


Analysis2

  ประเด็นส�ำคัญ

  • ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่ำในยคุทีก่ำรแข่งขนัของธุรกจิค้ำปลีกในภำพรวมทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ และ 

  เผชิญกบัควำมยำกล�ำบำกมำกข้ึน โดยเฉพาะกบักลุม่ผูป้ระกอบการค้าปลกีรายย่อย การท�าธรุกจิค้าปลกี 

  นบัจากนีอ้าจจะไม่มสีตูรส�าเรจ็ตายตวั ทางรอดของผูป้ระกอบการค้าปลกีรายย่อยท้ังท่ีอยู่บนแพลตฟอร์ม  

  Online และ Offline คอื การสร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้า พร้อมกบัการบรกิารท่ีสร้างความประทับใจ 

  หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัลกูค้าในแต่ละราย (Customized Experience) และการปรบัตวัดงั 

  กล่าวไม่ควรหยุดนิง่ ผูป้ระกอบการต้องมีความยดืหยุ่นในการปรบัตวัท่ีเรว็ เพือ่ให้ตอบโจทย์ความต้องการ 

  ของลกูค้าแต่ละรายท่ีพยายามมองหาประสบการณ์หรอืสิง่แปลกใหม่อยูเ่สมอ ซ่ึงนอกจากจะจงูใจให้ลกูค้า 

  กลับมาซ้ือซ�้าแล้ว ยังอาจเกิดการบอกเล่าความประทับใจให้กับคนรอบข้างผ่านการแชร์ข้อมูลหรือ 

  ประสบการณ์ท่ีได้รบัมาและเกดิเป็นลกูค้ากลุม่ใหม่ได้

 “Online Platform” กลำยเป็นช่องทำงกำรตลำดและขำยสนิค้ำออนไลน์ท่ีเตบิโตโดดเด่นกว่ำช่องทำงค้ำปลกี

รปูแบบอ่ืน ๆ (Offline) และก�ำลังได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากการรกุเข้ามาของกลุม่ผู้

ประกอบการ E-Marketplace (ตลาดกลางค้าปลกีออนไลน์) ต่างชาต ิโดยเฉพาะจนี รวมถงึการรกุตลาดออนไลน์อย่าง

จรงิจงัของผู้ประกอบการค้าปลกีสมัยใหม่ (Modern Trade) ในทุก ๆ Online Platform ส่งผลให้คาดว่าภาพตลาด 

Online Shopping ของไทยน่าจะมแีนวโน้มขยายตวัได้อย่างรวดเรว็และแข่งขันกนัรนุแรงข้ึนกว่าท่ีคาดไว้

 ประเดน็ส�ำคญัคอื ควำมเคลือ่นไหวของตลำด Online Shopping ท่ีก�ำลงัมบีทบำทเพิม่ขึน้ จะส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการค้าปลกีรายย่อยมากน้อยเพยีงใด กลายเป็นโจทย์ท่ีท้าทายของบรรดา

ผูป้ระกอบการค้าปลกีหน้าร้านรายย่อยของไทยท่ีจะต้องเร่งปรบัตวั เพือ่ให้ธรุกจิสามารถแข่งขนัได้และอยู่รอด

 ศูนย์วิจัยกสกิรไทย มองว่ำแม้ตลำด Online Shopping จะเข้ำมำมบีทบำทต่อพฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้สนิค้ำ

ของผูบ้ริโภคมำกข้ึน แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าผูบ้รโิภคกย็งัมีการเลอืกซ้ือสนิค้าผ่านท้ัง 2 ช่องทาง ข้ึนอยู่กบั

ประเภทของสนิค้าและอารมณ์หรอืความต้องการ ณ ตอนนัน้ (Emotional)

 ดงันัน้ การท�าธรุกจิค้าปลกีบนท้ัง 2 แพลตฟอร์มควบคูก่นัไปยังคงมีความส�าคญั หรอืเป็นลกัษณะของการ

บรหิารจดัการและเชือ่มโยงธรุกจิค้าปลกีในแต่ละช่องทาง (Online to Offline : O2O) เข้าด้วยกนัอย่างเหมาะสม 

