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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
ผู้บริโภคชาวไทยผูกติดกับชีวิตออนไลน์มากขึ้น เราเห็นการเติบโตของการส่ังซื้อ

สินค้ารวมถึงอาหาร ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างก้าวกระโดด และมีการประเมินกัน

ว่าจะยังเห็นการขยายตัวต่อไปอีกในปี 2020 เน่ืองจากตลาดของหลายกลุ่ม

ผู้บรโิภคยังอยู่ในช่วงเร ิม่ต้นเท่าน้ัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนโสด หรอืกลุ่มลูกค้า

ในเมืองใหญ่นอกจากกรุงเทพฯ

ในบทความน้ี Krungthai COMPASS น าเสนอ 5 เทรนด์ผู้บริโภคในปี 2020 ได้แก่ 

1)เทรนด์ชีวิตติดเน็ต ซึ่งเป็นเทรนด์หลักจากสัดส่วนการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของ

ประชากรท่ีก าลังเพ่ิมข้ึนเร ื่อยๆ แตะระดับ 85% 2)เทรนด์ Gen C หรอืชีวติ

ออนไลน์ของผู้บรโิภคท่ีจะเชื่อมต่อกันมากข้ึน 3)เทรนด์ผู้สูงอายุ และ 4)เทรนด์คน

โสดท่ีจะช้อปป้ิงออนไลน์กันมากข้ึน ตามการเข้าสู่ Aging Society และจ านวนคน

โสดท่ีเพ่ิมข้ึนเร ื่อยๆ และ 5)เทรนด์อยากกินต้องได้กิน จากการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดของการส่ังอาหารออนไลน์ 

ด้วยเทรนด์เหล่าน้ี Krungthai COMPASS จึงอยากแนะน าเครื่องมือใหม่ๆ ในการ

ดึงดูดผู้บรโิภค อย่างเช่นการใช้ Online Influencer ในการท าการตลาดเพ่ิมเติม 

เน่ืองจากผู้บรโิภคในยุคน้ีเชื่อมถึงกันมากข้ึน และ Word of Mouth ก็กระจายได้

ท่ัวถึงรวดเรว็มากข้ึน อีกท้ังผู้บรโิภคเองก็มักจะเชื่อถือและอยากลองใช้สินค้าท่ี

ผู้บรโิภคด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือน หรอืเซเลบในโซเชียลมีเดียแนะน ามากกว่าส่ิงท่ี

แบรนด์โฆษณาเอง 

ตลอดจนเลือกใช้ผู้ให้บรกิารอีโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับสินค้าของผู้ประกอบการเอง 

หรือกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในบทความน้ีได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์

แต่ละประเภทมีผู้ให้บรกิารอีโลจิสติกส์หลากหลาย และในสินค้าแต่ละขนาด 

ก็มีผู้ให้บรกิารท่ีให้ราคาดีหรอืเหมาะสมกับผู้ประกอบการท่ีสุดแตกต่างกันออกไป

พชรพจน์ นันทรามาศ กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
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Consumer

2020

90% ของผู้บรโิภค
เลือกท่ีจะเชื่อข้อมูลจาก

คนรอบข้าง

5 เทรนด์ผู้บรโิภคออนไลน์ในปี 

2020
: ออนไลน์ไลฟ์สไตล์

Gen C 
... เมื่อโลกของผู้บรโิภคเชื่อมต่อกัน

คนไทยอายุ 55+ กวา่ 

46% ซื้อของออนไลน์
คนไทยกวา่ 85%
จะเข้าถึงอินเทอรเ์นต็

ในปี 2020

ชีวติติดเน็ต

คนโสดซื้ออาหารและเส้ือผ้า
สูงกวา่คนมีครอบครวั 

ราว 35-43%

สูงวยัแต่ใจออนไลน์ 

อยากกินต้องได้กิน
โสดพรอ้มเพย์

Krungthai COMPASS แนะน าผู้ประกอบการท าการตลาดด้วย 
Influencer และใช้ e-Logistics เพ่ือจับกระแสออนไลน์ของผู้บรโิภค

Influencer 

การโฆษณาด้วย Influencer ดีอย่างไร ?

ตัวเลือกเยอะ

สะดวก

ทุกเวลา

6 ใน 10 เคยซ้ือสินค้า
ท่ี Influencer แนะน า

วดัผลผ่าน 
Awareness, 
Engagement 
และ Conversion

75% ของผู้ซ้ือจะเช่ือ
ในแบรนด์มากข้ึน

น่าเช่ือถือ

คนซื้อตาม

วดัผลได้ดีขึ้น

คนไทยส่ังอาหารออนไลน์

เพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

e-Logistics

ท าไมรา้นค้าออนไลน์ควรใช้ e-Logistics ?

มีผู้ให้บรกิารมากกวา่ 
20 ราย

ส่งได้ต้ังแต่

อาหารสดถึง
พัสดุขนาดใหญ่

รบัค าส่ังส่งสินค้า

ตลอด 24 ชั่วโมง 
ผ่าน Application 
และ Call center



5

Section1
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ผู้บรโิภคออนไลน์

ในปี 2020
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คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานถึง 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน ถือเป็นประเทศท่ีใช้

อินเทอรเ์น็ตมากท่ีสุดเป็นอันดับ 3 รองจาก ฟิลิปปินส์ (10 ชั่วโมง 2 นาที) และ

บราซิล (9 ชั่วโมง 29 นาที) ซึ่งตัวเลขน้ีมาจากข้อมูลสถิติการใช้ส่ือดิจิทัลจาก

รายงาน Global digital report ประจ าปี 2017-2019 ท่ีจัดท าโดยการรว่มมือ

กันของ We Are Social บรษัิทดิจิทัลเอเจนซี่ ในสหราชอาณาจักร และ 

Hootsuite ผู้ให้บรกิารระบบจัดการโซเชียลมีเดีย (Social media) และ

บรกิารด้านการตลาด (Marketing solution) ในแคนาดา โดยตัวเลขการใช้

อินเทอรเ์น็ตของผู้ใช้คนไทยสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกท่ี 6 ชั่วโมง 42 นาที อยู่ถึง 

2 ชั่วโมงกว่า 

คนไทยใช้อนิเทอรเ์น็ตมากเท่าไหรแ่ล้วในปัจจบุัน?

ชีวติติดเน็ต1
Trend
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รปูท่ี 1 Internet penetration ของประเทศต่างๆ ในปี 2019

แม้ว่าเวลาการใช้อินเทอรเ์น็ตของคนไทยจะสูงแต่สัดส่วนคนใช้อินเทอรเ์น็ตยัง

น้อยกวา่ประเทศพัฒนาแล้วพอสมควร โดยในปัจจุบันสัดส่วนของประชากรไทย

ท่ีเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตต่อประชากรท้ังหมด (Internet penetration) มีสัดส่วน

อยู่ท่ี 82% ยังต่ากว่ากลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสหรฐัฯ (95%) เกาหลีใต้ 

(95%) ญ่ีปุ่น (94%) และทวปียุโรป (86%) อยู่พอสมควร ดังแสดงในรูปท่ี 1

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก We Are Social และ Hootsuite, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ในอนาคตมโีอกาสใช้ได้เยอะกวา่น้ีได้หรอืไม่?

ไทยมี Internet penetration เท่ากับ 82% ต่ากวา่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรฐัฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
และทวปียุโรปพอสมควร
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โดยอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือ 

ในเวลากว่า 9 ชั่วโมงท่ีคนไทยใช้อินเทอรเ์น็ตมาจากการใช้งานอินเทอรเ์น็ต

ผ่านโทรศัพท์มือถือวันละ 5 ชั่วโมง 13 นาที และคอมพิวเตอร1์ วันละ 3 ชั่วโมง 

58 นาที ท้ังน้ี กิจกรรมท่ีผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตชาวไทยใช้เวลาไปมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรก คือ การใช้โซเชียลมีเดีย การดูทีว ีภาพยนตร ์และฟังเพลงผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และการพูดคุยหรอืโทรศัพท์ผ่านอินเทอรเ์น็ต ตามล าดับ

1 นับรวม PC, Laptop และ Tablet
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Krungthai COMPASS มองวา่คนไทยจะใช้อินเทอรเ์น็ตกันมากขึ้น ในปี 2020 

จากสัดส่วนคนใช้อินเทอร์เน็ตท่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นหลัก ในช่วงปี 2017-2019 

Internet Penetration ในไทยเพ่ิมข้ึนสูงจาก 67% (46 ล้านคน) เป็น 82% 

(57 ล้านคน) ในปี 2020 เราคาดว่าสัดส่วนน้ีจะสูงข้ึนอีกท้ังจากราคาของ

สมารท์โฟน (Smartphone) ท่ีเข้าถึงได้ง่ายข้ึนมากในปัจจุบัน ประกอบกับ

แผนการลงทุนของรัฐบาลไทยในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมอย่าง 

“โครงการเน็ตประชารฐั” ท่ีมีเป้าหมายในการกระจายอินเทอรเ์น็ตให้ถึงมือ

ชุมชนในพ้ืนท่ีห่างไกลมากข้ึน สอดคล้องกับงานวจิัยรว่มระหว่าง Google และ 

Temasek ท่ีคาดการณ์ว่าคนไทยจะเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตได้มากถึง 59 ล้านคน

ในปี 2020 หรอืคิดเป็น Internet penetration ท่ี 85% (รูปท่ี 2)

รปูท่ี 2 Internet penetration ของไทยในช่วงปี 2016-2020F

คนไทยเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตได้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยคาดวา่ Internet penetration ของไทยปี 2020F 
จะเพ่ิมเป็น 85%

55%

67%

82% 82%
85%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019E 2020F

% ของประชากร

ท่ีมา: ขอ้มูลจาก Google และ Temasek, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ: E-Estimated, F-Forecasted
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Connected Consumer หรือ Gen-C คือ กลุ่มของผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยี ในการเชื่ อมตัวเองกับข้อมูลต่างๆ บนโลกดิจิทัล ผ่าน 

อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หรอื สมาร์ทโฟน ซึ่ งวธิีการแบ่งเจเนอเรชั่น 

(Generation) แบบน้ีเป็นการแบ่งในเชิงของการตลาด แทนท่ีจะเป็นการ

แบ่งกลุ่มของคนจากช่วงอายุ เช่น เบบ้ีบูมเมอร ์(Baby boomer), Gen X และ 

Gen Y แบบท่ีผ่านมา โดย Gen C เป็นค าท่ีนักการตลาดในไทยเร ิ่มใช้ต้ังแต่

ช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา2

Connected consumer มคีวามหมายอย่างไร?

Gen C ... เม่ือโลกของผู้บรโิภคเชื่อมต่อกัน2
Trend

2 อ้างอิงจากกรณีศึกษาเรื่องการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของคอนโดมเินียมแบรนด์ “IDEO” โดย ANANDA Development (ป ี2014) 

และงานสัมนาเรื่องการท าการตลาดกับกลุ่ม Gen C ในหัวขอ้ “Gen C ขุมทรพัย์ทางการตลาด” โดย ETDA (ป ี2015)
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รปูท่ี 3 ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีโดดเด่นของผู้บรโิภคกลุ่ม Gen C หรอื Connected consumer

ออนไลน์เยอะ, พรอ้มออนไลน์ตลอดเวลา และมักเชื่อรวีวิจาก WOM มากกวา่แบรนด์ คือ 3 พฤติกรรม
เด่นของ Connected consumer

Connected Consumer อยู่บนโลกออนไลน์เยอะ พรอ้มจะออนไลน์ตลอดเวลา 

และมักเชื่ อรีวิวจากผู้บริโภคด้วยกัน การศึกษาโดยบรษัิท Tetra Pak พบ

พฤติกรรมท่ีโดดเด่นของผู้บรโิภคกลุ่มน้ี 3 ประการ คือ 1) พวกเขามักใช้เวลา

ไปกับโลกออนไลน์โดยเฉล่ียไม่ต่ากว่าวันละ 4 ชั่วโมง โดยเกือบ 60% ใช้

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับอินเทอรเ์น็ต 2) ราว 2 ใน 3 ของ

ผู้บรโิภคในกลุ่มน้ีพรอ้มท่ีจะเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอดเวลา 3) พวกเขา

เลือกท่ีจะเชื่อข้อมูลจากผู้บรโิภคด้วยกันเอง (Word of Mouth: WOM) เช่น 

รวีวิจากผู้บรโิภค 

90% ของผู้บรโิภคเลือกท่ีจะเชื่อข้อมูลของสินค้าหรอืบรกิารท่ีได้รบัจากคนรอบ

ข้าง แม้ว่าผู้บรโิภคจะได้รับส่ือจากการท่ีตัวบรษัิทเป็นคนโฆษณาสินค้าของ

ตัวเอง (Ad from brand) ด้วยเช่นกันก็ตาม โดยจากการศึกษาพฤติกรรม

ของผู้บรโิภคในยุคดิจิทัลของ One Productions บรษัิทเอเจนซี่ท่ีเชี่ยวชาญ

การผลิต Video content พบว่ามีเพียง 33% ของผู้บรโิภคเท่าน้ันท่ียังเชื่อ

ข้อมูลท่ีได้จากโฆษณาแบบ Ad from brand 

อะไรคือพฤติกรรมท่ีโดดเด่นของ Connected consumer?

