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1.  ข้อมูลทั่วไป 

ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนาม 

 

พัฒนาการของเวียดนามในชํวง 30 ปีที่ผํานมา  เวียดนามมีการพัฒนาประเทศอยํางรวดเร็ว รวมถึง
เศรษฐกิจ ในประเทศ จากการปฏิ รูปทาง เศรษฐกิจและการ เมืองภายใต๎น โยบายปฏิ รูป  โดํ ย เหมํย                    
(Doi moi Renovation) ซึ่งเริ่มด าเนินงานในปี 2529 ได๎กระตุ๎นการเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางรวดเร็ว และ     
เปลี่ยนประเทศเวียดนามจากประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแหํงหนึ่งไปสูํประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง 

หลังจากการปฏิรูปดังกลําว เวียดนามได๎มีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านประชากรและสังคมอยําง
รวดเร็ว จ านวนประชากรของเวียดนามในปี 2560 มีอยูํประมาณ 95 ล๎านคน เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 60 ล๎านคน      
ในปี 2529 และคาดวําจะขยายตัวเป็น 120 ล๎านคนภายในปี 2593 โดยร๎อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดในปัจจุบัน
นั้นมีอายุต่ ากวํา 35 ปี และมีการเพ่ิมข้ึนของชนชั้นกลางรายใหมํซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด แตํคาด
วําจะขยายตัวถึงร๎อยละ 26 ภายในปี 2569 อีกทั้งนับตั้งแตํเริ่มใช๎นโยบายปฏิรูปโดํยเหมํยอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในปี 2560 อยูํที่
ร๎อยละ 6.81 ซึ่งสูงกวําที่คาดการณ์ไว๎ เนื่องมาจากแรงสํงจากภาคการเกษตรที่ฟ้ืนตัวจากภัยแล๎งรวมกับภาคการ
ผลิตและการสํงออก  ซึ่งอัตราการเติบโตในระดับนี้แสดงให๎เห็นวําเวียดนามนั้นได๎ฟ้ืนตัวจากความซบเซาของ   
วิกฤตการเงินโลกในชํวงทศวรรษที่ผํานมา อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดียังสํงผลมายังปี 2561 ท าให๎มีการ
คาดดการณ์วําผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามจะอยูํที่ร๎อยละ 6.7 ซึ่งการเติบโตของจีดีพีใน
ลักษณะนี้เป็นไปในวงกว๎างโดยมีแรงสนับสนุนจากอัตราการเติบโตของภาคการผลิตที่แข็งแกรํงอยูํที่ร๎อยละ 13 อีก
ทั้งการเติบโตของผลผลิตภาคการเกษตรก็เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 3.9 ซึ่งสํวนใหญํมาจากผลประกอบการที่ดีในภาคการ
ประมงที่มุํงเน๎นการสํงออก ขณะที่การขยายตัวของภาคบริการยังคงแข็งแกรํงที่ระดับร๎อยละ 6.9 ตามการขยายตัว
ของภาคการค๎าปลีกที่ปรับตัวดีขึ้นด๎วยการบริโภคของภาคเอกชนที่พํุงขึ้นและนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวที่มาก
ขึ้นเป็นประวัติการณ์ 
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เศรษฐกิจของเวียดนามมีประสิทธิภาพทีด่ีขึ้นจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปภายในประเทศ
อยํางตํอเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรํงนั้นจะชํวยเพ่ิมการสร๎างงานและท าให๎รายได๎ของประชากร
เวียดนามเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าไปสูํผลประโยชน์ด๎านสวัสดิการในวงกว๎างและการลดความยากจน  อีกทั้งจากแรง
สนับสนุนของภาครัฐในด๎านการให๎ความรํวมมือส าหรับการลงทุนโดยตรงจากตํางชาติ (FDI) ท าให๎เวียดนาม
กลายเป็นตลาดการค๎าที่นําจับตามอง โดยหนึ่งในแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่ส าคัญ คือ การที่ภาครัฐของเวียดนามได๎
อนุญาตให๎นักลงทุนตํางชาติเป็นเจ๎าของธุรกิจได๎ร๎อยละ 100 และเพ่ิมมาตรการพิเศษเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ซึ่งหนึ่งใน
ธุรกิจที่นับวํานําสนใจมากที่สุด เห็นจะหนีไมํพ๎นตลาดค๎าปลีกของเวียดนาม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาด
ผู๎บริโภคกวํา 95 ล๎านคน 

2. ภาพรวมธุรกิจค้าปลีก 

นับตั้งแตํรัฐบาลเวียดนามอนุญาตให๎นักลงทุนตํางชาติเข๎ามาลงทุนในธุรกิจค๎าปลีกในเวียดนามได๎ใน        
ปี 2552 บริษัทค๎าปลีกของตํางชาติทั้งจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ รวมทั้งไทย ตํางก็ทยอยเข๎ามาลงทุนในธุรกิจค๎าปลีกของเวียดนามอยํางไมํขาดสาย เนื่องจากเล็งเห็นวําเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพในการขยายตัวในระยะยาว ด๎วยปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากการที่เวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญํที่มี
ประชากรมากกวํา 95 ล๎านคน และมีความได๎เปรียบทางด๎านโครงสร๎างประชากรที่มีอายุน๎อย รวมทั้งก าลังซื้อของ
ชาวเวียดนามที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศ รวมถึงสัดสํวนของ
ประชากรเวียดนามที่อาศัยอยูํในเขตเมืองยังมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นด๎วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
ตลาดค๎าปลีกของเวียดนามในอนาคต 

จากสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปในทางที่ดีและข๎อตกลงทางการค๎าหลายฉบับที่ลงนามในชํวงห๎าปี
ที่ผํานมา ท าให๎ธุรกิจค๎าปลีกของเวียดนามเติบโตอยํางรวดเร็ว เห็นได๎จากในปี 2560 เวียดนามอยูํในอับดับที่ 6 ของ
การจัดอับดับการพัฒนาธุรกิจค๎าปลีกทั่วโลก (GRDI) เพ่ิมขึ้นมา 5 อันดับจากปี 2560 อีกทั้งในภูมิภาคอาเซียน 
เวียดนามยังเป็นประเทศที่มีดัชนีการค๎าปลีกสูงเป็นอันดับ 2 (เป็นรองแคํประเทศมาเลเซีย) และจากการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู๎ลงทุนจากตํางประเทศในตลาดค๎าปลีกของเวียดนามท าให๎ธุรกิจท๎องถิ่นต๎องปรับตัว โดยเพ่ิมการลงทุนด๎าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน ท าให๎ผู๎บริโภคได๎รับประโยชน์จาก
กิจกรรมสํงเสริมการขายตําง ๆ  

