
ส่องสถานการณ์ “ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน” 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน คือ การด าเนินธุรกิจของจีนที่เริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาร่วมสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนธุรกิจ และการ
ให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภคชาวจีนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีนที่ส าคัญ 
และเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวจีน มีดังนี้ 

1. ตลาดโฆษณาออนไลน์ 
2. ตลาดบริการการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3. ตลาดการศึกษาออนไลน์ 
4. ตลาดความบันเทิงออนไลน์ 
5. ตลาดอีคอมเมิร์ซ 
ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีนทั้ง 5 ตลาดดังกล่าว มีการขยายตัวในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 

2019 และขยายตัวต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 โดยมีปัจจัยที่ผลักดันความต้องการใช้บริการที่
ส าคัญคือ การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 นอกจากนี้ ยังมีการปรับตัวของภาคธุรกิจในแต่ละตลาด  
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งเนื้อหาของแต่ละผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคฯ ท าให้ธุรกิจออฟไลน์หลายประเภทหดตัว และต้องปิดกิจการลง ท าให้ผู้ให้บริการออนไลน์ที่บางส่วน
เป็นกลุ่มที่ปรับตัวมาจากธุรกิจออฟไลน์ต้องพัฒนาคุณภาพและเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการและดึงดูดความ
สนใจจากผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่ าในระยะยาว ผู้ให้บริการที่ปรับตัวเข้าสู่
ตลาดทั้ง 5 ตลาดดังกล่าว อาจจะมีเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ผู้ให้บริการต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ รวมทั้งกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงธุรกิจให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตลอดเวลา เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน มีความหลากหลายและอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัยข้อจ ากัดและวิกฤตของช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของ
โรค COVID – 19 ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและน าเอากลยุทธ์ที่หลากหลายดังกล่าวมาปรับปรุงการผลิตสินค้าและบริการ
ของไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตคอนเทนต์ และผู้พัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ของไทยควรพิจารณาร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการไทย ในการพัฒนารูปแบบและช่องทางในการยกระดับการขายสินค้า
และบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน รวมทั้งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน เพ่ือให้สินค้าและบริการของไทย สามารถเข้าถึงตลาด และกระจายเข้าไปยัง
เมืองรองที่มีศักยภาพของจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ขณะที่ ภาครัฐไทยสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการปรับตัวทางธุรกิจของไทย 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะพัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการจัด
กิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเคยชินในการปรับตัวของภาค
ธุรกิจไทยในการใช้ระบบออนไลน์เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน  
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ส่องสถานการณ์ “ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน” 

 ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน คือ การด าเนินธุรกิจของจีนที่เริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาร่วมสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนธุรกิจ และการให้บริการ
เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ชาวจีนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีนที่ส าคัญ และเริ่มเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวจีน มีดังนี้ 

1. ตลาดโฆษณาออนไลน์ 

สถานการณ์ตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนในช่วงไตรมาสที่ 4 มีมูลค่า 180,000 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 810,000 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.5 (YoY) เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID – 
19 ส่งผลให้การเผยแพร่โฆษณาลดลง โดยคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดโฆษณาออนไลน์
จะมีมูลค่า 121,210 ล้านหยวน หรือประมาณ 545,445 ล้านบาท อัตราการขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2019 อย่างไรก็ดี การศึกษาออนไลน์ เกมออนไลน์ จะท าให้ความต้องการเผยแพร่โฆษณา
เพ่ิมขึ้น รวมถึงการตลาดออฟไลน์วางแผนเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งโฆษณาโดยใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น  
ท าให้อัตราการเติบโตของตลาดโฆษณาออนไลน์จีนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับประมาณ 4.5 บาท) 

แผนภาพที่ 1 : มูลค่าตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนและอัตราการเติบโต ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 
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1.1 สถานการณ์ตลาดโฆษณาออนไลน์ในแต่ละรูปแบบ 

1) สถานการณ์ธุรกิจ Search Engine ของจีนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 พบว่ามีรายได้ 36,950 
ล้านหยวน หรือประมาณ 166,275 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY) และคาดการณ์ว่าในช่วงไตร
มาสแรกของปี 2020 ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งท าให้รายได้หลักของบริษัทลดลง  
ก็จะส่งผลให้รายได้รายไดจ้ากโฆษณาลดลงตามไปด้วย  

