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ดีลสะเทือนวงการอีคอมเมิร์ซระหว่าง Alibaba และ Lazada ได้สร้างความกังวลว่า Lazada จะกลายเป็น

ช่องทางให้สินค้าจากจีนท่ีมกัมีราคาถกูกว่า ไหลทะลกัเข้ามาแข่งกบัสินค้าไทย ซ่ึงสวนทางกบัมุมมองของ 

Jack Ma ท่ีว่า SMEs ทัว่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการนําสินค้าไปขยายตลาดท่ีจีน บทความน้ีจะมาเจาะลึก

ในคาํถามท่ีว่า ไทยอยู่ในฐานะท่ีเสียประโยชน์จากปรากฏการณ์ Alizada จริงหรอืไม่ หรอืยงัมีสินค้าประเภทใด

ท่ีไทยอาจเป็นผูช้นะในเวทีน้ีได้ 
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วงการอีคอมเมิรซในอาเซียนถูกยกระดับสูการแขงขันท่ีเขมขนข้ึน  
หลัง Alibaba เขาซ้ือกิจการ Lazada 

แนวโน้มการเตบิโตอย่างกา้วกระโดดของรายไดช้นชัน้กลางในอาเซยีน และฐานจาํนวนผูบ้รโิภคกว่า 618 ลา้นคนซึง่ยงั

ไม่มกีารเขา้ถึงอคีอมเมริซ์ที่มากนัก ดงึดูดให้ Alibaba ยกัษ์ใหญ่ด้านตลาดการค้าออนไลน์ของจนีตดัสนิใจลงทุนใน

ตลาดอาเซยีนอย่างเต็มตวั โดยเริม่จากการเขา้ซื้อ Lazada เวบ็ไซต์อคีอมเมริ์ซขนาดใหญ่ที่มธีุรกจิถงึ 6 ประเทศใน

อาเซียน 0

1 ตามมาด้วยการประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง Ant Financial Services บริษัทแม่ของ 

Alipay ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านบรกิารธุรกรรมการเงนิทางออนไลน์อนัดบั 1 ของจนีในเครอื Alibaba Group กบับรษิัท 

Ascend Money ในเครอื CP ของไทย และเมื่อไม่นานมาน้ี Lazada ไดป้ระกาศลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ EEC ของ

ไทย เพื่อตัง้อคีอมเมริซ์พารค์ ศูนย์กลางโลจสิติกส ์โดยหวงัใชไ้ทยเป็นประตูสู่ CLMV ไม่เพยีงเท่านัน้ Alibaba ยงัได้

ร่วมมือกับรัฐบาลมาเลเซียในการก่อตัง้ Electronic World Trade Platform (eWTP)  เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศแบบครบวงจรผ่านการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ รวมถงึความพยายามทีจ่ะลดขัน้ตอนและกฎเกณฑด์า้นการคา้

ระหว่างประเทศเพื่อเพิม่โอกาสทางการคา้ใหก้บั SMEs ทัว่โลก 

 

ทัง้น้ี “ทุกก้าวย่างของ Alibaba ในอาเซียนต่างมุ่งหมายท่ีจะวางโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาระบบนิเวศอี

คอมเมิรซ์ในภมิูภาค เพื่อให้บริการทุกด้านของอีคอมเมิรซ์เป็นไปอย่างครบวงจรภายใต้ธรุกิจของ Alibaba”  

 

Alizada คือการเช่ือมตลาดจีนและอาเซียนเขาดวยกัน 

Jack Ma ผูก่้อตัง้และประธานบรษิทั Alibaba กล่าวว่า การวางโครงสรา้งพื้นฐานและพฒันาระบบนิเวศอคีอมเมริซ์ใน

ภูมภิาคอาเซยีนทัง้ในด้านโลจสิตกิสแ์ละระบบการชําระเงนิ มุ่งหมายที่จะทําใหก้ารค้าระหว่างจนีและอาเซยีนเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ทัว่อาเซยีนสามารถเขา้ถงึตลาดจนีที่มปีระชากรกว่า 