ธุรกิจค๎าปลีกทีเ่ติบโตรวดเร็วที่สุด คือ ร๎านค๎าปลีกออนไลน์และร๎านสะดวกซื้อ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภคทีก่ าลังมุํงสูํบริการที่สะดวกมากขึ้นอันเนื่องมาจากการด าเนินชีวิตที่ เรํงรีบในเขตเมือง 
ยิ่งไปกวํานั้นร๎านค๎าปลีกจ านวนมากยังได๎ขยายเครือขํายการจัดจ าหนํายของพวกเขาไมํเพียงแตํไปยังเมืองส าคัญ
เทํานั้น แตํได๎ขยายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดผู๎บริโภคที่แตกตํางกันและสร๎างผลก าไรให๎มากข้ึน 
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แผนภูมิแสดงยอดขายและการคาดการณ์ของธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามตั้งแต่ปี 2546-2565 

 
 

ตลาดค๎าปลีกของเวียดนามขยายตัวไมํต่ ากวําร๎อยละ 10 นับตั้งแตํเวียดนามเปิดเสรีให๎นักลงทุนตํางชาติถือ
หุ๎นไดร๎๎อยละ 100 ในปี 2558 เป็นต๎นมา ลําสุดตลาดค๎าปลีกปี 2560 มีมูลคําโดยไมํรวมภาษีอยูํที่ประมาณ 97,000 
ล๎านเหรียญสหรัฐฯ (2,264,420 พันล๎านดํอง) และคาดวําจะสูงแตะระดับ 150,000 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ (3,500,000 
พันล๎านดํอง) ภายในปี 2565 โดยเฉพาะยอดขายของร๎านสะดวกซื้อในเวียดนามชํวงปี 2560-2564 คาดวําจะมีการ
เติบโตทีเ่ร็วที่สุดในอาเซียนเฉลี่ยถึงร๎อยละ 37.4 ตํอปี  

แม๎ปัจจุบันประมาณร๎อยละ 75 ของตลาดค๎าปลีกเวียดนามยังเป็นร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิม แตํพฤติกรรมการ

บริโภคและไลฟ์สไตล์สมัยใหมํของกลุํมชนชั้นกลาง รวมถึงการขยายตัวอยํางรวดเร็วของสังคมเมือง (Urbanization) 

เป็นปัจจัยเรํงให๎ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ (Modern Trade) ของเวียดนามเพ่ิมขึ้นอยํางมากและคาดวําจะเพ่ิมสัดสํวน

เป็นร๎อยละ 45 ของชํองทางค๎าปลีกทั้งหมดในเวียดนามภายในปี 2563 

3. โครงสร้างการค้าปลีกของเวียดนาม 

อุตสาหกรรมค๎าปลีกของเวียดนามประกอบไปด๎วยชํองทางการจัดจ าหนํายหลัก 3 ชํองทาง คือ การค๎าปลีก

แบบดั้งเดิม การค๎าปลีกสมัยใหมํ และการค๎าปลีกออนไลน์ 

     3.1 การค้าปลีกแบบดั้งเดิม 

 ร๎านปลีกแบบดั้งเดิม ได๎แกํ ตลาดสดหรือร๎านขายของช า ซึ่งร๎านค๎าประเภทนี้ได๎ถูกผนวกรวมเข๎ากับ

ชีวิตประจ าวันของผู๎บริโภคชาวเวียดนามไว๎เป็นอยํางดี เนื่องจากวัตถุดิบที่สดใหมํเป็นสํวนส าคัญในการประกอบ
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อาหาร อีกทั้งผู๎บริโภคชาวเวียดนามยังคงตอบสนองความต๎องการในชีวิตประจ าวันของตนได๎ที่ร๎านค๎าปลี กแบบ

ดั้งเดิมเหลํานี้ เพราะ มีความสะดวกสบายในการเดินทางและราคาที่สามารถจับจํายได๎ 

 แม๎วําการค๎าปลีกแบบดั้งเดิมจะมีสํวนแบํงการตลาดจากชํองทางจัดจ าหนํายสินค๎าปลีกที่มากที่สุด แตํกลับมี

อัตราการเติบโตเพียงเล็กน๎อย เนื่องจาก จ านวนของร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิมที่ไมํเพ่ิมขึ้นในชํวง 2-3 ปีที่ผํานมา โดยมี

ตลาดสดประมาณ 8,500 แหํง และร๎านขายของช าประมาณ 1,300,000 ร๎าน ซึ่งสาเหตุที่ร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิมมี

การเติบโตที่น๎อย เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎บริโภค 

อีกทั้งเมื่อรายได๎ของประชากรเวียดนามเพ่ิมขึ้นท าให๎พวกเขาหันมาใสํใจในเรื่องของราคาสินค๎าลดลง โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งในเขตเมืองใหญํที่ชาวเวียดนามจะเต็มใจจํายให๎กับการบริการที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 

3.2 การค้าปลีกสมัยใหม่ 

 การค๎าปลีกสมัยใหมํมีพัฒนาการที่รวดเร็วเป็นอยํางมากในปี 2560 ที่ผํานมา โดยคาดการณ์วํามูลคําการค๎า

ปลีกสมัยใหมํจะมีมูลคําถึงร๎อยละ 45 ของมูลคําการขายปลีกทั้งหมดภายในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันผู๎ค๎าปลีกรายใหญํได๎

กระจายตัวอยูํเพียงแคํในเมืองใหญํของเวียดนามเพียงเทํานั้น เชํน กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ อยํางไรก็ตามการ

ขยายตัวของการค๎าปลีกสมัยใหมํคาดวําจะยังคงด าเนินตํอไปยังที่ตําง ๆ เนื่องจาก ทั้งบริษัทชั้นน าจากในและ

ตํางประเทศก าลังมีแผนที่จะขยายธุรกิจของตนให๎ครอบคลุมไปให๎ทั่วประเทศเวียดนาม การค๎าปลีกสมัยใหมํของ

เวียดนาม ได๎แกํ 

Supermarket และ Hypermarket  

ในปี 2559 เวียดนามมีซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 870 แหํง สํวนใหญํมีการกระจุกตัวอยูํที่เมือง  

โฮจิมินห์และฮานอย ซึ่งคาดวําจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 แหํงภายในปี 2563 เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของเมือง

ใหญํและการที่ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํได๎รับการยอมรับวําเป็นร๎านค๎าส าเร็จรูปส าหรับสินค๎าโภคภัณฑ์ 

ศูนย์การค้า (Shopping Center) 

จ านวนของศูนย์การค๎าก าลังเพิ่มขึ้นและคาดวําจะมีประมาณ 300 แหํงภายในปี 2563 ซึ่งศูนย์การค๎าสํวนใหญํตั้งอยูํ

ที่เมืองใหญํ และภายในศูนย์การค๎ายังเป็นที่จัดจ าหนํายของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศูนย์การค๎าเหลํานี้ได๎