แผนภาพที่ 2 : รายได้และอัตราการเติบโตของธุรกิจ search engine จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

 
2) สถานการณ์ตลาดวิดีโอโฆษณาออนไลน์ พบว่า ผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ท าให้รายได้

ในตลาดวิดีโอโฆษณาออนไลน์บนมือถือลดลง โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 วิดีโอโฆษณาออนไลน์บน
มือถือมีรายได้ถึง 6,950 ล้านหยวน หรือประมาณ 31,275 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 (QoQ) และในช่วง
ไตรมาสแรกปี 2020 มีแนวโน้มขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) ขณะที่ เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 80.3 (YoY)  

3) สถานการณ์ธุรกิจโฆษณาทางโซเชียล โดยภาพรวมทุกช่องทางโซเชียล ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 
พบว่า มีรายได้ 19,160 ล้านหยวน หรือประมาณ 88,245 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 (QoQ) ขณะที่ เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 (YoY) และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกปี 2020 จะมีรายได้ 15,990 ล้านหยวน 
หรือประมาณ 71,955 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.8 (YoY)  

เมื่อพิจารณาเฉพาะ ธุรกิจโฆษณาทางโซเชียลบนมือถือ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 พบว่า มีรายได้ 
16,380 ล้านหยวน หรือประมาณ 73,710 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.1 (YoY) และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2020 จะมีรายได้ 13,650 ล้านหยวน หรือประมาณ 61,425 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.0 (YoY)  
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1.2 วิเคราะห์ผลกระทบของตลาดโฆษณาออนไลน์ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2020 จากเหตุการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19  

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ 

ด้านมุมมองต่อภาคธุรกิจ 

มีความต้องการเพ่ิมขึ้น  : ช่วงเหตุการณ์ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้เกิดการใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ธุรกิจเกม 
และการศึกษาออนไลน์มีความต้องการเพ่ิมข้ึน บริษัท
โฆษณาเพ่ิมข้ึน 

 

มีความต้องการลดลง : การระบาดของโรคฯ ท าให้
ผู้บริโภคออกเดินทางน้อยลง การท่องเที่ยว 
ร้านอาหารซึ่งเป็นการบริโภคหลักออฟไลน์ของธุรกิจ
โฆษณามีปริมาณการเผยแพร่โฆษณาลดลง 

ยุทธศาสตร์ : การออกข้างนอกของผู้บริโภคลดลงในช่วง
การระบาดของโรคฯ กิจกรรมออฟไลน์ต่างๆ มีจ ากัด 
บริษัทโฆษณาต่างๆ ต่างปรับแผนมาพ่ึงพาช่องทาง
ออนไลน์ โดยเฉพาะคลิปวิดีโอสั้นซึ่งเป็นช่องทางท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมากในช่วงการระบาด 

ยุทธศาสตร์ : นอกจากความกดดันในการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึนแล้ว สภาพแวดล้อมของสื่อ และความคิดเห็น
ของประชาชนท าให้บริษัทโฆษณาต้องระมัดระวังการ
ท าการตลาดมากขึ้น 

2. ตลาดบริการการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2.1 ตลาดบริการช าระเงินผ่านมือถือ 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ตลาดบริการช าระเงินผ่านมือถือมีมูลค่า 59.8 ล้านล้านหยวน หรือ
ประมาณ 269.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และช่วงไตรมาสแรกของปี 2020  
คาดว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ จะท าให้ตลาดบริการช าระเงินผ่านมือถือลดลงเหลือ 56.7 ล้านล้าน
หยวน หรือประมาณ 255.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3  
แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ลดลงร้อยละ 5.1  
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แผนภาพที่ 3 : สถานการณ์ตลาดบริการช าระเงินผ่านมือถือปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

 
 ส าหรับส่วนแบ่งในตลาดบริการช าระเงินมือถือ พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 แพลตฟอร์ม Alipay 
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการช าระเงินออนไลน์ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.1 
รองลงมาคือ Tenpay คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.9  

