
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกาะติดตลาดขนสงพัสดุ 2022 : เรงปรับตัวและขยายสูตลาด

ใหมในวันท่ีการแขงขันยังรุนแรงตอเน่ือง 

KEY SUMMARY 

_____  

ตลาดขนสงพัสดุไทยในป 2022 มีแนวโนมเติบโตขยายตัวตอเนื่องตามการเติบโตของ E-Commerce  

ท่ีเรงตัวข้ึนในยุค COVID-19 และมีแนวโนมเติบโตตอเน่ืองจนกลายเปน new normal 

ทามกลางการแพรระบาดของ COVID-19 ตลาดขนสงพัสดุไทย (Parcel Delivery) ในชวงป 2019-2021 เติบโต 

ในระดับสูงท่ีราว 38%CAGR และมีมูลคากวา 9.1 หม่ืนลานบาทในป 2021 เน่ืองจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีหันมาซ้ือสินคา

ผานทางออนไลนหรือ E-commerce มากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะในชวงที่มีการใชมาตรการควบคุมโรคอยางเขมงวด  

ซึ่งสงผลใหมูลคาตลาด E-commerce ในป 2019-2021 เติบโตถึงราว 46%CAGR สําหรับในป 2022 มูลคาตลาด

ขนสงพัสดุไทยยังมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองท่ีราว 17%YOY มีมูลคาราว 1.06 แสนลานบาท และมีปริมาณขนสง

พัสดุเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย 7 ลานชิ้นตอวัน จากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความคุนชินและพึงพอใจ 

ในการซ้ือสินคาผานแพลตฟอรมออนไลนมากข้ึนจนกลายเปน new normal ของผูบริโภค  

สภาวะการแขงขันและสงครามราคา (price war) ยังมีแนวโนมรุนแรงตอไปในป 2022 

การเขามาใหบริการของผูประกอบการขนสงพัสดุรายใหญหลายรายต้ังแตป 2019 ไดสงผลใหสภาวะการแขงขัน

ในตลาดขนสงพัสดุดุเดือดและรุนแรงข้ึนตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานราคาเพ่ือขยาย/แยงชิงสวนแบงตลาด และทําให

อัตราคาจัดสงพัสดุเริ่มตนลดลงจาก 35-40 บาทตอช้ิน เหลือเพียง 15-20 บาทตอช้ิน สําหรับในป 2022 การแขงขัน

ดานราคายังมีแนวโนมรุนแรงตอเนื่องจากที่ผูเลนรายใหญยังคงใชกลยุทธดานราคา อีกทั้ง ยังมีผูเลนอีกหลายราย 

ที่เรงขยายการใหบริการ อยางไรก็ดี แนวโนมการลดลงของคาจัดสงพัสดุจากการแขงขันอาจจะคอนขางจํากัด

เน่ืองจากอัตราคาจัดสงพัสดุในปจจุบันไดสงผลใหผูประกอบการหลายรายเร่ิมใหบริการไมคุมทุนแลว และมีบางรายท่ียัง

ขาดทุนตอเน่ืองหลายปหรือแมกระทั่งปดกิจการไป ยิ่งไปกวานั้น ตนทุนดําเนินการของผูประกอบการก็ปรับเพ่ิมสูงข้ึน

โดยเฉพาะจากราคาน้ํามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

EIC ประเมินเทรนดการใหบริการขนสง 4 เทรนดที ่กําลังเติบโตและจะกลายเปนโอกาสใหแก

ผูประกอบการขนสงพัสดุในการขยายบริการสูตลาดใหม ๆ  

เนื่องจากสงครามราคาที่ดุเดือดในตลาดขนสงพัสดุที่เปนตลาด Red Ocean ผูประกอบการควรเริ่มปรับตัวและขยาย

บริการไปสูตลาดใหม ๆ ท่ียังเปนตลาดท่ีคอนขาง Blue Ocean มากย่ิงข้ึน ไดแก 1. เทรนดการใหบริการขนสงสินคา

ระหวางประเทศ 2. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาขนาดใหญ หรือแบบไมเต็มคันรถ (Less than Truckload: 

LTL) 3. เทรนดการใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร และ 4. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ

แบบดวนทั้งสินคาแบบแชเย็นและแชแข็ง อยางไรก็ดี เนื่องจากในบางตลาดมีผูเริ่มใหบริการบางแลว ผูประกอบการ



 

  

ควรพิจารณาใหรอบคอบและเลือกใหบริการในตลาดท่ีสามารถอาศัยจุดแข็งของตนหรือจากพารทเนอรในการตอยอด

ทําธุรกิจ 

ในอนาคตขางหนา ธุรกิจขนสงพัสดุยังมีความทาทายที่ตองเผชิญอีกหลายประการ และสงผลให

ตองเรงปรับกลยุทธเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและขยายสูตลาดใหม ๆ 

ในอนาคต ผูประกอบการขนสงพัสดุจะตองเตรียมพรอมรับมือกับความทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในหลายประการ ไดแก ตนทุน

การดําเนินการที่เพิ่มขึ้นกับกําลังซื้อที่ออนแอลง, การแขงขันจากธุรกิจแอปพลิเคชันบริการขนสงเดลิเวอร่ี, และการ

พัฒนาดานโลจิสติกสสีเขียวและความยั ่งยืน ดวยเหตุนี ้ ผู ประกอบการขนสงควรเรงปรับกลยุทธเพื ่อเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ือใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดย 3 วิธีท่ีผูประกอบการสามารถนํามา

ปรับใชไดแก 1. การพัฒนาความเร็วในการจัดสงพัสดุอยางตอเน่ือง 2. การสราง strategic partnership หรือ 

M&A กับผู ประกอบการตาง ๆ เพื ่อตอยอดธุรกิจ และ 3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกต ใชกับ 

การดําเนินการมากย่ิงข้ึน 



1. ธุรกิจขนสงพัสดุเปล่ียนแปลงไปอยางไรในยุควิกฤต COVID-19? 

