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ในสังคมท่ีทุกอยางเรงรีบ การจราจรติดขัด การออกจากบานไปทานขาวหรือจับจาย 
ใชสอยส่ิงตาง ๆ น้ัน ยังนับเปนเร่ืองยากสําหรับใครหลาย ๆ คน จะดีแคไหนหากเรา
สามารถมีทุกอยางท่ีเราตองการได โดยไมจําเปนตองออกไปซ้ือ หรือแมกระท่ัง 
การกดซ้ือของเดิม ๆ และจายเงินบนชองทาง E-commerce ทุกคร้ังเปนประจํา ซ่ึงอาจ 
ไมจําเปนอีกตอไป ถาเรา Subscribe กับบริษัทท่ีคอยสงสินคาตาง ๆ ใหเราถึงหนาบาน
ไดอยางสม่ําเสมอ 

 



Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 

representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 

affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 

whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 

without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 

us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

ระบบ Subscription น้ี เปนโมเดลธุรกิจท่ีใหบริการสงสินคาถึงหนาบาน เพียงจายคาสมาชิกใหกับบริษัท 

อาจเปนไดท้ังแบบสงสินคาท่ีผูบริโภคระบุตามความตองการลวงหนา หรือคัดสรรสินคาตาง ๆ  

แทนผูบริโภค ซึ่งโมเดลน้ีจะสร้างความสมัพันธ์ระยะยาวระหว่างสมาชิกและผู้ให้บริการ จากการสํารวจโดย 

สถาบัน McKinsey & Company ระบุว่า อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด Subscription ผ่านทางระบบ E-

commerce ในสหรฐัฯ เติบโตอย่างรวดเรว็ถึง 115% ต่อปี ในช่วง 2011-2016 (จาก 57 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 

2011 เป็น 2,600 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี 2016) สะท้อนได้ถึงศกัยภาพในการขยายตวัของระบบ Subscription  

ซึง่แต่ละธุรกจิมจีุดเด่นทีแ่ตกต่างกนัในการนําโมเดลน้ีมาใช ้

หน่ึงในธุรกจิที่น่าสนใจคอื “Graze” ที่ปรบัใช้รูปแบบ Subscription โดยการจดัส่งกล่องขนมทานเล่นใหก้บัสมาชกิ 

ทุกสปัดาหแ์ตกต่างกนัตามความชอบทีส่มาชกิระบุไว ้เช่น ของทานเล่นหลงัออกกําลงักาย หรอืของทานเล่นสาํหรบั

ผูท้านมงัสวริตัทิีต่อ้งการสารอาหารมากกวา่คนทัว่ไป โดยแต่ละกล่องบรรจุไปดว้ย ธญัพชื ผลไมอ้บแหง้ และถัว่ชนิด

ต่าง ๆ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคอยควบคุมคุณภาพอาหารและรสชาติ จะเห็นได้ว่า “Graze” เลือกวาง

คาแรคเตอร์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจน คือการตอบรับกระแสใส่ใจสุขภาพ ประกอบกับการเลือกใช้รูปแบบ 

Subscription ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ ส่งผลให้บรษิัท Nature delivered ผู้ก่อตัง้ “Graze”  

มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสะสมที่ 19% ต่อปี จาก 21 ล้านปอนด์ในปี 2012 เป็น 50 ล้านปอนด ์

ในปี 2017 ก่อนจะถูกซือ้กจิการโดย Unilever ในช่วงตน้ปี 2019 

นอกจาก “Graze” แล้ว “Dollar Shave Club” เป็นอีกธุรกิจที่รเิริม่ใช้รูปแบบ Subscription ในสหรฐัฯ โดยการส่ง

ผลติภณัฑ์ประเภทสนิคา้โกนหนวด โฟมลา้งหน้า และยาสฟีนั ใหก้บัสมาชกิทุก 2 เดอืน (อาจเป็น 3 หรอื 6 เดอืน

ตามแต่สมาชกิระบุ) โดยสมาชกิสามารถเลอืกได้ว่าต้องการสนิคา้ประเภทใดบ้าง เช่นหาก Subscribe ผลติภณัฑ์

โกนหนวด จะได้รบั Starter set (มีดโกน ครีมโกนหนวด) และหลงัจากนัน้ในทุก 2 เดือนจะได้รบั Restock set 

(ใบมีดโกน ครีมโกนหนวด) เป็นต้น โดย “Dollar Shave Club” ชูจุดเด่นด้านตัวสินค้าที่ไม่สามารถหาได้ตาม

ทอ้งตลาดหากไม่สมคัรสมาชกิกบัทางบรษิทัผ่านรปูแบบ Subscription ซึง่ราคาสนิคา้สาํหรบัสมาชกิน้ีมรีาคาถูกกว่า