2.2 บริการช าระเงินด้วยการสแกน QR Code 

 ส าหรับสถานการณ์การช าระเงินด้วยการสแกน QR Code ในช่องทางออฟไลน์ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 
พบว่ามีมูลค่า 9.6 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 43.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
ผ่านมา และในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ท าให้มีผู้ใช้บริการช าระเงินด้วยการ
สแกน QR Code ลดลง อย่างไรก็ดี การลดลงดังกล่าวเป็นเพียงพฤติกรรมระยะสั้นของผู้ใช้บริการในช่วงการ
ระบาดเท่านั้น หากการระบาดของโรคฯ คลี่คลายลง คาดว่าตลาดการช าระเงินด้วยการสแกน QR Code ก็จะ
กลับมาฟ้ืนตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Trade Center - Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan 
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road, 
Qingdao, 226071  

Tel: +86-532-68621206 
E-mail: qingdao@ditp.go.th 
Facebook: @ditpqingdao 
Wechat Official: 



- 5 - 
 

 
แผนภาพที่ 4 : สถานการณ์การช าระเงินด้วยการสแกน QR Code ในช่องทางออฟไลน์ ปี 2017 – ไตร
มาสแรกปี 2020 

 
2.3 บริการช าระเงินผ่าน NFC 

ส าหรับสถานการณ์การช าระเงินผ่าน NFC ของจีนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 พบว่ามีมูลค่าการค้า 
9,860 ล้านหยวน หรือประมาณ 44,370 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยในธุรกรรมการช าระเงิน
ทั้งหมด โดยการช าระเงินผ่าน NFC หลักๆ คือในด้านการขนส่งและการเดินทาง ท าให้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคฯ มากที่สุด ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าในไตรมาสแรก ปี 2020 มูลค่าตลาดการช าระเงินผ่าน NFC 
จะลดลงเช่นเดียวกันกับการช าระเงินด้วยการสแกน QR Code 

แผนภาพที่ 5 : สถานการณ์การช าระเงินผ่าน NFC ของจีน ปี 2017 – ไตรมาสแรกปี 2020 
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2.4 วิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 

ผลกระทบระยะสั้น ตลาดบริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการสแกน QR Code ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด แต่จะเป็นเพียงผลกระทบในระยะเวลาสั้น และมีการคาดการณ์ว่าการช าระเงินด้วยการ
สแกนคิดอาร์โค้ดจะกลับมาฟ้ืนตัวในไตรมาสที่ 2 

แนวโน้มการพัฒนาระยะยาว บริษัทให้บริการช าระเงินชั้นแนวหน้าไม่เพียงจะให้บริการความสะดวก
ในด้านการช าระเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แตย่ังพัฒนาขยายการให้บริการความสะดวกในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ใช้บริการแบบครบวงจร ดังนั้น แม้ว่าการระบาดของโรคฯ จะส่งผลให้ตลาดการช าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดผันผวน
ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแอพลิเคชั่นให้บริการช าระเงินจะท าให้การช าระเงินในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค
ชาวจีนด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด  

3. ตลาดการศึกษาออนไลน์ 

 สถิติจาก iiMedia Research (艾媒咨询 อ้ายเหม่ยจือสุน) บริษัทที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ข้อมูลและ
การตลาดจีน เปิดเผยว่า ในปี 2019 ตลาดการศึกษาออนไลน์จีนมีมูลค่า 322,570 ล้านหยวน หรือประมาณ 
1,451,565 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าจะยังคง
ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 19 – 24  ในปี 2019 การศึกษาระดับ K12 (Kindergarten through twelfth 
grade) หรือการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย และการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางออนไลน์มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยส่งเสริมให้การศึกษาออนไลน์มีการขยายตัว นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการ
การศึกษาออนไลน์ก็เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วย แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงคือ การพัฒนาระบบการ
ช าระเงินออนไลน์ และการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ทางออนไลน์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของตลาดการศึกษาออนไลน์มากที่สุด 

แผนภาพที่ 6 : สถานการณ์และคาดการณ์ตลาดการศึกษาออนไลน์ ปี 2012 – 2022 
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ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ถือเป็นการศึกษาที่มีสัดส่วนมากที่สุด
ของตลาดการศึกษาออนไลน์ในประเทศจีน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของตลาดการศึกษาออนไลน์ทั้งหมด 
เนื่องจากผู้ใหญ่มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน เวลาว่างมีจ ากัด และมีวิสัยทัศน์ ท าให้ผู้ใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ
หลักของการศึกษาออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ประโยชน์ในการยกระดับการศึกษา หางาน การสอบ เป็นต้น 
ขณะที่ การศึกษาออนไลน์ของกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนระดับ K12 ก็ก าลังขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
โดยในปี 2019 การศึกษาระดับ K12 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 แต่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 75 ซึ่ง iiMedia Research คาดการณ์ว่าในปี 2022 การศึกษาระดับ K12 
จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28  