1,370 ลา้นคน ผ่านแพลตฟอรม์ Tmall.com2 ของ Alibaba ได ้นอกจากน้ี ยงัช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถขยายตลาด

ผ่านแพลตฟอรม์ โดยสามารถทดลองขายสนิคา้ในประเทศต่างๆ ไดด้ว้ยตน้ทุนทีต่ํ่าลงและไม่ตอ้งเสีย่งไปลงทุนทางตรง 

อกีทัง้ระบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้อาจช่วยลดตน้ทุนดา้นการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการขนส่งของ SMEs 

ได้ และในอนาคต การทีผู่ป้ระกอบการเขา้สู่ระบบการชําระเงนิ Alipay จะทําให้ Alibaba มฐีานขอ้มูลด้านการเงนิของ

ผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อเครดติในการกูย้มืเงนิเพื่อบรหิารสภาพคล่อง  

 

 

นัยตอธุรกิจคาปลีกด้ังเดิม โดยเฉพาะตัวแทนจําหน�ายตามภูมิภาค 
อคีอมเมริซ์ทีพ่ฒันาขึน้ทัง้ดา้นแพลตฟอรม์ โลจสิตกิส ์และระบบการชาํระเงนิ จะเป็นช่อง

ทางการขายทีบ่รษิทัผูผ้ลติสนิคา้สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง ง่ายขึน้ และไรข้อ้จาํกดั

ดา้นระยะทาง ทาํใหธุ้รกจิตวัแทนจาํหน่ายตามภูมภิาคมคีวามสาํคญัน้อยลงในอนาคต 

 

 

 

                                                           
1 ประกอบดว้ย ไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และเวยีดนาม 
2 Tmall.com คอืเวบ็ไซตข์ายสนิคา้ออนไลน์สําหรบัรา้นคา้ทัว่โลกที่ตอ้งการขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ชาวจนี โดยตอ้งเป็นรา้นคา้ทีม่กีารจดทะเบยีนบรษิทัแลว้เท่านัน้ 
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อยางไรก็ตาม การคาระหวางประเทศท่ีคลองตัวมากข้ึนทําใหตนทุนของ 
สินคาจากตางประเทศลดลงมาใกลเคียงกับสินคาในประเทศ และสงผลให 

ความอยูรอดของผูประกอบการไทยถูกกําหนดดวยกลไกตลาด 

แมว้่าการคา้ระหว่างประเทศทีค่ล่องตวัและเปิดกวา้งมากขึน้จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้เจาะตลาดต่างประเทศ

ได ้แต่ในขณะเดยีวกนั ผูป้ระกอบการทีม่ฐีานลกูคา้ในประเทศจะประสบปญัหาจากสนิคา้ต่างประเทศทีไ่หลหลัง่เขา้มา

แข่งขนักบัสนิคา้ในประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้โดย “สินค้าท่ีผลิตแบบเดียวกนัและผลิตเป็นจาํนวนมาก (mass 

product) จะเผชิญกบัสงครามราคา และผู้ชนะคือผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัสูงท่ีสุดหรือ

ต้นทุนการผลิตตํา่ท่ีสุด” ตวัอย่างทีพ่บเหน็ไดแ้ลว้ในปจัจุบนั เช่น อุปกรณ์เคสโทรศพัทม์อืถอืทีแ่มว้่าจะเป็นสนิคา้ที่

มลูค่าไม่สูงมากนักและอาจไม่คุ้มทุนหากเป็นการสัง่ซื้อจากต่างประเทศ แต่กลบัพบว่าในเวบ็ไซต์ Lazada มจีํานวน

สนิคา้เพยีง 2.8% เท่านัน้ทีเ่ป็นการจดัส่งจากภายในประเทศไทย ซึง่นัน่หมายความว่าอาจมสีนิคา้จากต่างประเทศกว่า 

97.2% ทีส่ามารถผลติไดด้ว้ยต้นทุนตํ่า แมจ้ะต้องเสยีค่าขนสง่และภาษีนําเขา้กย็งัสามารถนําสนิคา้เขา้มาขายแข่งกบั

ผู้ประกอบการไทยผ่านอีคอมเมิร์ซได้ ทัง้น้ี ราคาสนิค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดและการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆ เป็น

เหตุผลหลกัทีด่งึดดูใหผู้บ้รโิภคในปจัจุบนัหนัมาซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์  โดยรา้นคา้กจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งขายสนิคา้

ผ่านแพลตฟอรม์ดงักล่าวเพื่อเขา้ถงึฐานลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

 

เหตุผลหลกัท่ีดึงดูดให้ผู้บริโภคในปัจจุบนัหนัมาซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ราคาสินค้าท่ีถกูกว่า

ท้องตลาดและการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆ 

หน่วย: % ของผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ทัง้หมด และผูท้ีซ่ือ้สนิคา้ผ่าน Lazada 

 

ทีม่า: : ผลการสาํรวจของ EIC 
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คําถามท่ีสําคัญคือ ปรากฏการณ Alizada จะทําใหผูประกอบการไทย 
อยูในฐานะท่ีไดรับหรือเสียประโยชนจากการคาท่ีเปดกวางย่ิงข้ึน 

ประเด็นที่มกัเป็นความกงัวลของหลายฝ่าย หลงัทราบว่า Alibaba เขา้ซื้อกิจการ Lazada คอื Lazada จะกลายเป็น

ช่องทางให้สนิค้าจากจนีที่มกัมรีาคาถูกกว่าไหลทะลกัเขา้มาในไทย โดยปรากฏการณ์ Alizada จะทําให้ต้นทุนของ

สนิค้าจากต่างประเทศลดลงมาใกลเ้คยีงกบัสนิค้าในประเทศยิง่ขึน้อกี และอาจทําใหเ้กดิการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ในอกี

หลายอุตสาหกรรม ซึง่ผลเสยีน้ีอาจจะมากกว่าผลดทีีไ่ทยไดร้บัจากการนําสนิคา้ไปขยายตลาดทีจ่นี อย่างไรกด็ ีอไีอซี

มองว่าปรากฏการณ์ Alizada จะไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขนัระหว่างไทยกบัจนีเพียงเท่านัน้ แต่จะเป็นการแข่งขนัใน

ระดบัภูมิภาคอาเซยีนกบัประเทศจนี หากแพลตฟอร์มของ Lazada สามารถเชื่อมโยงรา้นค้าจากประเทศต่างๆ ใน

อาเซยีนและจนีเขา้ดว้ยกนัได ้ดงันัน้ ในอนาคตอาจมปีระเทศอื่นทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัทีท่ดัเทยีมกบัจนีทีไ่ทย

ตอ้งกงัวล หรอือาจมสีนิคา้บางประเภททีไ่ทยยงัสามารถมบีทบาทในเวทน้ีีได ้ 

 

Methodology: งานศกึษาน้ีใชด้ชันีการสง่ออกสุทธต่ิอคน เพื่อประเมนิระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของแต่

ละประเทศในภูมิภาค และบทบาทของแต่ละประเทศในเวทีการค้าโลก ประกอบด้วย ไทย จีน อินโดนีเซีย 

มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศที่มกีารใช้แพลตฟอรม์ Lazada หรอื Alibaba อยู่ในปจัจุบนั 

โดยบทบาทในเวทกีารคา้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื (1) บทบาทผูผ้ลติ หากประเทศนัน้เกนิดุลการคา้กบั

โลกซึง่จะสะทอ้นผ่านดชันีการส่งออกสุทธต่ิอคนทีเ่ป็นบวก (2) บทบาทผูบ้รโิภค หากประเทศนัน้ขาดดุลการคา้

กบัโลกซึ่งจะสะท้อนผ่านดชันีการส่งออกสุทธต่ิอคนที่เป็นลบ ทัง้น้ี จากการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่ใน

ภูมภิาคมบีทบาทเป็นผูผ้ลติ และเพื่อประเมนิระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศทีม่บีทบาทเป็นผูผ้ลติ 

ดชันีการส่งออกสุทธิต่อคนสามารถบ่งชี้ได้ว่าประชากรของประเทศ ก. มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตที่สูงกว่า