เปลี่ยนจากห๎างสรรพสินค๎าไปเป็นศูนย์การค๎า เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ซึ่งท าให๎ไมํเพียงแตํ

สามารถเลือกซื้อสินค๎าตําง ๆ แตํยังได๎เพลิดเพลินกับสถานบันเทิงตําง ๆภายในศูนย์การค๎าด๎วย เชํน โรงภาพยนตร์

และร๎านอาหาร เป็นต๎น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู๎บริโภคจากการเพียงแคํเลือกซื้อสินค๎าไปเป็นการผํอนคลาย

จากสถานบันเทิงตําง ๆ ได๎ท าให๎ผู๎ค๎าและร๎านค๎าปลีกหลายรายไมํสามารถปรับตัวได๎และต๎องปิดตัวลง 
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ร้านสะดวกซื้อ (Convenience stores) 

ร๎านสะดวกซื้อและมินิมาร์ทมีการเติบโตอยํางรวดเร็วเป็นอยํางมาก เห็นได๎จากจ านวนของสาขาที่มีจ านวนแคํ 350 

สาขาในปี 2557 แตํเพ่ิมขึ้นเป็น 2,600 สาขาในปี 2560 โดยทั่วไปแล๎วร๎านสะดวกซื้อเหลํานี้จะตั้งอยูํในพ้ืนที่ใกล๎ที่

อยูํอาศัย ท าให๎ร๎านสะดวกซื้อเหลํานี้เกิดการแขํงขันในเรื่องของการดึงผู๎บริโภคกับร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิม 

3.3 การค้าปลีกออนไลน์ 

ในชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมา อีคอมเมิร์ซประสบความส าเร็จอยํางมากในเวียดนาม กํอนหน๎านี้ลูกค๎าถือวํา
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแหลํงในการหาข๎อมูล จากนั้นจะไปที่ร๎านค๎าเพ่ือซื้อสินค๎า แตํตอนนี้พวกเขาสามารถสั่งซื้อ
สินค๎าจากที่บ๎านหรือที่ท างาน และได๎รับการจัดสํงอยํางรวดเร็ว ในขณะนี้ชาวเวียดนามมีการซื้อสินค๎าออนไลน์มาก
ขึ้น สินค๎าที่ก าลังได๎รับความนิยมในอีคอมเมิร์ซของเวียดนาม ได๎แกํ สินค๎าแฟชั่น หนังสือ เครื่องส าอาง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และแม๎แตํอาหาร ซึ่งตัวเลขจาก Smartosc ระบุวํา ในปี 2559 รายได๎ในตลาดอีคอมเมิร์ซของ
เวียดนาม มีมูลคํา 2,187 ล๎านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค๎ายอดนิยมที่มีสํวนแบํงการตลาด มูลคํา 
842 ล๎านเหรียญสหรัฐ ตามด๎วยสินค๎าประเภทของเลํนและสินค๎า DIY ที่มีสํวนแบํงทางการตลาดมูลคํา 387 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ และมีการคาดการณ์วํารายได๎จากตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะมีมูลคําประมาณ 4,336 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ ภายในปี 2565 

ชาวเวียดนามใช๎บริการอีคอมเมิร์ซจ านวน 35.4 ล๎านราย ผู๎ใช๎บริการอีคอมเมิร์ซดังกลําวคิดเป็นร๎อยละ 58 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด รายได๎เฉลี่ยตํอผู๎ใช๎บริการ (ARPU) ในตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามอยูํที่        
62.31 เหรียญสหรัฐตํอคนตํอปี ในปี 2560 ซึ่งคาดวําจะเพ่ิมเป็น 96 เหรียญสหรัฐตํอคนตํอปี ภายในปี 2564     
สํวนวิธีการช าระเงินของชาวเวียดนาม จะใช๎วิธีการช าระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ซึ่งร๎อยละ 91 ของชาว
เวียดนามเลือกใช๎วิธีนี้ วิธีการช าระเงินอ่ืน ๆนอกเหนือจากการช าระเงินปลายทาง คือ การโอนเงินผํานธนาคาร บัตร
ช าระเงิน และกระเป๋าเงินออนไลน์ (eWallets)  

4.สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจค้าปลีกของเวียดนาม  

4.1 ลักษณะทางกายภาพของธุรกิจค้าปลีกเวียดนาม 

เนื่องจากมีการใช๎รถจักรยานยนต์เป็นรูปแบบหลักใน
การเดินทางทั้งในเขตเมืองและชนบทของเวียดนาม ผู๎บริโภค
จึงมักจะเลือกใช๎บริการร๎านค๎าปลีกที่สามารถซื้อสินค๎าได๎โดย
ไมํต๎องเสียเวลามากจนเกินไปในการจอดรถจักรยานยนต์ของ
พวกเขา อีกทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแนํน ผู๎บริโภคจึง
ต๎องการความสะดวกสบายจากร๎านค๎าที่อยูํบริเวณใกล๎เคียงกับ
ที่อยูํอาศัยส าหรับการเลือกซื้อของช าทุกวัน เชํน ร๎านค๎าแบบ
ดั้งเดิม ร๎านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก สํวน
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ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยูํในเขตชานเมืองสํวนใหญํจะถูกเลือกใช๎บริการในชํวงสุดสัปดาห์จาก
ผู๎บริโภคท่ีออกไปเที่ยวศูนย์การค๎ากับเพ่ือนหรือครอบครัว 

เนื่องจากร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว เชํน ร๎านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก 
และผู๎ค๎าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น ท าให๎ร๎านค๎าปลีกแบบดั้งเดิมขนาดเล็กมีแนวโน๎มลดลงเนื่องจาก      
คําเชําที่สูงขึ้น นอกจากนี้เจ๎าของร๎านค๎าปลีกหลายรายยังได๎ใช๎อพาร์ทเม๎นเกําในการด าเนินธุรกิจร๎านค๎าของตน และ
หลาย ๆร๎านก็ย๎ายร๎านไปยังถนนเล็ก ๆ เพ่ือลดต๎นทุนคําเชําพื้นท่ี 
 อีกทั้งจากการขยายตัวของเมืองท าให๎มีการเปิดศูนย์การค๎าใหมํหลายแหํง ในเมืองใหญํของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งรวมถึงห๎างสรรพสินค๎า โรงภาพยนตร์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ท าให๎มีผู๎บริโภคจ านวนมากไปใช๎บริการ
ศูนย์การค๎าเหลํานี้ในการซื้อสินค๎าและไปเที่ยวกับเพ่ือนหรือครอบครัว อีกทั้งแนวโน๎มในการใช๎บริการศูนย์การค๎า
เหลํานี้ของผู๎บริโภคก็มีแนวโน๎มที่สูงขึ้น เนื่องมาจากสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีและความต๎องการในการใช๎แบรนด์ชั้น
น าของผู๎บริโภคชาวเวียดนามที่มากยิ่งขึ้น 
  

