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การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือของคนอินเดีย 

  เป็นท่ีทราบกันดีว่าปัจจุบันประชากรอินเดียท่ีเข้าถึงสมาร์ทโฟนมีเพิ่มสูงในขณะเดียวกัน
ข้อมูลล่าสุดพบว่าอินเดียแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงสมาร์ทโฟนไป

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และจากสถิติ
ตั ว เลขยั งสะท้อนว่ าแนวโน้ม
ดั งกล่ าวจะ เพิ่ มสู งขึ้ น เ รื่ อยๆ 
ต่อเนื่องในอนาคต ท้ังจากข้อมูล
การวิ เคราะห์ของบริษัท App 
Annie พบว่าในปี  2560 คน
อินเดียมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ลงบนสมาร์ทโฟนของตนเอง
จ า น ว น ก ว่ า  1 2 . 1  พั น ล้ า น

แอพพลิเคชั่น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับสหรัฐอเมริกาท่ีมีเพียง 11.3 

พันล้านแอพพลิเคชั่น จึงส่งผลอินเดียกลายเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน  
ในช่วงปีท่ีผ่านมาตลาดสมาร์ทโฟนของอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าของอเมริกาและปี 2559 ได้เห็นการ
เปิดตัว Reliance Jio ซึ่งเป็นการด าเนินงานให้บริการอินเตอร์เน็ตต้นทุนต่ า 4G ท าให้มีการใช้งาน
สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นสามเท่าในหกเดือน การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในอินเดียเพิ่มขึ้นสามเท่า
ระหว่างปี 2558 ถึง 2560 ขณะที่สหรัฐอเมริกามีการลดลงร้อยละ 5 ในช่วงเวลาเดียวกัน รายงาน
ฉบับนี้พิจารณาข้อมูลการดาวน์โหลดใน Google Play, iOS App Store และร้านค้า third-party 
Android ซึ่งครองตลาดจีน ท้ังนี้จีนมียอดการดาวน์โหลดคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นท่ัวโลกใน 2560 จ านวน 175 พันล้านแอพพลิเคชั่น ท้ังนี้คนจีนใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อ

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย                             

 17 กมุภาพันธ์ 2560         
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ใช้จ่ายซื้อสินค้าเป็นส าคัญ 
 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวจีนได้เพิ่มการใช้จ่ายในการแสวงหาแอพพลิเคชั่นมากกว่า 33.2 
พันล้านเหรียญ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของยอดรวมท่ัวโลก สหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในอันดับท่ีสองซึ่งใช้
จ่ายน้อยกว่าครึ่งของจ านวนท่ีจีนใช้จ่าย ขณะที่อินเดียใช้เงินเพียง 210 ล้านเหรียญโดยส่งผลให้ถูก

จัดอันดับไว้ท่ีจุดต่ าสุดท่ีอันดับ 30 ในขณะท่ีร้อยละ 97 
ของการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ในอินเดียอยู่บน 
Google Play และ App Store มีสัดส่วนการใช้จ่าย
ผู้บริโภคมากขึ้นร้อยละ 57 ข้อมูลการศึกษายังค้นพบว่า
เหตุผลส าคัญท่ีท าให้การใช้จ่ายมีจ านวนน้อยในอินเดีย
นั้นเป็นผลมาจากความยุ่งยากในการด าเนินการของตัว
แอพพลิเคชั่นเอง ท้ังท่ีผลการส ารวจพบว่าคนอินเดียใช้
เวลากว่า 3 ชั่วโมงต่อวันในการเล่นแอพพลิเคชั่น และมี
กว่า 78 แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เป็นท่ีน่าเสียดาย
ว่าประชากรอินเดียกว่า 300 ล้านคนท่ีใช้สมาร์ทโฟนท่ี
เข้าถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้แต่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่า

ทางการเงินได้อย่างเต็มที่นัก 
ฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนของอินเดียคาดว่าจะเติบโตได้เกือบร้อยละ 50 ใน 5 ปีข้างหน้า 

