่งนันมี
้ ศนู ย์อาหารขนาดใหญ่มาเปิ ดให้ บริ การ อํานาจในการต่อรองจะย้ าย
กลับไปยัง ฝั่ งอุปสงค์ แทน เพราะตอนนี ้ อุปทาน หรื อร้ านอาหารมีจํานวนมากขึน้ ตัวพนักงานเองก็มี ทางเลือกในการ
รับประทานอาหารกลางวันมากขึ ้นตามไปด้ วย ถ้ าร้ านอาหารไหนตังราคาอาหารแพงกว่
้
าเจ้ าอื่นๆ แต่รสชาติไม่ได้ อร่อยกว่า
ร้ านอาหารใกล้ เคียงอื่นๆ ย่อมมีผลต่อจํานวนลูกค้ าที่จะลดลงอย่างแน่นอน
ตัวอย่างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน และราคาที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่ องคือ กรณีศึกษาของบริ การ
รถแท็กซี่สว่ นบุคคล เมื่อเดือนที่แล้ ว ผู้เขียนได้ รับการแนะนําให้ ลองใช้ บริ การเรี ยกรถแท็กซี่น้องใหม่อย่าง Uber ที่กําลังเป็ น
ดาวรุ่ งพุ่งแรงในฐานะ Transportation Network Company (TNC) ที่เปิ ดให้ บริ การในเมืองใหญ่ๆ ทัว่ โลก เช่น นิวยอร์ ค
ลอนดอน ฮ่องกง รวมถึง กทม. ของเราด้ วย

ที่มา – Uber

การเปิ ดตัวของบริ ษัท Uber ทีซ่ านฟรานซิสโก ตังแต่
้ ปี 2010 เป็ นที่กล่าวถึงอย่างมาก โดยชูจุดเด่นในเรื่ องความ
สะดวกสบายและความหรูหราในการเดินทาง ซึง่ รถที่ Uber เลือกมาใช้ ในการให้ บริ การจะเป็ นรถยนต์ลมี ซู ีนระดับพรี เมียม
เช่น Mercedes-Benz หรื อ BMW เป็ นหลัก (ในประเทศไทยของเรา จะเป็ นรถยนต์ซีดานระดับพรี เมียมจากค่ายญี่ปนุ่ เช่น