ภูมภิาค หากดชันีการสง่ออกสทุธต่ิอคนมค่ีามากกว่า 1  

 
ตวัอย่าง: ดชันีการส่งออกสทุธิต่อคน(เทียบกบัภมิูภาค) 

ในผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้และรองเท้า  

มูลค่าการส่งออกสุทธิต่อคน

ดชันีการส่งออกสุทธิต่อคน

(เทียบกับภูมิภาค)

บทบาทในภูมิภาค

ไทยมาเลเซีย ภูมิภาค*

- $ 56 $ 155$ 24

- 0.36

ผู้บริโภค
ค่าเฉล่ียภูมิภาค

0.15 1

จีน

$ 181

1.17

ผู้ผลิต

(บทบาทสูงกว่า

ภูมิภาค)

ผู้ผลิต

(บทบาทตํ่ากว่า

ภูมิภาค)
 

หมายเหตุ:  “ภูมภิาค” ประกอบดว้ย ไทย จนี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศทีม่กีารใชแ้พลตฟอรม์ Lazada 

หรอื Alibaba อยู่ในปจัจบุนั 
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ไทยเปนผูผลิตท่ีโดดเดนในผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม 
และเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 

จากการศกึษาพบว่า เมื่อเทยีบกบัภูมภิาค ไทยมบีทบาทเป็นผูผ้ลติในเกอืบทุกหมวดสนิคา้ ยกเวน้ เฟอรนิ์เจอรแ์ละของ

แต่งบา้น และสนิคา้ทีไ่ทยทําไดด้กีว่าภูมภิาค คอื ผลติภณัฑส์ุขภาพและความงาม และเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัความสามารถในการแข่งขนัของสนิคา้ไทยในหมวดดงักล่าวบนแพลตฟอรม์ Lazada (ประเทศไทย) ที่มี

สนิคา้จากภายในประเทศอยู่มากกว่า 70%  

 

ไทยมีบทบาทผู้ผลิตท่ีโดดเด่นในผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ขณะท่ีจีน

และเวียดนามเป็นผู้ผลิตหลักของภูมิภาคในกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร ์  

ดชันีการสง่ออกสทุธต่ิอคน - รายสนิคา้และประเทศ 

หน่วย: ดชันี, >1: มคีวามสามารถในการสง่ออกสทุธสิงูกว่าภูมภิาค 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trade Map 
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ผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นสินค้าท่ีผู้ประกอบการไทยมีบทบาทบน

แพลตฟอรม์ Lazada (ประเทศไทย) อย่างชดัเจน 

แหล่งทีม่าของสนิคา้ทีข่ายในแพลตฟอรม์ Lazada (ประเทศไทย) - รายสนิคา้ 

หน่วย: % สดัสว่นต่อจาํนวนสนิคา้ในหมวดดงักล่าวทัง้หมด 
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร

สุขภาพและความงาม 

เส้ือผาและรองเทา 

จัดสงจากภายในประเทศ นําเขาจากตางประเทศ*

 

 

หมายเหตุ: สนิคา้นําเขา้ คอื สนิคา้ทีไ่ม่ไดม้กีารจดัสง่จากภายในประเทศ 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Lazada ณ วนัที ่24 มถุินายน 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

ผลิตภัณฑสุขภาพและความงามของไทยมีศักยภาพสูง  
และไดรับความนิยมจากผูบริโภคในอาเซียนและจีนเปนอยางมาก 

ผลติภณัฑส์ขุภาพและความงามของไทย โดยเฉพาะเครื่องสาํอาง ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคในอาเซยีนและจนี ทัง้น้ี 

ตลาดเครื่องสําอางของไทยมขีนาดใหญ่ที่สุดในอาเซยีนด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 30% 2

3  อกีทัง้ยงัมตีัวอย่างกรณี

ความสาํเรจ็ คอืแบรนดเ์ครื่องสาํอาง SNAIL WHITE ของไทย ซึง่ตดิอนัดบัที ่3 เครื่องสาํอางแบรนดเ์นมนําเขา้ของจนี