ท่ีมา: Tetra Pak และ One Productions Connected Consumer

2 ใน 3 
ของผูบ้รโิภคกลุ่มนี ้

พรอ้มออนไลน์ตลอดเวลา

ออนไลน ์

4.4 ชม./วนั
60%

เป็นการออนไลนจ์ากมอืถอื

ถูก influence ด้วย 

WOM
มากกวา่ Ad from 

brand

90% 
ของผูบ้รโิภคเลอืกเชื่อ
ข้อมูลจากคนรอบขา้ง

มีเพียง 

33%
ที่ยังเชื่อขอ้มลู
จากแบรนดอ์ยู่
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ผู้ประกอบการมีการท าการตลาดผ่านผู้ใช้/ผู้บริโภคมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นใน

กรณีของ Estée Lauder บรษัิทยักษ์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์เสรมิความงาม ท่ี

ทางคุณ Fabrizio Freda CEO ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ท่ีผ่านมา บรษัิทจะลงทุน

โฆษณาตามต าแหน่งทางการตลาด (Market positioning) ไปตามแต่ละ

แบรนด์ท่ีบรษัิทมี แต่ในปัจจุบัน พวกเราได้เปล่ียนมาท าการตลาดผ่านผู้ใช้ 

ผู้บรโิภคมากข้ึน โดยเราใช้ 75% ของงบการตลาดไปกับ Influencer ต้ังแต่ 

ศิลปินดารา (Celebrity) บล็อกเกอร ์และ Micro influencer ตาม YouTube และ 

Instagram และเราพบว่าผลตอบแทนท่ีได้กลับมาน้ันคุ้มค่ามาก”

หรอือย่างในกรณีของ ไวตาม้ิลค์ ท่ีเลือกใช้ศิลปินดารา พรอ้ม Micro influencer

จ านวน 30-50 ราย ในการส่ือสารกับผู้บรโิภคเพ่ือท่ีจะเปล่ียนภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ให้ดูเข้ากับคนยุคใหม่มากข้ึนและเพ่ือแนะน าผู้บรโิภคทราบถึงรสชาติ

ใหม่ของผลิตภัณฑ์ โดยผลลัพท์ท่ีได้น้ันออกมาค่อนข้างดี เพราะเพียงแค่ 

1-2 สัปดาห์แรกท่ีรสชาติใหม่วางตลาดก็สามารถท ายอดขายได้ถึง 5 แสนขวด

ท้ังจากการใช้การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตที่มากขึ้น และส่ือสารจากบรษัิทใหญ่ท่ัวโลก

ท่ีมากขึ้น เรามองว่า นอกจากราคาสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตท่ีถูกลงจะ

ท าให้ผู้คนบนโลกสามารถเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตและเชื่อมต่อกันได้มากข้ึนแล้ว 

การส่ือสารจากทางฝ่ังผู้ประกอบการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังจากการโฆษณาด้วยตัวเอง 

และการฝากผู้บรโิภคคนอ่ืนช่วยรวีวิสินค้า จะท าให้ผู้บรโิภคเชื่อมต่อกันมากข้ึน

ในต่างประเทศ งบโฆษณาบนส่ือดิจิทัลของบรษัิทใหญ่ท่ัวโลกมีสัดส่วนถึง 54% 

และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง บรษัิท eMarketer ท่ีเชี่ยวชาญด้านการท าวจิัยตลาด

ได้คาดการณ์ว่าในปี 2020 การลงทุนโฆษณาท่ัวโลกจะมีมูลค่าเท่ากับ 7.18 

แสนล้านดอลลารส์หรฐัฯ ขยายตัว 8% จากปีท่ีผ่านมา โดยการขยายตัวท้ังหมด

มาจากการลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัลท่ีส่วนแบ่งอยู่ราว 54% คิดเป็นมูลค่า 

3.85 แสนล้านบาท เติบโต 16% จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีงบลงทุนบนส่ือด้ังเดิม

กลับไม่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (รูปท่ี 4)

อะไรคือปัจจยัท่ีสามารถบ่งชี้ได้วา่ผู้บรโิภคจะเชื่อมต่อกันมากกวา่เดิมในปี 2020?

รปูท่ี 4 เงินลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัลท่ัวโลกในปี 2016-2020F 

ท่ีมา: eMarketer, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ: E-Estimated, F-Forecasted

เงนิลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจทัิลท่ัวโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง โดยคาดวา่ในปี 2020 จะมีสัดส่วน 54% จาก
งบโฆษณาท้ังหมด ...
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ในไทยก็เช่นกัน บริษัทต่างๆก็เพ่ิมงบโฆษณาในส่ือดิจิทัลอย่างมาก มูลค่าการ

ลงทุนด้านโฆษณาของไทยจากการเผยแพรข่องสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจ

ส่ื อ  (Media Agency Association of Thailand: MAAT) แล ะ สม าคม

โฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT) 

พบว่าแม้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา การลงทุนโฆษณาในไทยจะอยู่ในภาวะท่ี

ค่อนข้างทรงตัวอยู่ท่ีไม่เกินปีละ 115,000-120,000 ล้านบาท แต่งบลงทุน

โฆษณาบนส่ือดิจิทัลน้ันกลับเติบโตอย่างรวดเรว็จาก 9,500 ล้านบาทในปี 2016

ข้ึนมาเท่ากับ 18,000 ล้านบาทในปี 2019 (รูปท่ี 5)

โดยการท าการตลาดผ่านผู้บริโภคเป็นส่ิงท่ีโตมากเป็นพิเศษ หากแบ่งการ

โฆษณาบนส่ือดิจิทัลออกเป็นแต่ละรูปแบบแล้ว การโฆษณาผ่านช่องทางท่ี

บรษัิทไม่ต้องเป็นคนโฆษณาสินค้าหรอืบรกิารเองเหมือนอย่างในอดีตอย่าง 

Influencer น้ันกลับเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตอย่างโดดเด่นกว่าช่องทางอ่ืนๆ 

ก็เป็นภาพท่ีสามารถยืนยันได้ว่าผู้บรโิภคของไทยก าลังกลายเป็น Connected 

consumer มากข้ึน โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวผู้บรโิภคเอง

รปูท่ี 5 เงินลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัลในไทยช่วงปี 2016-2019E

ท่ีมา: MAAT และ DAAT, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ: E-Estimated

... ในไทยก็เช่นกัน แม้งบลงทุนโฆษณารวมจะทรงตัวท่ี 115,000-120,000 ล้านบาทต่อปี แต่งบโฆษณาบนส่ือ
ดิจทัิลกลับยังเติบโต
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Baby Boomer ในไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ใน Trend#1 เราพบว่าผู้บรโิภคในไทยใช้อินเทอรเ์น็ตนานกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน 

แต่กลุ่มอายุหน่ึงท่ีน่าสนใจคือกลุ่ม Baby Boomer หรอืผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 55 ปี

ข้ึนไป โดยฐานข้อมูลของ ETDA พบว่า แม้ว่าในปี 2017 กลุ่ม Baby Boomer 

จะมีการใช้อินเทอรเ์น็ตเพียง 4 ชั่วโมง แต่ในปี 2018 กลับมีการใช้อินเทอรเ์น็ต

ถึงกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน (รูปท่ี 6) โดยมีการใช้โซเชียลมีเดียประมาณ 3 ชั่วโมงต่อ

วัน ไม่ต่างจาก Gen Y และ Gen Z มากนัก 

คนสูงวยัใช้อนิเทอรเ์น็ตกันมากแค่ไหน?

สูงวยัแต่ใจออนไลน์3
Trend
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รปูท่ี 6 จ านวนช่ัวโมงการใช้อินเทอรเ์น็ตโดยเฉล่ียต่อวนัของคนไทยตามช่วงอายุ

จะโตได้อีกมาก จากจ านวนผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้นตามการก้าวสู่  Aging Society 

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในปี 2021 ซึ่ งจะมีสัดส่วน

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป  สูงถึง 20% ของประชากรท้ังหมด หรอืจ านวนกว่า 

13 ล้านคน นอกจากน้ัน ผู้สูงวัยในอนาคต (เช่น ผู้ท่ีมีอายุ 50 ปีในปัจจุบัน) จะ

ต่างจากผู้สูงวัยในปัจจุบัน (เช่น ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีในปัจจุบัน) ในมิติของความ

คุ้นชินกับโลกออนไลน์ และพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากลูกหลาน

มากกว่า 

กลุ่ม Baby Boomer ท่ีช้อปปิ้ งออนไลน์ใช้จ่ายกันถึง 3.2 หมื่นบาทต่อปี และมี

ถึง 1 ใน 3 ท่ีช้อปปิ้ งออนไลน์ จากการส ารวจผู้บรโิภคชาวไทยในปี 2017 ของ

บรษัิท นีลเส็น ประเทศไทย ซึ่งเป็นบรษัิทข้อมูลวจิัยด้านการตลาดชั้นน า พบว่า

กลุ่ม Baby Boomer ซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งเกือบ 2,000 บาท และเฉล่ีย 

15-16 ครั้งต่อปี รวมเป็นเงนิสูงสุดราว 32,000 บาท นอกจากน้ัน จากข้อมูล

ผู้ใช้งาน Internet ของ ETDA พบว่าคนรุ่น Baby Boomer ซื้ อสินค้าและ

บรกิารออนไลน์กว่า 46.3% และเห็นสัญญาณดีข้ึนจากปี 2017 ซึ่งอยู่ท่ี 34.8% 

ท้ังน้ี ในปี 2017 เหตุผลหลักท่ีคนรุน่ Baby Boomer ไม่ซื้อสินค้าและบรกิาร

ออนไลน์ คือ กลัวโดนหลอก

แล้วการท่ีผู้สูงอายุอยู่บนโลกออนไลน์มากขึน้ ส าคัญกับธรุกิจอย่างไร?

คนรุน่ Baby Boomer ใช้เวลาบนโลกอินเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างจากคนรุน่อื่นๆ

หมายเหต:ุ เปน็ค่าเฉล่ียท่ีพิจารณาท้ังวนัท างาน/เรยีน และวนัหยุด

Baby Boomer = ผู้ทีเ่กิดปี 1946-1964 (อายุ 54-72 ป)ี

Gen X = ผู้ที่เกิดปี 1965-1980 (อายุ 38-53 ป)ี

Gen Y = ผู้ทีเ่กิดปี 1981-2000 (อายุ 18-37 ป)ี

Gen Z = ผู้ทีเ่กิดปี 2001 เปน็ต้นไป (อายุต่ากวา่ 18 ป)ี

ที่มา: ETDA
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15

ผู้สูงอายุในจีนมีจ านวนมาก และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุจีนก็

เพ่ิมขึ้นมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงวัย (65 ปี ข้ึนไป) 

มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ท่ี 156 ล้านคน (11% ของประชากรท้ังประเทศ) และ

มีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงถึง 22% จาก 127 ล้านคน (9% ของประชากรท้ังหมด) 

ในปี 2014 โดยในปี 2018 ประชากรจีนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต

กว่า 55 ล้านคน หรอืคิดเป็น 6.6% ของจ านวนประชากรจีนท้ังหมดท่ีเข้าถึง 

อินเทอรเ์น็ต ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 2.2% ในปี 2014 (รูปท่ี 7)

ผู้ประกอบการจีนพยายามท าให้ผู้สูงอายุซื้อของออนไลน์ได้สะดวกขึ้น และ

ปลอดภัยขึ้น  ผู้ให้บรกิารซื้อขายสินค้าออนไลน์รายส าคัญของจีนอย่าง “เถาเป่า” 

(TAOBAO) ในเครอื Alibaba ได้ปรบัปรุงแอปพลิเคชันใหม่ ให้เป็นมิตรกับ

ผู้สูงวัยโดยเฉพาะ (Elderly Friendly) อาทิ ปรบัการลงทะเบียนสมัครให้ง่ายข้ึน 

เน้นตัวอักษรขนาดใหญ่ ดีไซน์โล่ง และเพ่ิมบรกิารผูกบัญชีจ่ายเงนิกับบุตร

หลาน เพ่ือความสะดวกในการจ่ายเงนิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอรม์ซื้อขาย

สินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่เล็งเห็นถึงโอกาสและความส าคัญของผู้บรโิภคกลุ่มน้ี 

และจากการซื้อของออนไลน์ท่ีง่ายขึ้น น่าเชื่ อถือมากขึ้น และตอบโจทย์ด้าน

สุขภาพของผู้สูงอายุ เน่ืองจากผู้สูงอายุมักเผชิญปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งท าให้

ความคล่องตัวในการออกไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างรา้นต่างๆ ลดน้อยลง ดังน้ัน 

การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีบรกิารส่งถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว 

จึงตอบโจทย์พฤติกรรมคนสูงวัย นอกจากน้ัน พัฒนาการของ e-Commerce 

และ Social Commerce ท่ีใช้งานง่ายข้ึน มีการใช้ในวงกว้างมากข้ึน จะสรา้ง

ความน่าเชื่อถือ และช่วยลบมุมมองเชิงลบจากความกลัวท่ีจะโดนหลอกลงได้

ผู้ประกอบการควรปรบัตัวอย่างไรหากผู้สูงอายุออนไลน์มากขึน้?