Toyota Camry หรื อ Honda Accord แทน) และราคาจะแพงกว่าการใช้ บริ การแท็กซี่ทวั่ ไปอยู่ประมาณ 50% ซึ่งแลกกับ
การที่ไม่ต้องลงไปยืนริ มถนนเพื่อรอโบกรถแท็กซี่ และในกรณีของประเทศไทย ยังต้ องลุ้นอีกว่า แท็กซี่จะปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสารหรื อไม่
รูปแบบธุรกิจหรื อ Business Model ของ TNC จะเป็ นการทําหน้ าที่ตวั กลางจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการเรี ยกแท็กซี่
(อุปสงค์) และคนขับรถรับจ้ าง (อุปทาน) ผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่แต่ละบริ ษัท
พัฒนาขึ ้น โดยจะมีการแจ้ งวิธีการคิดราคาค่าโดยสารให้ ทราบล่วงหน้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบการคิดราคาตาม
ระยะทางและเวลาที่ใช้ การเดินทางร่วมกัน ส่วนทางบริ ษัท TNC เองก็มีรายได้ จากการหักค่าบริ หารจัดการประมาณ 20%
ของค่าโดยสารต่อเที่ยว
คนขับรถรับจ้ างที่เสนอตัวเข้ ามารับงานกับพวกบริ ษัท TNC อย่าง Uber นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นคนขับรถยนต์อิสระ
แบบ Freelance หรื อสังกัดกับบริ ษัทรถลีมซู ีนที่ให้ บริ การรับส่งแขกของโรงแรมหรื อผู้บริ หาร ซึ่งจะมีเวลาว่างระหว่างวันที่
ไม่ได้ ถกู เรี ยกใช้ งาน ก็จะสามารถหารายได้ เสริ มในช่วงที่ต้องนัง่ ว่างๆ รอรับผู้โดยสารตามตารางงานที่ได้ รับการมอบหมาย
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบธุรกิจของ Uber รวมถึงบริ ษัท TNC อื่นๆ มีข้อจํากัดสําคัญอยู่หนึ่งเรื่ องคือ Uber ไม่
สามารถกําหนดและควบคุมจํานวนอุปทานของตนเอง ซึ่งในที่นี ้คือ จํานวนรถลีมซู ีนที่พร้ อมให้ บริ การผู้โดยสารในแต่ละ
ช่วงเวลาได้ โดยเฉพาะเวลาช่วงเวลาที่ พนักงานบริ ษัทกําลังเลิกงานและกลับบ้ านตอนหัวคํ่า หรื อเวลาที่ฝนฟ้ าอากาศไม่
เป็ นใจ ดังนัน้ ในบางประเทศที่ Uber เข้ าไปให้ บริ การ รวมถึงประเทศไทย ทาง Uber จําเป็ นต้ องจัดเตรี ยมรถยนต์และ
คนขับในสังกัดของตนเองบางส่วน เพื่อรองรับจํานวนอุปสงค์ที่คอ่ นข้ างสูง แทนที่จะยึดตามรู ปแบบธุรกิจดังเดิ
้ มที่เน้ นเป็ น
เพียงตัวกลางในการจับคูร่ ะหว่างผู้โดยสารและคนขับรถรับจ้ างอิสระ
บริ ษัทจําเป็ นต้ องหาทางรับมือกับความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน ในเมื่อ Uber ไม่สามารถควบคุมทังอุ
้ ปสงค์และอุปทานที่มีในตลาดได้
ทางออกเดียวที่เหลืออยู่คือ การควบคุมราคา ผ่านเงื่อนไข Surge Pricing หรื อ
การขึ ้นราคาค่าโดยสารแบบชั่วคราวของ Uber ซึ่งจะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่มีผ้ ู
ต้ องการเรี ยกรถแท็กซี่เกิ นกว่าจํ านวนรถลีมูซีนที่ให้ บริ การอยู่ในขณะนัน้ โดย
อัตราค่าโดยสารนันจะแพงขึ
้
้นตามจํานวนความต้ องการ ซึ่งจะสูงกว่าอัตราปกติ
ประมาณ 150% – 300% และผู้โดยสารจะได้ รับการแจ้ งเตือนล่วงหน้ าถึงราคา
ที่เพิ่มขึ ้นก่อนยืนยันการใช้ บริ การ (เช่น จากค่าโดยสารขันตํ
้ ่า 45 บาท อาจจะ
ปรับตัวสูงขึ ้นเป็ นถึง 100 บาท ในช่วง Surge Pricing) ทาง Uber อ้ างว่า กลไก

ที่มา – The Verge

Surge Pricing ที่ถกู คํานวณโดยวิธีการคํานวณและสูตรทางคณิต ศาสตร์ ที่เป็ นความลับขันสู
้ งสุดของบริ ษัทนี ้ จะช่วย
ดึงดูดให้ คนขับรถรับจ้ าง หรื อบริ ษัทที่ให้ บริ การรถลีมซู ีน ยินดีนํารถของตนเองออกมาให้ บริ การในช่วงเวลาที่รถขาดแคลน
และช่วยทําให้ ผ้ ทู ี่ต้องการใช้ บริ การรถแท็กซี่ได้ รับการตอบสนองครบทุกคน (หรื อทําให้ อปุ สงค์และอุปทานกลับเข้ าไปสูจ่ ุด
Equilibrium ในเชิงเศรษฐศาสตร์ นนั่ เอง) ทาง Uber ชี ้แจงว่า หลังจากที่เริ่ มมีการนําระบบ Surge Pricing เข้ ามาทดลองใช้
ในปี 2012 ทีบ่ อสตัน สหรัฐอเมริ กา ปรากฎว่า จํานวนรถที่เข้ าร่วมรับงานกับ Uber เพิ่มสูงขึ ้นถึง 70-80%