 

ทามกลางการแพรระบาดของ COVID-19 ท่ีผานมา ตลาดขนสงพัสดุไทย (Parcel delivery) ในป2020-

2021 ยังเติบโตสูงตอเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีหันมาซื้อสินคาผานชองทาง E-commerce มาก

ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในชวงที่มีการใชมาตรการควบคุมโรคอยางเขมงวด โดยจากการประเมินของ EIC ดังรูปที่ 1 

พบวา ในชวงป 2019-2021 ที่ผานมา มูลคาตลาดขนสงพัสดุของไทยเติบโตในระดับสูงที่ราว 38%CAGR หรือคิดเปนมูลคา

กวา 9.1 หมื่นลานบาทในป 2021 โดยเฉพาะจากปริมาณขนสงพัสดุที่เรงตัวขึ้น เนื่องจากการบังคับใชมาตรการเพื่อควบคุม

และลดการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแตมาตรการลดการเดินทาง มาตรการปดสถานที่เสี ่ยงชั ่วคราว จนถึง

มาตรการล็อกดาวน ซึ่งทําใหผูบริโภคตองใชเวลาอยูที่บานมากขึ้นและในบางรายตองปรับรูปแบบการทํางานจากสถานที่

ทํางานเปนการทํางานที่บาน (work from home) ไดทําใหผูบริโภคตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับผลกระทบ

จากมาตรการเหลานี้ดวยการเขาสูโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงการซื้อสินคาผานแพลตฟอรมออนไลน หรือ 

อีคอมเมิรซ (E-commerce) อีกทั้ง ยังมีผูบริโภคบางรายผันตัวไปเปนพอคาแมคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งชวยสงเสริมให

ตลาด E-commerce เติบโตสูง โดยการวิเคราะหของ EIC จากขอมูลของ Euromonitor ดังรูปที่ 2 พบวา มูลคาตลาด  

E-commerce ในป 2021 อยูที่ 3.7 แสนลานบาท หรือคิดเปนราว 53%CAGR เติบโตขึ้นเกือบเทาตัวจากป 2019 ซึ่งมี

มูลคาตลาดอยูที่ 1.6 แสนลานบาท ยิ่งไปกวานั้น จากขอมูลของ Kerry Express พบวา ปริมาณขนสงพัสดุของ Kerry 

Express ในชวงไตรมาส 3 ป 2021 ซึ่งเปนชวงที่มีการล็อกดาวนในไทยเติบโตกวา 48%YOY อยางไรก็ดี ในชวงเวลา

ดังกลาวมีการใชกลยุทธราคาเชิงรุก (aggressive pricing approach) ของบริษัทดวย นอกจากนี้ ประเภทสินคาที่ผูบริโภค

เลือกซื้อผาน E-commerce ไดครอบคลุมสินคาหลากหลายกลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคโดย EIC 

ในชวงเดือนกันยายน 2021 พบวากลุมสินคา 5 อันดับแรกที่มีการบริโภคผาน E-commerce เพิ่มขึ้นในชวงการแพรระบาด 

COVID-19 ไดแก 1. กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (FMCG), 2. กลุมอาหารสด,  3. กลุมสินคาเก่ียวกับบาน, 4. กลุมสินคาเพื่อ

สุขภาพและความงาม และ 5. กลุมสินคาแฟช่ัน  

รูปท่ี 1 : อัตราการเติบโตมูลคาตลาดขนสงพัสดุไทย (Parcel Delivery)* 

หน�วย : หม่ืนลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *คํานวณจากผูใหบริการขนสงพัสดุช้ันนํา 30 รายในป 2020 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและรายงานประจําปของบริษัทตาง ๆ 
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รูปท่ี 2 :  อัตราการเติบโตมูลคาตลาด E-commerce ไทย 

หน�วย : แสนลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Euromonitor 

 

อยางไรก็ดี การเติบโตของตลาดขนสงพัสดุไดรับผลกระทบจากอัตราคาขนสงพัสดุที่ปรับลดลง

ตอเน่ือง จากการแขงขันดานราคาท่ีรุนแรงจนกลายเปนสงครามราคา (price war) ของผูประกอบการ

รายใหมหลายรายที ่เขามาใหบริการ เพื ่อเรงขยายการใหบริการและเพิ ่ม/แยงชิงสวนแบงตลาด  

โดยสามารถสังเกตอยางงายไดวา จากอัตราคาขนสงเริ่มตนของผูประกอบการแตละรายในชวงป 2016-2018 อยูที่ราว 

35-40 บาทตอช้ิน ขณะทีใ่นปจจุบันมีอัตราคาขนสงเร่ิมตนทั่วไปอยูที่ 15-20 บาทตอช้ินเทานั้น อีกทั้ง คาขนสงจะลดลง

อีกหากจัดสงในชวงโปรโมชั่น เชน การจัดสงในวันอาทิตยที่คิดคาสงเพียง 9 บาทตอชิ้น โดยการลดลงของคาขนสงยัง

สามารถสังเกตไดจากการประเมินอัตราคาขนสงพัสดุตอชิ้นเฉลี่ยของ Kerry Express ซึ่งพบวาไดปรับลดลง -14%CAGR 

จากในป 2019 ที่ 66.5 บาท เปน 49.3 บาท ในป 2021 ทั้งนี้อัตราคาขนสงพัสดุที่ปรับลดลงตอเนื่องมีสาเหตุหลักมาจาก

การแขงขันในตลาดขนสงพัสดุที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นจากการเขามาแยงชิงสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายใหมหลาย

ราย โดยจากที่ในป 2018 การแขงขันในตลาดขนสงพัสดุประกอบดวยผูเลนรายใหญจํานวนเพียง 3 รายที่ครองสวนแบง

ตลาดรวมกันเกือบ 90% ไดปรับเปลี่ยนไปสูตลาดขนสงพัสดุในป 2020 ที่มีจํานวนผูเลนรายใหญเพิ่มขึ้นเปนทั้งหมด 7 

รายที่ครองสวนแบงตลาดรวมกันในสัดสวนเดียวกันดังรูปที่ 3 โดยเปนการเขามาใหบริการของผูประกอบการรายใหม

และรายใหญอยางเชน Flash Express, J&T Express, Best Express และ Shopee Express ที ่เป นของ Shopee 