เวลาเปิด-ปิดท าการ 

 เนื่องจากวิถีการด าเนินชีวิตที่เรํงรีบของผู๎บริโภคในเมืองท าให๎เวลาเปิดท าการของร๎านค๎าปลีกในเมืองใหญํ
ของเวียดนามนั้นยาวนานกวําร๎านค๎าปลีกในแถบชนบทที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงํายกวํา ตัวอยํางเชํน ในขณะที่ร๎านค๎าปลีก
ในเขตเมืองใหญํมักจะเปิดให๎บริการจนถึงเวลา 21.00 น. หรือ 22.00 น. แตํร๎านค๎าหลายแหํงในพ้ืนที่ชนบทมักจะ
ปิดระหวํางเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. นอกจากนี้การปรากฏตัวของร๎านสะดวกซื้อที่เปิด  24 ชั่วโมง         
ประสบความส าเร็จอยํางมากในเขตเมืองใหญํ เนื่องจากร๎านค๎าเหลํานี้มุํงเน๎นที่ผู๎บริโภคที่ชอบใช๎ชีวิตกลางคืนมี
จ านวนมากในเมืองใหญ ํ
 ประเทศเวียดนามนั้นไมํมีข๎อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนวันที่ร๎านค๎าปลีกสามารถเปิดท าการได๎ในแตํละปี จึงท าให๎
ร๎านค๎าปลีกสํวนใหญํในเวียดนามเปิดให๎บริการในวันอาทิตย์ด๎วย เพ่ือให๎สามารถดึงดูดผู๎บริโภคได๎มากขึ้น  อีกทั้งยัง
ไมํมีข๎อจ ากัดทางด๎านกฎหมายในเรื่องของจ านวนชั่วโมงท่ีร๎านค๎าปลีกในเวียดนามสามารถเปิดท าการได๎ในวันอาทิตย์
อีกด๎วย 
 แม๎จะไมํมีข๎อจ ากัดในเรื่องจ านวนเวลาในการเปิดให๎บริการร๎านค๎าปลีกในประเทศเวียดนาม แตํร๎านค๎าปลีก
ที่จะเปิดท าการตลอด 24 ชั่วโมงจะถูกจ ากัดอยูํแคํร๎านสะดวกซื้อเทํานั้น เนื่องจากพนักงานที่จ ากัดและมีคําใช๎จําย
ในการเปิดให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่สูง รวมถึงจ านวนของผู๎บริโภคที่จะใช๎บริการในชํวงเวลากลางคืนมีความไมํ
แนํนอน สํงผลให๎ร๎านค๎าปลีกจ านวนมากในประเทศเวียดนามยังไมํท าการเปิดท าการตลอด 24 ชั่วโมง อยํางไรก็ตาม
ในชํวงเทศกาลที่วุํนวาย เชํน กํอนวันตรุษเวียดนาม เป็นต๎น ผู๎ประกอบการรายใหญํนั้นมีแนวโน๎มที่จะเปิดท าการ
ร๎านค๎าปลีกบางแหํงตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใช๎ประโยชน์จากวันเทศกาลอยํางเต็มท่ี 
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ตารางแสดงเวลาเปิด-ปิดท าการของร้านค้าปลีกต่าง ๆ ปี 2560 

Channel 24-hour 
present? 

Monday-
Friday 

Saturday Sunday Public 
holidays 

Supermarkets  No 07.30-
22.00hrs 

07.30-
22.00hrs 

07.30-
22.00hrs 

Open 

Hypermarkets  No 08.00-
22.00hrs 

08.00-
22.30hrs 

08.00-
22.30hrs 

Open 

Convenience stores  Yes 24 hours 24 hours 24 hours Open 

Food/drink/tobacco 
specialists  

No 08.00-
22.00hrs 

08.00-
22.00hrs 

08.00-
22.00hrs 

Open 

Electronics and appliance 
specialist retailers  

No 10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

Open 

Beauty specialist retailers  No 10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

Open 

Chemists/pharmacies  No 08.00-
21.00hrs 

08.00-
21.00hrs 

08.00-
21.00hrs 

Open 

Optical goods stores  No 08.00-
21.00hrs 

08.00-
21.00hrs 

08.00-
21.00hrs 

Open 

Furniture and homewares 
stores  

No 10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

10.00-
22.00hrs 

Open 

(ข๎อมูลจาก EuroMonitor) 

4.2 เทศกาลและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

Back to school  (ในชํวงกํอนเปิดภาคเรียน ที ่1 ของโรงเรียน)  
สินค๎าที่มีการจัดรายการสํงเสริมการขาย :  เครื่องแตํงกาย
ส าหรับนักเรียน รองเท๎า  เครื่องใช๎ ไฟฟ้า  และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ร๎านค๎าปลีก : ร๎านค๎าปลีกสํวนใหญํจะจัดรายการ
สํงเสริมการขายส าหรับสินค๎า อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน เครื่องเขียน กระเป๋า รองเท๎าและในห๎างสรรพสินค๎า
บางแหํงอาจมีการจัดรายการทั่วไป  เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคซื้อ
สินค๎าอ่ืน ๆนอกจากอุปกรณ์การเรียนด๎วย เนื่องจากในชํวงนี้
จะเป็นชํวงที่นักเรียนเวียดนามใกล๎จะเปิดภาคการศึกษาใหมํหลังจากที่จบกิจกรรมสํงเสริมการขายนี้  อีกทั้งร๎านค๎า
ปลีกหลายรายก็มีกลุํมเป้าหมายเป็นนักเรียนเหลํานี้ด๎วย  
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Black Friday  (วันศุกร์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน หรือหลังวันขอบคุณพระเจ๎า) 
สินค๎ าที่ มี ก ารจัดรายการสํ ง เสริมการขาย : อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแตํงกาย รองเท๎า หนังสือ ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพและความงาม เป็นต๎น 
กลยุทธ์ร๎านค๎าปลีก : ร๎านค๎าปลีกรายตําง ๆ ให๎ความส าคัญกับ
การเสนอราคาสินค๎าที่ต่ า เพ่ือแขํงขันกับร๎านค๎าปลีกรายอ่ืน ๆ 
และเป็นการดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค อีกทั้งร๎านค๎าปลีก
จ านวนมากยังใช๎โอกาสนี้ เพ่ือสํงเสริมประสิทธิภาพการขาย
สินค๎าผํานชํองทางโทรศัพท์สํวนบุคคลด๎วยการให๎สํวนลด
พิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผํานชํองทางโทรศัพท์สํวนบุคคล 
 