แต่ผูป้ระกอบการค้าปลกีรายย่อยแต่ละรายจะต้องมีการปรบัตวัอยูเ่สมอ เพือ่ให้การท�าธรุกจิในแต่ละแพลตฟอร์มสามารถ

ตอบพฤตกิรรมความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ

ค้ำปลีกปรับตัวไว
รอดได้ในยุค Online ขยำยตัว

พฤตกิรรมกำรซือ้สินค้ำในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำของผู้บรโิภค คำดว่ำจะซือ้สนิค้ำบนแพลตฟอร์ม Online ควบคูไ่ป

กับ Offline มำกข้ึน ในขณะทีก่ำรซือ้สนิค้ำบนช่องทำง Offline เพยีงอย่ำงเดยีวเริม่มแีนวโน้มลดลง



Analysis3

 ท้ังนี้ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ หรือแต่ละ 

Generation อาจจะมคีวามแตกต่างกนัไป ซ่ึงจากการส�ารวจของศนูย์วจิยักสกิรไทยพบว่า

  • Generation X ตอนปลำย, Y และ Z
1
 มีแนวโน้มท่ีจะหันมาซ้ือสนิค้าบนแพลตฟอร์ม Online และ Offline  

  ควบคูก่นัไปในสดัส่วนท่ีเพิม่ขึน้ รวมถงึคนท่ีซ้ือสนิค้าผ่านช่องทาง Online เพยีงอย่างเดยีวกมี็แนวโน้ม 

  เพิม่ข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะในกลุม่คนรุน่ใหม่อย่าง Gen Y และ Z แต่สดัส่วนดงักล่าวอาจจะยังมไีม่มากนกั  

  ขณะท่ีสดัส่วนของคนท่ีซ้ือสนิค้าบนแพลตฟอร์มเฉพาะ Offline เพียงอย่างเดยีวมแีนวโน้มลดลง

  • Generation Baby Boom และ X
2
 ตอนต้น สดัส่วนของการซ้ือสนิค้าบนแพลตฟอร์มเฉพาะ Offline เพียง 

  อย่างเดยีวเริม่มแีนวโน้มลดลง โดยคนกลุม่นีหั้นไปซ้ือสนิค้าแพลตฟอร์ม Online และ Offline ควบคูก่นั 

  ไปในสดัส่วนท่ีเพิม่ขึน้ อย่างไรกดี็ แม้สดัส่วนของการซ้ือสนิค้าบนแพลตฟอร์ม Offline อย่างเดยีวจะมี

  แนวโน้มลดลง แต่ช่องทางดงักล่าวกยั็งมสีดัส่วนท่ีสงูกว่าช่องทางอ่ืน ๆ  ในขณะท่ีการซ้ือสนิค้าบแพลตฟอร์ม  

  Online เพยีงอย่างเดียว ยังไม่มใีนคนกลุม่นี้

1 
จากการส�ารวจในท่ีนี ้ก�าหนดให้ กลุม่ Generation X ตอนปลาย คอื คนท่ีปัจจุบันมอีายุระหว่าง 35-49 ปี, Generation Y คอื คนท่ีปัจจบัุนมีอายุระหว่าง 25-34 ปี

  และ Generation Z คอื คนท่ีปัจจบัุนมีอายุระหว่าง 15-24 ปี (ส�ารวจปี 2561)
2 
จากการส�ารวจในท่ีนี ้ก�าหนดให้ กลุม่ Generation Baby boom และ Generation X ตอนต้น คือ คนท่ีปัจจุบันมอีายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป (ส�ารวจปี 2561)



Analysis4

 ทัง้นี ้หำกพิจำรณำถงึพฤตกิรรมกำรเลอืกซือ้สนิค้ำของผู้บรโิภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำ 

พบว่ำ สนิค้ำทีผู่บ้รโิภคจะเลือกซือ้ผ่ำนช่องทำง Online เพิม่ขึน้ ยังเป็นกลุม่สนิค้าท่ีมีมลูค่าไม่สงูนกัหรอืราคาถกูกว่า

การจ�าหน่ายบนแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ  ซ้ือง่ายและสะดวก ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ ได้แก่ สนิค้าแฟช่ัน (เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า) 

วิตามินและอาหารเสริม อุปกรณ์เสริมทางด้านไอที (หูฟัง เคสมือถือ สายชาร์จแบตมือถือ) รวมถึงเครื่องส�าอาง 