ในปี 2015 โดยทีแ่หล่งนําเขา้สาํคญัอื่นๆของจนี ได้แก่ ฝรัง่เศส เกาหลใีต้ สหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่น 3

4  นอกจากน้ี จาก

การสาํรวจยงัพบสนิค้าเครื่องสาํอางแบรนดไ์ทยที่ได้รบัความนิยมและจําหน่ายได้ดใีนตลาดจนี ไดแ้ก่ Beauty Buffet, 

ele, Herb Basics และ Mistine เป็นตน้ โดยในปจัจุบนัผูบ้รโิภคต่างชาตมิกัจะซือ้สนิคา้ของไทยผ่านตวัแทนจําหน่ายที่

นําสนิค้าเข้ามา อีกทัง้ยงัมีนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อเครื่องสําอางกลบัไปใช้ที่ประเทศเป็นจํานวนมากเช่นกนั ดงันัน้ 

โครงสรา้งพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซที่พฒันาขึน้จากปรากฏการณ์ Alizada จงึนับเป็นโอกาสดทีี่ผู้ประกอบการไทยจะ

สามารถใช้เป็นช่องทางในการพบผู้บริโภคต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นและขยายตลาดได้อย่างรวดเรว็ ทัง้น้ี ประเทศที่มี

บทบาทเป็นผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ไทยสามารถไปเจาะตลาดได้ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

เวยีดนาม และ จนี รวมถงึประเทศที่อาจเขา้ถึงแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ไดใ้นอนาคตอย่าง กมัพูชา เมยีนมา และลาว 

เช่นกนั อย่างไรกด็ ีสนิค้าไทยควรเลอืกเจาะตลาดระดบักลาง-สงู และเลอืกสรา้งจุดขายทีไ่ม่ซํ้ากบัรายอื่น เพราะหาก

เลอืกเจาะตลาดล่างหรอืตลาด mass อาจต้องเจอการแข่งขนัทีค่่อนขา้งสงูในระยะยาว เน่ืองจากรูปแบบและคุณภาพ

สนิคา้ทีคู่่แขง่จะสามารถทาํตามไดง้่ายกว่า โดยเฉพาะคู่แขง่จากจนี 

 

เคร่ืองใชไฟฟา ความโดดเดนท่ีไทยยังไมอาจน่ิงนอนใจ 

ในปจัจุบนั ไทยเป็นฐานการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีส่าํคญัของอาเซยีน โดยประเทศผูบ้รโิภค เช่น เวยีดนาม ยงันิยมซื้อ

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากไทยมากกว่าจนี เพราะเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิค้าที่ผลติจากไทยและชื่นชอบราคาที่เหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในอนาคตยงัขึน้อยู่กบันโยบายของบรษิทัผูผ้ลติ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น

บรษิัทต่างชาติที่พรอ้มจะย้ายฐานการผลติออกจากไทย หากขอ้ได้เปรยีบทางด้านค่าจา้ง แรงงานและสทิธปิระโยชน์

ทางการคา้ต่างๆ ของชาตอิื่นดงึดดูกว่าไทย อย่างเช่น เวยีดนามทีส่ามารถดงึดูดบรษิทัต่างชาตใิหย้า้ยฐานการผลติจาก

จนีและไทยไปตัง้ในเวยีดนามได ้ทัง้น้ี ในมุมของผูป้ระกอบการและผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าของไทยทีอ่าจเคยรบัจา้งผลติ

ใหก้บับรษิทัต่างชาตอิาจใชโ้อกาสทางการคา้ทีม่มีากขึน้จากปรากฏการณ์ Alizada หนัมาพฒันา R&D และผลติสนิคา้ที่

มนีวตักรรม หรอื การใช้งานทีฉ่ีกแนวไปจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของผูผ้ลติสญัชาตอิื่นๆ และใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพิม่

ช่องทางในการขายและขยายตลาด เพื่อสนองความตอ้งการสนิคา้ทีเ่ตบิโตขึน้ในภูมภิาค 

 