ตอบด้วย ประสบการณ์จากต่างประเทศ 

รปูท่ี 7 สัดส่วนการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตของประชากรจีน ตามช่วงอายุ 

ผู้สูงวยัในประเทศจนี อยู่บนโลกออนไลน์สูง 

ที่มา: China Internet Network Information Center (CNNIC)

92.1% 88.0%

5.5% 5.4%

2.4% 6.6%

2014 2018

อายุ 60 ข้ึนไป

อายุ 50-59 ปี

อายุต่ากวา่ 50 ปี

จ านวนการเข้าถึงอนิเทอรเ์น็ต 
(ล้านคน [Users]) 649 826
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จ านวนคนโสดในหลายประเทศก าลังเพ่ิมขึ้น ท้ังในอเมรกิาและจีน ตัวอย่างตลาด

คนโสดในต่างแดนท่ีเติบโตต่อเน่ือง ได้แก่ กรณีประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย

ข้อมูลจาก US Census Bureau ชี้ให้เห็นว่าในปี 2018 สัดส่วนผู้ท่ีไม่แต่งงาน 

หรอืครวัเรอืนท่ีมีคนคนเดียว มีสัดส่วนสูงถึง 48% และ 28% ตามล าดับ โดย

สัดส่วนท้ังสองค่อยๆ เพ่ิมข้ึนในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา เช่นเดียวกับอายุเฉล่ียใน

การแต่งงานท่ีเพ่ิมข้ึน (กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเป็นโสดกันนานข้ึน) จากในอดีตท่ี

เร ิม่แต่งงานเม่ืออายุ 25-27 ปี แต่ปัจจุบัน คือ 28-30 ปี (รูปท่ี 8) ขณะเดียวกัน 

งานวจิัยจาก Morgan Stanley เองก็คาดการณ์ว่า แรงงานหญิงสหรฐัฯ (อายุ 

25-44 ปี) จากท่ีเป็นโสด 41% ในปัจจุบัน จะเป็นโสดท่ี 45% ในปี 2030 ซึ่งถือ

ว่าสูงสุดในประวัติศาสตร ์ในกรณีของจีน ข้อมูลล่าสุด จาก National Bureau 

of Statistics of China และ Chaina Daily ชี้ให้เห็นว่าในปี 2017 ตลาดคน

โสดในจีนมีจ านวนมากถึง 215 ล้านคน หรอื 16% ของประชากรท้ังหมด 

จ านวนคนโสดก าลังเพ่ิมสูงขึน้หรอืไม?่

โสดพรอ้มเพย์4
Trend
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รปูท่ี 8 สัดส่วนคนโสด (กราฟซา้ย) และอายุเฉล่ียท่ีเริม่แต่งงาน (กราฟขวา) ของชาวอเมรกัิน

ในไทยเอง คนโสดก็ก าลังเพ่ิมขึ้น จากการจดทะเบียนสมรสท่ีน้อยลง และหย่า

รา้งมากขึ้น โดยในปี 2017 คนไทยจดทะเบียนสมรสลดลงกว่า 20,000 คู่ เม่ือ

เทียบกับในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ท่ีเคยสูงสุดปีละ 318,496 คู่ ขณะท่ีการจด

ทะเบียนสมรสมีแนวโน้มลดลง อัตราการหย่าร้างกลับเพ่ิมสูงข้ึน โดยข้อมูล

จากส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าอัตราการหย่ารา้งเพ่ิมข้ึนประมาณ 

20% ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จากปีละ 100,420 คู่ ในปี 2007 เป็น 121,617 คู่ ในปี 

2017 (รูปท่ี 9)

ซึ่งจากท้ังจ านวนประชากรและสัดส่วนคนโสดท่ีเพ่ิมข้ึน สรา้งนัยทางธุรกิจว่า 

“ตลาดผู้บรโิภคคนโสด” ในโลกและไทยจะมีขนาดใหญ่ข้ึน

ท่ีมา: US Census Bureau

หมายเหตุ: คนที่มีสถานะโสด/หย่ารา้งพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปขีึน้ไป

ประชากรสหรฐัฯ ท่ีใช้ชีวติโสด และอยู่คนเดียวมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ท้ังยังมีอายุเฉล่ียเริม่แต่งงานเพ่ิมสูงขึ้น
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รปูท่ี 9 จ านวนการจดทะเบียนสมรส (กราฟซา้ย) และจดทะเบียนหย่ารา้ง (กราฟขวา) ของคนไทย 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ

คนไทยจดทะเบียนสมรสน้อยลง ในทางกลับกันก็มีการจะทะเบียนหย่ารา้งกันมากขึ้น
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รปูท่ี 10 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบรโิภคเฉล่ียของครวัเรอืนต่อคนต่อเดือน ระหวา่งคนท่ีโสดและคนท่ีมีครอบครัวแล้ว 
ในปี 2017

คนโสดใช้จา่ยมากกวา่คนท่ีแต่งงานแล้วในทุกช่วงอายุ

คนโสดมีแนวโน้มเหงากว่าคนกลุ่มอื่น และมักกินและช้อปแก้เหงา ผลส ารวจ

การตลาดคนเหงา (Lonely Market) ของวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยมหิดล 

(CMMU) พบว่าปัจจุบันตลาดคนเหงาในไทย มีจ านวนกว่า 26.75 ล้านคน 

(40% ของประชากรท้ังหมด) และพบว่ากลุ่มประชากรท่ีมีสัดส่วนเหงาสูง 

ได้แก่ คนท่ีหย่าร้าง และคนโสด ซึ่งมีสัดส่วนคนเหงาประมาณ 46%-50% 

นอกจากน้ัน ผลส ารวจยังพบอีกว่า 3 วธิีคลายเหงายอดฮิต คือ การใช้โซเชียล

มีเดีย การเข้ารา้นอาหารหรอืคาเฟ่ และการช้อปปิ้ ง

นอกจากนี้คนโสดยังพรอ้มจะจา่ยมากกวา่คนกลุ่มอื่น ซึ่งจากข้อมูล SES จะเห็น

ว่ากลุ่มคนโสดมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนท่ีมีครอบครวัแล้วในทุกช่วงอายุโดยเฉล่ีย

กว่า 10% เทียบกับครวัเรอืนท่ีมีสมาชิกเพียง 2 คน หรอืต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป (เช่น

ครวัเรอืนท่ีมีลูก)  ซึ่งจากข้อมูลเรายังพบอีกว่า คนโสดมีพฤติกรรมการใช้จ่าย

ไปกับหมวดอาหารและเคร ื่องด่ืมมากกว่าคนกลุ่มอ่ืนเฉล่ีย 35% และใช้จ่ายไป

กับหมวดเส้ือผ้ามากกว่าคนกลุ่มอ่ืนเฉล่ีย 43% โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับ

กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าเดอะมอลล์ ท่ีพบว่าคนโสดมีการใช้จ่าย

ต่อบิลสูงกว่ากลุ่มอ่ืนเฉล่ีย 30% (ข้อมูลจาก Brand Inside, 2018)

ถ้าคนเป็นโสดเยอะขึน้ แล้วน่าสนใจกับธรุกิจอย่างไร?

ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรอืน(SES) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มคนท่ีโสดและคนท่ีแต่งงานแล้ว แบ่งโดยใช้สถานะการแต่งงานของหัวหน้าครวัเรอืน 

ส าหรบักลุ่มคนโสด คัดเลือกเฉพาะครวัเรอืนท่ีมีสมาชิกอยู่เพียงคนเดียว
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จากประสบการณ์ในประเทศจีน พบวา่ผลิตภัณฑ์ประเภทการส่ังอาหารออนไลน์ 

และการซื้อสินค้าขนาดเล็กลงขยายตัวสูงตามคนโสดท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเป็นไปได้ว่า

ผู้ท่ีอยู่คนเดียวต้องการสินค้าท่ีมีขนาดเล็กลง และการท าอาหารทานเอง

คนเดียวอาจไม่คุ้มค่าเท่าใดนัก โดยจากข้อมูลของ Tmall ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์

ซื้อขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในเครอื Alibaba พบว่าในปี 2018 ยอดขาย

ไมโครเวฟและเคร ื่องซักผ้าขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ท่ี 980% และ 630% 

จากปีก่อนหน้า ตามล าดับ ขณะเดียวกัน พบว่ายอดส่ังซื้อสุก้ีจานด่วนส าหรบั

ทานคนเดียวเพ่ิมข้ึน 210% ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ Sinolink Securities 

บรษัิทหลักทรัพย์ในจีน ท่ีพบว่าคนโสดกว่า 23% ไม่เคยท าอาหารทานเอง 

ขณะท่ี 46% แทบจะไม่ท าอาหารทานเอง ซึ่งจากผลดังกล่าวเราอาจตีความได้ว่า

การส่ังอาหารออนไลน์ การซื้อสินค้าท่ีขนาดเล็กลง ขยายตัวตามความเป็นเมือง 

และจ านวนคนโสดท่ีเพ่ิมข้ึน 

สินค้าประเภทใดน่าจะมาแรงรบัเทรนด์คนโสด?
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จากการแข่งขันท่ีเข้มข้นท้ังด้านราคาและคุณภาพในหมู่ผู้ประกอบการท่ีท า 

Food Delivery ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บวกกับการเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต

และสมาร์ทโฟน และท่ีส าคัญ คือ การแข่งขันจากผู้ประกอบการ ท า ให้

พลิกโฉมวงการ Food Delivery สู่รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันมากข้ึน 

และท าให้ประสบการณ์การซื้ออาหารมารบัประทานท่ีบ้านสะดวก รวดเรว็ใน

ราคาถูกลง จนได้รบัความนิยมอย่างแพรห่ลาย โดย IMRC ซึ่งเป็นบรษัิทวจิัย

ด้านการตลาด เผยว่าในปี 2018 มูลค่า Online Food Delivery รวมกันท่ัวโลก

มากถึง 8.46 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.64 แสนล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ ภายในปี 2024 หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 11.4% 

และผู้บริโภคจ านวนมากก็ไม่นิยมท าอาหารเอง โดยเฉพาะการใช้ชีวติของ

คนเมือง ท่ีมีไลฟ์สไตล์มุ่งเน้นความสะดวกสบายสูง ลดความไม่สะดวกจากการ

เดินทางไปซื้ ออาหารเอง โดยจากผลส ารวจของ วทิยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยมหิดล (CMMU) พบว่า 81% ของประชากรไทยท่ีตอบแบบส ารวจเผย 

“ข้ีเกียจรอคิวซื้อของ” และกว่า 70% “ข้ีเกียจท าอาหาร” ซึ่งท้ัง 2 กิจกรรมน้ี 

ติด Top 5 กิจกรรมท่ีคนไทยข้ีเกียจท ามากท่ีสุด การส่ังซื้ออาหารออนไลน์จึง

เป็นท่ีนิยมอย่างก้าวกระโดดเม่ือท าได้ง่ายข้ึนผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และจาก

ค่าบรกิารท่ีไม่แพง

ท าไม Online Food Delivery ถึงเติบโตอย่างมากในช่วงท่ีผา่นมา?

