
 

 

  
 
 

 
 

 
    

 

 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากวิกฤตโควิด-19 ตลอดช่วง 3-4 เดือนท่ีผ่านมา ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการปรบัตวัและหนั

มาซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์กนัมากขึ้ นในช่วงท่ีมีการกกัตวัและท างานอยู่ท่ีบา้น (Work from home) ขณะเดียวกนั 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกแต่ละรายต่างก็ตอ้งเร่งปรบัตวัใหท้ันกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุก

เขา้สู่ตลาดคา้ปลีกออนไลน์เพื่อหาช่องทางสรา้งรายได ้ซ่ึงแน่นอนวา่ ดว้ยขอ้จ ากดัในเร่ืองของการออกไปใชจ้่ายนอกบา้น 

ความกงัวลในเร่ืองของสุขภาพ ส่งผลใหต้ลาดคา้ปลีกออนไลน์มีการขยายตวัสูงขึ้ น  

อย่างไรก็ดี ศูนยว์ิจยักสิกรไทยมองว่า การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกภายใตส้ภาวะ New normal แมว้่าส่วนหน่ึงจะ

กระตุน้ใหต้ลาดคา้ปลีกออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้ น แต่ถึงกระน้ัน ผูป้ระกอบการคา้ปลีกต่างก็เผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรง

และยากล าบากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการ E-Market place ต่างชาติ ที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบและเผชิญ

การแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน กล่าวคือ ภายหลังจากการเกิดวิกฤตโควิด-19 ท าให ้E-Market place ต่างชาติ ซ่ึงเนน้

จ  าหน่ายสินคา้ฟุ่มเฟือยหรือสินคา้ไม่จ  าเป็น (Non-food) เช่น สินคา้แฟชัน่ เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้น 

อุปกรณไ์อที ของใชใ้นครวัเรือน เผชิญความทา้ทายและแรงกดดนัรอบดา้น ไม่วา่จะเป็น  
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สภาวะ New normal กระตุน้การแข่งขนัทีย่ากและรุนแรงข้ึน 

 

ฉบบัสง่สื่อมวลชน 

 

 ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่า วิกฤตโควิด-19 ส่งผลใหก้ารท าธุรกิจ E-Commerce ภายใตส้ภาวะ New normal 

แมว่้าจะกระตุน้ใหต้ลาดคา้ปลีกออนไลน ์(B2C E-Commerce เฉพาะสินคา้) เติบโตข้ึน แต่ก็มาพรอ้มกบัการ

แข่งขันที่รุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ E-Market place ต่างชาติ ซ่ึงนอกจากจะเผชิญแรงกดดันจาก

ประเด็นก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้ นในกลุ่มสินคา้ Non-food กบัผูป้ระกอบการรา้นคา้

ปลีกสินคา้เฉพาะ (Specialty store) ท่ีมี Website หรือ Brand รวมถึงไม่สามารถขยายครอบคลุมสินคา้กลุ่ม Food 

และ FMCG ไดง้่าย เพราะผูป้ระกอบการ Modern trade อย่างพวกซูเปอรม์ารเ์ก็ต ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ต่างอาศยัจงัหวะ

ดงักล่าวโหมเขา้มาท าตลาดบนแพลตฟอรม์ออนไลน์อยา่งรวดเร็ว และคาดวา่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้ น ส่งผลใหค้าดวา่ปี 

2563-2565 กลุ่ม E-Market place ต่างชาติ จะยงัขาดทุนต่อเน่ืองราวรอ้ยละ 30-40 ต่อปี เมื่อเทียบกบัรายได ้

 แมว้่าส่วนหน่ึงปัจจยัทางดา้นโควิด-19 จะช่วยกระตุน้ใหต้ลาดคา้ปลีกออนไลน์โตขึ้ นจากการเขา้สู่สภาวะ New 

normal แต่อีกส่วนหน่ึงก็กระทบต่อก าลังซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะยงัไม่กลับมาฟ้ืนตัวไดเ้ร็ว และท าใหผู้บ้ริโภค

ยงัคงมีการใชจ้่ายอยา่งระมดัระวงั เพราะไม่มัน่ใจรายไดใ้นอนาคต ดงันั้น ศูนยวิ์จยักสิกรไทยจงึประเมินว่า ตลาด

คา้ปลีกออนไลน์ (B2C E-Commerce เฉพาะสินคา้) ในปี 2563 ยงัคงขยายตัวราวรอ้ยละ 8-10 แต่ก็เป็น

