
ธุรกิจ E-Commerce ในกัมพูชาเติบโตสวนกระแสช่วง COVID-19 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีแพร่กระจายไปท่ัวโลก ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
มากขึ้น รายได้ของหลายอุตสาหกรรมต้องลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
อย่างเช่น ธุรกิจทัวร์ สายการบิน โรงแรม ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว รวมไปถึงการคมนาคม
สาธารณะต่างๆ เป็นต้น ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง และเริ่มมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้  
เช่น การปรับลดจ านวนพนักงาน ลดเงินเดือน หรือแม้กระท่ังการปิดกิจการ 

การระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ยังสร้างความต่ืนตระหนกให้กับผู้คนจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้คนส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มลดการออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน ลดการใช้บริการห้างร้าน และหลีกเล่ียงการเดินทางไปในท่ี
สาธารณะท่ีมีคนแออัดมากย่ิงขึ้น บางองค์กรหรือบางบริษัทมีนโยบายให้พนักงาน Work From Home รวมถึง
โรงเรียนต่างๆก็ส่ังให้นักเรียนหยุดเรียน  

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ประกอบกับสถานการณ์ท่ีไม่เอ้ือต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยได้
เหมือนเช่นเคย และต้องใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านมากขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้บริการต่างๆผ่านช่องทาง 
Online Service ไม่ว่าจะเป็นการส่ังสินค้าทางออนไลน์และ Food Delivery กันมากขึ้น 

 แอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มด้านการศึกษา (Online Study Platform) 

ส าหรับประเทศกัมพูชาหลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียน
ต่างๆ หยุดเรียน และบริษัทส่วนใหญ่ให้พนักงาน Work From Home 
แล้วน้ัน ท าให้แอปพลิเค ช่ัน ท่ี ใช้ ในการท างานและประชุม VDO 
Conference อ า ทิ เช่ น “ ZOOM Cloud Meetings” แ ล ะ “ Google 
Classroom” มีการดาวน์โหลดและน ามาใช้มากสูงสุดใน 10 อันดับแรก
จากจ านวนแอปพลิเคช่ันท้ังหมดท่ีผู้ใช้ชาวกัมพูชาดาวน์โหลด ในขณะท่ี
แอปพลิเคช่ันด้านการศึกษาก็ได้รับความนิยามไม่แพ้กัน โดย 1 ใน
แอปพลิเคช่ันท่ีมีการดาวน์โหลดมากท่ีสุด คือ “ E-School Learning” 
ท่ีออกแบบและผลิตโดยนักออกแบบและนักพัฒนาแอปพลิเคช่ันมือถือใน
ท้องถิ่นในประเทศ แอปพลิเคช่ันน้ีเป็นช่องทางออนไลน์แห่งแรกท่ีเปิด

โอกาสให้ครูและนักเรียนในกัมพูชาสามารถท าการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ได้  

" KOOMPI Academy " เป็นอีกหน่ึงแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ฟรีท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับ
นักเรียนในกัมพูชาเพ่ือให้สามารถศึกษาท่ีบ้านได้ในช่วงน้ี โดยนาย Thul Rithy ผู้ก่อต้ัง บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ 
Laptop ในกัมพูชาแบรนด์ KOOMPI เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มน า
ร่องส าหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ท่ีต้องการเผยแพร่เน้ือหา บทเรียน หรือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
นักศึกษา โดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรของตัวเองและอัปโหลด
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เน้ือหาขึ้นใน KOOMPI Academy เพ่ือให้นักเรียนสามารถมาดาวน์โหลดเน้ือหาการเรียนการสอนต่างๆ ผ่านทาง 
KOOMPI Academy ได้ โดยในปัจจุบันแพลตฟอร์มน้ีเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยเน้นผู้ให้บริการด้านการศึกษาเป็น
หลักก่อนและจะปรับให้เป็นในรูปแบบของการค้าและธุรกิจต่อไปในอนาคต  

นอกจากน้ี ยังมี Online study platform ต่างๆ ท่ีถูกพัฒนาขึ้น อาทิเช่น Khmer Academy, Ourn 
Sarath ท่ีบรรจุเน้ือหาวิชาต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านช่องทางน้ี รวมไปถึงแอปพลิเคช่ันส าหรับการเรียน
การสอนภาษาแขมร์ท่ีได้มีการพัฒนาขึ้นและใช้อยู่ในปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 20  แอปพลิเคช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แอปพลิเคชั่นส าหรับสั่งอาหาร หรือ Food Delivery  