อยากกินต้องได้กิน5
Trend
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รปูท่ี 11 มูลค่าตลาด Online Food Delivery และอัตราการเติบโตในต่างประเทศ

ที่มา: IMRC

มูลค่าตลาด Online Food Delivery จะเติบโตเฉล่ีย 11 % ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เป็นท่ีนิยมในหลายประเทศใหญ่ๆ  เช่นในประเทศสหรฐัฯ ท่ีตลาดโตกวา่ปีละ 10%

โดย IMRC คาดการณ์ว่ามูลค่า Online Food Delivery ในสหรฐัฯ ในปี 2018 

อยู่ท่ี 1.75 หม่ืนล้านดอลลารส์หรฐัฯ และจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 11% จนมาอยู่ท่ี 

3.27 หม่ืนล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2024 ขณะท่ี Grubhub ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด

ราว 33% (ข้อมูลจาก Second Measure) เผยว่าในช่วง Q1/2019 มียอดส่ังซื้อ

เพ่ิมข้ึน 21% (YOY) นอกจากน้ัน เร ิ่มเห็นววิัฒนาการในการส่งอาหารท่ีน า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากข้ึน เช่น Postmates ได้ลองใช้หุ่นยนต์ส่งอาหาร

ทางเท้า ขณะท่ี Uber รเิร ิ่มทดสอบการน าโดรนมาใช้ในการส่งอาหาร เพ่ือ

ความรวดเรว็และคุณภาพในการให้บรกิาร 

เทรนด์น้ีก าลังมาแรงในต่างประเทศด้วยหรอืไม่?
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หน่วย: ล้านดอลลารส์หรฐัฯ

เช่นเดียวกับการเติบโตของ Food Delivery ในหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะ

ในประเทศจีน ท่ี Daxue Consulting เผยว่าในช่วงปี 2014-2018 เติบโตเฉล่ีย

ปีละ 29% จนมีมูลค่าราว 3.5 หม่ืนล้านดอลลารส์หรฐัฯ ปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้มีการ

เติบโตสูงคือการท่ีผู้ประกอบการแข่งขันกันอย่างหนักด้านราคา อย่างเช่น

ในประเทศจีน ท่ีแม้จะมีผู้ประกอบการหลักๆ เพียง 2 ราย แต่ก็มีการแข่งขัน

กันแจกจ่ายส่วนลด แม้จะขาดทุนก็ตาม อย่างเช่นในกรณีของ Ele.me ท่ี CEO 

เผยในปี 2018 ว่าในแต่ละ Order บรษัิทจะขาดทุนราว 0.14-0.29 ดอลลารส์หรฐัฯ 

(ข้อมูลจาก KrAsia) 

ในไทยเอง Online Food Delivery โตกวา่ 2 เท่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และมีมูลค่า

ตลาดกวา่ 1 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ จากข้อมูลของ Euromonitor International 

พบว่ามูลค่าตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทยปี 2018 มีมูลค่ากว่า 

3 หม่ืนล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าเท่าตัวจากปี 2014 และจะมีทิศทางโตต่อเน่ืองในปี 

2019 จากยอดการเติบโตของผู้ประกอบการหลายราย เช่น Foodpanda ท่ีเผยว่า

เพียงช่วง 3 เดือนแรกของปี มียอดการส่ังอาหารถึง 1 ล้านรายการ ซึ่งเท่ากับ

การส่ัง 7 เดือนในปี 2018 โดยในไทยการแข่งขันของ Online Food Delivery 

เป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้ประกอบการมักมีโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหารและค่าขนส่ง

ราคาถูก หรอืบางรายมีบรกิารส่งฟรใีนบางพ้ืนท่ี และบางช่วงเวลา
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รปูท่ี 12 มูลค่าตลาด Online Food Delivery ในประเทศไทย

ที่มา: Bloomberg และ Euromonitor International

ตลาด Online Food Delivery ในไทยเติบโตต่อเน่ือง

ส าหรับประเทศไทย ถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยจะมีทิศทางการเติบโตและ

ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจในอนาคต ดังน้ี

● จากแค่กรุงเทพฯ กระจายไปเมืองใหญ่ ปัจจุบันน้ีผู้ประกอบการ 

Online Food Delivery ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซึ่ งตอนน้ี

ผู้ประกอบการหลายรายเร ิ่มจะไปต่างจังหวัดบ้างแล้ว และมีการ

วางแผนว่าจะมีการเปิดบรกิารท่ีเมืองใหญ่อ่ืนๆ กันมากข้ึน อย่างเช่น 

GrabFood ท่ีเปิดเผยแผนกลยุทธ์ว่าภายในปี 2019 น้ี จะขยายพ้ืนท่ี

ให้บรกิารสู่พัทยา นครราชสีมา และหาดใหญ่ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ และขอนแก่น ท่ีเปิดให้บรกิารไปแล้ว (ข้อมูลจากกรุงเทพ

ธุรกิจ, พฤษภาคม 2019)

● ผู้ประกอบการอยู่ในช่วงสร้างฐานก าลังท้ัง Ecosystem ส่วนหน่ึง

สะท้อนผ่านมุมมองของผู้ประกอบการน้องใหม่ในไทยอย่าง GET FOOD 

ท่ีเผยว่าพัฒนาการของธุรกิจ Online Food Delivery ในไทยขณะน้ี 

อยู่ในข้ันของการให้ความรูแ้ละกระตุ้นให้คนไทยปรบัเปล่ียนพฤติกรรม 

ตลอดจนเร่งผนวกพันธมิตรร้านค้า คนขับรถ และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 

(Marketing Oops, กุมภาพันธ์  2019) ซึ่ งถือเป็นโอกาสท่ีดีของ

ผู้บรโิภคและผู้ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจน้ี

เทรนด์น้ีในไทยยังไมอ่ิม่ตัวใช่มัย้?
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หน่วย: พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ

ผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวนมากท่ีเข้าร่วมแพลตฟอร์มส่ังอาหารออนไลน์ 

และกระตุ้นยอดขายได้มาก จากการท่ีผู้บรโิภคสามารถส่ังอาหารจากรา้นอาหาร

ได้อย่างสะดวก มีระบบการส่ังอาหารท่ีดี นอกจากน้ีแล้ว แพลตฟอรม์ส่ังอาหาร

ออนไลน์ยังช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการจัดท าการส่งอาหารเอง 

(รายละเอียดการใช้ e-Logistics สามารถอ่านได้ใน Section 2.2) อย่างเช่น 

รา้นปลาสีส้มท่ีมีก าไรเพ่ิมข้ึนจากยอดการส่ังอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน และต้นทุนการ

จัดส่งอาหารท่ีลดลง และสามารถขยายสาขาเพ่ิมเติมได้สะดวกยิ่งข้ึน (Box 1) 
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BOX 1 Success Case ท่ีได้ประโยชน์จาก e-Logistics 

รา้นปลาสีส้ม Plaseesom เป็นรา้นจ าหน่ายเมนูแซลมอน เช่น ซาชิมิ เปิดบรกิารในปี 

2018 และสามารถขยายสาขาท่ีสองได้ภายในเวลา 1 ปี  โดยหันมาใช้บรกิาร 

e-Commerce Logistics เป็นหลัก จากเดิมระยะแรกจัดส่งสินค้าด้วยตนเองและ

มอเตอรไ์ซต์รบัจ้าง

ร้านปลาสีส้ม เป็นกรณีตัวอย่างของร้านค้าสมัยใหม่ท่ีใช้ประโยชน์จากการส่ังอาหาร

ออนไลน์ เน่ืองจากกิจการเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บรโิภคท่ีส่ังซื้ออาหารผ่าน

ช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงมีการใช้บรกิาร e-Commerce Logistics เพ่ือช่วย

ให้ร้านค้าประหยัดเวลา และสามารถรับมือกับปรมิาณค าส่ังซื้อท่ีเพ่ิมมากได้ โดย

ประเด็นท่ีน่าสนใจ มีดังน้ี

การเข้าร่วมออนไลน์แพลตฟอร์มส่ังอาหาร ช่วยลดปัญหาการจัดส่งเองได้มาก 

เร ิ่มแรกทางร้านใช้มอเตอร์ไซต์รับจ้างในการจัดส่ง แต่บางครั้ง ไม่มีรายใดพร้อม

ให้บรกิาร แม้ว่าทางรา้นจะท าการต้ัง Line group ไว้ เพ่ือส่งค าส่ังเรยีกรถท่ีว่างก็ตาม 

ท าให้ผู้ประกอบการต้องจัดส่งอาหารด้วยตัวเอง หลังจากน้ันจึงหันมาใช้บรกิาร 

e-Commerce Logistics ซึ่ง ท าให้ระบบโลจิสติกส์ของกิจการคล่องตัวมากข้ึน

เมื่อคนส่ังอาหารได้ง่าย ต้นทุนการส่งถูกลง ก็มีก าไรมากขึ้น ข้อดีท่ีจากการเข้ารว่ม

แพลตฟอรม์รา้นอาหารออนไลน์ มีระบบการส่ังท่ีดี ยอดส่ังเข้ามาเยอะข้ึน ต้นทุนการ

ส่งของทางรา้นก็ต่าลงจากการไม่ต้องว่าจ้างคนขับรถประจ าให้ทางรา้น ท าให้ทางรา้น

มีอัตราก าไรท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีการท่ีรา้นรบัออเดอรท์างออนไลน์เป็นหลัก ท าให้การ

ขยายสาขาใหม่ ไม่จ าเป็นต้องเช่าท่ีในท าเลท่ีมีราคาแพงนัก หรอืมีรา้นขนาดใหญ่ ซึ่ง

ท าให้การขยายสาขาท าได้ในต้นทุนท่ีถูกลง 

ร้านปลาสีส้ม Plaseesom เป็นร้าน

จ าหน่ายเมนูแซลมอน เช่น ซาชิมิ เปิด

บริการในปี 2018 และสามารถขยาย

สาขาท่ีสองได้ภายในเวลา 1 ปี โดยหัน

มาใช้บริการ e-Logistics เป็นหลัก 

จากเดิมระยะแรกจัดส่งสินค้าด้วย

ตนเองและมอเตอรไ์ซต์รบัจ้าง
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จากเทรนด์ท่ีเราบอกไปข้างต้น เรามองว่าคนจะ

ออนไลน์กันมากขึ้น ส่ังซ้ืออาหารและส่ิงของผ่าน

ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น จากความสะดวกใน

การส่ังผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และการขนส่ง

สินค้าท่ีราคาต่า โดย สินค้าหมวดหมู่ ท่ีเป็น ท่ี

ต้องการของผู้สูงอายุ และคนโสด มีโอกาส

ขยายตัวได้เป็นพิเศษ นอกจากน้ีเรายังมองว่า

ด้วยความท่ีผู้บรโิภคต่างเช่ือมถึงกันมากย่ิงข้ึน จะ

ย่ิงท าให้การรีวิวสินค้าของผู้บริโภคคนหน่ึงจะมี

อิทธิพลกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บรโิภครายอื่นๆ

มากย่ิงขึ้น

สรุปจาก 
Trend
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Section2

แนวทาง
ในการจบักระแสออนไลน์

ของผู้บรโิภค
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Krungthai COMPASS แนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์กางการตลาด และใช้

บรกิาร e-Logistics เพ่ือจับกระแสผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือให้การ

ใช้งบประมาณในการท าการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับสัดส่วนงบใน

การโฆษณาผ่านผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลกับลูกค้าของเรา จึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา

อย่างย่ิง เช่นเดียวกับเทรนด์ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความนิยมในการส่ังของ

ออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการท่ีผู้บริโภคจะอ่านรีวิวสินค้าของผู้บริโภคคนอื่นก่อน

การตัดสินใจซื้อย่ิงข้ึน การส่งของถึงบริโภคให้ฉับไว จึงย่ิงมีความจ าเป็นย่ิงข้ึน 

และเราได้น าเสนอตัวเลือกต่างๆ ในการท าการตลาดผ่าน Influencer และ

การเลือกผู้ให้บรกิาร e-Logistics ไวใ้นส่วนท่ี 2 น้ี 
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“Influencer” คือ “ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่น” ซึ่งในยุคดิจิทัล อิทธิพล

ของ Influencer มีมากขึ้น ในยุคท่ีอินเทอรเ์น็ตยังไม่แพรห่ลาย ผู้มีอิทธิพล

ทางความคิดมักส่ือสารกับผู้คนผ่านงานเขียนทางส่ือส่ิงพิมพ์ วทิยุ โทรทัศน์

ต่างๆ แต่ในยุคดิจิทัล Influencer สามารถมีอิทธิพลกับผู้อ่ืนได้ง่ายข้ึนผ่านส่ือ

ดิจิทัลต่างๆ เช่น เพจต่างๆ บน Facebook หรอื YouTuber บน YouTube 

และเน่ืองจาก Influencer แต่ละคนมีผู้ติดตามไม่เท่ากัน นักการตลาดจึงแบ่ง 

Influencer ตามจ านวนผู้ติดตาม (Followers) ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 