แพลตฟอรม E-commerce ขนาดใหญในไทย อีกทั้ง ยังมีผูประกอบการรายอื่น ๆ ที่ตางเรงขยายบริการดวย เชน DHL 

eCommerce Solutions, Ninja Van เปนตน ยิ่งไปกวานั ้น ในชวงที่ผานมา รายไดของผูเลนรายใหมตางเพิ ่มขึ้น

หลายเทาตัวพรอมทั้งมีสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้นคอนขางมากโดยสวนหนึ่งเปนผลจากการใชกลยุทธดานราคาเนื่องจาก

เปนวิธีการที่ทําไดคอนขางงายในการชวยเพิ่มปริมาณขนสงพัสดุจํานวนมาก อีกทั้ง ปริมาณขนสงที่เพิ่มขึ้นก็จะมีสวนชวย

ลดตนทุนการขนสงพัสดุตอช้ินจากการประหยัดตอขนาด  

 

 

2018 2022F2019 2020 2021E

2.7

3.7

1.0

1.6

4.5+53%

+24%



รูปท่ี 3 :  สวนแบงมูลคาตลาดขนสงพัสดุไทย 

หน�วย : % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและรายงานประจําปของบริษัทตาง ๆ 

 

นอกจากการแขงขันดานราคาที่รุนแรงแลว ในชวงที่ผานมาผูประกอบการยังตองแขงขันในดานอื่น ๆ

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในดานการขยายรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลายและทัดเทียมกับคูแขง และใน

ดานการเปดรับแฟรนไชสขนสงท่ีตองแขงขันกับผูประกอบการท้ังในและนอกธุรกิจขนสงพัสดุ โดยในดาน

การขยายรูปแบบการใหบริการ ในชวงที่ผานมา ผูประกอบการขนสงพัสดุตางเรงขยายรูปแบบการใหบริการเพื่อตอบโจทย

พฤติกรรมผูบริโภคและทัดเทียมกับคูแขงมากยิ่งขึ้น เชน การขยายการใหบริการตลอดทั้ง 365 วันโดยไมมีวันหยุด,  

การเขารับพัสดุถึงหนาบาน, การขนสงสินคาแบบภายในวนัเดียวหรือวันถัดไป, ระบบติดตามการขนสงพัสดุแบบเรียลไทม, 

การใหบริการเก็บเงินปลายทางแบบเงินสดหรือ E-wallet และการเคลมสินคา เปนตน สวนในดานการขยายจุดใหบริการ 

ผูประกอบการยังแขงกันเปดรับตัวแทนแฟรนไชสขนสงเพื่อขยายจุดรับ-สงพัสดุใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น 

โดยผูประกอบการตางจัดโปรโมชั่นใหสวนลดในการลงทนุแฟรนไชสในระดับราคาเริ่มตนไมกี่พันบาทเพื่อดึงดูดใหตัวแทน

ทองถิ่นเขามารวมบริการ ยิ่งไปกวานั้น การแขงขันยังขยายวงกวางขึ้นเนื่องจากผูประกอบการขนสงพัสดุยังตองแขง

เปดรับแฟรนไชสกับธุรกิจรานคารวมขนสงพัสดุซึ่งเปนตัวกลางรับพัสดุที่รวมผูประกอบการขนสงหลายรายมาไวในระบบ

เดียวกัน อาทิเชน SHIPPOP, ShipSmile services, Mysave, และ Quickservice เปนตน โดยในชวงที่ผานมา ปริมาณ

รานคาของธุรกิจรานคารวมขนสงพัสดุเติบโตเปนอยางมาก อีกทั้ง กําลังเรงจัดโปรโมชั่นเพื่อขยายสาขาเพิ่มในอนาคต 

ดังเชน ShipSmile จากที่ในป 2020 มีรานคา 750 สาขา ไดขยายเปน 4,640 สาขาในป 2021 พรอมทั้งตั้งเปาหมาย 

จะขยายสาขาใหครบ 10,000 สาขาใหไดในป 2022 



2. ทิศทางการเติบโตของตลาดขนสงพัสดุจะเปนอยางไร? และโอกาสในการเติบโต

อยูตรงไหน? 

 

ตลาด Parcel Delivery ไทยมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องตามตลาด E-commerce โดยในป 2022 คาดวา

มูลคาตลาดจะขยายตัวราว 17%YOY แตเปนการเติบโตในอัตราท่ีชะลอลง เน่ืองจากตลาดถูกกดดันจาก

การแขงขันในสงครามราคาท่ียังมีแนวโนมรุนแรงตอเน่ือง สงผลใหในภาพรวมผูประกอบการจะมีอัตรา

กําไรท่ีลดลงหรือบางรายขาดทุนตอเนื่อง โดยคาดวาตลาด Parcel Delivery ไทยมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง 

ในอัตราที่ชะลอลงราว 17%YOY คิดเปนมูลคาราว 1.06 แสนลานบาทในป 2022 และมีปริมาณขนสงพัสดุเพิ่มขึ้นเปน

อยางนอย 7 ลานชิ้นตอวัน ดังรูปที่ 1 เนื่องจากแมสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 จะมีแนวโนมดีขึ้นจาก

อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้นและจากการผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาด อีกทั้ง ภาครัฐเตรียมเปล่ียนผาน

การระบาดของโรค COVID-19 สูการเปนโรคประจําถิ่น (endemic) จะทําใหการใชชีวิตกลับไปสูสถานการณปกติมาก

ยิ่งขึ้น แตพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงในชวงที่ผานมาจากความคุนชินและพึงพอใจตอการซื้อสินคาผาน online 

platform ที่มากขึ้นดวยเหตุผลในหลาย ๆ ดาน เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว ความหลากหลายของสินคา และราคา

ที่ดึงดูด เปนตน จะสงผลใหการซื้อสินคาผาน E-commerce มีแนวโนมเปน new normal ของผูบริโภค ซึ่งผลสํารวจ

พฤติกรรมผูบริโภคโดย EIC ยังพบวา ผูบริโภคราว 86% จะยังคงใชจายซื้อสินคาผานชองทางออนไลนตอไปภายหลัง

สถานการณ COVID-19 คลี่คลาย สงผลให EIC คาดการณจากขอมูล Eurominitor ดังรูปที่ 2 วา ตลาด E-commerce 

ในป 2022 จะเติบโตราว 24%YOY และในชวง 2023-2025 จะเติบโตตอเนื่องที่ 16%CAGR และจะสงผลใหตลาดขนสง

พัสดุเติบโตตามโดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณพัสดุ 

อยางไรก็ดี การแขงขันดานราคามีแนวโนมรุนแรงตอเนื่องในป 2022 จากการที่ผูเลนรายใหญอยาง Kerry Express  

ไดปรับแผนกลับมาสูการใชกลยุทธราคาเชิงรุกเพื่อขยายสวนแบงตลาดมากยิ่งขึ้นตั้งแตไตรมาส 3 ป 2021 และทําให

ยอดจัดสงพัสดุในไตรมาส 1 ป 2022 เติบโตสูงกวา 46%YOY อีกทั้ง ยังมีผูเลนรายใหญอีกหลายรายที่เรงขยายการ

ใหบริการขนสงอยางตอเนื่อง แต EIC ประเมินวาการลดลงของอัตราคาขนสงพัสดุจะคอนขางจํากัดเนื่องจากอัตราคา

ขนสงพัสดุในปจจุบันไดสงผลใหผูประกอบการหลายรายเริ่มใหบริการไมคุมทุนแลว และมีบางรายที่ยังขาดทุนตอเนื่อง

หลายปหรือแมกระทั่งปดกิจการ โดยในชวงที่ผานมา มีผูประกอบการบางรายแบกภาระตนทุนไมไหวและตัดสินใจ 

ปดกิจการไปแลว ขณะที่ผูประกอบการที่ยังใหบริการอยู สวนใหญมีอัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) ที่ปรับลดลง

ตอเนื่องหรือยังคงขาดทุนตอเนื่องจากการแขงขันดานราคาที่รุนแรงหรือจากที่ผูประกอบการหลายรายยังอยูในชวง

ลงทุนขยายประสิทธิภาพในการดําเนินการเพื่อที่จะชวยลดตนทุนจากการประหยัดตอขนาดในอนาคต โดยทางผูบริหาร

ของ Kerry Express ประเมินวาตลาดขนสงพัสดุมีแนวโนมที ่จะเกิดการควบรวมตลาด (market consolidation)  

มากขึ้นในระยะกลางจากการเขาซื้อหรือควบรวมของผูประกอบการขนสงพัสดุตาง ๆ ยิ่งไปกวานั้น แนวโนมการลดลง

ของอัตราคาขนสงพัสดุจากการแขงขันยังถูกจํากัดจากแรงกดดันในดานตนทุนดําเนินการที่สูงขึ้นจากผลกระทบของ

สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทําใหราคาพลังงาน นํ้ามัน และสินคาโภคภัณฑพุงขึ้นสูง พรอมทั้งจะกระทบกําลังซื้อของ

ผูบริโภคจากอัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวอยางชา ๆ  

 



ทามกลางการแขงขันสงครามราคาที ่ด ุ เด ือดในตลาดขนสงพัสดุท ี ่ เป นตลาด Red Ocean  

ผูประกอบการควรเร่ิมปรับตัวและขยายบริการไปสูตลาดใหม ๆ ท่ียังเปนตลาดท่ีคอนขาง Blue Ocean 

มากยิ่งข้ึน โดย EIC ประเมินเทรนดการใหบริการขนสง 4 เทรนดท่ีกําลังเติบโตและจะกลายเปนโอกาส

ใหแกผูประกอบการขนสงพัสดุในการขยายตลาด ไดแก 1. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ 2. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาขนาดใหญ หรือแบบไมเต็มคันรถ (Less than Truckload: 

LTL) 3. เทรนดการบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร และ 4. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาควบคุม

อุณหภูมิแบบดวนท้ังสินคาแบบแชเย็นและแชแข็ง 

1. เทรนดการใหบริการขนสงพัสดุระหวางประเทศ เพื่อรองรับเทรนดการซื้อสินคา E-commerce ขามพรมแดน 

(cross border E-commerce) ที่กําลังเติบโตและยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกคอนขางสูง ทั้งจากการขนสงสินคา 

ขาเขามายังไทยที่ในป 2020 จากขอมูล Priceza พบวา สินคาที่ขายใน e-marketplace 3 รายใหญของไทยมีสัดสวน

ของสินคาจากตางประเทศ (cross-border products) ถึงราว 63% และมีแนวโนมเพิ่มตอเนื่อง และจากการขนสง

สินคาขาออกระหวางไทยกับตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อาเซียน เปนตน ที่เปนตลาดที่มีศักยภาพเติบโตอีก

คอนขางมาก ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการ e-marketplace หลายรายไดเริ่มเปดแพลตฟอรมในระดับภูมิภาคมากขึ้น

เพื่อชวยใหผูซื้อในตางประเทศสามารถซื้อสินคาจากผูขายทองถิ่นในหลายประเทศไดโดยตรงบนแพลตฟอรมเดียวกัน 

ดังเชน แพลตฟอรม Shopee International ที่เริ่มเปดรับรานคาจากมาเลเซียและสิงคโปร เพื่อขายสินคาใหแกผูซื้อ

จากไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากแพลตฟอรม อีกทั้ง คาดวาในอนาคตจะเร่ิมเปดรับรานคาจากไทยเขาไปใน

แพลตฟอรมเพื่อขายไปยังตางประเทศ การขยายตัวของตลาดนี้จะกลายเปนโอกาสของผูประกอบการไทยโดยเฉพาะ

ผูประกอบการที่มีหรือกําลังเตรียมขยายเครือขายในตางประเทศเนื่องจากจะชวยใหสามารถขนสงสินคาทั้งขาเขาและขา

ออกไดอยางสะดวก รวดเร็ว ภายใตคาขนสงที่เหมาะสม ทั้งนี้ในปจจุบัน ผูประกอบการหลายรายในไทยเริ่มใหบริการ

ขนสงพัสดุระหวางประเทศแลว ตัวอยางเชน J&T Express ประเทศไทย ไดเริ่มเปดใหบริการขนสงพัสดุจากไทยไป

ตางประเทศแลว โดยอาศัยเครือขายของ J&T Express บริษัทแมที่มีเครือขายใหบริการทั่วทั้งอาเซยีนและกําลังขยายสู

หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเขาซื้อธุรกิจขนสงพัสดุของบริษัท BEST Inc. ในจีนเพื่อขยายไปสูตลาดจีน และการ

ขยายสูประเทศในตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาดวย, Kerry Express มีโอกาสขยายการใหบริการไปยังจีนมากย่ิงขึน้

เนื่องจาก S.F. Holding ผูใหบริการขนสงรายใหญจากจีนที่ใหบริการขนสงครอบคลุมทั้งจีนและทั่วโลกโดยเฉพาะทาง

อากาศ ไดเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท Kerry Logistis Network ในฮองกงที่เปนผูถือหุนใหญของ Kerry Express 

ในไทย, Flash Express และ Ninja Van กําลังเนนขยายการใหบริการขนสงภายในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และ ZTO 

express ผูใหบริการขนสงพัสดุรายใหญที่สุดจากจีนไดเขามาตั้งบริษัทขนสงใหบริการในไทยแลว นอกจากนี้ การจัดต้ัง

คลังสินคาในตางประเทศก็กําลังเปนที่นิยมมากย่ิงขึ้นเนื่องจากจะชวยใหสามารถขนสงสินคาถึงมือผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้น 

2. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาขนาดใหญ (bulky) หรือแบบไมเต็มคนัรถ (less than truckload: LTL)1 ซึ่งเปน

การใหบริการขนสงสินคาขนาดใหญและมีนํ้าหนักคอนขางมากแบบรายช้ิน อาทเิชน เคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญ อุปกรณ

ออกกําลังกาย ของใชสัตวเล้ียง เฟอรนิเจอร ตนไม เปนตน เพื่อรองรับเทรนดการซื้อสินคาในกลุมนี้ผาน online 

 
1 การขนสงแบบไมเต็มคันรถ คือ การขนสงที่ลูกคาไมตองเหมารถขนสงทั้งคัน แตจายคาขนสงตามจํานวนสินคาที่จะสงจริงเทาน้ัน 

เน่ืองจากผูประกอบการขนสงจะนําสินคาไปรวมขนสงกับสินคาของลูกคารายอ่ืนเพื่อชวยลดท้ังตนทุนและคาบริการขนสง จึงเหมาะสม

กับลูกคารายยอยท่ีขนสงสินคาในปริมาณนอย (แตกตางกับการขนสงแบบเต็มคันท่ีลูกคาตองเหมารถท้ังคัน) 
 



platform ที่กําลังเติบโตในชวงทีผ่านมาจากการทํางานที่บานเต็มตัว (ซึ่งเปนผลจากมาตรการล็อกดาวนทําใหคนอยูบาน

มากขึ้น) และมีแนวโนมเติบโตตอเนือ่งในอนาคตจากทั้งความคุนชิน การขนสงที่สะดวก และสวนลดดานราคา จึงทําให

ในชวงทีผ่านมาผูประกอบการรายใหญหลายรายตางเร่ิมเปดใหบริการเพื่อรองรับการเติบโตของการซื้อขายสินคาในกลุม

นี้แลว เชน Shopee Express Bulky, DHL Bulky, Best big parcel, Flash bulky, Kerry XL เปนตน 

3.  เทรนดการใหบริการโลจิสติกสและซัพพลายเชนแบบครบวงจร (integrated logistics and Supply chain 

service) ต้ังแตขั้นตอนการบริการจัดเก็บสินคาที่คลังสินคา บริการแพ็กสินคา จนถึงบริการขนสงไปยังผูบริโภค และจะ

กลายเปนบริการพื้นฐานที่ผูประกอบการขนสงทุกรายตองมีเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูขายออนไลน โดยเฉพาะ

ในกลุมธุรกิจ-สงถึง-บุคคล (business to customer: B2C) ที่กําลังเติบโตสูง เพื่อรองรับเทรนดการซื้อขายสินคาผาน 

E-commerce ที่ไดกลายเปนหนึ่งในชองทางหลักในการขายสินคาของผูประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม หรือ

รานคาโดยทั่วไปแลว และทําใหผูประกอบการในหลายอุตสาหกรรมจํานวนมากตางเรงเปดขายสินคาออนไลนมากย่ิงขึ้น

โดยเฉพาะในรูปแบบการขายสินคาโดยตรงสูผูบริโภค (direct-to-customer) อีกทั้ง ยังมีการเติบโตของเทรนดการซื้อ-

ขายสินคาผาน Live (live commerce) ที่เปนรูปแบบการขายที่กําลังเปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเขาสูโลกออนไลน

ของภาคธุรกิจเหลานี้จะเปนโอกาสแกผูประกอบการขนสงในการเสนอบริการจัดสงครบวงจรที่รวดเร็วภายใตตนทุนที่

เหมาะสม รวมถึงการเสนอใหบริการในระยะยาวในรูปแบบสัญญารับเหมาดานโลจิสติกสระยะยาว (contract logistics) 

ที่จะชวยสรางการเติบโตในระยะยาวแกผูประกอบการขนสง 

4. เทรนดการใหบริการขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิแบบดวนท้ังสนิคาแบบแชเย็นและแชแข็ง เชน อาหารสด อาหาร

ทะเล ผักและผลไม เปนตน เพื่อรองรับเทรนดการขายสินคาเหลานี้โดยตรงจากแหลงผลิตผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

(social media) ที่เพิ่มสูงขึ้น แตเนื่องจากสถานที่ต้ังของผูขายเหลานี้กระจายตัวอยูทั่วประเทศทําใหเกิดอุปสรรคในการ

ขนสงจากระยะทางขนสงที่คอนขางไกล เชน การรักษาความสดใหมของสินคา ความปลอดภัยในการจัดสงและคาขนสง

ที่คอนขางสูง เปนตน จึงทําผูประกอบการหลายรายเร่ิมเห็นโอกาสในการปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตของตลาดขาย

สินคาสดผานทาง E-commerce ดวยการเสนอบริการที่ลดอุปสรรคในการจัดสงสินคาเหลานี้  ปจจุบันตลาดขนสง

สินคาควบคุมอุณหภูมิแบบแชเย็นและแชแข็งมีผูที่ใหบริการอยู แลว อาทิเชน SCG Express กับ Inter Express 