อตัราที่ชะลอลงเม่ือเทียบกบัปีที่แลว้ที่ขยายตวัราวรอ้ยละ 20 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 3.0-3.2 แสนลา้น

บาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.7 เม่ือเทียบกบัมูลค่าตลาดคา้ปลีกรวม 

             ประเด็นส าคญั 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

 ก าลังซ้ือท่ียงัอ่อนแรงอย่างต่อเน่ืองของผูบ้ริโภค และคาดว่าจะยงัไม่สามารถกลับมาฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคยงัคงมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึ้ น หรือเลือกใชจ้่ายเท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน ดงัน้ัน 

สินคา้กลุ่มฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็นกลุ่ม Non-food จึงเป็นสินคา้ท่ีคาดว่าผูบ้ริโภคจะลดการใชจ้่ายลง และ

น่าจะไดร้ับผลกระทบท่ีมากกว่าสินคา้กลุ่มอาหาร (Food) และสินคา้อุปโภคบริโภคหรือของใชจ้ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวนั (Fast-moving consumer goods: FMCG) 

 เผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในกลุ่มสินคา้ Non-food กบักลุ่มผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลีกสินคา้เฉพาะ 

(Specialty store) ที่มี Website หรือ Brand ของตนเอง เช่น รา้นคา้ปลีกเฉพาะสินคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

อุปกรณไ์อที ของใชจ้  าเป็นภายในบา้น ซ่ึงผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมกัเป็นผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่ มี

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวไดเ้ร็ว อีกทั้งยงัอาศัยความน่าเช่ือถือของแบรนด์ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้ักของผูบ้ริโภค 

ควบคู่กบัการจดัท าโปรโมชัน่และยกระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีดีสม า่เสมอในการแยง่ชิงก าลงัซ้ือของ

ลูกคา้ เช่น ลดราคาสินคา้ ผ่อน 0% ท่ียาวนานขึ้ น อีกทั้งยงัมีการจดัส่งสินคา้ฟรี รวมถึงการเอาใจใส่ลูกคา้ 

บริการหลงัการขาย มีการส่ือสารและสามารถตอบค าถามลูกคา้ไดเ้ร็ว รวมถึงการเช่ือมโยงสิทธิพิเศษต่างๆ 

ของลูกคา้ผ่านช่องทาง Online to Offline (020) ท าใหลู้กคา้รูสึ้กสะดวกสบายและมัน่ใจมากขึ้ น เป็นตน้ 

 โอกาสเจาะตลาดสินคา้กลุ่มอาหาร (Food) และอุปโภคบริโภค (FMCG) ที่จ  ากดัลงมาก เพราะบรรดา

ผูป้ระกอบการคา้ปลีก Modern trade อย่างพวกซูเปอรม์ารเ์ก็ต ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ต่างโหมเขา้มาท า

การตลาดในกลุ่มสินคา้น้ีบนแพลตฟอรม์ออนไลนอ์ย่างรวดเร็ว ซ่ึงศูนยว์ิจยักสิกรไทยมองว่า ในระยะ

ขา้งหน้า หลงัเกิดโควิด-19 สินคา้กลุ่มอาหารและอุปโภคบริโภคจะขึ้ นมามีบทบาทในตลาดคา้ปลีกออนไลน์

มากขึ้ น ซ่ึงการท่ีผูป้ระกอบการ E-Market place ต่างชาติ ไม่สามารถขยายผลิตภัณฑ์มาครอบคลุมสินคา้

กลุ่มน้ีจนสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในช่วงท่ีผ่านมา ขณะเดียวกนักลบัถูกคู่แข่งท่ีส าคญัอย่างกลุ่ม 

Modern trade รายใหญ่ท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วในช่วงท่ีเกิดวิกฤตโควิด-19 และคาดวา่ผูป้ระกอบการคา้ปลีก Modern trade จะยงัคง

เร่งปรบักลยุทธก์ารท าธุรกิจบนแพลตออนไลน์ชดัเจนขึ้ นอีก แนวโน้มดงักล่าว ท าใหค้าดว่าผูป้ระกอบการ

คา้ปลีก Modern trade จะกลายเป็นผูเ้ล่นท่ีมีบทบาทมากข้ึนในสินคา้กลุ่มน้ีบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผูป้ระกอบการ E-Market place ต่างชาติ จะขยายตลาดมาครอบคลุมสินคา้กลุ่มน้ี 

และอาจตอ้งเผชิญโจทยก์ารแข่งขนัที่หนกัเพ่ิมข้ึน 

  