เมื่อเทยีบกบัการซือ้สนิคา้ในกลุ่มประเภทเดยีวกนั 

รวมถึงโมเดลธุรกิจอย่าง “Rent the Runway” ที่มองเห็นปญัหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า 

แบรนด์เนมมีราคาแพง หรือเสื้อผ้าที่ใช้ในโอกาสสําคญัถูกใช้เพียงครัง้เดียว “Rent the Runway” จงึนํารูปแบบ 

Subscription มาใช ้โดยสมาชกิสามารถเช่าเสือ้ผา้ไดไ้ม่จาํกดัจํานวนในระยะเวลาทีก่าํหนด มใีหเ้ลอืกทัง้ระยะสัน้ 4 

ถงึ 8 วนั หรอื 1 ถงึ 2 เดอืน และมใีหเ้ลอืกหลากหลายแบรนด ์ไซส ์สไตล ์ซึง่หากสมาชกิรูส้กึชอบตวัไหนเป็นพเิศษ

กส็ามารถเลอืกซื้อสนิค้านัน้ ๆ เป็นของตนได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่ง “Rent the Runway” มกีารนําขอ้มูล

ของผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็น ความชอบ ไลฟ์สไตลม์าปรบัใชก้บัธุรกจิ ทาํใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ี 

ทัง้น้ีประเทศไทยเองเริม่มกีารนํารูปแบบ Subscription มาใช้บ้างแล้ว อย่าง Beautrium beauty box ให้บรกิารส่ง

สนิคา้ออกใหม่ประเภท เครื่องสาํอาง ผลติภณัฑ์ดูแลผวิ ในทุก ๆ เดอืน หรอื Orgbox ทีบ่รกิารส่งสนิคา้ออรแ์กนิค 

ประเภท ผกั ผลไม้ ให้แก่สมาชกิทุกอาทิตย์ เป็นต้น จากตัวอย่างขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าการนําธุรกิจ Subscription  

มาใชน้ัน้จาํเป็นตอ้งมกีลยุทธท์ีแ่ตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นตวัสนิคา้หรอืบรกิาร ราคาและการตลาด  
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ผูประกอบการควรวางกลยุทธอยางไรหากสนใจนําระบบ Subscription มาใช ? 

ผู้ประกอบการควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการให้แก่สมาชิก 

ได้อย่างตรงจุด  การมกีลุ่มลูกค้าที่ชดัเจนสามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดไีด้ง่าย และยงัทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ระหว่างผูป้ระกอบการและลกูคา้อกีดว้ย 

การตัง้ราคาที่เหมาะสมและมคีวามยดืหยุ่น เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทีส่ําคญัในการเริม่ต้นระบบ Subscription ราคาที่

กาํหนดต้องสามารถทําใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความคุม้ค่าในการจ่ายค่าสมาชกิในแต่ละครัง้ ซึง่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะ

ขัน้ตอนการคาํนวณราคาแบบสมาชกินัน้ซบัซอ้นกว่าการตัง้ราคาสนิคา้ทัว่ไป เน่ืองจากตอ้งคาํนึงถงึตน้ทุนของสนิคา้

และบรกิาร ต้นทุนค่าขนส่ง ราคาสนิค้าของคู่แข่ง เป็นต้น นอกจากน้ีราคาของ Subscription ควรมรีาคาไวห้ลาย

ระดบั เพื่อใหส้มาชกิสามารถเลอืก/เปลีย่นรูปแบบของ Subscription ไดต้ลอดระยะเวลาในการเป็นสมาชกิ นับเป็น

อกีหน่ึงปจัจยัทีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค 
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อกีทัง้ผู้ประกอบการควรนําขอ้มูลสมาชิกมาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ความชอบ ไลฟ์สไตล์  ที่มีความ

แตกต่างกนัไปของแต่ละบุคคล เพื่อสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแมน่ยาํ เป็นปจัจยั

ทีจ่ะทําใหป้ระสบความสําเรจ็ในระบบ Subscription ได ้ซึง่ทัง้หมดน้ีสามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัสนิค้าและบรกิารได้

เป็นอย่างด ี

ความทาทายท่ีผูประกอบการอาจเผชิญ 

การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั สิง่หลกัที่ต้องคํานึงคอื Shelf life (อายุของสนิค้า) และ Safety stock (สนิคา้คง

คลงัขัน้ตํ่า) เพื่อสรา้งความสมดุลระหว่างจํานวนสนิคา้ และจาํนวนสมาชกิของแต่ละธุรกจิ การสรา้งความสมดุลนัน้

ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มสีตูรตายตวัเน่ืองจากแต่ละธุรกจิมปีจัจยัทีต่้องคํานึงแตกต่างกนั เช่น สนิคา้ทีม่วีนัหมดอายุ  