3.1 การระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาออนไลน์  

ผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ต่อวงการธุรกิจการศึกษาออนไลน์ ยกตัวอย่าง 1) เมื่อพิจารณาใน
มุมมองของผู้ใช้บริการ การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้ใช้บริการและ
รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์มากข้ึน 2) เมื่อพิจารณาในมุมมองโรงเรียน นอกจากเพ่ิมการรับรู้ของการศึกษา
ออนไลน์แก่ผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ยังท าให้ผู้บริหารเข้าใจทิศทางหรือความต้องการส าหรับการปรับโครงสร้าง
การศึกษาได้เป็นอย่างดี 3) เมื่อพิจารณาจากมุมมองขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เป็นการช่วยปรับ
โครงสร้างองค์กรหรือการยกระดับด้านการใหบ้ริการ และ 4) เมื่อพิจารณาในมุมมองผู้ให้บริการข้อมูล จะท า
ให้เข้าใจสถานการณ์การศึกษาออนไลน์เชิงลึกมากข้ึน และสามารถน าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
มากขึ้น เป็นต้น 

3.2 ข้อเสนอแนะหลังการระบาดของโรค COVID – 19 

ในระยะสั้น ในระยะยาว 

- แนะน าบทเรียนออนไลน์ฟรี จัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด 
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการรายใหม่และ
ส่งเสริมการรักษาผู้ใช้บริการรายเดิม โดยวางแผน
การตลาดที่แตกต่างกันตามกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 
วางแผนหลักสูตรบริการ และเพ่ิมประสบการณ์แก่
ผู้ใช้บริการและรักษาผู้ใช้บริการรายเดิม 
- สร้างบริการแบบบูรณาการเพ่ือให้รักษากลุ่มลูกค้า 
รวมทั้ง จัดให้มีการสอน การเรียน ฝึกฝน ทดสอบและ
วิจารณ์ และประเมินข้อมูลในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- องค์กรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และบริการเพื่อ
ปรับปรุงสถานการณ์การให้บริการและปรับปรุงคุณภาพ
บริการ รวมถึงศึกษาเพ่ือหาต าแหน่งของลูกค้าและข้อดี
ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ 
- เปลี่ยนแปลงรูปแบบของตลาดหลังจากการระบาดโรค
ฯ ให้สามารถก าหนดมูลค่าบริการด้วยตนเอง 
- องค์กรขนาดใหญ่พิจารณาให้ความส าคัญกับตลาด
ชนบท เมืองรองระดับ 3 และ 4  
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4. ตลาดความบันเทิงออนไลน์ 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ตลาดความบันเทิงออนไลน์จีนมีมูลค่าถึ ง 102,630 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 461,835 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสแรกของปี 2020 
ในช่วงการระบาดของโรคฯ มีความต้องการบริโภคความบันเทิงออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาตลาดความบันเทิงโดยรวม ซึ่งคาดว่ามูลค่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 113,310 ล้านหยวน หรือประมาณ 
509,895 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 

แผนภาพที่ 7 : สถานการณ์ตลาดความบันเทิงออนไลน์จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

   
4.1 ตลาด Video Online 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ตลาด Video Online มีมูลค่า 29,790 ล้านหยวน หรือประมาณ 134,055 
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.2 (YoY) และขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 (QoQ) ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2020 ซ่ึงผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ท าให้เนื้อหาการบริโภคโดยรวมค่อนข้างเป็นอิสระ วิธีการผลิต
เนื้อหา และแพลตฟอร์มผู้ให้บริการมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายส าหรับการผลิตเนื้อหาของวิดีโอที่มีความ
ยาวขึ้น 
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แผนภาพที่ 8 : สถานการณ์ตลาด Video Online จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