นอกจากด้านแอปพลิเคช่ันการศึกษาแล้ว แอปพลิเคช่ันประเภทอ่ืนท่ีได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คือ 
แอปพลิเคช่ันส าหรับส่ังอาหาร หรือ Food Delivery โดยปกติพฤติกรรมผู้บริโภคชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นิยมออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว นัดพบสังสรรค์ จัดงานเล้ียง ตามร้านอาหารมากกว่าการส่ังกลับไปกินท่ี
บ้าน แต่หลังจากมีการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่กลัวและไม่กล้าออกไปกินข้าวตาม
ร้านอาหาร ท าให้ร้านอาหารต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญต้องปรับกลยุทธ์การขายใหม่ มาเป็นแบบการขาย 
online แทน โดยมีท้ังขายผ่าน Line  facebook และท่ีนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ี คือ ขายผ่านแอปพลิเคช่ัน Food 
Delivery ซึ่งมีท้ังแอปฯ ท่ีมาจากต่างชาติ อย่างเช่น Food Panda, E-Gets และแอปฯ ท่ีพัฒนาโดยผู้ออกแบบ
และพัฒนาท้องถิ่น อาทิเช่น Meal Temple, Nham 24, Muuve และ YPP Express เป็นต้น โดยสินค้าท่ีน า
ขึ้นมาขายไว้บนหน้าร้านออนไลน์มีต้ังแต่สินค้าทุกชนิดในร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เกต เครื่องด่ืมต่างๆ เช่น
กาแฟ ชานมไข่มุข อาหารตามส่ังจากร้านต่างๆ รวมไปจนถึงอาหาร street food แบบรถเข็นก็ยังเปล่ียนกลยุทธ์
ขึ้นไปขายอยู่บนออนไลน์ 
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นาย Hoen Sodalen ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Muuve แอปพลิเคช่ัน Food Delivery รายหน่ึงใน
กัมพูชา กล่าวว่า ยอดการใช้บริการผ่าน Muuve ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 130 โดยอาหารท่ีส่ัง
ส่วนใหญ่จะเป็น Fast Food, Street Food และชานมไข่มุข  

Nham 24 เป็นอีกแอปพลิเคช่ันท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ก่อต้ังโดยผู้พัฒนาแอปฯ ท้องถิ่น ปัจจุบันมี
ร้านอาหารเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 2,000 ร้าน ท้ังในกรุงพนมเปญ และเสีมราฐ และมีแผนท่ีจะขยายกิจการให้
ครอบคลุมในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ กัมปอต กัมปงจาม และพระตะบอง โดยผู้บริหารแอปฯ น้ีกล่าวว่า คนกัมพูชา
เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือแบบ smart phone เพ่ิมมากข้ึน ท าให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆทางแอปพลิเคช่ันได้ง่ายขึ้น 
จึงเป็นอีกปัจจัยท่ีท าให้ยอดการใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอปฯ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเริ่มเพ่ิมสูงมากใน
สถานการณ์ช่วงน้ี  

นอกจากการส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคช่ันแล้วยังมีการให้บริการผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น Facebook และ 
website อย่างเช่นนาย Seng Hok Heng เจ้าของธุรกิจรับท าอาหารและจัดงานเล้ียงต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 เช่นกัน โดยนาย Hok Heng  ได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้มา
อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง  online แ ท น  โ ด ย ไ ด้ ส ร้ า ง  Facebook Page ช่ื อ " Hengmart " แ ล ะ  website 
www.senghokheng.com เพ่ือขายอาหารและสินค้าประเภท grocery พร้อมบริการส่งถึงบ้าน โดยนาย Hok 
Heng กล่าวว่า ในแต่ละวันทางร้านจะได้รับค าส่ังซื้ออาหารจากลูกค้ากว่า 150 รายการ และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
2 เท่าในอีกไม่ช้า  
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 แอปพลิเคชั่นส าหรับท าธุรกรรมทางการเงิน  

ต้ังแต่มีการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 เป็นต้นมา ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการค้าขายส่วนใหญ่จะถูกน าขึ้นมา
ไว้บนช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเส้ือผ้า ร้านขายรถยนต์มือ
สอง ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆ รวมไปจนถึงบริษัทท่ีท าธุรกิจด้าน real estate ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าการ
ซื้อขายในรูปของการส่ังซื้อผ่านออนไลน์ในกัมพูชาจะยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบของ E-Commerce เต็ม
รูปแบบเท่าท่ีควร เพราะวิธีการช าระเงินยังไม่มีทางเลือกให้เลือกมากนัก ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท่ีจะ
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ การช าระเงินยังเป็นในรูปแบบของการเก็บเงินสดปลายทาง แต่ปัจจุบันเน่ืองจากมีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ท าให้คนส่วนใหญ่หลีกเล่ียงการจับเงินสดและให้มาใช้เงินในรูปแบบของ e-wallet หรือ
e-money แทน ร้านค้าหลายๆ ร้านเปล่ียนวิธีการรับเงินสดจากลูกค้าเป็นการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีแทนเมื่อ
สินค้าถึงผู้รับ  