และน�า้หอม

 

 ดงันัน้ ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่าผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีรายย่อยท่ีขายสนิค้ากลุม่ดงักล่าวกค็วรจะหัน

มาท�าตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีคาดว่าจะซ้ือสินค้ากลุ่มน้ี 

บนแพลตฟอร์มดงักล่าวมากข้ึน 

 ขณะทีพ่ฤตกิรรมกำรซือ้สินค้ำทีค่ำดว่ำในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำจะยังคงซ้ือผ่ำนหน้ำร้ำนหรอืบนแพลตฟอร์ม Offline 

เหมอืนเดมิ พบว่าสนิค้าท่ีผูบ้รโิภคยังคงเลอืกซ้ือผ่านช่องทาง Offline เหมือนเดมิ ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าท่ีมีมูลค่าค่อน

ข้างสูง และผู้บริโภคต้องการสัมผัส จับต้องสินค้า หรือเลือกด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ อุปกรณ์ไอทีท่ีมี 

มูลค่าสูง (สมาร์ทโฟน, สมาร์ทวอช) กลุ่มอาหารสด/แช่เย็น/แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมถึง 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

  

 



Analysis5

 ดงันัน้ ผู้ประกอบกำรค้ำปลกีรำยย่อยทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำกลุม่นีอ้ยู่บนแพลตฟอร์ม Offline กน่็ำจะยังตอบโจทย์

พฤตกิรรมลกูค้ำ แต่จะปรบัตัวอย่างไรเพือ่ให้ธรุกจิสามารถแข่งขันได้ ท่ามกลางการรกุท�าตลาดของผูป้ระกอบการราย

ใหญ่อย่างต่อเนือ่งนบัเป็นโจทย์ส�าคัญ

 ท่ำมกลำงกำรแข่งขันของธรุกจิค้ำปลีกทีร่นุแรงขึน้ ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่ำไม่ว่ำผูป้ระกอบกำรค้ำปลีกรำย

ย่อยจะท�ำธุรกิจอยูบ่นแพลตฟอร์มไหน ต่ำงต้องเร่งปรบัตวัเพือ่รบักบักำรเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ ซ่ึงศนูย์วจิยักสกิรไทย 

มองว่า “ทางรอด“ ของผูป้ระกอบการค้าปลกีรายย่อยท้ังท่ีท�าธรุกจิบนแพลตฟอร์ม Online หรอื Offline คอื การสร้าง 

“Value Added” ให้กบัสนิค้า 

กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสนิค้ำ พร้อมกบักำรบรกิำรท่ีสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัลกูค้ำ ถอืเป็นทำงรอด

ของผูป้ระกอบกำรค้ำปลกีรำยย่อยทัง้ทีอ่ยูบ่นแพลตฟอร์ม Online และ Offline



Analysis6

       1. กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสินค้ำ โดยเน้นเจำะตลำด Niche Market และอำจต่อยอดไปสูส่นิค้ำ 

 ทีเ่จำะ ตลำดเฉพำะรำยบคุคลมำกขึน้ (Individual Market) เพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขันทางด้านราคา 

 กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถงึคูแ่ข่งอ่ืน ๆ ในกลุม่สนิค้าเดยีวกนั เพราะหากผูป้ระกอบการค้า 

 ปลกีรายย่อยยงัคงเน้นขายสนิค้า Mass Products ไม่แตกต่างกนั มีขายอยูทุ่ก Platform ท้ายท่ีสดุ  

 “Price“ จะเป็นตัวก�าหนดการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงผู้ประกอบการรายใหญ่จะค่อนข้างได ้

 เปรยีบในเรือ่งของการแข่งขันทางด้านราคา

       2. กำรรกัษำคณุภำพและกำรให้บรกิำรทีส่ร้ำงควำมรูส้กึประทบัใจให้กบัลกูค้ำ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุม่ 

 ผู้ประกอบการค้าปลกีรายย่อยท่ีเป็นแบบซ้ือมาขายไป สนิค้าแทบจะไม่ต่างกนั ดงันัน้ การใส่ใจใน 

 เรื่องของการให้บริการ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยแข่งขันกับผู ้