อย่าง อาหาร เครื่องสาํอาง เป็นตน้ การประเมนิจาํนวนสมาชกิทีค่าดว่าจะเพิม่-ลดเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเพราะหากคาํนวณ

ผดิพลาด นัน่หมายถงึสนิคา้ทีจ่ะเหลอืในคลงัสนิคา้เน่าเสยี 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงกับสนิค้าคงคลงัได้ โดยการจดัส่งสนิค้าคงคลงันัน้ ๆ ส่งเป็น 

Surprise box ให้ผู้บรโิภค หรอืปะปนไปกบัสนิค้ายอดนิยมเพื่อให้สมาชกิได้ลองสนิค้าใหม่ ๆ ทัง้ยงัสามารถเพิ่ม

ความน่าสนใจของโมเดล Subscription แก่สมาชกิไดอ้กีดว้ย 

การรกัษาลูกค้าในระยะยาว การคงไวซ้ึ่งความน่าสนใจแก่ Subscriber ในระยะยาวเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากมี

สนิคา้เพยีงชนิดเดยีวจาํเป็นตอ้งมจีุดแขง็ทีช่ดัเจน ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ทีไ่ม่สามารถหาไดต้ามทอ้งตลาด การใหบ้รกิาร

ที่ดีเยี่ยม หรอืราคาสนิค้าที่ถูก หากผู้ประกอบการไม่มีจุดแขง็ที่ชดัเจนดงักล่าว มโีอกาสที่ผู้บรโิภคจะเกิดความ 

เบื่อหน่ายไดเ้รว็กว่าปกต ิ 

ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรสรา้งความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การแตกไลน์ผลติภณัฑอ์ยู่เรื่อย ๆ หรอืการใชก้ารตลาด 

เชิงรุกโดย Emotional marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่างผู้ให้และผู้ร ับ ตลอดจนการมอบสิทธิพิเศษ 

แก่สมาชกิ เพื่อรกัษากลุ่มลกูคา้ทีม่อียู่ และดงึดดูลกูคา้กลุ่มใหม่  

ซึง่อไีอซมีองว่า Subscription ในไทยจะเตบิโตไดด้นีัน้ตอ้งมกีารใช ้E-commerce อย่างแพร่หลาย มรีะบบการขนส่ง

ทีม่คีุณภาพ และมคีวามสนใจเลอืกซือ้สนิคา้เฉพาะกลุ่ม (Niche market) มากขึน้ ปจัจุบนัผูบ้รโิภคเริม่หนัมาซือ้ของ

ผ่าน Online เป็นจํานวนมากเหน็ไดจ้ากการเตบิโตของ E-commerce ของไทย มมีูลค่าสงูถงึ 3.2 ลา้นลา้นบาทในปี 

2018 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ปี 2014 ถึง 2018 อยู่ที่ 12% นอกจากน้ีการให้บริการขนส่งสนิค้ามี

คุณภาพมากขึน้ทําใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจทีจ่ะใหข้องสง่ตรงถงึหน้าบา้น  อกีทัง้เทรนดค์วามสนใจของผูบ้รโิภค ทีม่ผีล

ทําให้ผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์สินค้าออร์แกนิค  

เทรนดก์ารดูแลสุขภาพ เทรนดก์ารแต่งหน้าสไตลเ์กาหล ีการนํารูปแบบ Subscription มาใชเ้พื่อเกาะกระแสต่าง ๆ 

จงึเป็นอกีหน่ึงปจัจยัในการก่อใหเ้กดิรปูแบบสมาชกิน้ี  

สิง่เหล่าน้ีช่วยส่งเสรมิให้ Subscription สามารถขยายตัวได้ในประเทศไทย ทัง้ยงัชี้ให้เห็นถึงศกัยภาพและความ

พรอ้ม จงึนับเป็นโอกาสสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยในการปรบัเปลีย่นรูปแบบธุรกจิใหส้อดคล้องกบัความต้องการที่

หลากหลายในปจัจุบนั 



Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 

representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 

affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 

whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 

without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 

us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

ถงึอย่างไรผู้ประกอบการยงัต้องตระหนักเสมอว่ารูปแบบ Subscription นัน้มอุีปสรรคในการเขา้สู่ตลาดที่ตํ่า (Low 

barriers to entry) ทาํใหเ้กดิผูเ้ล่นหน้าใหม่ไดง้่าย รวมถงึความเสีย่งในการถูกลอกเลยีนแบบสนิคา้และบรกิาร ดงันัน้

แมว้่าการนํารปูแบบ Subscription มาใชจ้ะไดร้บัความน่าสนใจจากผูบ้รโิภค และมปีจัจยัสนบัสนุน แต่ผูป้ระกอบการ

ตอ้งวางกลยุทธท์ีช่ดัเจน และพรอ้มปรบัตวัเพื่อรองรบัความทา้ทายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
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