วันตรุษเวียดนาม (ชํวงเทศกาลปีใหมํของเวียดนาม)  
สินค๎าที่มีการจัดรายการสํงเสริมการขาย : เครื่องแตํงกาย 
อุปกรณ์ตกแตํงบ๎าน รองเท๎า เครื่องใช๎ไฟฟ้า ของช า และ
เครื่องนุํงหํมส าหรับเทศกาลตรุษตรุษเวียดนาม 
กลยุทธ์ร๎านค๎าปลีก : นี่ถือวําเป็นเทศกาลสํงเสริมการขายที่
ใหญํที่สุดและมีผู๎เข๎ารํวมเยอะที่สุดของปีส าหรับชํองทาง
การค๎าปลีกเกือบทั้งหมด ดังนั้น ร๎านค๎าปลีกจึงได๎พัฒนา
รูปแบบการขายสินค๎าที่เกี่ยวกับวันตรุษเวียดนาม โดยการ
ให๎สํวนลดและแจกของฟรีเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ  
 
11.11 Singles Day (วันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปี)  
สินค๎าท่ีมีการจัดรายการสํงเสริมการขาย : เครื่องแตํงกาย 
รองเท๎า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆที่สามารถขาย
ในชํองทางออนไลน์ได๎  
กลยุทธ์ร๎านค๎าปลีก : ได๎ใช๎โปรโมชั่นการลด แลก แจก 

แถม ในการดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภค รวมทั้งการท า

ในรูปแบบของชํองทางออนไลน์ซึ่งสามารถตอบสนองตํอ

ไลฟ์สไตล์ของวัยหนุํมสาวที่ชื่นชอนความสะดวกสบายได๎

เป็นอยํางดี อีกทั้งยังเล็งเห็นจิตวิทยาเบื้องลึกของผู๎บริโภคกลุํมคนโสด ที่มีทั้งก าลังซื้อและมีอ านาจการตัดสินใจสูง 

ในชํวงเวลาวํางนั้นผู๎บริโภคกลุํมนี้จะใช๎จํายเงินไปกับการกิน-เที่ยว-ช็อปปิ้ง 
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4.3 การจ่ายเงินและการจัดส่งสินค้า 

 ผู๎บริโภคชาวเวียดนามยังคงใช๎เงินสดเป็นวิธีหลักในการซื้อสินค๎าหรือท าธุรกรรมในชีวิตประจ าวัน แม๎จะการ
ใช๎บัตรเครดิตจะเริ่มแพรํหลายขึ้น แตํร๎านค๎าปลีกจ านวนมากไมํสนใจที่จะลงทุนกับการช าระเงินผํานบัตร เพ่ือ
หลีกเลี่ยงคําใช๎จํายในการท าธุรกรรมเพ่ิมเติมที่จะถูกเรียกเก็บโดยธนาคาร ในทางกลับกันร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํใน
เมืองส าคัญ ๆของเวียดนามก็เริ่มที่จะมีการช าระเงินผํานบัตร เพ่ือมอบความสะดวกสบายแกํผู๎บริโภค 
 โดยเห็นแนวโน๎มการช าระเงินผํานโทรศัพท์มากขึ้นในปี 2560 ซึ่งมีผู๎ลงทุนรายใหญํ เชํน Lazada และ 
Mobile World รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายตําง ๆ เพ่ือดึงดูดผู๎บริโภคที่มีความเข๎าใจในการใช๎
เทคโนโลยี เนื่องจากจ านวนผู๎ใช๎สมาร์ทโฟนและการเข๎าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศเวียดนาม การช าระเงิน
ผํานโทรศัพท์มีการคาดการณ์วําจะดีข้ึนในอีก 5 ปีข๎างหน๎า ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนอยํางตํอเนื่องของธนาคาร
ในประเทศและตํางประเทศเพ่ือสร๎างรากฐานที่แข็งแกรํงส าหรับการช าระเงินออนไลน์ 
 บริการจัดสํงสินค๎าในเวียดนามเพ่ิมข้ึนในชํวง 5 ปีที่ผํานมา เนื่องจากความต๎องการในบริการจัดสํงที่เพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของธุรกิจค๎าปลีกออนไลน์ และเมื่อปี 2560 ผู๎ให๎บริการหลายรายได๎ยกระดับระบบการจัดการใน
การให๎บริการจัดสํงสินค๎าให๎มีมาตราฐานเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2559 อีกทั้งนอกเหนือจากการให๎บริการจัดสํงสินค๎า
โดยไปรษณีย์ที่เป็นหนํวยงานของรัฐแล๎ว ยังมีการให๎บริการจากภาคเอกชนทั้งของตํางประเทศและประเทศ
เวียดนามเองที่ท าการแขํงขันกันในเรื่องของราคารวมถึงความเป็นมืออาชีพในการให๎บริการจัดสํงสินค๎า 
 แม๎วําการค๎าปลีกออนไลน์จะมีการขยายตัวอยํางรวดเร็ว แตํวิธีหลักในการช าระเงินของชาวเวียดนามสํวน
ใหญํยังคงเป็นการใช๎เงินสด เนื่องจากผู๎บริโภคจ านวนมากพบวําการจํายด๎วยเงินสดนั้นปลอดภัยในการตรวจสอบ
สภาพจริงของสินค๎ากํอนที่จะจํายเงิน อีกท้ังผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความคิดท่ีวําเป็นเรื่องที่ยุํงยากในการเปลี่ยนจากการ
ช าระสินค๎าด๎วยเงินสดไปเป็นการช าระสินค๎าในรูปแบบบัตรเครดิตและแบบออนไลน์ 
 

4.4 รูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเวียดนาม 

 การผํอนช าระเงินแบบออนไลน์เป็นรูปแบบธุรกิจที่ก าลังเกิดขึ้นใหมํในชํวงนี้ รูปแบบธุรกิจนี้มีแผนผํอน
ช าระเงินให๎กับผู๎บริโภคที่ใช๎บัตรเครดิต โดยไมํต๎องขอเอกสารทางการเงินที่มีขั้นตอนที่ซับซ๎อน อีกทั้งยังมี         
อัตราดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู๎ที่ใช๎บัตรเครดิต ซึ่งการแพรํหลายของการใช๎อินเทอร์เน็ตก็เป็นตัวชํวยกระตุ๎นการเติบโต
ของรูปแบบธุรกิจนี้ตั้งแตํปี 2559 นอกจากนี้จ านวนผู๎ใช๎สมาร์ทโฟนที่มากขึ้นและการเติบโตของธุรกิจค๎าปลีก
ออนไลน์ยังมีบทบาทส าคัญในการกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคเลือกใช๎การผํอนช าระเงินแบบออนไลน์ 
 การพัฒนาธุรกิจรูปแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นภัยคุกคามกับธุรกิจค๎าปลีกแบบดั้งเดิมในระยะยาว แตํมีการ
คาดการณ์เอาไว๎แล๎ววําธุรกิจรูปแบบนี้กับธุรกิจค๎าปลีกแบบดั้งเดิมไมํนําจะมีผลกระทบในเชิงลบตํอกัน เนื่องจากมี
กลุํมเป้าหมายลูกค๎าท่ีตํางกัน โดยธุรกิจการผํอนช าระเงินออนไลน์มีเป้าหมายคือผู๎บริโภคท่ีใช๎บัตรเครดิต สํวนธุรกิจ 
ค๎าปลีกแบบดั้งเดิมมีเป้าหมายอยูํที่ผู๎บริโภครายอ่ืน ๆที่ไมํได๎ใช๎บัตรเครดิต 
 