 
4.2 ตลาด Short Video 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 รายได้ของตลาด Short Video หรือวิดีโอสั้นมีมูลค่าถึง 41,090 ล้านหยวน 
หรือประมาณ 184,905 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซ่ึงเดิมเคยคาดการณ์ว่า
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดวิดีโอสั้นของจีนจะชะลอตัวลงอย่างมาก แต่ผลจากการระบาดของโรคฯ 
กลับส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริโภควิดีโอสั้นเพ่ิมขึ้น ท าให้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมีรายได้ขยายตัว
เพ่ิมข้ึน โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 47,500 ล้านหยวน หรือประมาณ 213,750 ล้านบาท  

แผนภาพที่ 9 : สถานการณ์รายได้ของตลาด Short Video จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 
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4.3 ตลาดวรรณกรรมออนไลน์  

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ตลาดอุตสากรรมวรรณกรรมออนไลน์มีมูลค่า 5,130 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 23,085 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซ่ึงที่ผ่านมา วรรณกรรมออนไลน์
ได้ขยายช่องทางการเผยแพร่เนื้อหามาโดยตลอด โดยช่วงครึ่งปีหลังได้ท าการเผยแพร่เนื้อหาบน Wechat หรือ
ภาษาจีนเรียกว่า Weixin (เว่ยซิน) เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการอ่านออนไลน์  
ประกอบกับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ผลจากการระบาดของโรคฯ และเป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาล
ตรุษจีนท าให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการอ่านวรรณกรรมออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจ านวนและค่าธรรมเนียม
ของผู้อ่านเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งให้รายได้ของอุตสาหกรรมวรณณกรรมออนไลน์ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย  

แผนภาพที่ 10 : สถานการณ์ตลาดอุตสาหกรรมวรรณกรรมออนไลน์ของจีนปี 2018- ไตรมาสแรกปี 2020 

 
4.4 วิเคราะห์ผลกระทบตลาดความบันเทิงออนไลน์จากการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรก

ปี 2020  

- วิดีโอออนไลน์  

ผลกระทบระยะสั้นในด้านบวก ผลกระทบระยะสั้นในด้านลบ ผลกระทบระยะยาวในด้านบวก 

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รายใหม่ 
เนื่องจาก แพลตฟอร์มวิดีโอ
ออนไลน์มีเนื้อหาส าหรับการ
บริโภคทีม่ากขึ้น ท าให้ผู้ใช้
ยินยอมจ่ายเงินมากขึ้น จึงมีผู้ใช้
รายใหม่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์มีการ
โฆษณาที่ค่อนข้างแพร่หลายและ
เข้าถึงผู้ใช้บริการได้เป็นจ านวน
มาก ดังนั้น บริษัทโฆษณาต้อง
ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการ
โฆษณาที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

เป็นการกระตุ้นความกระตือรือร้น
และความต้องการใช้บริการของ
ผู้ใช้ที่มีศักยภาพ 

 

Thai Trade Center - Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan 
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road, 
Qingdao, 226071  

Tel: +86-532-68621206 
E-mail: qingdao@ditp.go.th 
Facebook: @ditpqingdao 
Wechat Official: 



- 11 - 
 

 
- คลิปวิดีโอสั้น  
ผลกระทบระยะสั้นในด้านบวก ผลกระทบระยะยาวในด้านบวก 

- มีรายได้จากการโฆษณา และจ านวน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชัด                         

- รายได้จากค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ และ
การไลฟ์สดเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการบริโภค 

 

- เพ่ิมศักยภาพในการบริโภคและการผลิต
เนื้อหาของผู้ใช้  

- วิดีโอสั้นได้กลายเป็นช่องทางที่ส าคัญใน
การส่งข้อมูล และสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ
ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

- ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ต่อตลาดความบันเทิงออนไลน์ในภาพรวม 

ระยะสั้น ระยะยาว 

เนื่องจากผู้ใช้บริการถูกบังคับให้อยู่บ้าน จึง
ต้องการความบันเทิง เพ่ือบรรเทาความตึง
เครียด และท าให้จ านวนผู้ใช้ขยายตัวและยินดี
จ่ายเงินมากขึ้น 

- เนื้อหาจะเปลี่ยนไป โดยจากเดิมที่เน้น
ปริมาณ จะเปลี่ยนเป็นมีคุณภาพมากข้ึน 

- มีความเป็นไปได้ของการขยาย
แพลตฟอร์มผู้ให้บริการมากข้ึน 

5. ตลาดอีคอมเมิร์ซ 

5.1 ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนมียอดการค้ามูลค่า 3.1 ล้านล้านหยวน 
หรือประมาณ 13.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.5 ขณะที่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.9 และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์จะมียอดการค้า
มูลค่า 2.1 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 9.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 
และลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