ดงัน้ัน ศนูยว์ิจยักสิกรไทยจึงคาดวา่ ภายหลงัจากการเกิดวิกฤตโควิด-19 บทบาทของ E-Market place ต่างชาติ 

ในตลาดรวมของ E-Commerce น่าจะเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีคาดว่าจะมีความไดเ้ปรียบและมีบทบาทมากขึ้ นในระยะ

ขา้งหน้า ก็อาจจะเผชิญการแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้ นจากปัจจยัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ และยงัตอ้งท าการอดัโปรโมชัน่ เพื่อ

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการใชจ้่ายบนแพลตฟอรม์ของตนเอง จึงคาดวา่ผลประกอบการจะยงัคงขาดทุนต่อเน่ือง ท่ามกลาง

การแข่งขันท่ีรุนแรงน้ี ซ่ึงศูนยวิ์จยักสิกรไทยคาดว่า ผลประกอบการของ E-Market place ต่างชาติ น่าจะยังคง

ขาดทุนตอ่เน่ืองรอ้ยละ 30-40 ตอ่ปี เม่ือเทียบกบัรายไดใ้นปี 2563-2565 และถือเป็นการขาดทุนมาโดยตลอด

เฉล่ียรอ้ยละ 46 ต่อปี เม่ือเทียบกับรายได ้นับตั้งแต่ปีที่ผูป้ระกอบการ E-Market place กลุ่มดงักล่าวเริ่มเขา้มา

ลงทุนแพลตฟอรม์และท าตลาดคา้ปลีกออนไลนใ์นไทย  

 

 



 

 

3 CURRENT ISSUE 

เปรียบเทียบมุมมองตอ่บทบาทของ E-Market place ตา่งชาตก่ิอนและหลงัเกิดโควิด-19 

ก่อนโควิด-19 หลงัโควิด-19 

 โดดเด่นในกลุ่มสินคา้ Non-food ซ่ึงไดร้บัความนิยมและมี

แนวโน้มเติบโตสูงบนแพลตฟอรม์ออนไลน์ 

 มีการพัฒนาและยกระดับ Fulfillment ครบวงจร ตั้ งแต่ 

Online platform > E-payment > Last-mile delivery 

 

 มีแผนจะขยายผลิตภณัฑค์รอบคลุมสินคา้กลุ่ม FMCG 

 

 

 เงินทุนหนา สายป่านยาว ในระยะยาว ธุรกิจน่าจะพลิก

กลบัมามีก าไรไดเ้ร็ว 

 ก าลังซ้ือหด ผูบ้ริโภคใชจ้่ายเท่าท่ีจ าเป็น จึงคาดว่าสินคา้ 

Non-food น่าจะมีแนวโน้มใชจ้า่ยลดลง 

 คู่แข่งจ านวนมากราย และมีการปรบัตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 

E-payment และ Last-mile delivery ลู กค้ ามี ทางเลื อก

คอ่นขา้งหลากหลาย 

 Modern trade รายใหญ่ท่ีเป็น FMCG รุกตลาดไดเ้ร็วและมี

ความยืดหยุน่ในการปรบัตวัใหต้อบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

 คู่แข่งท่ีเขา้มาแต่ละรายเป็นรายใหญ่ท่ีมีจุดแข็งในเร่ืองของ

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เงินทุน เช่นกัน จึงไม่ใช่เร่ือง

ง่ายท่ี E-Market place จะพลิกกลบัมามีก าไร 

 

ขณะท่ี ผูป้ระกอบการที่อยู่บนแพลตฟอรม์ Social commerce ไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก-รายใหญ่ รวมถึงผูเ้ล่นท่ี

เดิมไม่ ได้ท าธุรกิจค้าปลีก ท่ี ต่างก็เข ้ามาเพื่ อหาทางสร้างรายได้น้ัน  โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหม่ ท่ีอยู่ ในกลุ่ม

สถาบันการศึกษาต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ล่นรายย่อยท่ีเน้นขายสินคา้กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น อาหารพรอ้ม

ทาน อาหารส าเร็จรูป อาหารแช่แข็ง เคร่ืองด่ืม สินคา้เกษตร เช่น ผลไม ้เป็นตน้ ในระยะสั้น ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่า 

ผลกระทบจากโควิด-19 น่าจะท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มน้ีมีโอกาสท ารายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการซ้ือขายบน Social 

commerce ของกลุ่มสถาบันการศึกษาต่างๆ ซ่ึงถือเป็นสีสันท่ีเกิดขึ้ นในช่วงกักตัวหรือ Work from home มีการซ้ือขาย 