                                                           
3 ขอ้มลูจาก สถาบนัวจิยัและสาํรวจภาวะธุรกจิ Yano research institute ประเทศญี่ปุ่น 
4 เครื่องสาํอางแบรนดเ์นมนําเขา้ 10 อนัดบัแรกของจนีในปี 2015 ตามลาํดบัไดแ้ก่ 1. L’Oreal Paris (ฝรัง่เศส) 2. Innisfree (เกาหลใีต)้ 3.SNAIL WHITE (ไทย) 4.Olay 

(สหรฐัอเมรกิา) 5.CLARINS (ฝรัง่เศส) 6.Shiseido (ญี่ปุ่น) 7.Kanebo (ญี่ปุ่น) 8. L’OCCITANE (ฝรัง่เศส) 9.Clinique (สหรฐัอเมรกิา) และ 10.Biotherm (ฝรัง่เศส) จาก

ขอ้มลูของสาํนกังานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ นครเฉินตู สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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จีนและเวียดนามเปนผูผลิตหลักในกลุมเส้ือผาและรองเทา  
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

แมว้่าไทยจะมบีทบาทเป็นผูผ้ลติในทัง้ 3 หมวดสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้และรองเทา้ 

ผลติภัณฑ์สุขภาพและความงาม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แต่กลบัพบว่าผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้าและ

รองเท้า และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์ของไทยบนแพลตฟอรม์ Lazada (ประเทศไทย) มอียู่เพยีง 7% 

และ 13% ตามลาํดบั เท่านัน้ ซึง่นัน่หมายความว่าผูป้ระกอบการไทยกําลงัแข่งขนักบัสนิคา้จากต่างประเทศทีม่อียู่กว่า 

90% ทัง้น้ี เหตุการณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการที่ไทยเป็นผู้ผลติที่มศีกัยภาพตํ่ากว่าภูมภิาค โดยประเทศที่มบีทบาท

โดดเด่น คอื จนีและเวยีดนาม ซึ่งในปจัจุบนัสนิค้าต่างชาติที่เขา้มาแข่งกบัไทยส่วนมากอาจเป็นสนิค้าจากจนี แต่ใน

อนาคตหากการคา้ระหว่างจนีและอาเซยีนเชื่อมโยงถึงกนั ไทยอาจจะต้องระวงัการแข่งขนัทีจ่ะมาจากเวยีดนามด้วย

เช่นกนั  

 

โดยสรุป ประเทศจนีมบีทบาทของการเป็นผูผ้ลติในระดบัทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของภูมภิาคในเกอืบทุกหมวดสนิคา้ ยกเวน้ 

ผลติภัณฑ์สุขภาพและความงาม จึงอาจกล่าวได้ว่า “การเปิดกว้างทางการค้าผ่าน Alizada มีแนวโน้มท่ีจะเอื้อ

ประโยชน์ต่อจีนเป็นอย่างมาก โดยอาจมีเพียงผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงามเท่านัน้ท่ีจะเป็นช่องว่างให้ไทย

เข้าเจาะตลาดจีนได้”  

 

เสื้อผ้าและรองเท้า ผลิตภณัฑ์สุขภาพและความงาม และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร ์เป็นสินค้าท่ี

ได้รบัความนิยมในการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ 

ความนิยมในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคชาวไทยเปรยีบเทยีบกบัโลก - รายสนิคา้ 

หน่วย: % ของผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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ทีม่า: ผลสาํรวจของของ EIC และ PWC Total Retail Survey (2016) 
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นัยตอธุรกิจตัวกลางนําเขาเพ่ือขายในประเทศ  
ผูป้ระกอบการทีเ่คยนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาขายในประเทศ อาจไม่สามารถอยู่

รอดได ้หากบรษิทัต่างประเทศเหล่านัน้เลอืกทีจ่ะมาลุยตลาดไทยดว้ยตวัเองผ่าน

แพลตฟอรม์ออนไลน์ หลงัพบว่าสนิคา้เหล่านัน้ไดร้บัความนิยมจากลกูคา้ชาวไทย 

 
ผูประกอบการอีคอมเมิรซรายยอย จะอยูรอดในสมรภูมิน้ีได  

หากสามารถสรางสินคาใหมีความแตกตาง และสรางแบรนดท่ีแข็งแกรง 

ผูป้ระกอบการทีม่แีนวโน้มจะเป็นผูช้นะในโลกของการแข่งขนัทางดา้นราคา คอืผูป้ระกอบรายใหญ่ทีม่ ีeconomies of 

scale5 ดงันัน้ ทางรอดของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซรายย่อยที่ไม่ต้องการแข่งขนัราคา คอื การสร้างความแตกต่าง

