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Lazada คาดการณ์การเติบโตในตลาดอาเซียน รวมถึงฟิลิปปินส์ยังคงสดใสในไตรมาสที่ 3 

Lazada Group ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเปิดเผย ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นการค้าดิจิทัล              
บนแพลตฟอร์มของ Lazada โดยไดท้ำการสำรวจผู้ขายออนไลน์ (Online sellers) จำนวน 750 ราย ในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์  
พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

• ธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ยอดจำหน่าย       
จะยังคงสามารถเติบโตสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ในขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ หรือคิดเป็นร้อยละ 
33 มีความม่ันใจอย่างยิ่งว่ายอดจำหน่ายจะเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

• ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 พบว่าผู้ขายออนไลน์ร้อยละ 52 มีอัตราการเติบโตอยู ่ใน
ระดับสูง และส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีมากซึ ่งเป็นผลมาจากการเปลี ่ยนแปลงครั ้งสำคัญในพฤติกรรม          
ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นระหว่างการซื้อสินค้าทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยพบว่าในปี 2563      
ร้อยละ 47 ของผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าทางออฟไลน์และเพิ่มการใช้จ่ายทางออนไลน์ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้    
การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เร่งการขยายตัวของการค้าดิจิทัลและทำให้เป็นสมรภูมิสำคัญสำหรับผู้ขายที่
ต้องการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะผู ้ขายกลุ ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื ่อนไหว        
อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยผลสำรวจระบุว่าร้อยละ 53 
ของผู้ขายออนไลน์จากกลุ่มสินค้าดังกล่าวรายงานว่า ธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ 

• นอกจากนี้ ผู ้ขายออนไลน์ร้อยละ 48 จากกลุ่มสินค้าแฟชั่นระบุว่า ธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้น     
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ในขณะที่ร้อยละ 75 คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3  โดยร้อยละ 
40 ของกลุ่มผู้ขายสินค้าดังกล่าวคาดว่าการเติบโตจะเกินกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน  
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ทั้งนี ้ จากผลการสำรวจของ Lazada พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้น        
คือ การพัฒนาข้อเสนอที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร การขับเคลื่อนปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก  
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2564  
บทวิเคราะห์ และข้อคิดเห็น  

• Lazada Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 และเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ให้บริการใน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยปัจจัยสำคัญ 
ที่ทำให้ Lazada ประสบความสำเร็จในตลาดอีคอมเมิร์ซมาจากความสามารถด้านโลจิสติกส์แบบ end – to – end 
ที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์ มีการลงทุนในคลังสินค้า ศูนย์คัดแยก และเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเสริม
เครือข่ายพันธมิตรและการจัดการข้ามพรมแดน นอกจากนี้ Lazada Group ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่
และที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือกำหนดประสบการณ์การค้าปลีกใหม่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบเรียลไทม์ช่วยให้ปรับ
เข้ากับความต้องการและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ชำระเงินและบริการทางการเงินที่ปลอดภัยและมีการพัฒนาตัวเลือกในการตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า
สามารถชำระเงินดิจิทัลผ่านโซลูชั ่นต่างๆ ที่ใช้งานได้ง่ายและไร้รอยต่อ ทั้งนี้ ปัจจุบัน Lazada มียอดผู้เข้าชม         
เว็บไซด์กว่า 30 ล้านคนต่อเดือน มีหมวดหมู่สินค้าที่หลากหลายและมีตัวเลือกการซื้อที่รองรับตั้งแต่ C2C ไปจนถึง 
B2C ทำให้ Lazada ประสบความสำเร็จในดึงดูดผู้ซื้อออนไลน์เป็นอย่างมาก และได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีลูกค้า 300 
ล้านคน ให้ได้ภายในปี 2573 

• สำหรับในตลาดฟิลิปปินส์ Lazada ถือเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแห่งแรกและเป็นรายใหญ่อันดับ 1           
ในฟิลิปปินส์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ โดยมีผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self-sign 
ups) เฉลี่ยประมาณ 700 คนต่อวัน และมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 2 ล้านคนต่อวัน ทั้งนี้ ตลาดฟิลิปปินส์เป็นหนึ่ง       
ในตลาดที่ Lazada มองเห็นโอกาสของการเติบโตในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นตลาด        
ที่ค่อนข้างใหม่ แตถ่ือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพ เนื่องจากมีจำนวนประชากรขนาดใหญ่และมีจำนวน
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประชาชนชาวฟิลิปปินส์มีความกระตือรือร้นในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตและโซเซียลมีเดียจนติดอันดับ 1 ของโลก และยิ ่งประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด          
ของโควิด-19 ทำให้ชาวฟิลิปปินส์เร่งการยอมรับและต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New 
Normal ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวฟิลิปปินส์ 
โดยตลาดอีคอมเมิร์ซกลายเป็นกระแสหลักในสังคมและผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มคุ้นชินกับการใช้จ่ายซื้อสินค้า
และบริการทางออนไลน์มากขึ้น และคาดว่าในอนาคตแม้ว่าวิกฤต COVID-19 จะยุติลง ความนิยมการใช้จ่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์จะยังคงอยู่และกลายเป็นพฤติกรรมปกติใหม่ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ต่อไป โดยมีการคาดการณ์
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ว่าเศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตของฟิลิปปินส์จะสามารถเติบโตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ          
ในปี 2568 จากมูลค่าเพียงประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  

• เทรนด์ของตลาดอีคอมเมิร์ซในฟิลิปปินส์มีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาส      
ในการขายสินค้าและการเข้าถึงผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวสู่ดิจิทัลโดยสำรวจความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่จะนำช่องทาง
ออนไลน์มาเสริมจากการค้าแบบปกติหรือหันทำการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ส่งออกสินค้าไทย รวมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที ่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค          
และสามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อขยายโอกาสในการขายให้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจพิจารณาเข้าร่วม      
เป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที ่เป็นที่นิยมและมีความน่าเชื่อถือในฟิลิปปิ นส์อย่างเช่น Lazada          
โดยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Lazada มีรูปแบบธุรกิจหลัก 3 แบบให้ผู้ขายออนไลน์ที่สนใจได้เลือกขึ้นอยู่กับ
ประเภทธุรกิจและ/หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ขาย ได้แก่ LazMall นำเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งด้วยการ
เชื่อมต่อกับแบรนด์ชั้นนำต่างประเทศและแบรนด์ท้องถิ่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื ่อถือได้  รวมทั้งการรับประกัน
คุณภาพ การให้บริการจัดส่งและบริการหลังการขาย Lazada Marketplace ให้บริการลูกค้าด้วยการเลือกสรร
สินค้าที่หลากหลายมากที่สุดจากผู้ขายท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ และ LazMart นำเสนอประสบการณ์ช็อปปิ้ง      
แบบใหม่ เป็นรูปแบบการช็อปปิ้งร้านขายของชำออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในฟิลิปปินส์  ซึ่งดำเนินการโดย 
Lazada เอง 100% นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นนิยมอ่ืนๆ ในตลาดฟิลิปปินส์อีกเช่น Shopee 
และ Zalora เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วม ผู ้ประกอบการไทยควรศึกษาความเงื ่อนไข 
ข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขั้นตอนและระบบการชำระเงิน และวิธีการจัดส่งสินค้าอย่างละเอียดรอบคอบ  
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
10 สิงหาคม 2564 