แผนภาพที่ 11 : ยอดการค้าตลาดช็อปปิ้งออนไลน์จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 
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ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ มือถือ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 85.9 และตลาดช  อปปิ้งออนไลน์ผ่าน PC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ท าให้ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคใช้เป็นช่องทางหลักในการช้อปปิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 
ของปี 2018 สัดส่วนผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ในตลาดชนบทเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 51.2 โดยพบว่า 
กลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุต่ ากว่า 24 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้บริการเพ่ิมขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ใช้วัยกลางคนมี
แนวโน้มใช้บริการลดลง 

แผนภาพที่ 12 : โครงสร้างของตลาดช็อปปิ้งออนไลน์จีน ปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2019 แอพลิเคชั่นส าหรับช้อปปิ้งออนไลน์มีผู้ใช้รายเดือนเฉลี่ยเป็น
เวลาสูงถึง 2,907 ล้านชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.8   

5.2 ตลาด B2B จีน 

 สถิติจาก iResearch พบว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ผลประกอบการธุรกิจ B2B ขนาดกลาง
และขนาดย่อมของจีนมีมูลค่า 13,800 ล้านหยวน หรือประมาณ 62,100 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.9 
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์ซบเซา โดย 
PMI ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออยู่ที่ 35.7 เป็นตัวเลขที่ต่ าสุดในประวัติศาสตร์ ในเดือนมีนาคม PMI ภาคการผลิต
กลับมาฟ้ืนตัวอยู่ที่ระดับ 52 ซึ่งปกติในช่วงไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่ธุรกิจ SMEs มีการจัดซื้อสูง แต่เนื่องจาก
การระบาดของโรคฯ ท าให้การกลับมาท างานล่าช้าลง การจัดซ้ือจึงต่ า อย่างไรก็ดีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์เพิ่มขึ้น ท าให้คาดการณ์ผลประกอบการของธุรกิจ B2B ขนาดกลางและขนาดย่อมของจีนจะหดตัวลง
เพียงเล็กน้อย 
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แผนภาพที่ 13 : ผลประกอบการของแพลตฟอร์ม B2B ขนาดกลางและขนาดย่อมของจีน ปี 2018 – ไตร
มาสแรกปี 2020 

 
5.3 ตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ 

 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์มีมูลค่า 421,370 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 
22.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากแรงกดดันต่อเศรษฐกิจมหภาคเพ่ิมขึ้น รายได้ของประชากรหดตัว 
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคด้านการท่องเที่ยว ขณะที ่ผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ ในเดือนมกราคม 2020 
ท าให้ในปี 2020 ธุรกิจการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยพบว่า ไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาด
การท่องเที่ยวออนไลน์มีมูลค่า 186,240 ล้านหยวน หรือประมาณ 838,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.8 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ส าหรับสถานการณ์ตลาดตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในช่วงไตรมาสแรกปี 2020 มีมูลค่า 
57,190 ล้านหยวน หรือประมาณ 25,735.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และ
ตลาดตั๋วรถไฟออนไลน์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2019 มีมูลค่า 113,460 ล้านหยวน หรือประมาณ 510,570 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 17.5 จากไตรมาสที่ผ่านมา  

แผนภาพที่ 14 : ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์จีนปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 
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5.4 สถานการณ์ตลาดธุรกิจบริการ Express Delivery 

 ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 ธุรกิจ Express Delivery มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เทศกาลลดราคาที่ส าคัญอย่าง
เทศกาล 618 ของบริษัท JD และเทศกาล 11.11 ของบริษัทอาลีบาบา อย่างไรก็ดีผลกระทบจากการระบาด
ของโรค COVID – 19 ในช่วงต้นปี 2020 นี้ ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปีนี้ ปริมาณการให้บริการ Express 
Delivery ของจีนหดตัวลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลดลงร้อยละ 11.4 และเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
ลดลงร้อยละ 45.1  

แผนภาพที่ 15 : ปริมาณการให้บริการ Express Delivery ของจีนปี 2018 – ไตรมาสแรกปี 2020 

 
5.5 ภาพรวมวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2020 ต่อ

วงการอีคอมเมิร์ซ 
- การระบาดของโรคฯ ท าให้การบริโภคของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคสินค้าที่ไม่จ าเป็น 