Logistics อีกทั้ง ผูใหบริการรายใหญหลายรายเพิ่งเปดใหบริการในป 2021 ไดแก Fuze delivery ภายใตความรวมมือ

ของผูประกอบการรายใหญ 3 ราย ไดแก ไปรษณียไทย Flash express และ JWD infologistics, Kerry Cool ภายใต

ความรวมมือของ Kerry Express กับเครือ Betagro  

อยางไรก็ดี การเติบโตของตลาดในแตละเทรนดไดดึงดูดใหผูประกอบการหลายรายเร่ิมเขาไปใหบริการ

ในบางตลาดแลว ดังนั้น ผูประกอบการที่จะเขาไปใหบริการใหมควรพิจารณาใหรอบคอบถึงขอดี 

ขอเสีย และการแขงขันที่จะเกิดข้ึนตามมาในอนาคต อีกทั้ง ควรเลือกเขาไปใหบริการในตลาดท่ีสามารถ

อาศัยจุดแข็งของตนหรือจากพารทเนอรทางธุรกิจเพ่ือใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจ  

 

 

 

 



รูปที่ 4 : เทรนดการใหบริการขนสงสินคาทาง E-commerce 4 เทรนดท่ีกําลังเติบโตและจะชวยสราง

โอกาสใหแกผูประกอบการขนสงพัสดุได 

 
 

ท่ีมา : การวิเคราะหโดย EIC  

 

3. ความทาทายของธุรกิจขนสงพัสดุและกลยุทธท่ีจะชวยใหธุรกิจเติบโต 

ธุรกิจขนสงพัสดุยังมีความทาทายท่ีตองเผชิญในอนาคตอีกหลายประการ ไดแก ตนทุนการดําเนินการ

ที่เพ่ิมข้ึนกับกําลังซื้อที่ออนแอลง, การแขงขันจากธุรกิจแอปพลิเคชั่นบริการขนสงเดลิเวอร่ี, และการ

พัฒนาดานโลจิสติกสสีเขียวและความย่ังยืน 

ประการแรกตนทุนการดําเนินการมีแนวโนมปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทําใหราคาพลังงาน 

นํ้ามัน และสินคาโภคภัณฑพุงขึ้นสูง อีกทั้ง ยังสรางผลกระทบใหกําลังซื้อผูบริโภคออนแอลงจากอัตราเงินเฟอที่เรงตัว

และราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นตามตนทุน โดยราคานํ้ามันดิบเบรนทเฉล่ียในป 2022 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นกวา 

55%YOY จาก 71 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เปน 110 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล ทําใหตนทุนคานํ้ามันซึ่งคิดเปนราว 

10% ของตนทุนการดําเนินการปรับเพิ่มขึ้นตาม ในขณะเดียวกัน การปรับขึ้นคาขนสงพัสดุเพื่อชดเชยตนทุนดําเนินการ

ยังทําไดคอนขางจํากัดเนื่องจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง อีกทั้ง ปริมาณขนสงพัสดุอาจไดรับผลกระทบจากการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางชาๆ กําลังซื้อของผูบริโภคที่ลดลง และการเปดเมือง อยางไรก็ดี มาตรการภาครัฐตาง ๆ  

ที่ชวยพยุงหรือตรึงราคานํ้ามันดีเซล เชน การอุดหนุนราคานํ้ามันดีเซลครึ่งหนึ่งของสวนที่เกินลิตรละ 30 บาท การลด

ภาษีสรรพาสามิตนํ้ามันดีเซล เปนตน จะชวยใหบรรเทาผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของตนทุนนํ้ามันได 

 



ประการถัดมาคือการแขงขันจากธุรกิจแอพพลิเคชั่นบริการขนสงเดลิเวอรี ่ (Delivery driver apps) เชน Grab, 

Lineman, Robinhood, Shopee Food เปนตน สําหรับการใหบริการส่ังซื้อสินคาจากรานสะดวกซื้อหรือซูเปอรมารเก็ต 

(Mart) และบริการสงสินคา (Express) ซึ่งจะเขามามีบทบาทในการขนสงสินคา E-commerce มากขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากการขนสงผานเดลิเวอรี่แพลตฟอรมสามารถสงสินคาไดทันท ี(instant delivery) พรอมทั้งมีการจัดโปรโมช่ัน

สวนลดคาขนสงที่ดึงดูดผูใชบริการ อีกทั้ง ผูบริโภคในไทยยังเริ่มคุนชินกับการใหบริการ delivery driver apps มาก

ยิ่งขึ้นจากการใชบริการ food delivery ที่เรงตัวขึ้นในชวงการแพรระบาด Covid-19 ทั้งนี้ กลุมสินคาที่การใชบริการ 

delivery driver apps จะทับซอนกับสินคาที ่ปกติมีการสั่งซื ้อผาน E-commerce ไดแก กลุมอาหารและเครื ่องด่ืม  

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมเคร่ืองสําอาง เปนตน ซึ่งอาจทําใหผูประกอบการขนสงพัสดุเสียโอกาส  

สําหรับประการสุดทายคือการพัฒนาดานโลจิสติกสสีเขียว (green logistics) และความยั่งยืน (sustainability) 

เพื่อไปสูเปาหมายการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (net zero emission) เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของกลุมลูกคาทั้งในกลุมบริษัทและกลุมผูบริโภคในดานการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากย่ิงขึ้น ซึ่งสามารถทําได

ตั้งแต 1. การดําเนินการของศูนยบริการจัดการคลังสินคา (Fullfillment center) ดวยการใชอาคารสีเขียวเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน (green building) กับการใชพลังงานทดแทน (renewable energy) 2. การพัฒนาดานบรรจุภัณฑ 

(packaging) ดวยการใชบรรจุภัณฑของผู ผลิตเองในการขนสงสินคาโดยไมมีการทําบรรจุภัณฑเพิ ่ม (original 

manufacturer’s packaging) และ 3. การพัฒนาการขนสงดวยการใชยานยนตไฟฟากับการตั้งคลังสินคาใหใกล

ผูบริโภคมากที่สุดเพื่อลดการปลอยมลพิษ โดยในตางประเทศ Amazon ไดต้ังเปาหมาย net-zero carbon ของทั้งกลุม 