ให้กบัสนิค้าหรอืคดิค้นสนิค้าในรูปแบบใหม่เพื่อเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ทัง้น้ี แพลตฟอร์มอคีอมเมริ์ซ

อย่าง Lazada ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ niche product ได้ จากการที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าที่มี

ลกัษณะเฉพาะได้ด้วยการใช้ตวักรอง (filter) ที่มีอยู่บนแพลตฟอรม์ โดย function ดงักล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการ 

SMEs ที่ผลิตสินค้า niche product สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าขนาดใหญ่ได้ด้วยต้นทุนตํ่ า และทําให้พบลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายของตนไดง้่ายขึน้ อย่างไรกด็ ีผูป้ระกอบการรายย่อยที่ยงัไม่มชีื่อเสยีงมากนักควรสรา้งความเชื่อมัน่ให้

ลกูคา้ดว้ยระบบบรกิารหลงัการขาย และการรบัประกนัสนิคา้ ดว้ยเช่นกนั 

 

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยงัจําเป็นต้องสร้างแบรนด์ เพราะแบรนด์เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัสนิคา้ โดยทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถตัง้ราคาทีส่งูขึน้ได ้อย่างไรกต็าม หน่ึงในขอ้เสยีของแพลตฟอรม์ออนไลน์

อย่าง Lazada คอื ปรมิาณสนิคา้จํานวนมากส่งผลใหเ้กอืบทุกสนิคา้กลายเป็น mass product ทําใหย้ากทีจ่ะเหน็ความ

โดดเด่นเฉพาะตวัของสนิคา้ และการตัง้ราคาทีส่งูกว่าคู่แขง่อาจยิง่ทําใหข้ายสนิคา้ไดย้าก ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึควร

เพิ่มช่องทางการขายอื่นๆ เช่น social media หรือเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อสร้าง Brand Awareness และ Brand 

Identity ให้เห็นเด่นชดัมากขึ้น อีกทัง้ยงัเป็นการใช้ประโยชน์จากความนิยมของคนไทยที่ใช้เวลาในแต่ละวนัไปกบั 

social media ค่อนขา้งมาก โดยผู้บรโิภคที่ซื้อสนิคา้ผ่าน social media มกัจะมแีรงจูงใจในการใช้จ่ายมาจากการพบ

สนิคา้โฆษณาบน social media ที่ใช้ประโยชน์จาก recommendation system ในการแสดงผลสนิค้าที่ผูบ้รโิภคแต่ละ

รายมแีนวโน้มทีจ่ะสนใจมากทีสุ่ด ซึง่แตกต่างจากผูซ้ือ้สนิคา้ในแพลตฟอรม์ที่มกัมคีวามต้องการสนิคา้อยู่ก่อนแลว้จงึ

เลอืกหาสนิคา้ 

 

                                                           
5 การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) คอื การทีธุ่รกจิมตี้นทุนต่อหน่วยทีต่ํ่าลง เมื่อธุรกจิขยายขนาดการผลติมากขึน้ เพราะมกีารเฉลีย่รายจ่ายทีเ่ป็นตน้ทุนคงที่ 

เชน่ ทีด่นิ เครื่องจกัร ผูบ้รหิาร ฯลฯ ทาํใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสามารถแข่งขนัได้ 
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บรษิัท ดู เดย์ ดรมี จํากดั ซึง่เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ ์SNAIL WHITE เริม่ต้นจากการเป็น OEM หรอืรบัจา้งผลติ เพื่อ

เรยีนรูธุ้รกจิเครื่องสาํอาง และต่อมาไดพ้ยายามทีจ่ะสรา้งจุดขายทีไ่ม่ซํ้ากบัรายอื่นจนมาลงตวัทีเ่มอืกหอยทากซึง่เป็น