 ประกอบการรายใหญ่ได้ โดยอาศัยจุดแข็งทางด้านความใกล้ชิดหรือการเข้าถึงลูกค้า ความเป็น 

 กนัเองกบัลกูค้า และให้บรกิารอย่างจรงิใจ เพือ่น�าไปสูค่วามประทับใจและโอกาสในการกลบัมาซ้ือซ�า้

 ยกตวัอย่ำงเช่น ผูป้ระกอบกำรค้ำปลกีรำยย่อยในกลุม่สนิค้ำแฟชัน่ (เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ) โดย 

 เฉพำะคนที่ซื้อมำขำยไป อาจจะต้องสร้างความแตกต่างโดยการปรับตัวไปเป็นผู้ออกแบบและ 

 จ�าหน่ายเอง โดยแนวคดิการออกแบบสนิค้าอาจจะมาจากการสงัเกตและศกึษาพฤตกิรรมของกลุม่ 

 ลกูค้าแต่ละราย และน�าแนวคดิดงักล่าวมาออกแบบสนิค้าท่ีสร้างประสบการณ์การรบัรูใ้หม่ให้กบั 

 ลกูค้าเป็นรายบุคคล เช่น เสือ้ผ้าท่ีถกูดไีซน์ออกมาให้เข้ากบับุคลกิและรปูร่างของลกูค้าแต่ละราย  

 รองเท้าท่ีออกแบบมาให้เหมาะกบัรปูร่างเท้าของลกูค้า หรอืแม้แต่ตวับรรจภุณัฑ์หรอื Packaging  

 ท่ีมาพร้อมกบัสนิค้า การ์ดหรอืป้ายท่ีแสดงค�าขอบคณุให้กบัลกูค้าแต่ละราย โดยอาจจะระบุชือ่และ 

 ใส่มาในกล่องสนิค้า กส็ามารถสร้างความประทับใจทางด้านอารมณ์หรอืความรูส้กึให้กบัลกูค้าราย 

 บุคคลได้เช่นกนั

 แต่อำจจะมสีนิค้ำบำงกลุม่ เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ อปุกรณ์ทำงด้ำนไอที ซึง่ผู้ประกอบกำรค้ำปลกีรำย 

 ย่อยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้เอง จะเป็นลักษณะของตัวแทนจ�าหน่ายหรือซ้ือมาขายไป 

 มากกว่า ดังนัน้ เพือ่ไม่ให้ราคาเป็นตวัก�าหนดการตดัสนิใจซ้ือสนิค้าของลกูค้าเพยีงอย่างเดยีว ผู ้

 ประกอบการค้าปลกีรายย่อยสนิค้ากลุม่นี ้จะต้องสร้างการให้บรกิารเพิม่ข้ึน โดยเน้นไปท่ีความจรงิใจ 

 และการเอาใจใส่ต่อลกูค้า เช่น การดแูลลกูค้าท้ังก่อนและหลงัการขาย การให้ค�าแนะน�าในการเลอืก 

 ซ้ือสนิค้าท่ีตรงวตัถปุระสงค์การใช้งานกบัลกูค้ามากท่ีสดุและจรงิใจท่ีสดุ ค�าแนะน�าในการใช้งานและ 

 ดแูลรกัษาสนิค้า รวมถงึการบรกิารจดัส่งฟรทุีกรายการโดยไม่มยีอดการสัง่ซ้ือข้ันต�า่ เป็นต้น
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 นอกจำกนี ้ศนูย์วจิยักสิกรไทย มองว่ำปัจจบุนั ห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้น�ำของไทยได้มกีำรเปิด Zone ขำยสนิค้ำ

เฉพำะส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรค้ำปลกีและผูผ้ลติสนิค้ำรำยย่อยหรือเอสเอม็อ ี อย่างสนิค้าชมุชนหรอืสนิค้า OTOP ท่ีมี

ความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ ให้เข้ามาจ�าหน่ายสนิค้าภายในห้างสรรพสนิค้าได้ ซ่ึงถอืเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกท่ีน่า

สนใจส�าหรบัผู้ประกอบการรายย่อย 

 หรือแม้แต่ผูป้ระกอบกำรทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำท่ีม ีValue Added เน้นเจำะตลำดกลำงขึน้บน หรอืสนิค้ำท่ีเป็นของ