Amazon ใหไดภายในป 2040 ดวยการใชวิธีต้ังเปาหมายยอย ๆ ในแตละดาน เชน การใชพลังงานทดแทน (renewable 

energy) ใหได 100% ภายในป 2025, การต้ังเปาหมาย shipment zero จากการปรับการขนสงของ Amazon ราว 50% 

ใหเปน net-zero carbon ภายในป 2030, และการใชยานยนตไฟฟา 100,000 คันภายในป 2030 เปนตน สวนในไทย

ผูประกอบการหลายรายตางเริ่มใหความสนใจในดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการวางแผนหรือเริ่มนํายานยนตไฟฟาทั้ง

จักรยานยนตไฟฟาและรถบรรทุกไฟฟามาใชในการขนสงแลว เชน ไปรษณียไทย, Kerry Express, Flash express  

เปนตน นอกจากนี้ ผูประกอบการยังเริ่มนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยวางแผนในการขนสง เชน การใชระบบการจัด

เสนทางที่เหมาะสม (Route optimization) เพื่อลดการใชพลังงาน  

ดังนั้น EIC แนะกลยุทธหลักที่ผูประกอบการขนสงพัสดุสามารถนํามาปรับใชเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันพรอมท้ังชวยขยายสูตลาด Blue ocean ไดแก 1. การพัฒนาความเร็วในการจัดสงพัสดุ

อยางตอเนื่อง 2. การสราง strategic partnership หรือ M&A กับผูประกอบการตาง ๆ เพื่อตอ

ยอดธุรกิจ และ 3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการดําเนินการมากย่ิงข้ึน 

1. การพัฒนาความเร็วในการจดัสงพัสดุอยางตอเนื่อง โดยคงปฏิเสธไมไดวาความเร็วในการขนสงจะยังคงเปนปจจัย

สําคัญในการสรางความพึงพอใจแกลูกคารวมถึงการตัดสินใจซื้อสินคาจนมีคํากลาวที่วาการขนสงที่ดีคือการขนสงที่เร็ว 

อีกทั้ง ความตองการของผูบริโภคในดานความเร็วของการขนสงยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยจากในอดีตที่สามารถรอไดถึง 7 

วัน จนในปจจุบันที่ผูบริโภคคาดหวังใหสินคาสวนใหญสามารถสงถึงไดภายใน 2-3 วัน และภายในวันเดียวในบางสินคา 

ทําใหคาดวาในอนาคตการขนสงสินคาจะตองยิ่งพัฒนาใหรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองตอผูบริโภคเปนภายใน 1-2 วัน

หรือกลายเปนภายในไมกี่ชั่วโมง ดวยเหตุนี้ นอกจากผูประกอบการตองรักษาความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการ

ใหบริการขนสงอยางตอเนื่องแลว จะตองเรงพัฒนาความเร็วในการขนสงซึ่งนอกจากการใชวธิีการขยายเครือขายและ

เพิ่มบุคลากรแลว ยังมีอีกหลายวิธีที่จะชวยใหสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็วขึ้น ไดแก 1. การเพ่ิมความรวมมือกับผูขาย



สินคาเนื่องจากการจัดสงสินคาตองอาศัยความเร็วทั้งจากการ fullfillment และการขนสง ดังนั้น การเสนอบริการ 

integrated supply chain จะเปนอีกวิธีที่ชวยเพิ่มความเร็วได โดยผูขนสงจะสามารถบริหารจัดการสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพครบทั้งกระบวนการตั้งแตขั้นตอนแพ็กสินคาจนถงึการสงสินคาใหถึงมือผูบริโภค 2. การจัดตั้งคลังสินคา

ภายในตัวเมือง (urban warehouses) ซึ่งเปนวิธีที่กําลังเปนที่นิยมในตางประเทศเพราะจะทําใหกระบวนการจัดสง

สินคาอยูใกลผู บริโภคมากยิ่งขึ ้น โดยจะมีลักษณะเปนคลังสินคาขนาดเล็ก (micro fullfillment center) และต้ัง

กระจายตัวอยูในแหลงชุมชนหรือยานชอปปง ทั้งนี้แมคาใชจายในการจัดตั้ง urban warehouses จะสูงกวาคลังสนิคา

ทั่วไปเนื่องจากอยูในตัวเมือง แตผูประกอบการจะสามารถบรรเทาคาใชจายไดจากการลดลงของตนทุนคาขนสงขั้น

สุดทายสูผูบริโภค (last mile) กับตนทุนสินคาคงคลัง โดย IKEA ไดเริ่มเปดศูนยกระจายสินคา fulfillment ในยาน 

ชอปปงแลวในยุโรป และเตรียมเปดในไทยในยานช็อปปงบริเวณพรอมพงษที่ Emsphere และ 3. การใชเทคโนโลยี

สมัยใหม มาประยุกตใชในการเพิ่มความเร็วการขนสง  อยางเชนหุนยนตอัตโนมัติ คลังสินคาอัตโนมัติ หรือการ

บริหารโลจิสติกสดวยการวิเคราะหเชิงคาดการณ (predictive logistics) ซึ่งจะกลาวรายละเอียดในสวนถัดไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากความคาดหวังในดานความเร็วในการขนสงของผูบริโภคในแตละสินคามีความแตกตางกัน ทําให

ผูประกอบการอาจจะเริ่มจากในสินคาบางกลุมที่เปนที่ตองการกอน โดยจากการสํารวจของ McKinsey พบวาสินคา 

ที่ผูบริโภคในสหรัฐฯ คาดหวังวาจะไดรับภายใน 1 วัน ไดแก อาหาร, ของใชอุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑความงาม ขณะที่ 

สินคาอื่น ๆ ผูบริโภคคาดวาจะไดรับสินคาไมเกิน  2 วัน เชน อุปกรณตกแตงบาน และ อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

2. การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (strategic partnership) หรือการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions: 

M&A) กับผูประกอบการในกลุมธุรกิจตาง ๆ เพื่อตอยอดการใหบริการและสรางซินเนอรย่ี (synergies) กับธุรกิจ

หลักของตนเอง โดยนอกจากการสรางพันธมิตรกับผูประกอบการแพลตฟอรม E-commerce ที่เปนกลยุทธที่สําคัญ