ได้แก่ Macro influencer ท่ีมีจ านวนผู้ติดตามมากกวา่ 100,000 คนขึ้นไป และ 

Micro influencer ท่ีมีจ านวนผู้ติดตามอยู่ระหวา่ง 1,000-100,000 คน

ท าการตลาดให้โดนใจด้วย Influencer2.1
การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตท่ีมากข้ึน ระยะเวลาการใช้อินเทอรเ์น็ตท่ีมากในแต่ละ

วันเป็นแรงผลักดันส าคัญให้ผู้บรโิภคในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกันได้มากข้ึน 

และท าให้พลังของการท าการตลาดแบบปากต่อปาก (Word Of Mouth: WOM) 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน การท าตลาดผ่านผู้บรโิภคด้วยกันเองจึงกลายเป็นอีก

หน่ึงทางเลือกท่ีในปัจจุบันมีความส าคัญไม่ได้ด้อยไปกว่าการโฆษณาจาก

ตัวแบรนด์หรอืผลิตภัณฑ์เอง (Ad from brand)

2.1.1 Influencer คือใคร และ ท าไม ถึงมคีวามส าคัญต่อการตลาดในปัจจบุัน?
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จุดเด่นของ Influencer กับพฤติกรรมการบริโภค คือ คนมักเชื่ อถือส่ิงท่ี 

Influencer บอกมากกวา่ท่ีแบรนด์บอก ผลการศึกษาจาก Vero Public Relations3

บรษัิทเอเจนซี่ท่ีให้บรกิารด้านส่ือดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย พบว่าการบอกข้อดี

ของผลิตภัณฑ์ผ่าน Influencer จัดว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมอย่างมากในการ

ท าการตลาดแบบ WOM เน่ืองจากตัวผู้บรโิภคมองว่าข้อความท่ี Influencer 

ส่ือออกมามีความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกับค าแนะน าของเพ่ือนใกล้ชิดและคน

ในครอบครวั ซึ่งระดับความน่าเชื่อถือน้ีสูงกว่าการท่ีแบรนด์เป็นคนส่ือสารเอง 

(รูปท่ี 13)

รปูท่ี 13 ระดับความเช่ือถือในแต่ละช่องทางท่ีผู้บรโิภคได้รบัสาร (คะแนน 0-10 โดยย่ิงคะแนนมากแปลวา่
ย่ิงเช่ือถือมาก)

ผู้บรโิภคให้ความเชื่อถือในตัว Influencer เป็นรองเพียงเพ่ือนใกล้ชิดและคนในครอบครวัเท่าน้ัน

ที่มา: Vero Public Relations

3 การศึกษาเรื่อง “การตลาดโดยอาศัย Influencer ในประเทศไทย” ในป ี2018
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WOM Ad from brand

พอคนเชื่อมากกว่า ก็มีโอกาสท่ีคนจะมาลองใช้สินค้าของเรามากขึ้น โดยเม่ือ

ถามค าถามกับกลุ่มตัวอย่างว่า “คุณมีแนวโน้มจะเชื่อในแบรนด์หรอืผลิตภัณฑ์

มากกว่าเดิมหรอืไม่? หาก Influencer ท่ีคุณติดตามเป็นคนแนะน า” ค าตอบ

ท่ีได้คือ 74% ของกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มจะเชื่อถือในแบรนด์หรอืผลิตภัณฑ์

มากข้ึน (รูปท่ี 14) และเม่ือถามค าถามต่อไปว่า “คุณเคยซื้ อผลิตภัณฑ์ท่ี 

Influencer แนะน าหรอืไม่?” ก็พบว่าประมาณ 57% ของกลุ่มตัวอย่างเคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์ท่ี Influencer เป็นผู้แนะน า (รูปท่ี 15) 

ธุรกิจหลายเจ้าก็พบว่ามีผลประกอบการท่ีดีข้ึน หลังจากท่ีได้รบัค าแนะน าจาก

บล็อกเกอร ์ผู้คน หรอืเพจต่างๆ อย่างเช่น รา้น La Glace Desserts & Eatery 

ใน Box 2
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รปูท่ี 14 สัดส่วนของผู้บรโิภคท่ีเช่ือในแบรนด์หรอื
ผลิตภัณฑ์ท่ี Influencer เป็นคนแนะน า

74% ของตัวอย่างมีแนวโน้มท่ีจะให้ความเชื่อถือมากขึ้น

รปูท่ี 15 สัดส่วนของผู้บรโิภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ี 
Influencer เป็นคนแนะน า

กลุ่มตัวอย่างมากกวา่ครึง่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ท่ี 
Influencer แนะน า

ที่มา: Vero Public Relations ที่มา: Vero Public Relations

74%

15%

11%

ใช ่มีแนวโน้มจะเชื่อถือมากขึน้

ขึน้อยู่กับแบรนด์หรอืผลิตภัณฑ์

ไม่แตกต่าง

57%

43%

เคยซื้อ

ไม่เคยซื้อ

BOX 2 La Glace Desserts & Eatery - เปล่ียนคาเฟ่ประจ าของ
คนสระบุรใีห้กลายเป็นหน่ึงในจุดแวะพักบนถนนมิตรภาพ
ด้วยการรวีวิจาก Influencer

“คาเฟ่ประจ าของคนในพ้ืนท่ี” คือนิยามของ 

La Glace ก่อนท่ีจะได้รบัการรวีวิจาก Influencer 

คุณบี เจ้าของรา้นคาเฟ่สไตล์โฮมมีในจังหวัด

สระบุร ีได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาก่อนท่ีทาง

รา้นจะได้รบัการรวีวิจาก Influencer น้ันลูกค้า

โดยส่วนใหญ่ของร้านจะเป็นคนในพ้ืนท่ี 

(สระบุร)ี เป็นหลัก จึงท าให้ยอดขายของรา้น

น้ันไม่หวอืหวามากนัก

การรีวิวของ Wongnai ท าให้ La Glace ได้

ฐานลูกค้าใหม่ๆ จนกลายเป็นหนึ่งใน “จุดแวะ

พักของคนท่ีก าลังเดินทางไปเขาใหญ่” โดย

การท่ีทางร้านสามารถพูดได้อย่างเต็มปาก

เต็มค าว่าการรวีวิโดยเฉพาะจาก Wongnai

ท าให้รา้นมีฐานลูกค้าเพ่ิมข้ึน เป็นเพราะทาง

รา้นสังเกตได้ว่าลูกค้ารายใหม่ๆ ท่ีเข้ามาซึ่ง

โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพฯ ท่ีก าลัง

เดินทางไปเขาใหญ่น้ันมักจะส่ังเมนูท่ีอยู่ใน

การรวีวิโดยเฉพาะ นอกจากน้ี ลูกค้าบางส่วน

เป็นคนบอกเองว่าตามมาจากการรวีวิของ 

Wongnai ซึ่ ง ล้ วนแล้วแ ต่ ส่ งผลบวกต่อ

ยอดข ายของ ร้ าน  ขณะ ท่ีก า ร ร วี วิ จ าก 

Facebook Fanpage ท้องถ่ิน เช่น เราฮักสระบุร ี

ก็ช่วยให้คนสระบุรยีังแวะเวยีนมาใช้บรกิารอยู่

La Glace Desserts & Eatery 
ได้รบัการรวีวิจาก Wongnai.com
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จึงไม่แปลกท่ีงบโฆษณาด้วย Influencer ของไทยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ถึง 1 เท่าตัวในช่วงปี 2017-2018 โดยเม่ือแบ่งงบโฆษณาบนส่ือดิจิทัลออกเป็น

แต่ละประเภท เราเห็นว่างบโฆษณาด้วย Influencer ขยายตัวอย่างมากจาก 

3 พันล้านบาท ในปี 2017 หรอืคิดเป็น 25% ของงบลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัล

ท้ังหมดของไทย เป็น 6 พันล้านบาท ในปี 2018 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 35% 

ของงบลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัลท้ังหมดของไทย (รูปท่ี 16) ซึ่งตัวเลขดังกล่าว

เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยยืนยันถึงความส าคัญของการท าตลาดด้วย Influencer ได้

เป็นอย่างดี

25%
35%

75%

65%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2014 2015 2016 2017 2018

ล้านบาท ช่องทางดิจิทัลอ่ืนๆ

Influencer

รปูท่ี 16 มูลค่าเงินลงทุนโฆษณาบนส่ือดิจิทัลของไทย

งบโฆษณาด้วย Influencer เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2018

ที่มา: ขอ้มูลจาก DAAT และ Tellscore, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

+16%YOY

+100%YOY
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เพ่ือให้การใช้ Influencer เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บรโิภค 

Krungthai COMPASS แนะน าว่ า ผู้ประกอบการควรท าความเข้าใจกับ

วธิีการใช้ Influencer ผ่าน “4 ข้อควรรูก่้อนเร ิม่ใช้ Influencer” ท่ีจะกล่าวถึง

ในส่วนน้ี

2.1.2 ถ้าสนใจท าการตลาดผ่าน Influencer เริม่ต้นอย่างไรดี?

ข้อควรรู ้ ก่อนเริม่ใช้ Influencer

การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจัดได้ว่าเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคัญมากต่อ

การท าการตลาด เพราะหากผู้ประกอบการมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่

ชัดเจนแล้ว การท าการตลาดผ่าน Influencer อาจไม่สามารถเข้า ถึง

กลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จรงิของผู้ประกอบการได้ และอาจท าให้ประสิทธิภาพใน

การท าการตลาดลดลง

1. รูจ้กักลุ่มลูกค้าของเรา: ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของเรา? 

เม่ือเรารู้จักกลุ่มลูกค้าของเราดีแล้ว ผู้ประกอบการควรรู้อีกว่า Influencer 

ประเภทใด หรอื Influencer คนไหน ท่ีกลุ่มลูกค้าของเรามักติดตาม ซึ่งข้อมูล

เหล่าน้ี เราสามารถสอบถามได้จากลูกค้าของเรา หรอืจากตัว Influencer เอง 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการไม่สะดวกในการสอบถามกลุ่มลูกค้า หรอื 

Influencer ผู้ประกอบการสามารถท าการดูโปรไฟล์ของกลุ่มคนท่ีติดตาม 

Influencer น้ันๆ ได้ ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลสถิติจากแพลตฟอรม์

ท่ี Influencer ใช้เอง เช่น YouTube เป็นต้น (อ่านเพ่ิมเติมได้ใน Box 3: 

เคร ื่องมือในการดูโปรไฟล์ของผู้ติดตาม Influencer) 

2. รูจ้กั Influencer: ลูกค้าเป้าหมายของเราติดตาม Influencer 
ประเภทใด หรอืคนใด? 
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BOX 3 เครื่องมือในการดูโปรไฟล์ของผู้ติดตาม Influencer:

เ พ่ือใ ห้การเลือก Influencer ของผู้ประกอบการมีความแม่นย ามากท่ี สุด 

ผู้ประกอบการสามารถน าเคร ื่องมือทางสถิติต่างๆ มาใช้ในการวเิคราะห์กลุ่ม

ผู้ติดตามของ Influencer แต่ละคนว่าผู้ติดตามของ Influencer คนใดมีโปรไฟล์ตรงกับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการ ในส่วนต่อไปน้ี เราขอน าเสนอเว็บไซต์ 

Noxinfluncer ท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ Influencer ในช่องทาง YouTube หรอื

ท่ีเราชอบเรยีกพวกเขาว่า “YouTuber” โดยมีวธิีใช้ตามข้ันตอนดังน้ี (รูปท่ี 17)

1. เข้าเว็บไซต์ https://th.noxinfluencer.com/

2. เลือกการจัดอันดับ YouTube

3. เลือก Top 250 จากประเทศไทย

4. สามารถกรองข้อมูลต่างๆ ของ YouTuber ท่ีผู้ประกอบการสนใจ อาทิ 

ประเภทของช่อง จ านวนผู้ติดตาม หรอือ่ืนๆ

5. คลิกท่ีชื่อ YouTuber เพ่ือเข้าสู่ Dashboard ของ YouTuber แต่ละราย

6. เล่ือนลงมาด้านล่างของ Dashboard

7. ข้อมูลผู้ติดตามของ YouTuber จะอยู่บรเิวณล่างสุด

รปูท่ี 17 7 ข้ันตอนการดูโปรไฟล์ของผู้ติดตาม YouTuber

เข้าเวบ็ไซต์ Noxinfluencer
และเลือกข้อมูล Influencer ไทยบน YouTube

เลือก Influencer ท่ีผู้ประกอบการต้องการวเิคราะห์ผู้ติดตาม

1
2

3

4

5
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ข้อมูลต่างๆ ของ Influencer จะปรากฏใน Dashboard ดังภาพ

6

7

โดยข้อมูลในส่วนของผู้ติดตามจะอยู่ด้านล่างสุดของ Dashboard
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สถิติท่ีน่าสนใจจากการวเิคราะห์โปรไฟล์ผู้ติดตามของ Influencer บน YouTube ท่ี