ท่ีระลึก หรือเป็นท่ีต้องกำร/นิยมส�ำหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่ำงชำต ิ การจ�าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าก็น่าจะเป็น 

อีกหนึง่ทางเลอืกท่ีน่าสนใจและเข้าถงึลกูค้ากลุม่นีไ้ด้ง่าย ถงึแม้ว่าห้างสรรพสนิค้าจะมีค่าเช่าท่ีสงูกว่าช่องทางหน้าร้าน

อ่ืน ๆ แต่เนือ่งจากห้างสรรพสนิค้าเป็นศนูย์รวมการท�ากจิกรรมต่าง ๆ ท่ีครบวงจร (Lifestyle Mall) มบีรกิารท่ีค่อน

ข้างหลากหลาย ตอบโจทย์ลกูค้าได้ทุกกลุม่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของสนิค้า หรอืแม้แต่การท�ากจิกรรม

อ่ืน ๆ  ท่ีได้รบัความนยิมในห้างฯ เช่น การรบัประทานอาหาร เดนิเล่น/พบปะสงัสรรค์กบัเพือ่น หรอืแม้แต่การท�าธรุกจิ 

บรกิารอ่ืน ๆ  อย่างการท�าธรุกรรมทางการเงนิ เป็นต้น จงึท�าให้คาดว่าห้างฯ ยงัสามารถดงึ Traffic ของคนให้เข้าไปใช้

บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง และเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการท่ีสนใจจะจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางดงักล่าวได้

 สอดคล้องกบักำรส�ำรวจของศนูย์วจิยักสกิรไทย พบว่ำ ในอกี 5 ปีข้ำงหน้ำ คนไทยกว่ำร้อยละ 90 ของคนที่

ตอบแบบสอบถำม กย็งัคงเลือกทีจ่ะไปท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  ในห้ำงสรรพสนิค้ำ และการท่ีห้างสรรพสนิค้าหรอืศนูย์การค้า

มกีารปรับตวัไปเป็นแบบ “Lifestyle Mall“ น่าจะดงึดดูให้ผูบ้รโิภคสนใจใช้เวลาภายในห้างฯ เพือ่ท�ากจิกรรมต่าง ๆ  มาก

ข้ึน อย่างไรกด็ ีในระยะยาวด้วยพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีคาดว่าจะเปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีผล

ต่อการใช้ชีวิตของผูบ้รโิภค รวมถงึเทคโนโลยีในการท�าธรุกจิค้าปลกีกอ็าจจะเปลีย่นไปอีก เช่น แพลตฟอร์มของธรุกจิ

ค้าปลกีออนไลน์ โดยเฉพาะตลาดกลางออนไลน์ (E-Marketplace) และ Social Commerce อาจจะมีรปูแบบการท�างาน

ท่ีเปลีย่นไปจากปัจจบัุน 

 ซ่ึงท้ำยท่ีสดุ ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่ำด้วยสภำพตลำดค้ำปลกีโดยรวมท่ีแข่งขนักนัรนุแรงขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 

กำรปรับตวัของผูป้ระกอบกำรค้ำปลีกรำยย่อยไม่ควรหยุดนิง่เพยีงเท่ำนี ้ผูป้ระกอบการต้องพยายามปรบัตวัให้เป็น “Next 

Best Choice” ส�าหรบัลกูค้าอยู่เสมอ ๆ  เนือ่งจากพฤตกิรรมของลกูค้ามีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะเริม่

จากการปรบัตวัเลก็ ๆ  (แบบท่ีไม่มต้ีนทุน หรอืมีน้อยท่ีสดุ) หรอืเริม่ต้นจากสิง่ท่ีตนเองถนดัก่อน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความ

รูส้กึพิเศษต่อสนิค้าหรอืแบรนด์ หรอืรูส้กึแตกต่างจากคูแ่ข่งรายอืน่ ๆ หลงัจากนัน้ เมือ่ธรุกจิเริม่แข็งแกร่งขึน้ กค่็อย

ขยับขยายไปสูก่ารให้บรกิารเสรมิอ่ืน ๆ ในสเกลท่ีใหญ่ข้ึน 
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