การท าธุรกรรมทางการเงินในกัมพูชาถือได้ว่าเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด จากเดิมเมื่อ 4-5 ปีท่ีผ่านมา 
การท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเงินสดเท่าน้ัน แม้กระท่ังการถอนเงินจากธนาคารก็จะต้องไป
ติดต่อโดยตรงท่ีธนาคารเท่าน้ัน เครื่องถอนเงินแบบอัตโนมัติเพ่ิงจะเริ่มมีแพร่หลายตามเมืองใหญ่ๆ เมื่อ 3-4 ปีท่ี
ผ่านมา จนมาถึงปัจจุบันการท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารสามารถด าเนินการผ่าน Mobile Banking ได้ทันที ไม่ว่า
จะเป็นการฝาก ถอน ช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงการช าระค่าสินค้าจากการซื้อขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ด้วย ท าให้ธนาคารส่วนใหญ่ในกัมพูชาต้องปรับตัวและพัฒนาแอปพลิเคช่ัน Mobile Banking ของตน 
เพ่ือตอบรับกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ปัจจุบันแอปพลิเคช่ันต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรมทางการเงินในกัมพูชานอกเหนือจาก Mobile Banking แล้ว ยังมีมากกว่า 50 แอปพลิเคช่ัน ให้
เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคช่ันส าหรับ การโอนเงิน การจ่ายเงินในรูปแบบของ e-wallet หรือแม้แต่การ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็ตาม 
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 แนวโน้มธุรกิจ E-Commerce ในกัมพูชา    

             จากสถิติการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเตอร์เน็ตของกัมพูชาในปี 2562 ระบุว่า จากจ านวน
ประชากรท้ังหมดในประเทศ 16.36 ล้านคน มีประชาชนท่ีลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือรวมแล้วประมาณ 25.04 
ล้านคน ( เกือบครึ่งหน่ึงของประชากรมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เครื่อง) มีผู้ท่ีสามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต 
12.50 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 56) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของประชากรท้ังหมด และมีผู้ท่ี
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของจ านวนผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตท้ังหมด  

ท่ีมา : Digital Cambodia 2019, Hootsuite (www.slideshare.net) 

ประชาชนสามารถเข้าถึง Social Media ได้รวม 8.4 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 20) โดยใน
จ านวนน้ี 8.1 ล้านคนเข้าถึง Social Media โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย Facebook เป็น Social Media ท่ีชาว
กัมพูชานิยมใช้มากท่ีสุด โดยมีจ านวนผู้ลงบัญชีเข้าใช้ถึง 8.3 ล้านคน  

ส าหรับการใช้งานในรูปแบบของ E-commerce ท่ีเริ่มเป็นท่ีนิยม คือ Mobile banking ซึ่งมีสัดส่วน
ผู้ใช้งานร้อยละ 22 ส่วนการซื้อของและช าระสินค้าผ่านทาง online ยังมีไม่มากอยู่ท่ีร้อยละ 3.8 ท้ังน้ีอาจเป็นผล
มาจากการซื้อสินค้าในรูปแบบของ E-commerce ส่วนใหญ่ยังต้องให้มีการช าระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต ซึ่ ง
ประชาชนท่ีมีบัตรเครดิตในประเทศมีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 0.6 เท่าน้ัน  
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 โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย 

จากสถิติฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกัมพูชาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น ส่งผลให้กลยุทธ์ในการท าธุรกิจต่างๆ ของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในกัมพูชาเริ่มพัฒนาและปรับเปล่ียนวิธีการท า
ตลาดไปจากเดิม จากท่ีเคยให้ความส าคัญแต่ด้าน offline หรือขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องมาท า
การตลาดแบบ Multi-Channel ท่ีครอบคลุมหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Social Media, Website แอปพลิเคช่ัน 
และ Email เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากท่ีสุดกันมากขึ้น และส่งผลให้วงจรธุรกิจท่ี
เกี่ยวเน่ือง เช่น  Logistics, Delivery และ Internet Banking เติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามวิกฤต
เช่นน้ี ย่ิงเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิตมากข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันการค้าขายผ่านช่องทาง online ในกัมพูชาจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง แต่
ก็ยังมีข้อจ ากัดในอีกหลายด้าน อาทิเช่น ระบบการขนส่งสินค้า ระบบการช าระเงิน ระบบคลังสินค้า ท่ียังไม่
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกันได้ จึงท าให้ ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่การค้าขายในรูปแบบของ E-
commerce ได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น กัมพูชาจึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพอีกตลาดหนึ่งส าหรับธุรกิจ Digital 
service และถือเป็นโอกาสส าหรับนักออกแบบและนักพัฒนาที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นมือถือ Website รวมถึงการพัฒนา Platform ต่างๆ ในการเข้ามาสู่ตลาดที่ก าลังเติบโตและมี
ความต้องการสูงในเวลานี้  

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
เมษายน 2563  

 
********************************************   

 
 
 

ท่ีมาข้อมูล:  Phnom Penh Post  
               Khmer Times 
               Digital Cambodia 2019, Hootsuite (www.slideshare.net) 
 

 