หากมองในอีกมุมหนึ่ง จะเห็นได้ ว่า Surge Pricing ของ Uber นอกจากจะ
ช่วยเพิ่มจํานวนอุปทานในตลาดได้ แล้ ว ยังเป็ นการช่วยลดจํานวนอุปสงค์ลง
ได้ อีกทางหนึง่ โดยเป็ นการคัดกรองลูกค้ าที่สนใจใช้ บริ การจริ งๆ เนื่องจากผู้ที่
สนใจเรี ยกใช้ บริ การบางส่วนที่ไม่อยากจ่ายค่าโดยสารที่สงู ขึ ้นจะหันกลับไป
ใช้ บริ การกับทางเลือกอื่นๆ ที่ถูกกว่า เช่น ยอมเรี ยกแท็กซี่ปกติ หรื อ หันไปใช้
บริ การขนส่งสาธารณะอื่นๆ แทน ซึ่งทาง Uber อาจจะมองว่า ความไม่พึง
พอใจจากการไม่มีรถให้ บ ริ การนัน้ สําคัญ และจะมีผลกระทบที่ รุน แรงกว่า
ที่มา – JJ Espinoza

ความไม่พงึ พอใจที่เกิดขึ ้นจากการปรับราคาค่าโดยสารในช่วง Surge Pricing

อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ Surge Pricing ในการแก้ ปัญหาของ Uber นี ้ เป็ นที่ถกเถียงกันอย่างมากถึงความ
เหมาะสมและความยุติธรรมต่อผู้บริ โภค เพราะการเดินทางในรู ปแบบอื่นๆ ในช่วงเวลา Surge Pricing มักจะเป็ นอะไรที่
ยํ่าแย่พอๆ กับการยอมจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มขึ ้น เช่น การยืนรอเรี ยกแท็กซี่ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก หรื อการเบียดเข้ า
ไปในรถไฟฟ้ า BTS และ MRT ที่แออัด ประเด็น Surge Pricing นี ้ เคยถูกโจมตีอย่างหนัก ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่นิวยอร์ ค
โดยพายุหิมะถล่มหนัก ราคา Surge Pricing ของ Uber พุง่ สูงขึ ้นไปถึง 8 เท่าของราคาปกติ จน Uber ต้ องยอมประกาศว่า
จะควบคุมราคา Surge Pricing ไม่ให้ สงู เกินไปและยอมบริ จาครายได้ บางส่วนที่ได้ รับจากช่วงเวลา Surge Pricing ให้ แก่
องค์กรการกุศล
ผลงานวิจยั ชิ ้นหนึ่ง ของ Daniel Kahneman เจ้ าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2002 ค้ นพบว่า คน
ส่วนใหญ่มองการปรับขึ ้นราคาสินค้ าที่กําลังขาดแคลนว่า เป็ นสิง่ ที่ไม่ยตุ ิธรรม ถึงแม้ จะมีสงิ่ ของที่ใช้ ทดแทนกันได้ และการ
ปรับราคาสิง่ ของขึ ้นเกิน 3 เท่าถือเป็ นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้
ในระยะยาวแล้ ว เราคงต้ องรอดูกนั ต่อไปว่า กลยุทธ์ Surge Pricing ของ Uber จะช่วยรับมือกับปั ญหาความไม่
พึงพอใจที่เกิ ดจากอุปสงค์ และอุปทานที่ไม่สอดคล้ องกันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และผลเสียจากราคาที่เพิ่มขึ ้นในช่วง
Surge Pricing จะไม่รุนแรงเท่าปั ญหาอุปทานขาดแคลนอย่างที่ Uber เชื่อจริ งๆ หรื อไม่ ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ ว รู ปแบบ
การตังราคาตามอุ
้
ปสงค์และอุปทาน หรื อ Dynamic Pricing นี ้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ในโลกธุรกิจ ในอุตสากรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ เช่น ธุรกิ จโรงแรมและสายการบิน มี การตัง้ ราคาห้ องพักหรื อตั๋วโดยสารที่แตกต่างกันระหว่างช่วง High
Season และ Low Season เช่นเดียวกัน และผู้บริ โภคก็ดเู หมือนว่า จะรับได้ กบั รูปแบบการกําหนดราคานี ้

สพล ไหลเวชพิทยา, FRM
ที่ปรึกษา ศูนย์วิจยั และให้ คําปรึกษา
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