5.พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม 

 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได๎กํอให๎เกิดความต๎องการผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีความสะดวกและเหมาะสม 
และการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได๎ของตลาดผู๎บริโภคเวียดนาม จากการเติบโต
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อยํางรวดเร็วของชีวิต และขนาดของครอบครัวผู๎บริโภคชาวเวียดนามที่เล็กลง ท าให๎ชาวเวียดนามมีความสนใจใน
การซื้อสินค๎ามากข้ึน โดยชาวเวียดนามมีความชื่นชอบร๎านค๎าที่สามารถเข๎าถึงได๎โดยงําย เชํน ร๎านสะดวกซ้ือตําง ๆ 
 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเวียดนามจะค านึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ที่
รับประทานได๎ และชื่อแบรนด์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่รับประทานไมํได๎ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้งของร๎าน
ที่มีความสะดวก โดยเฉพาะสินค๎าด๎านสุขภาพและความงามได๎กลายเป็นสิ่งที่ถูกใสํใจในการเลือกซื้อเป็นอยํางมาก
ส าหรับผู๎บริโภคชาวเวียดนามแสดงให๎เห็นวําในปัจจุบันชาวเวียดนามมีความระมัดระวังในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น โดยดูจากผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนผสมที่มีคุณภาพและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมก าลังได๎รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้น   
ผู๎ค๎าปลีกท่ีสามารถรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย จะได๎เปรียบในการแขํงขันในตลาดเวียดนาม 

 อีกท้ังความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของชาวเวียดนาม ก าลังท าให๎ไลฟ์สไตล์ของชาว
เวียดนามเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจับจํายใช๎สอยกันมากขึ้น จากเดิมท่ีเน๎นการออมเป็นหลัก รวมถึงความสนใจในการ
ซื้อสินค๎าราคาแพงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต โดยเป็นสินค๎าประเภทเสื้อผ๎า เครื่องใช๎ไฟฟ้า ความบันเทิง ของตกแตํงบ๎าน 
รวมไปถึงประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ 

6.แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในเวียดนาม 

6.1 การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้น 

 แม๎วําการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีการชะลอตัวเล็กน๎อยในปี 2559 ถึง 2560 อยํางไรก็ตาม
การใช๎จํายของผู๎บริโภคยังคงเพ่ิมขึ้นอยํางมากในชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมา เนื่องจากรายได๎ที่เพ่ิมขึ้นและความเชื่อมั่นของ
ผู๎บริโภคตํอสินค๎าท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560 การใช๎จํายของผู๎บริโภคตํอครัวเรือนมีมูลคําถึง 120 ล๎านดํอง ซึ่งสะท๎อน
ถึงการเติบโตในด๎านการใช๎จํายประมาณร๎อยละ 14 (ระหวํางปี 2555 ถึง 2560) อีกทั้งในปี 2561 ทั้งผู๎บริโภคเกํา
และใหมํที่เป็นชนชั้นกลางซึ่งก าลังขยายตัวอยูํในขณะนี้ คาดวําผู๎บริโภคเหลํานี้จะมีความต๎องการซื้ออยํางตํอเนื่อง
ส าหรับผลิตภัณฑ์และสินค๎าสมัยใหมํที่หลากหลาย รวมไปถึงบริการทางการเงินด๎วย 

 เพ่ือสนองตํอความต๎องการในการพยายามยกระดับวิถีชีวิตของตนให๎ดียิ่งขึ้น ผู๎บริโภคชนชั้นกลางจึงมีความ
ต๎องการที่จะกู๎ยืมเงินเพ่ิมมากขึ้นในการซื้อบ๎านหลังใหมํและยานพาหนะเพ่ือยกระดับวิถีชีวิตของพวกเขาในเวลา
เดียวกันนี้ พวกเขาเชื่อวําสามารถที่จะจํายหรือช าระหนี้ที่มีการกู๎ยืมได๎ โดยภาพรวมระหวํางปี 2555 ถึง 2560 มี
ยอดค๎างของสินเชื่อผู๎บริโภคเพ่ิมข้ึนถึงร๎อยละ 95.4 

 

 6.2 ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

 แม๎วําจ านวนประชากรภายในประเทศเวียดนามจะลดลงอยํางรวดเร็ว แตํสัดสํวนผู๎บริโภคที่มีอายุน๎อยยังคง
มีจ านวนมากอยูํภายในประเทศ โดยในปี 2560 ครึ่งหนึ่งของประชากรภายในประเทศเวียดนามนั้นมีอายุ   น๎อยกวํา 
30 ปี และระหวํางปี 2555 ถึง 2560 รายได๎เฉลี่ยของผู๎ที่มีอายุระหวําง 20 ถึง 29 ปี เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 22.3 จนมี
รายได๎เฉลี่ยถึงระดับ 49,779,291 ดํอง ในปี 2560 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 62,671,679 ดํองส าหรับผู๎ที่มีอายุถึง 30 ปี 
แนํนอนวําระดับความเหลื่อมล้ าของรายได๎มีคํอนข๎างสูง ซึ่งหมายความวํา ผู๎บริโภคหลาย ๆคนมีรายได๎มากกวํา
คําเฉลี่ยและอีกหลายคนมีรายได๎น๎อยกวําคําเฉลี่ยเชํนกัน อยํางไรก็ตามกลุํมประชากรวัยหนุํมสาวที่มีความรู๎
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ความสามารถด๎านเทคโนโลยีและมีการศึกษาที่อาศัยและท างานอยูํในเขตเมืองได๎มีสํวนอยํางมากตํอการเพ่ิมระดับ
การใช๎จํายของผู๎บริโภคโดยรวม และคาดวําจะเป็นสํวนส าคัญในการเพ่ิมระดับการใช๎จํายตํอไปในอนาคต 