อาทิ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนเป็นการบริโภคสินค้าที่จ าเป็น อาทิ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม มากขึ้น 

- ขาดแคลนแรงงานคนในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนและการระบาดของโรคฯ 
อย่างไรก็ด ีหลังแรงงานกลับมาท างานปกติปัญหาด้านโลจิสติกส์ก็เริ่มคลี่คลายลง 

- ช่วงการระบาด ร้านค้าต่างปิดท าการชั่วคราว ท าให้การตลาดผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างหันมาใช้วิธีการถ่ายทอดสด คลิปวิดีโอสั้น เพ่ือดึงดูดความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  

- ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบมากที่สุด ท าให้บริษัทค้าปลีกบาง
แห่งจึงเลือกที่จะใช้รูปแบบพนักงานแนะน าสินค้าบนออนไลน์ เพ่ือรับมือกับผลกระทบทางธุรกิจ นอกจากนี้ 
การระบาดของโรคฯ ยังท าให้บริการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่หยุดขนส่ง ใบสั่งซื้อไม่สามารถจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นจุดอ่อนที่สุดของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในขณะที่ร้านค้าออฟไลน์สามารถจัดส่งสินค้าจากคลังท้องถิ่นใน
ระยะ 3 กิโลเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- ในมุมมองระยะสั้น การระบาดของโรคฯ ช่วยผลักดันให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงหันมาซื้อ
ของสดบนออนไลน์ ทั้งจ านวนและความถี่ในการซื้อของผู้ใช้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น แม้ว่าหลังการระบาดจะมีความ
เป็นไปได้ที่ผู้บริโภคและราคาต่อหน่วยจะลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงผู้บริโภคของบริการอีคอมเมิร์ซของสด
ก็นับว่าประสบความส าเร็จไปอีกข้ันหนึ่ง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ  

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย  

- ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน มีความหลากหลายและอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัยข้อจ ากัดและวิกฤตของช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของ
โรค COVID – 19 ในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงนับว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ท าให้ภาคธุรกิจจีนสามารถฟ้ืนตัวได้ค่อนข้างรวดเร็ว และลดการพ่ึงพาการค้า
ระหว่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ดี 
การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อนก็ยังถือเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่จะอาศัยจังหวะและโอกาสนี้ในการปรับตัว
ทางธุรกิจ โดยน าเอาจุดแข็ง จุดเด่น และความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ธุรกิจของไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาออนไลน์ การช าระเงินด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
การศึกษาออนไลน์ ความบันเทิงออนไลน์ และตลาดอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
ที่ผู้ประกอบการไทยมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวให้มีความทันสมัยและขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนได้เช่นเดียวกัน 
เนื่องจากประเทศไทยมีทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์ และผู้พัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ที่มีศักยภาพ ซ่ึงจะสามารถผนวก
เข้ากับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการส่งออกของไทย เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาบริการและเชื่อมโยงให้เกิด
ช่องทางการส่งออกสินค้าและบริการข้ามพรมแดนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในระยะกลางและระยะยาว หากผู้ประกอบการไทย
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้แล้ว เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
และบริการไทย จะสามารถเจาะตลาดและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และบริการทางเลือกที่น่าสนใจจากผู้บริโภค
ชาวจีนได้อย่างแน่นอน 

โอกาสและแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

- ผู้ผลิตคอนเทนต์ และผู้พัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ของไทยควรพิจารณาร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ส่งออกสินค้าและบริการไทย ในการพัฒนารูปแบบและช่องทางในการยกระดับการขายสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวจีน เพ่ือให้สินค้าและบริการของไทย สามารถเข้าถึงตลาด และกระจายเข้าไปยังเมืองรองที่มี
ศักยภาพของจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

- ภาครัฐไทยสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการปรับตัวทางธุรกิจของไทย เพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะพัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเคยชินในการปรับตัวของภาคธุรกิจไทย
ในการใช้ระบบออนไลน์เพ่ือขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: http://report.iresearch.cn/report/202004/3564.shtml 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 

Thai Trade Center - Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan 
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road, 
Qingdao, 226071  

Tel: +86-532-68621206 
E-mail: qingdao@ditp.go.th 
Facebook: @ditpqingdao 
Wechat Official: 