มีจ านวนผู้ติดตามสูงท่ีสุดในหมวด Entertainment คือ “Kaykai Salaider”, Gaming 

ได้แก่ “zbing z.” และ Lifestyle อย่าง “Mark Wiens” แสดงไว้ในรูปท่ี 18 ซึ่งเรา

จะเห็นข้อมูลน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ผู้ชายท่ีอยู่ในวัยท างาน (อายุ 25-34 ปี) 

จะติดตาม “Kaykai Salaider” มากกว่าคนกลุ่มอ่ืน เป็นต้น 

รปูท่ี 18 โปรไฟล์ผู้ติดตามของ Influencer บน YouTube ท่ีมีจ านวนผู้ติดตามสูงท่ีสุดในหมวด 
Entertainment, Gaming และ Lifestyle

Influencer แต่ละคนมีโปรไฟล์ของผู้ติดตามท่ีไม่เหมือนกัน สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บรโิภคท่ีแตกต่างกันออกไป 

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Noxinfluencer, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: (1) Lifestyle รวมถึง Traveler และ Blogger ด้วย 
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Macro InfluencerMicro Influencer

จ านวน
ผู้ติดตาม

ทฤษฎี Marketing funnel ได้อธิบายพฤติกรรมของผู้บรโิภคออกเป็น 3 ข้ันตอน

เรยีงล าดับต่อกัน เร ิม่จาก 1) Awareness หรอืการท่ีผู้บรโิภครบัรูว้่ามีผลิตภัณฑ์

อยู่ในตลาด 2) Engagement หรอืการท่ีผู้บรโิภครูสึ้กชอบ ผูกพัน หรอืรูสึ้กดี

กับผลิตภัณฑ์ จากน้ันถึงจะเกิด 3) Conversion หรอืการซื้อผลิตภัณฑ์ จาก

แนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า stage ของผลิตภัณฑ์ในมุมมองผู้บรโิภคจะเป็น

ตัวก าหนดเป้าหมายทางการตลาดของผู้ประกอบการ

ในกรณีของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง หรอืเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ การใช้ Macro influencer จะช่วยสรา้ง Awareness ได้ดีกวา่ เน่ืองจาก 

Macro Influencer มีข้อได้เปรยีบในด้านฐานของจ านวนผู้ติดตาม (ต้ังแต่ 

100,000 คนข้ึนไป) ท่ีใหญ่กว่า Micro Influencer (1,000-100,000 คน) 

อย่างมาก ถึงแม้การท่ียอดผู้ติดตามเยอะจะท าให้ Facebook ลดยอด Reach 

ลง (รูปท่ี 19) แต่การท่ี Macro Influence มีฐานคนติดตามเยอะกว่ามาก การ

ท่ี Macro Influencer ท่ีมีผู้ติดตาม 100,000 คน ส่ือสารเพียง 1 คน ก็จะสรา้ง

การรบัรูใ้ห้กับผู้อ่ืนเท่ากับการใช้ Micro Influencer  10 คน4 และน่ียังไม่รวมถึง

การท่ีผู้ใช้ Facebook คนอ่ืนอาจแชรเ์น้ือหาของ Macro Influencer อีกด้วย

3. รูจ้กั stage ของผลิตภัณฑ์เราในเชิงการตลาด: สินค้าของเรา
เป็นท่ีรูจ้กักวา้งขวางพอรยึัง? 

รปูท่ี 19 จ านวนและสัดส่วนของผู้ติดตามท่ีเห็นโพสต์ของ Influencer ท่ีมีจ านวนผู้ติดตามแตกต่างกัน

Macro Influencer สามารถสรา้ง Awareness ได้ดีกวา่เพราะมีฐานผู้ติดตามท่ีเยอะกวา่มาก

ที่มา: ขอ้มูลจาก Agora pulse, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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4 วดัจากจ านวนผู้ติดตามที่เขา้ถึงขอ้ความที่ Influencer เปน็ผู้ส่ือสารออกไป โดยเปรยีบเทียบระหวา่งการวา่จ้าง Macro Influencer ที่มี

ผู้ติดตาม 500,000 คน ซึ่งจะมีผู้ติดตาม 10,500 คนที่สามารถเข้าถึงข้อความได้ (Organic reach 2.1%) สูงกวา่การจ้าง Micro Influencer ที่มี
ผู้ติดตามไม่เกิน 5,000 คน ซึง่มีจ านวนผู้ติดตามที่เขา้ถึงขอ้ความได้เพียง 1,000 คน (Organic reach 20%) อยู่ถึง 10 เท่า
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แต่หากผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักแล้ว การใช้ Micro Influencer ในการสร้าง

ความสัมพันธ์ (Engagement) และกระตุ้นให้เกิดการซื้อจรงิ (Conversion) 

เน่ืองจากตัว Micro Influencer มีฐานะเป็นเพ่ือน คนใกล้ชิด สมาชิกใน

ครอบครวั จึงท าให้คอมเม้นท์ หรอืการเขียนรวีวิของพวกเขามีความน่าเชื่อถือ

มากกว่า Influencer ตัวใหญ่อย่าง Macro Influencer ดังน้ันหากผลิตภัณฑ์

ของผู้ประกอบการเป็นท่ีรูจ้ักในวงกว้างแล้ว การใช้ Micro Influencer หลายๆ

คน จะมีศักยภาพในการชักจูงใจผู้บรโิภคเกิดความสัมพันธ์ (Engagement) 

จนกระท่ังเกิดการซื้อใช้จรงิ (Conversion) ได้ดีกว่า Macro Influencer ซึ่ง

กลยุทธ์ท่ีว่า น้ีเป็นส่ิงท่ีบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญในการท าการตลาดด้วย 

Influencer ในไทยอย่าง Tellscore และ YMD Thailand ได้ให้ค าแนะน า

รปูท่ี 20 ระดับของการสรา้ง Awareness และ Engagement / Conversion ของ Influencer

ที่มา: ขอ้มูลจาก Tellscore และ YMD Thailand, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

5 ขอ้มูลจาก Tellscore

ขณะท่ีการใช้ Micro Influencer น้ันเหมาะส าหรบัการเพ่ิม Engagement ไปจนถึง Conversion มากกวา่

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการใช้ท้ัง Macro Influencer ให้คนรูจ้ัก ตาม

ด้วย Micro Influencer เพ่ือกระตุ้นการซื้อจรงิ สามารถให้ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นไปอีก 

เหมือนอย่างในกรณีศึกษาของ BeWell ซึ่ งเป็นหน่ึงในแบรนด์ท่ีถือได้ว่า

ประสบความส าเรจ็อย่างมากในการใช้ Macro และ Micro Influencer เพ่ือขาย

ผลิตภัณฑ์สเปรย์นาโนกันน้าส าหรบัรองเท้า โดยข้ันแรก BeWell เลือกท่ีจะใช้ 

Macro Influencer ท่ีมีผู้ติดตามเกือบ 500,000 คน และในสัปดาห์ต่อมา 

BeWell ได้ใช้ Micro Influencer อีก 100 คน ให้น าสินค้าไปรวีวิผ่านการใช้

จรงิ ซึ่งผลจากกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยสรา้ง Sales Conversion ได้ถึง 20% สูง

กว่าค่าเฉล่ียของวธิีการท าการตลาดโดยท่ัวไปท่ีจะได้ Sales Conversion 
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BOX 4 เปรยีบเทียบยอดการเห็นและการซื้อสินค้า จากการจา้ง 
Macro และ Micro Influencer ด้วยงบประมาณ 
30,000 บาท

เป้าหมายในการโฆษณาเป็นได้ท้ังการสรา้งความรบัรู ้(Awareness) การมีปฎิสัมพันธ์ 

(Engagement) ตลอดการซื้อสินค้าหรอืบรกิาร (Conversion) โดยในส่วนน้ี จะ

น าเสนอถึงแนวทางการเลือก Macro Influencer และ Micro Influencer มา

ตอบโจทย์เป้าหมายของการโฆษณาในแต่ละแบบ

Macro Influencer ท าให้สินค้าเป็นท่ีรูจ้ักในวงกวา้ง ขณะท่ี Micro Influencer ช่วย

สรา้ง Engagement และการซื้อจรงิ (Conversion) ได้ดีกวา่ ภายใต้งบประมาณ

เท่าๆ กัน ท่ี 30,000 บาท ผู้ประกอบการสามารถว่าจ้าง Macro Influencer ท่ีมี

ผู้ติดตาม 500,000 คน ได้จ านวน 1 ราย จะมียอด Reach ประมาณ 10,500 คน 

(2.1% ของผู้ติดตาม) ยอด Engagement 950 ครัง้ (9% ของยอด Reach) และได้ 

Conversion ประมาณ 25-50 ครัง้ (2.5%-5% ของยอด Engagement)

รปูท่ี 21 คาดการณ์ยอด Reach, Engagement, Conversion จากการโฆษณาด้วย Macro และ Micro 
Influencer ด้วยงบ 30,000 บาท

ท่ีมา: ข้อมูลจาก Tellscore และ Grapevine, วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ขณะท่ีหากเลือกท่ีจะใช้ Micro Influencer ท่ีมีผู้ติดตามประมาณ 1,000-10,000 

คน ผู้ประกอบการจะสามารถว่าจ้างได้ 9 ราย คิดเป็นยอดผู้ติดตามท้ังหมด 40,000 

คน ได้ยอด Reach ประมาณ 6,000 คน (14.9%) ยอด Engagement 3,500 ครัง้ 

(58%) และได้ยอด Conversion ท่ีประมาณ 85-170 ครัง้ ดังแสดงในรูปท่ี 21

10,500 คน 
(2.1%)

950 ครัง้
(9.0%)

25-50 ครัง้
(2.5-5.0%)

6,000 คน 
(14.9%)

3,500 ครัง้
(58.0%)

85-170 ครัง้
(2.5-5.0%)

Reach 
(Awareness)

Engagement

Conversion

Macro: 500,000 คน Micro: 40,000 คนจ านวนผู้ติดตาม
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จะจ้าง Macro Influencer เอง ควรเช็คราคาให้ดี จะหา Micro Influencer 

ควรเริ่มจากคนรู้จัก และจัดโปรโมชั่นให้ผู้บริโภคร่วมรีวิว เรามองว่า ทางท่ี

สะดวกท่ีสุดส าหรับผู้ประกอบการคือ การให้เพ่ือน คนรู้จัก รวีวิสินค้าให้ก่อน 

หรอือาจจัดโปรโมชั่นท่ีจูงใจให้ลูกค้ารวีวิผลิตภัณฑ์ให้เรา หากผู้ประกอบการ

ต้องการ Macro Influencer เพ่ือรวีวิสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน เราแนะน าว่า

ผู้ประกอบการควรพยายามเช็คราคาจาก Influencer หลายๆ คน เพ่ือไม่ให้ถูก

เอาเปรยีบ เน่ืองจากธุรกิจ Influencer ไม่ได้มีก าหนดราคากลางท่ีสามารถใช้

อ้างอิงได้ง่ายนัก 

การจา้งเอเจนซีห่า Influencer สามารถช่วยลดโอกาสโดนเอาเปรยีบเรื่องราคา 

และช่วยลดภาระในการติดต่อ Influencer ลงได้มาก การหา Influencer 

จ านวนมาก เช่น 50-100 คน ในการรวีวิสินค้า อาจเป็นเร ื่องท่ีใช้ต้นทุนทางเวลา

สูง การใช้บรกิารบรษัิทเอเจนซี่ในการจัดหา Influencer ก็เป็นวธิีท่ีช่วยบรรเทา

ปัญหาของผู้ประกอบการได้ ซึ่งผู้ประกอบการอาจจ่ายเงนิน้อยกว่าการติดต่อเอง

ก็เป็นได้ 

นอกจากน้ี เรายังสามารถดูได้ว่าการจ้าง Influencer ของเราน้ัน เปล่ียนเป็น

ยอดการซื้อได้เท่าไหรผ่่านบรกิารของเอเจนซี่ ผ่านแอปพลิเคชัน ท่ีทางเอเจนซี่

พัฒนาข้ึนมา เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบถึงความคุ้มค่าของเงนิท่ีลงทุนไป 

นอกจากน้ี เอเจนซี่บางรายยังมีบรกิารเสรมิอ่ืนๆ อาทิ ช่วยวางแผนการตลาด 

ช่วยผู้ประกอบการในการเลือก Influencer เป็นต้น 

ในปัจจุ บันเร ิ่มมีบรษัิทเอเจนซี่ ท่ี เป็นตัวกลางระหว่างนักการตลาดและ 

Influencer เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับการว่าจ้างเอเจนซี่ Krungthai