 เมื่อหนุํมสาวชาวเวียดนามเข๎าสูํวัย 20 ปี พวกเขาก็จะเริ่มคิดถึงการแตํงงานและการสร๎างครอบครัวสํงผล
ให๎หนุํมสาวในวัยนี้มีความต๎องการในการบริโภคสินค๎าและบริการที่เกี่ ยวข๎องกับครัวเรือนและเด็กตามมา        
อยํางไรก็ตามในทางตรงกันข๎ามผู๎บริโภควัยหนุํมสาวสํวนใหญํในปัจจุบันมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นการใช๎จําย เพ่ือ
ตอบสนองตํอความต๎องการของตนเอง เชํน การซื้อเสื้อผ๎า การรับประทานอาหารนอกบ๎าน และการทํองเที่ยว เป็น
ต๎น อาจกลําวได๎วํา นิสัยการบริโภคของชาวเวียดนามที่มีอายุระหวําง 18 -28 ปี วํา วิถีชีวิตของพวกเขามีความ
ยืดหยุํนและอิสระในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทั้งความต๎องการในการบริโภคของพวกเขานั้นมีความชัดเจน 
ตั้งแตํการซื้อรถจักรยานยนตร์ที่ทันสมัยไปจนถึงสมาร์ทโฟนรุํนลําสุด พวกเขามีความกระตือรือร๎นในการใช๎สื่อสังคม
ออนไลน์และชื่นชอบข๎อเสนอที่ดีที่มีคุณภาพสูงและราคาที่ต่ า ซึ่งสํงผลให๎พวกเขาเป็นกลุํมผู๎บริโภคที่มีปริมาณการใช๎
จํายทีเ่ติบโตเร็วที่สุด 

 6.3 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ในปี 2555 มีชาวเวียดนามใช๎อินเทอร์เน็ตเพียงร๎อยละ 37 และเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 50.5 ในปี 2560 และ
คาดวําจะถึงร๎อยละ 87 ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกันในปี 2555 มีเพียง 1 ใน 4 ของครัวเรือนชาวเวียดนามที่ใช๎
สมาร์ทโฟน และเพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ 53.5 ในปี 2560 และคาดวําจะถึงร๎อยละ 94 ภายในปี 2573 และเนื่องจากการ
เข๎าถึงอินเทอร์เน็ตของชาวเวียดนามได๎ขยายตัวอยํางรวดเร็ว ท าให๎การใช๎จํายด๎วยเทคโนโลยีของผู๎บริโภคชาว
เวียดนามเพ่ิมมากข้ึนตามไปด๎วย 

 โดยเฉพาะอยํางยิ่งความนิยมของการซื้อสินค๎าออนไลน์ยังคงเติบโตอยํางตํอเนื่อง สะท๎อนจากมูลคําการค๎า
ปลีกออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 333 ในชํวงปี 2555 ถึง 2560 นอกจากนี้การขยายตัวของผู๎ใช๎สมาร์ทโฟนและ
การเปิดตัวของแอพพลิเคชั่นใหมํ ๆจะชํวยให๎การซื้อสินค๎าออนไลน์บนโทรศัพท์กลายเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับ
ผู๎บริโภค และมีการคาดการณ์วํามูลคําการค๎าปลีกออนไลน์บนโทรศัพท์จะเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 391 ในชํวงปี 2555 
ถึง 2573 

 6.4 การมีบ้านเป็นของตัวเองเพิ่มข้ึน ท่ามกลางการขยายตัวของชนชั้นกลาง  

 จากรายได๎ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรชาวเวียดนาม ท าให๎มีประชากรมีบ๎านเป็นของตนเองมากขึ้นและแนวโน๎ม
การเพ่ิมขึ้นนี้ คาดวําจะอยูํที่ประมาณร๎อยละ 21 ในชํวงปี 2560-2573 และจะเพ่ิมขึ้นตํอไปในอนาคต ตามผล
ส ารวจในปี 2560 ของธนาคารเอชเอสบีซีที่เผยแพรํในเว็บไซต์ vtv.vn ระบุวํา ร๎อยละ 38 ของคนหนุํมสาวใน
เวียดนามมีบ๎านเป็นของตนเอง และร๎อยละ 81 ของจ านวนผู๎ที่ยังไมํมีบ๎านเป็นของตนเอง กลําววํา พวกเขาวางแผน
ที่จะซื้อบ๎านภายใน 5 ปีข๎างหน๎า ท าให๎เกิดความต๎องการที่เพ่ิมข้ึนส าหรับการจ านอง รวมถึงความต๎องการด๎านสินค๎า
และบริการที่เกี่ยวกับครัวเรือน 

 ยกตัวอยํางเชํนในชํวงระหวํางปี 2560 ถึง 2565 มีการคาดการวําเครื่องใช๎ไฟฟ้าขนาดใหญํจะมียอดขาย
เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 40 และเครื่องใช๎ไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 27 สํวนเครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านจะมียอดขาย
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เพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 70 อีกทั้งอัตราการเพ่ิมขึ้นของการมีบ๎านเป็นของตนเองคาดวําจะน าไปสูํตัวเลือกใหมํทางด๎าน
การเงินของผู๎บริโภค เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการในการยกระดับชีวิตของพวกเขา 

 6.5 การย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ของผู้บริโภค 

 จากข๎อมูลในปี 2560 พบวําร๎อยละ 64 ของครัวเรือนชาวเวียดนามได๎ตั้งอยูํในพ้ืนที่ชนบทของประเทศ และ
สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยํางไรก็ตามเนื่องจากการโยกย๎ายของครัวเรือนชาวเวียดนามจากชนบทสูํ
เมืองใหญํที่เพ่ิมข้ึนในชํวงปี 2555 ถึง 2560 ท าให๎จ านวนครัวเรือนในเมืองใหญํเพ่ิมขึ้นถึงร๎อยละ 26.5 ซึ่งเป็นอัตรา
การเติบโตที่มากกวําครัวเรือนในชนบทประมาณ 3 เทํา เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกัน และแนวโน๎มข๎างต๎นนี้คาดวํา
จะด าเนินตํอไปในอนาคต โดยมีการคาดการณ์วําจ านวนครัวเรือนในเมืองจะเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 48 ระหวํางปี 2560 ถึง 
2573 ขณะที่จ านวนครัวเรือนในชนบทจะเพ่ิมข้ึนเพียงร๎อยละ 6 เทํานั้น ในชํวงเวลาเดียวกัน 

 เห็นได๎ชัดวําเนื่องจากครัวเรือนชนบทได๎มีการโยกย๎ายเข๎าสูํตัวเมืองมากขึ้น ด๎วยจ านวนของครัวเรือนใน
เมืองที่เพ่ิมขึ้น สํงผลให๎ความต๎องการในการใช๎สิ่งอ านวยประโยชน์ที่อยูํเฉพาะในเมืองใหญํเพ่ิมมากขึ้นตามไปด๎วย 
เชํน การใช๎บริการร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํที่งํายตํอการเข๎าถึงและมีสินค๎าให๎เลือกหลากหลาย ร๎านอาหาร บาร์และคลับ 
เป็นต๎น จากสิ่งอ านวยความสะดวกเหลํานี้จะท าให๎เกิดความเคยชินในการใช๎ชีวิตในเมือง และจะสํงผลให๎ครัวเรือน
เหลํานี้เกิดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของสินค๎าและบริการ อีกทั้งยังกํอให๎เกิดการเลือกใช๎สินค๎าและบริการที่ตนเห็น
วํามีคุณภาพ 