วตัถุดบิที่ยงัไม่มใีครใช้มากนัก (niche market) หลงัจากนัน้ SNAIL WHITE ไดเ้ริม่กลยุทธก์ารตลาดในปีแรก โดย

เน้นการสรา้ง Brand Awareness บนโซเชยีลมเีดยี และส่งเสรมิการรวีวิสนิคา้ ซึง่เป็นการทาํการตลาดแบบลงทุนตํ่า 

แต่ให้ผลสูง โดยบรษิัทมีรายได้จากการขายสนิค้า 90 ล้านบาทในปีแรก ซึ่งเป็นการขายผ่านโซเชียลมีเดีย 95% 

ต่อมาในปีที ่2 SNAIL WHITE เริม่ใชโ้ฆษณาทวีทีาํใหย้อดขายเพิม่เป็น 450 ลา้นบาท และขยบัขึน้เป็น 1,000 ลา้น

บาทในปีที ่3 แต่หลงัจากทีม่ชีื่อเสยีงมากขึน้ ปญัหาสนิคา้ลอกเลยีนแบบกต็ามมา วธิแีกป้ญัหาของ SNAIL WHITE 

คอืการสรา้ง QR code บนผลติภณัฑเ์พื่อใหต้รวจสอบไดว้า่เป็นแบรนด ์SNAIL WHITE ของแท ้และในทา้ยทีส่ดุสิง่ที ่

SNAIL WHITE ยํ้าว่าเป็นสิง่สาํคญัในการรกัษาแบรนดค์อืการรกัษาคุณภาพ 

 

ธุรกิจปรับตัวอยางไร ใหอยูรอดในยุค Alizada 

 สร้างแบรนด ์
และ รกัษา
คณุภาพ 

เจาะตลาด 
Niche 

เน้นบริการ
หลงัการขาย / 
การรบัประกนั 

สินค้าต้อง
สามารถปรบั
ใช้ได้ใน
ต่างประเทศ 

รบัสัง่ทาํ
เฉพาะ
(Customization) 

เสือ้ผา้และรองเทา้ 
     

สุขภาพและความงาม 
     

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

คอมพวิเตอร ์
     

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
     

เฟอรน์ิเจอรแ์ละของแต่งบา้น 
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ท่ามกลางสงครามทางการคา้ที่ดุเดอืดขึน้ทุกขณะ การสรา้งแบรนดแ์ละรกัษาคุณภาพสนิคา้เป็นสิง่ทีจ่ําเป็นสาํหรบัทุก

ธุรกจิทีต่อ้งการเตบิโตในระยะยาว ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ทีต่อ้งการหาช่องว่างทางการคา้กจ็ําเป็นต้อง

คิดค้นสินค้าในรูปแบบใหม่และสร้างจุดขายเฉพาะตัว นอกจากนัน้ สินค้าในหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

คอมพวิเตอร ์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น เป็นสนิค้าที่ผูป้ระกอบการจะสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดใีห้ลูกค้า

ชาวไทยไดด้ว้ยระบบบรกิารหลงัการขาย และการรบัประกนัสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการไทยจะทําไดด้กีว่าต่างชาตจิากการที่

เราเขา้ใจและเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า สําหรบัผู้ประกอบการที่ต้องการนําสนิค้าไปขยายตลาดยงัต่างประเทศก็ต้อง

คาํนึงถงึว่าสนิคา้ของตนสามารถนําไปใชใ้นประเทศเหล่านัน้ไดห้รอืไม่ เช่น กําลงัไฟฟ้าทีใ่ชง้านซึง่แตกต่างกนัในแต่ละ

ประเทศ รวมถงึการทําคู่มอืการใชง้านทีจ่ะสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้รโิภคต่างชาต ินอกจากน้ี สนิคา้ในหมวด

เสื้อผ้าและรองเท้า รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน  ยังเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคอาจต้องการสัง่ทําเฉพาะ 

(customization) ซึง่เป็นโอกาสใหธุ้รกจิขนาดย่อมไดด้เีช่นกนั 
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