ช่วยเหลือและอุดหนุนกนัภายในกลุ่มพี่น้องร่วมสถาบนั หรือแมแ้ต่การช่วยเหลือและอุดหนุนสินคา้ของกลุ่มเกษตรกรท่ี

เกิดขึ้ นในระยะสั้น แต่ในระยะกลางถึงยาว ผูป้ระกอบการรายยอ่ยเหล่าน้ี น่าจะตอ้งเผชิญความทา้ทายมากขึ้ นจากคู่แข่งท่ี

มีจ านวนมากราย บวกกบัก าลังซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีจ ากดั หากสินคา้และบริการไม่แตกต่างหรือปรบัตวัไม่ทนัตาม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ก็จะเผชิญการแข่งขนัที่รุนแรงและยากล าบาก โดยผูป้ระกอบการที่สรา้งรายไดสุ้ทธิไม่

เพียงพอหรือไม่สม า่เสมอ โดยเฉพาะผูเ้ล่นรายยอ่ย สุดทา้ยอาจตอ้งออกจากธุรกิจไป 

ทั้งน้ี แมว้า่ส่วนหน่ึงปัจจยัทางดา้นโควิด-19 จะช่วยกระตุน้ใหต้ลาดคา้ปลีกออนไลน์โตขึ้ นจากการเขา้สู่สภาวะ 

New normal แต่อีกส่วนหน่ึงก็กระทบต่อก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีหดตวั และคาดว่าจะไม่กลบัมาฟ้ืนตวัไดเ้ร็วนัก จึงท าให้

ผูบ้ริโภคยงัคงมีการใชจ้่ายอย่างระมัดระวงัและประหยดั เพราะไม่มัน่ใจรายไดข้องตนเองในอนาคต ดงันั้น ศูนยวิ์จยั

กสิกรไทยจึงประเมินว่า ตลาดคา้ปลีกออนไลน์ B2C E-Commerce (เฉพาะสินคา้) ในปี 2563 แมว่้าจะยังคง

ขยายตวัราวรอ้ยละ 8-10 แต่ก็เป็นอตัราที่ชะลอลงเม่ือเทียบกบัปีที่แลว้ที่ขยายตวัราวรอ้ยละ 20 หรือมีมูลค่า

ตลาดประมาณ 3.0-3.2 แสนลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.7 ของมูลค่าตลาดคา้ปลีกรวม โดยกลุ่มสินคา้

อาหารและของใชจ้ าเป็นในชีวิตประจ าวนั น่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้ นจากสภาวะ New normal ส่วนสินคา้ท่ีไม่จ าเป็นหรือ

สินคา้ฟุ่มเฟือยอยา่งกลุ่มแฟชัน่ เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า น่าจะไดร้บัผลกระทบจากก าลงัซ้ือท่ีอ่อน

แรง และคงใชเ้วลาในการฟ้ืนตวัท่ีนานกวา่สินคา้กลุ่มอาหารและของใชจ้ าเป็น 



 

 

4 CURRENT ISSUE 

Offline
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Online 
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ลา้นบาท

มูลค่า B2C E-Commerce  เฉพาะสนิคา้ สว่นแบ่งมูลค่าตลาดคา้ปลีกปี 2563

ท่ีมา: ประมาณการโดยศูนยว์จิยักสิกรไทย

 
 

ท้ายที่ สุด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ภายใต้การเปล่ียนแปลงที่ เข้าสู่ สภาวะ New normal 

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกทุกรายจะเผชิญความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจ E-Commerce ท่ียากล าบากข้ึน และอาจจะ

ตอ้งใชเ้วลาท่ียาวนานกว่าท่ีคาดในการกลบัมาฟ้ืนตวัของธุรกิจ ดงันั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมี

ความยดืหยุน่ในการปรบัตวั ใหส้ามารถตอบโจทยห์รือสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากที่สุด ซ่ึงจะเป็น

ปัจจยัส าคญัที่ท  าใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัและอยูร่อดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ที่น่าเช่ือถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ หรือ
ความสมบรูณเ์พื่อใชใ้นทางการคา้หรอืประโยชนอ์ื่นใด บรษัิทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงขอ้มลูไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีผู้ใ้ชข้อ้มลูตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูตา่งๆ ดว้ยวิจารณญาณของตนเองและรบัผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดตอ่ผูใ้ชห้รอืบคุคลใดในความเสียหาย
ใดจากการใชข้อ้มลูดงักลา่ว ขอ้มลูในรายงานฉบบันีจ้งึไมถื่อวา่เป็นการใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 