 แนํนอนวําชาวชนบทจ านวนมากที่ไมํมีทักษะในการท างานสมัยใหมํที่ย๎ายไปอยูํในเมือง และพบวําเป็นสิ่งที่
ยากท่ีจะประสบความส าเร็จจากการท างานสภาพแวดล๎อมแบบเมืองได๎ เป็นผลให๎อยํางน๎อยในระยะสั้นประชากรที่
พ่ึงโยกย๎ายจากชนบทเข๎าสูํเมืองจะยังคงมีรายได๎ที่ต่ าเนื่องจากไมํมีความสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สํงผลให๎
เกิดความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และจะมีผลกระทบตํอการขยายตัวของชนชั้นกลาง 

7.โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย 

เศรษฐกิจของเวียดนามที่เติบโตอยํางรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจอยําง

ตํอเนื่อง ท าให๎รายได๎ของชาวเวียดนามเพ่ิมสูงขึ้น เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองและน าไปสูํการเพ่ิมขึ้นของชนชั้น

กลาง สํงผลตํอเนื่องมายังภาคการค๎าปลีกของเวียดนามที่เติบโตอยํางรวดเร็วอันเนื่องมาจากก าลังซื้อของชาว

เวียดนามที่มากขึ้น ซึ่งถือวําเป็นโอกาสทางการค๎าที่ยิ่งใหญํของสินค๎าจากตํางประเทศในการเข๎ามาเจาะตลาดค๎า

ปลีกเวียดนามรวมไปถึงสินค๎าจากประเทศไทยด๎วย  

 จากพฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูํวิถีชีวิตที่มีความเรํงรีบซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นอยําง

รวดเร็วของสังคมเมืองในเวียดนาม สํงผลให๎สินค๎าประเภทที่สร๎างความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตและสามารถ

ตอบสนองตํอไลฟ์สไตล์สมัยใหมํก าลังได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก ซึ่งชํองทางการจ าหนํายสินค๎าปลีกที่ตอบสนอง

ตํอความต๎องการเหลํานี้ คือ ชํองทางการค๎าปลีกสมัยใหมํ เนื่องจากร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํเป็นแหลํงรวมสินค๎า

หลากหลายชนิด ท าให๎ผู๎บริโภคสามารถเลือกซื้อของที่ต๎องการได๎หลากหลายขึ้น โดยไมํต๎องเสียเวลาในการเดินทาง
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เพ่ือไปซื้อของจากร๎านค๎าหลาย ๆแหํง อีกทั้งร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํที่เป็นประเภทห๎างสรรพสินค๎ายังมีสิ่งอ านวยความ

สะดวกและสถานที่พักผํอนหยํอนใจที่ครบครัน ด๎วยเหตุผลเหลํานี้จึงท าให๎ชํองทางการค๎าปลีกสมัยใหมํได๎รับความ

นิยมเป็นอยํางมากส าหรับผู๎บริโภคชาวเวียดนาม ซึ่งนับวําเป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู๎ประกอบการไทยในการ       

น าสินค๎าเข๎ามาจัดจ าหนํายในชํองทางนี้  

 นอกจากนี้อีกหนึ่งชํองทางที่เป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู๎ประกอบการไทย คือ การค๎าออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยม

มากในเวียดนาม ชาวเวียดนามสมัยใหมํนิยมซื้อสินค๎าผํานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะงํายและสะดวกซึ่งตอบสนอง

ตํอพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวเวียดนาม อีกทั้งจากการเข๎าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นของชาว

เวียดนาม จะสํงผลให๎การค๎าออนไลน์สามารถเติบโตได๎มากในตลาดค๎าปลีกเวียดนาม ดังนั้น ผู๎ประกอบการไทยจึง

ควรหันมาให๎ความส าคัญในการจัดท าเว็บไซต์เพ่ืออัพเดทข๎อมูลบริษัท หรือสินค๎าใหมํ ๆของตน ท าให๎งํายตํอการ

ค๎นหา เปิดโอกาสให๎ลูกคา๎จากชาติอื่นได๎รู๎จักผลิตภัณฑ์และบริษทัของเรามากขึ้น นอกจากนี้ ผู๎ประกอบการสามารถ

ใช๎ประโยชน์จากเว็บไซต์ www.thaitrade.com ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย เพ่ือเพ่ิมชํองทางและโอกาสในการจับคูํทาง

การค๎า ระหวํางผู๎สํงออกไทยและผู๎น าเขา๎จากตาํงประเทศ 

สิ่งส าคัญที่ผู๎ประกอบการไทยที่ต๎องการน าสินค๎าเข๎าสูํตลาดเวียดนามจะต๎องค านึงถึงเป็นอยํางมาก คือ          

เรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสินค๎า เนื่องจาก ผู๎บริโภคชาวเวียดนามในปัจจุบันมีแนวโน๎มการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค๎าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดแข็งของสินค๎าไทยที่ท าให๎ชาวเวียดนามไว๎วางใจและนิยมเลือกซื้อ กลําวคือ 

สินค๎าจากประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงและคุณภาพที่ดีกวําสินค๎าจากประเทศจีนที่ชาวเวียดนามสํวนใหญํใช๎อยูํใน

ปัจจุบันแม๎วําจะมีราคาที่แพงกวําเล็กน๎อย แตํเมื่อเทียบในเรื่องของคุณภาพสินค๎ากลับมีคุณภาพเทียบเทําสินค๎าจาก

ประเทศในเอเชียที่พัฒนาแล๎ว อยํางเชํน ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต๎ที่มีราคาแพงกวําได๎ ดังนั้น ผู๎ประกอบการไทยที่ต๎องการ

น าสินค๎าเข๎าสูํตลาดเวียดนามจึงจ าเป็นต๎องปรับปรุงคุณภาพของสินค๎าให๎ดียิ่งขึ้นเพ่ือให๎สมกับความไว๎ใจในการใช๎

สินค๎าไทยของชาวเวียดนาม รวมไปถึงการสร๎างภาพลักษณ์สินค๎าแบรนด์ของไทยให๎ผู๎บริโภคชาวเวียดนามมีความ

มั่นใจในแบรนด์สินค๎านั้น ๆ แล๎วจะน าไปสูํการซื้อซ้ าในแบรนด์สินค๎าเดิม 
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