COMPASS ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บรษัิท Tellscore โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ 

ข้อดีของการติดต่อ Influencer ผ่าน Tellscore และวธีิการเลือก Influencer 

ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ใน Box 5

4. รูว้ธีิการติดต่องานกับ Influencer: ติดต่อเองหรอืผ่านตัวกลางดี? 
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BOX 5 สัมภาษณ์ Tellscore: เพ่ิมความส าเรจ็ในการหา Influencer 
ผ่านบรษัิทตัวแทนท่ีเชี่ยวชาญ

Tellscore จะช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อและเจรจาการจ้างงาน Influencer ท่ีมีจ านวน

มากกว่า 30,000 รายในฐานข้อมูลของ Tellscore แบ่งเป็น 12 กลุ่มหลัก อาทิ กลุ่มสุขภาพ 

ความงาม การศึกษา และฟิตเนส ท่ีครอบคลุมท้ังกลุ่ม Macro Influencer (ผู้ติดตาม

มากกว่า 100,000 คน) และกลุ่ม Micro Influencer (ผู้ติดตาม 1,000-100,000 คน) 

การติดต่อ Influencer ผ่าน Tellscore สามารถช่วยขจัด Pain Points ต่างๆ ท่ีแบรนด์

ผลิตภัณฑ์อาจต้องเผชิญหากท าการติดต่อกับ Influencer เองโดยตรง เช่น

 “ค่าตัวของ Influencer จะมีมาตรฐานมากขึ้น” เน่ืองจากระบบของ Tellscore 

จะประเมินและก าหนดค่าตัวของ Influencer ตามจ านวนผู้ติดตาม ยอด 

Reach และ Engagement อย่างชัดเจน

 “ขจัดปัญหาการต้องติดต่อกับ Influencer จ านวนมาก และสามารถอนุมัติ

ข้อความท่ี Influencer จะโพสต์ได้” โดยเฉพาะประเด็นด้านการกรองข้อความท่ี

แบรนด์ไม่อยากให้ Influencer ส่ือออกไปให้ครบทุกราย ซึ่งในประเด็นน้ี 

Tellscore ได้พัฒนาระบบหลังบ้านข้ึนมาให้ทางแบรนด์ผลิตภัณฑ์สามารถ

ตรวจสอบข้อความท่ี Influencer แต่ละรายก่อนอนุมัติข้อความดังกล่าวได้

คุณสุวติา จรญัวงศ์
กรรมการผู้จดัการบรษัิท เทลสกอร ์จ ากัด 

Tellscore สามารถช่วยติดต่อกับ Influencer อย่างไร?

เม่ือเปรยีบเทียบกับการติดต่อ Influencer โดยตรง การติดต่อ Influencer 

ผ่าน Tellscore มีข้อดีอย่างไร

การหา Influencer ท่ีช่วยรวีวิสินค้าให้อาจเป็นเร ื่องท่ีไม่คุ้นเคยส าหรบัผู้ประกอบการ

จ านวนมาก ทาง Krungthai COMASS ได้รบัเกียรติจาก คุณสุวติา จรญัวงศ์ ผู้ก่อต้ัง

และกรรมการผู้จัดการบรษัิท เทลสกอร ์จ ากัด ซึ่ง Tellscore หน่ึงในบรษัิทท่ีเชี่ยวชาญ

การสร้างออนไลน์แพลตฟอร์มท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมแบรนด์สินค้า

บรกิารต่างๆ กับ Influencer เพ่ือให้แบรนด์สามารถใช้ Influencer เป็นช่องทางใน

การส่ือสารแคมเปญทางการตลาดไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จรงิและมี

ประสิทธิภาพ
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เพ่ือให้การเลือกใช้ Influencer แต่ละราย ตรงกับความต้องการของแบรนด์สินค้าให้

มาก ท่ี สุด  Tellscore มีการน า เทคโนโลยี  Artificial Intelligence (AI) และ 

Machine Learning (ML) มาใช้ในการวเิคราะห์เพ่ือค้นหาและแนะน า Influencer 

ท่ีมีความถนัดในแต่ละด้านให้ตรงกับความต้องการท่ีแตกต่างกันของแต่ละแบรนด์

ในกรณีท่ีแบรนด์ต้องการเลือก Influencer เอง ทาง Tellscore ได้พัฒนาซอฟต์แวร์

ท่ีช่วยวเิคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับ (Ranking) ของ Influencer ข้ึนมา เพ่ือให้แบรนด์

สามารถทราบได้ว่า Influencer รายใดอยู่ในช่วงขาข้ึน-ขาลง และมีแนวโน้มของ 

Reach และ Engagement เป็นอย่างไร เพ่ือให้แบรนด์การสามารถน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการเลือก Influencer ท่ีตรงกับความต้องการได้

แบรนด์จะม่ันใจในวธิีการเลือก Influencer ของ Tellscore ได้อย่างไร?

Tellscore มีวธิีการเลือก Influencer ให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์

อย่างไร?

 และอีกหน่ึงจุดเด่นท่ี Tellscore มีคือ “แบรนด์สามารถทราบผลลัพธ์ทาง

การตลาดจากการใช้ Influncer ได้จริง” เน่ืองจาก Tellscore มีระบบติดตาม

ว่าข้อความท่ี Influencer แต่ละรายส่ือสารออกไปสามารถสรา้งยอด Reach 

ยอด Engagement และท่ีส าคัญสุดมี Conversion Rates อยู่ท่ีเท่าไหร ่

เม่ือแบรนด์เลือก Influencer เสร็จส้ิน

แล้ว ระบบ Tellscore จะคาดการณ์

ผล ลัพธ์ ขอ งแคม เปญการตลาด

ล่วงหน้า อาทิ ยอด Reach และยอด 

Engagement (ซึ่งทาง 

Tellscore ให้การการนัตีว่า

ผลลัพธ์จรงิจะไม่ต่ากว่า

ยอดท่ีแสดงผลไว้)
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อโีลจสิติกส์ (e-Logistics หรอื e-Commerce Logistics) เป็นธุรกิจท่ีรบัขนส่ง

สินค้าโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรับค าส่ังและติดตามสถานะการ

จดัส่ง (Track & Trace) โดยท่ัวไปมีลักษณะของการฝากส่ง 2 รูปแบบ ได้แก่ 

การเข้ารบัสินค้าได้ทุกท่ี (Pick up) ซึ่งมักมีค่าบรกิารเพ่ิมจากอัตราปกติ และ

การฝากส่งสินค้า ณ จุดบรกิาร (Drop-off)  ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถก าหนด

ปลายทางท่ีรับสินค้าได้ทุกท่ีและทุกเวลา โดย e-Logistics ในปัจจุบันมีผู้

ให้บรกิารกว่า 20 ราย ไม่ว่าจะเป็น Kerry Express ไปรษณีย์ไทย GET และ 

SCG Yamato Express เป็นต้น 

2.2
การท่ีผู้บรโิภคสมัยใหม่ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากข้ึน ท้ังการซื้อสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างผู้ซื้ อและผู้ขาย เช่น Lazada หรอื Shopee

การซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรอื Instagram และการซื้อ

สินค้าผ่านเว็บไซต์โดยตรง ท าให้เกิดความต้องการการใช้บรกิารโลจิสติกส์ท่ี

มากข้ึนเช่นกัน และด้วยภาวะการแข่งขันท่ีมากข้ึน ท้ังปัจจัยด้านราคาและ

ความรวดเรว็ในการจัดส่งล้วนเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบในการท าโลจิสติกส์ เน้ือหาในส่วนน้ีเราจะกล่าวถึงการใช้ e-Logistics

ว่ามีข้อได้เปรยีบอย่างไร ตลอดจนการเลือกผู้ให้บรกิารท่ีเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

e-Logistics คืออะไร?

ใช้ e-Logistics ตอบโจทย์ผู้บรโิภคยุคออนไลน์
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ติดตามสถานะง่าย สะดวก ส่งสินค้าได้หลากหลาย และถูกกว่า คือจุดเด่นของ

การใช้บรกิาร e-Logistics เม่ือเปรยีบเทียบการให้บรกิารระหว่าง e-Logistics

จากหลายๆ ผู้ประกอบการ (เช่น ไปรษณีย์ไทย Kerry SCG GET ฯลฯ) กับการ

จ้างรถรบัจ้างส่งของในพ้ืนท่ี การว่าจ้างมอเตอร์ไซต์รบัจ้าง ตลอดจนการส่ง

ของผ่านบรษัิทขนส่งจ ากัด (บขส.) เป็นต้น

โดยเป็นท่ีทราบกันดีว่า การส่งของผ่านผู้ประกอบการ e-Logistics สามารถ

ติดตามสถานะการส่งของได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีสามารถติดตาม

สถานะการส่งได้แบบ Real Time สะดวกในการเรยีกใช้บรกิารผ่านแอปพลิเคชัน 

อย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชัน GET หรอื Lalamove ในการส่งของขนาดเล็ก

ในทันที สามารถส่งสินค้าได้หลากหลายประเภทต้ังแต่สินค้าอุปโภคบรโิภค ไป

จนถึงการส่งของสด หรอือาหารท่ีปรุงสดใหม่

นอกจากน้ี แม้ไม่นับความสะดวกในการเรยีกใช้บรกิาร หรอืการติดตามสถานะ

ท่ีการส่งท่ีสะดวก เรายังพบว่าผู้ให้บรกิาร e-Logistics บางราย ก็ยังมี

ค่าบรกิารท่ีถูกกว่าอีกด้วย อย่างเช่น การขนส่งสินค้าขนาด 23-43 เซนติเมตร

ไปต่างจังหวัด ก็ถูกกว่าการใช้บรกิาร บขส. ถึง 50% เป็นต้น

ท าไมรา้นค้าออนไลน์ควรใช้ e-Logistics?

Krungthai COMPASS ได้รวบรวมผู้ให้บริการ e-Logistics ท่ีรับส่งสินค้า

ประเภทต่างๆ ไว้ในรูปที่ 22 โดยแบ่งสินค้าเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้า

อุปโภคท่ีชิ้นใหญ่  2) สินค้าอุปโภคท่ีชิ้นเล็ก 3) สินค้าบรโิภคท่ีชิ้นใหญ่ และ 

4) สินค้าบรโิภคท่ีชิ้นเล็ก โดยในสินค้าบรโิภคจะมีการแบ่งเป็น อาหารสด 

อาหารปรุงส าเรจ็ และอาหารแห้ง อีกทีหน่ึง โดยในสินค้าแต่ละประเภท เราได้

รวบรวมชื่อผู้ประกอบการ e-Logistics ไว้ในรูป 

จะรูไ้ด้อย่างไรวา่ สินค้าประเภทใดมบีรษัิทใดรบัส่งบา้ง?
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ค าอธิบาย

สินค้าบรโิภค หมายถึง ส่ิงที่สามารถรบัประทานได้ แบง่ออกเปน็ อาหารสด ผักและผัก/ผลไม้สด เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารปรุงส าเรจ็ 
เชน่ พิซซา่ และก๋วยเตี๋ยว อาหารแห้ง เชน่ ขนมขบเคี้ยว และบะหมี่ส าเรจ็รปู

สินค้าอุปโภค หมายถึง สินค้าที่ใชท้ั่วไปและไม่สามารถรบัประทานได้ เชน่ ปล๊ักไฟ และครมีบ ารงุผิว

สินค้าชิ้นเล็ก หมายถึง สินค้าที่บรรจุในกล่องพัสดุที่มีน้าหนักรวมน้อยกวา่ 30 กก./กล่อง ซึ่งเป็นน้าหนักมากที่สุดของกลุ่มที่เน้นจัดส่ง
พัสดุภัณฑ์รบัจา้งขนส่ง เชน่ เครื่องปรงุรส และคีย์บอรด์คอมพิวเตอร ์

สินค้าชิ้นใหญ่ หมายถึง สินค้าที่บรรจุในกล่องพัสดุที่มีน้าหนักรวมมากกวา่ 30 กก./กล่อง รวมถึงสินค้าประเภทอื่นที่มีขนาดใหญ่และ          
ไม่จ าเปน็ต้องบรรจใุนกล่อง เชน่ มังคุดที่ขายส่ง 30 กก.ในกลุ่มโอทอป เฟอรน์ิเจอร ์และตู้เย็น

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 22 รายช่ือของผู้ให้บรกิาร e-Logistics ท่ีแบ่งตามประเภท ขนาด และปรมิาณสินค้า

ส่วนใหญ่รบัส่งสินค้าช้ินเล็ก สินค้าอุปโภค และอาหารแห้ง ขณะท่ีอาหารสดและอาหารปรุงส าเรจ็มีน้อย
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ช้ินใหญ่ (น้าหนักบรรจุกล่อง >  30 กก.)