แลว ผูประกอบการควรสรางความรวมมือกับผูประกอบการในธุรกิจตาง ๆ เพื่อเสริมจุดแข็งและปดจุดออนของตน เชน 

การรวมมือกับกลุมธุรกิจคาปลีกที่มีการขยายชองทางออนไลน (e-retailer) เพื่อเจาะตลาดกลุมลูกคา B2C มากยิ่งขึ้น,

การรวมมือกับกลุม delivery driver app เพื่อเพิ่มบริการขนสงแบบ near instant delivery, และการรวมมือกับกลุม

รานคาและกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อขยายการใหบริการในตลาดเฉพาะกลุม (niche market) ทั้งนี้ 

Kerry Express ไดนําวิธีสรางความรวมมือทางธุรกิจและการเขาซื้อกิจการที่เอื้อประโยชนในระยะยาวมาเปนกลยุทธ

สําคัญของบริษัท โดยรวมมือกับ Grab ในการใหบริการเขารับพัสดุหนาบานรวมถึงบริการเขารับพัสดุรายชั่วโมง,  

ทําธุรกิจแบบรวมคา (joint venture) กับ Betagro ใหบริการ Kerry Cool สําหรับขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิแบบแช

เย็นและแชแข็ง และทําธุรกิจแบบรวมคากับเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น (CRC) ในการใหบริการ Kerry XL สําหรับ

ขนสงสินคา bulky นอกจากนี ้ Kerry Express ยังไดรวมมือกับ SABUY ในการพัฒนา Kerry Wallet กระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส และใชโมเดลตัวแทนจําหน�าย (reseller model) ในการใหบริการภายใตแบรนด ORANGE EXPRESS 

powered by Kerry Express เพื่อใหบริการขนสงพัสดุแกรานคาที่ใหบริการขนสงพัสดุของกลุม SABUY เชน Shipsmile 

และ Plus Express เปนตน 

3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเชน Big Data, หุ นยนต, และคลังสินคาอัตโนมัติ มาประยุกตใชกับการ

ดําเนินงานใหเกิดผลอยางแทจริง ซึ่งจะชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ, ชวยรองรับปริมาณ

สินคาที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องได, ชวยสรางความพึงพอใจแกลูกคาจากความเร็วและความถูกตองในการจัดสง และลด

ความเสี่ยงจากการเกิดปญหาดิสรัปชันดานการผลิตและขนสง ดังเชนในสถานการณ โรค COVID-19 โดยสามารถ

นําไปใชไดตลอดทั้งกระบวนการดําเนินงาน (end-to-end supply chain) ต้ังแตการวางแผนการตลาดที่ขับเคล่ือนดวย

ขอมูล (data-driven marketing) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสดวยวิธีการบริหารโลจิสติกสดวย



การวิเคราะหเชิงคาดการณ (predictive logisitcs) ซึ่งชวยใหสามารถขนสงสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือวิธีการ

บริหารโลจิสติกสที่มุงเนนความยืดหยุน (elastic logistics) เพื่อเตรียมพรอมรองรับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว และการยกระดับการดําเนินการดานคลังสินคาและขนสงโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม อยางเชน หุนยนต 

คลังสินคาอัตโนมัติ ยานยนตอัตโนมัติ และโดรน รวมถึงเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ green logistics  

ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและเติบโตแบบย่ังยืนได นอกจากนี้ การลงทุนในสตารตอัปดานโลจิสติกส 

(LogTech) ก็จะชวยตอยอดและพัฒนารูปแบบการใหบริการใหมๆแกผูประกอบการได 

โดยสรุป แมการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงที ่ผานมาไดสรางวิกฤตตอเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทยในหลายมิติ แตตลาดขนสงพัสดุไทยในป 2020-2021 ยังเติบโตตอเนื่องจากในยุคกอน 

COVID-19 เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาซื ้อสินคาผานชองทาง E-commerce มากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะในชวงที่มีการใชมาตรการควบคุมโรคอยางเขมงวด อีกทั้ง EIC ประเมินวาตลาดขนสงพัสดุ

ไทยในป 2022 และในระยะ 2-3 ปขางหนา จะเติบโตตอเนื่องแมสถานการณแพรระบาดจะปรับตัวดีข้ึน

ตามพฤติกรรมผูบริโภคในดานการซื้อสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเปน new normal อยางไรก็ดี 

การเติบโตของตลาดขนสงพัสดุจะยังคงไดรับผลกระทบจากสงครามราคาระหวางผูเลนรายใหญหลาย

รายในการแยงชิงสวนแบงตลาด ซ่ึงจะกดดันใหอัตราคาขนสงพัสดุปรับลดลง  

ดวยเหตุน้ี ผูประกอบการควรเร่ิมปรับตัวและขยายไปสูการใหบริการใหม ๆ มากข้ึน โดย 4 เทรนดการ

ใหบริการท่ีน�าสนใจและจะเปนโอกาสแกผูประกอบการ ไดแก การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสง

สินคาขนาดใหญ การใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจร และการใหบริการขนสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ

แบบดวนทั้งสินคาแบบแชเย็นและแชแข็ง อยางไรก็ดี ในอนาคต ธุรกิจขนสงพัสดุยังมีความทาทาย 

ที่ตองเผชิญทั้งในดานตนทุนการดําเนินการที่เพ่ิมข้ึนกับกําลังซื้อที่ออนแอลง การแขงขันจากธุรกิจ

แอปพลิเคชันบริการขนสงเดลิเวอรี่ และการพัฒนาดานโลจิสติกสสีเขียวและความยั่งยืน ซึ่งสงผลให

ผูประกอบการควรเรงปรับกลยุทธใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดย 3 กลยุทธที่คาดวาภาค

ธุรกิจจะนําไปปรับใชเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขยายสู ตลาดใหม ๆ ไดแก  

1. การพัฒนาความเร็วในการจัดสงพัสดุอยางตอเนื่อง 2. การสรางพันธมิตรกับผูประกอบการใน

กลุมธุรกิจอ่ืน ๆ และ 3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 

บทวิเคราะหโดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/8322 

ผูเขียนบทวิเคราะห 
 

ปุญญภพ ตันติปฎก (punyapob.tantipidok@scb.co.th)              
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