ช้ินเล็ก (น้าหนักบรรจุกล่อง ≤ 30 กก.)

จ านวนราย

รบัส่งสินค้าท่ัวประเทศ

1. ไปรษณียไทย
2. DHL eCommerce
3. Kerry Express
4. SCG Logistics
5. SCG Express
6. Best express
7. Nim Express
8. BS express
9. GixTix
10. Flash

รบัส่งสินค้าเฉพาะพ้ืนท่ี

11. Inter Express
12. J&T express
13. Foodpanda
14. Grab Food
15. Lalamove
16. Ninja Van
17. Deliveree
18. Line Man
19. Skootar
20. Get!

1, 4, 6, 7, 8, 9

11, 15, 16, 17

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

11, 12, 15, 16, 17, 19, 20

1, 4, 6, 8, 9

15, 16, 17

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

12, 15, 16, 19, 20

13, 14, 15, 17,
18, 19, 20 

1, 7

11

1, 3, 5, 7

11
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Krungthai COMPASS ได้รวบรวมอัตราค่าขนส่งของผู้เล่นหลักในกลุ่ม ตาม

ขนาดและพ้ืนท่ีจุดหมายปลายทางท่ีให้บรกิาร โดยเราได้เปรยีบเทียบข้อมูลการ

ส่งสินค้าใน 4 ขนาดตัวอย่างด้วยกัน (ตารางท่ี 1) โดยอัตราค่าบรกิารของแต่ละ

ผู้ประกอบการ ได้แสดงไว้ใน Appendix I และเพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใน

การตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร e-Logistics เพ่ือให้เห็นภาพมากข้ึน เราได้น า

ข้อมูลในตาราง Appendix I มาเปรยีบเทียบอัตราค่าขนส่งของแต่ละผู้ให้บรกิาร

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตามขนาดของสินค้า โดยเลือกเฉพาะการ

ให้บรกิารแบบด่วน (Express) ซึ่งจะจัดส่งถึงภายใน 1-2 วัน และเป็นการส่ง

แบบ Drop Off หรอืผู้ส่งต้องไปส่งสินค้า ณ จุดรบัของเอง ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 23 

อตัราค่าบรกิารของผู้ให้บรกิาร e-Logistics แต่ละเจา้เป็นอย่างไร?

ตารางท่ี 1 Size ของสินค้าท่ีมีน้าหนักน้อยกวา่ 30 กิโลกรมั

Size
น้าหนัก

(กิโลกรมั)
ความยาว

(เซนติเมตร)

S < 3 < 75

M 3-5 < 105

L 5-20 < 120

XL 20-30 < 200

ที่มา: แบง่ขนาดโดย Krungthai COMPASS

เราพบวา่ในการส่งสินค้าแต่ละขนาด ก็มีผู้ให้บรกิารท่ีคิดราคาท่ีถูกสุดแตกต่าง

กันออกไป โดยไม่มีผู้ประกอบการรายใดท่ีให้ราคาท่ีต่าท่ีสุดในทุกขนาดสินค้า 

ดังน้ันหากผู้ประกอบการต้องส่งสินค้าในขนาดท่ีแตกต่างกัน ผู้ประกอบการ

ควรเลือกใช้ผู้ให้บรกิาร e-Logistics ท่ีแตกต่างกันออกไปเพ่ือให้ได้รบัอัตรา

ค่าบรกิารท่ีถูกกว่า อย่างไรก็ดี เน่ืองจากอัตราค่าบรกิารมีโอกาสปรบัเปล่ียนได้ 

ผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบค่าบรกิารอยู่เสมอ

และแม้ผู้ให้บรกิารบางรายจะคิดค่าบรกิารท่ีสูงกว่า ก็อาจมาพรอ้มข้อดีอ่ืนๆท่ี

เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการได้เช่นกัน อย่างเช่น มีจุดรบัพัสดุท่ีกระจายตัว

ท่ัวถึงกว่า หรอืมีบรกิารโทรหาลูกค้าเม่ือส่งพัสดุ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี เป็น

ส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรน ามาพิจารณาด้วยเช่นกัน
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รูปท่ี 23 อัตราค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์และสินค้าของแต่ละรายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ าแนกตาม
ขนาดกล่องและน้าหนัก

หมายเหตุ: 1) ขนาด S หมายถึงสินค้าที่มีน้าหนักไม่เกิน 3 กก. และมีขนาดบรรจภัุณฑ์ (นับรวมความกวา้ง ความยาว และความสูง) ไม่เกิน 
75 ซม., ขนาด M หมายถึงสินค้าที่มีน้าหนักไม่เกิน 5 กก. และมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 105 ซม., ขนาด L หมายถึงสินค้าที่มี
น้าหนักไม่เกิน 20 กก. และมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 120 ซม. และขนาด XL หมายถึงสินค้าที่มีน้าหนักไม่เกิน 30 กก. และมี 
ขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกิน 200 ซม.

2) แกนแนวต้ัง แบ่งจุดก่ึงกลางด้วยค่ากลาง (Median) ของค่าขนส่งสินค้าโดยผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย 
Best Express, DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja 
Van, SCG Express และไปรษณีไทยแบง่ตามสินค้าแต่ละขนาด โดยมีค่ามัธยฐานดังนี้ ขนาด S เท่ากับ 67.5 บาท ขนาด M
เท่ากับ 102.5 บาท ขนาด L เท่ากับ 187.5 บาท และขนาด XL เท่ากับ 450 บาท

3) เนื่องจาก Grab และ Lalamove มีการคิดค่าบรกิารตามระยะทางใน กทม. เราจงึไม่ได้รวมผู้บรกิารท้ังสองรายไวใ้นกราฟน้ี

4) ในกราฟนี้ แสดงเฉพาะผู้ให้บรกิารรายใหญ่ เช่น ไปรษณีย์ไทย Kerry SCG และผู้ให้บรกิารที่คิดค่าบรกิารต่าสุดในแต่ละ
ขนาดสินค้าเท่านั้น 

ท่ีมา: ข้อมูลอัตราค่าบริการจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละราย (ดูได้ใน Appendix I) ณ เดือนกันยายน 2019 และวิเคราะห์โดย 
Krungthai COMPASS 

การส่งสินค้าแต่ละขนาดในพ้ืนท่ี กทม. มีผู้ให้บรกิารในราคาทีต่่าท่ีสุดแตกต่างกันออกไป 

S M L XL

ราคามัธยฐาน
(Median)

ราคาตา่

ราคาสูง

< 3 kg 3-5 kg 5-20 kg 20-30 kg

Flash
Express

ไปรษณีย์
ไทย

KERRY
Express

SCG
Express

KERRY
Express

SCG
Express

ไปรษณีย์
ไทย

BEST
Express

ninja
van

KERRY
Express

SCG
Express

ไปรษณีย์
ไทย

KERRY
Express

SCG
Express
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นอกจากการบริการรับส่งสินค้าแล้ว ผู้ประกอบ e-Logistics บางรายยังมี

บรกิารโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วย (e-Fulfillment) โดยบรกิารท่ีว่าจะเป็น

การให้บรกิารต้ังแต่บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บคลังสินค้า และการขนส่ง ซึ่งเป็น

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยตอบโจทย์รา้นค้าออนไลน์ในกรณีท่ีมีค าส่ังซื้อจ านวน

มากจนไม่มีพ้ืนท่ีเก็บสินค้า ไม่มีเวลาบรรจุ และยังไม่พรอ้มท่ีจะลงทุนโกดัง

สินค้าซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง 
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หมายเหตุ: 1) ขนาด S หมายถึงสินค้าท่ีมีน้าหนักไม่เกิน 3 กก และมีขนาดบรรจภัุณฑ์ (นับรวมความกวา้ง ความยาว และความสูง) ไม่เกิน 75 ซม., ขนาด

M หมายถึงสินค้าท่ีมีน้าหนักไม่เกิน 5 กก. และมีขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกิน 105 ซม., ขนาด L หมายถึงสินค้าท่ีมีน้าหนักไม่เกิน 20 กก. และมี

ขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกิน 120 ซม. และขนาด XL หมายถึงสินค้าท่ีมีน้าหนักไม่เกิน 30 กก. และมี ขนาดบรรจภัุณฑ์ไม่เกิน 200 ซม.

2) แกนแนวต้ัง แบ่งจดุก่ึงกลางด้วยค่ากลาง (Median) ของค่าขนส่งสินค้าโดยผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย ประกอบด้วย Best Express, 

DHL eCommerce, Flash Express, Inter Express, J&T Express, Kerry, Nim Express, Ninja Van, SCG Express และ

ไปรษณีย์ไทยแบ่งตามสินค้าแต่ละขนาด โดยมีค่ามัธยฐานดังน้ี ขนาด S เท่ากับ 67.5 บาท ขนาด M เท่ากับ 102.5 บาท ขนาด L เท่ากับ 187.5 

บาท และขนาด XL เท่ากับ 450 บาท

3) เน่ืองจาก Grab และ Lalamove มีการคิดค่าบรกิารตามระยะทางใน กทม. เราจงึไม่ได้รวมผู้บรกิารท้ังสองรายไวใ้นกราฟน้ี

4) ค่าบรกิารของ SCG Express แบบท่ัวประเทศ เป็นค่าบรกิารแบบส่งข้ามภาค

ท่ีมา: ข้อมูลอัตราค่าขนส่งรวบรวมมาจากเวป็ไซต์ของบรษิัท ณ เดือนกันยายน 2019 ดังน้ี 

• ไปรษณีย์ไทย : https://www.thailandpost.co.th/un/rate_result/?country_code=TH&weight

• Kerry: https://www.smartsme.co.th/media/TSNBg3wSBdng7ijLc8yNKBjnF3OtIKhkMl6IJjwOpN9.jpg

• SCG Express: https://www.scgexpress.co.th/what

• Ninja Van: https://www.ninjavan.co/th-th#price-estimate

• J&T Express: https://www.jtexpress.co.th/index/query/query.html

• Best Express: https://www.best-inc.co.th/fee

• Inter Express: https://iel.co.th/checkprice/checkprice.php

• Nim Express: https://www.nimexpress.com/web/p/home

• DHL eCommerce: https://www.chaixishopping.com/assets/images/DHL-1040x1040px.jpg

รายช่ือ พ้ืนท่ีจัดส่ง S M L XL

ไปรษณีย์ไทย
กทม.และปรมิณฑล 132 172 612 N.A.

ท่ัวประเทศ 132 172 612 N.A.

Kerry
กทม.และปรมิณฑล

85 140 185 290

ท่ัวประเทศ 100 155 205 330

SCG Express
กทม.และปรมิณฑล 90 130 180 270

ท่ัวประเทศ 105 145 210 300

Ninja Van
กทม.และปรมิณฑล 55 85 140 330

14 จังหวดั 95 120 200 350

Best Express
กทม.และปรมิณฑล 40 50 250 450

ท่ัวประเทศ 50 65 310 560

Appendix I

รูปท่ี 24 เปรียบเทียบค่าขนส่งด่วน และแบบ Drop-off ของแต่ละรายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จ าแนกตามพ้ืนท่ีและขนาด  (ค านวณราคาจากน้าหนักและขนาดของสินค้า)

หน่วย : บาท
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ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนัก

ธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่าง

ต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

นิรติัศัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และมี

ประสบการณ์ท างานวจิัยด้านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม

ขนส่ง และการวเิคราะห์ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

ประมาณ 7 ปี จากท่ีวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียุธยา และศูนย์วจิัยกสิกรไทย 

นิรติัศัย จบการศึกษาะดับปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และระดับปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์

นิรติัศัย ทุมวงษา

Senior Analyst

ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา และ

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เชี่ยวชาญในการประยุกต์ข้อมูลจุลภาค

ในการวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ 

และบทความในหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ต่างๆ ก่อนร่วมงานกับ

ธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์การท าวจิัยท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันวจิัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ Nagoya University ตลอดจนเคย

เป็นอาจารย์พิเศษท่ี Mahidol University International College (MUIC) 

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษา แลกเปล่ียนท่ี Massachusetts Institute

of Technology (MIT) สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์



Senior Analyst

ณัฐพร มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้าน

เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงนิและธุรกิจสถาบันการเงนิ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ บุคคล บรษัิท

หลักทรพัย์ และโรงรบัจ าน า มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคย

ฝึกงานท่ีสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ณัฐพร ศรทีอง

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจใน

คลัสเตอร์โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่ม

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

IntelligenceCenter) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

กณิศ อ่าสกุล
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ชุติมา จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ จาก Mahidol

University International College (MUIC) ชุติมา เป็นนักศึกษาฝึกงาน

ท่ี Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย

ชุติมา บินมา
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