 โดยท่ัวไป การใช้จ่ายเพื่อการเล่นเกมถือเป็นจุดใหญ่ส าคัญในการสร้างรายได้ของ
แอพพลิเคชั่น เพราะจากข้อมูลพบว่ามีวัฒนธรรมโดยธรรมชาติอยู่แต่เดิมท่ีท้ังในยุโรป เอเชีย
ตะวันออก และสหรัฐอเมริกาท่ีผู้เล่นเกมจะใช้จ่ายเงินไปกับเกมท่ีเป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
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ซึ่งน่าแปลกใจว่าอินเดียไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ตลาดเกมมือถือในอินเดียมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 
ของส่วนแบ่งรายได้ท่ัวโลกเท่านั้น Saurabh Aggarwal ผู้ก่อตั้ง Octro, Inc ซึ่งเป็น บริษัท เกมมือ
ถือ กล่าวว่าผู้เล่นชาวอินเดียยินดีท่ีจะจ่ายเงินส าหรับแอพพลิเคชั่นเกมท่ีสมเหตุสมผลเท่านั้น 
ฉะนั้นหากต้องการให้ผู้เล่นอินเดียจ่ายเงินให้เกมมากยิ่งขึ้น ก็ต้องสามารถดึงดูดให้คนอินเดีย
จ านวนมากๆ มาร่วมกันเล่นเกมดังกล่าวเพื่อให้เกิดกระแสโดยภาพรวมท่ัวประเทศ Octo's Teen 
Patti ครองอันดับเกมโดยผู้บริโภคใช้ iOS และ Android  ของอินเดียในปี 2560 ตามรายงานจาก 
App Annie อีกสองเกมวัยรุ่น patti โดย บริษัท ท่ีแตกต่างกันยังมีคุณลักษณะท่ีส าคัญท่ีท าให้อยู่
ช่วงระดับบน 10 อันดับ นี่จึงเป็นเคร่ืองเน้นความนิยมของเกมท้องถิ่นในประเทศอินเดีย Octro ยัง
ติดอันดับท่ีสองในรายชื่อ บริษัทของอินเดีย ท่ีผู้บริโภคหนึ่งในสามของอินเดียเลือกใช้ 

 

 

ในขณะท่ีแอพพลิเคชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานใน
อินเดียประจ าปี 2560 ข้อมูลสะท้อนว่า Tinder ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับการหาคู่พุ่งมาอยู่ท่ี

อันดับ 2  ท้ังนี้หากประมวล 10 อันดับลักษณะ
แอพพลิเคชั่นท่ีคนอินเดียใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟนจะ
พบว่า Netflik Hotstar Gaana และ Saavn จะติด
อยู่ในอันดับดังกล่าว Netflix และ Hotstar เป็น
บริการวิดีโอคอนเทนต์ขณะท่ี Gaana และ Saavn 
เป็นแพลตฟอร์มการสตรีมเสียง (Gaana เป็นเจ้าของ 
Times Internet) Netflix มีจ านวนสมาชิก 4.2 ล้าน
คนในเดือนมกราคมปีพ. ศ. 2560 ตามรายงานของ 
KPMG และ FICCI ขณะท่ี Hotstar มีจ านวน 63 
ล้านรายมากท่ีสุดส าหรับบริการสตรีมมิ่ งวิดี โอ 

ในขณะท่ีเนื้อหาใน Netflix สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านการสมัครสมาชิก (500-800 รูปีต่อเดือน) 
Hotstar ช่วยให้คุณสามารถชมเนื้อหาได้ฟรีและเสียค่าบริการ เพียง 199รูปีต่อเดือน โดยท้ังสอง
แอพพลิเคชั่นให้ทดลองใช้ฟรีในเดือนแรกของการสมัครสมาชิก บริการสตรีมมิ่งอื่น ๆ ได้แก่ 
Amazon Prime Video, Viaccess Voot และ ALTBalaji ซึ่งเป็นของเครือธุรกิจ Reliance 
Industries ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 24.9 คิดเป็นมูลค่ากว่า ส าหรับ 4.13 พันล้านรูปีในปี 
2560 
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ทางเลือกที่มีมากขึ้น 
ในปี 2559 สตรีมมิงวิดีโอคิดเป็น

ครึ่งหนึ่งของการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
และภายในปี 2564 ส่วนแบ่งการตลาดจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 แต่การท่ีผู้คนจะ
จ่ าย เ งิ นจะ ไม่ ง่ า ย  ส่ ง ผล ให้ โ ฆษณา
กลายเป็นรายได้ส าคัญท่ีแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ ยึดเหนี่ยวไว้ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม
แนวทางการสมัครสมาชิกจะมีความส าคัญ
ต่อความยั่งยืนในระยะยาวของ ในขณะท่ี
การหาผู้สมัครท่ีเสียค่าใช้จ่ายเป็นเร่ืองยาก
ในอินเดีย ท าให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นจะอยู่ยิ่งยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมาย
เหลือเฟือ Jagadeesh Krishnamurthy นักวิชาชีพการบริหารกีฬาวัย 32 ปีในมุมไบได้ยกเลิกการ
สมัครรับข้อมูลจาก Hotstar และ Saavn (แต่เขายังคงสมัคร Netflix Amazon Prime และ 
Apple Music) นอกจากนี้เขายังจ่ายค่าแอพพลิเคชั่นแก้ไขรูปภาพเพียงเพราะเขาต้องการใช้เพื่อ
ท างาน ซึ่งเขาย้ าว่า เขาคงจะยกเลิกท้ังหมดภายหลังจากไม่ได้ท างานด้านนี้แล้ว ท้ังนี้ตัวอย่ าง
ดังกล่าวเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น เพราะคนอินเดียส่วนใหญ่ยังคงนิยมเน้ือท่ีสามารถเข้าถึงได้ฟรี 

 Saudamini Pandey ซึ่งท างานให้กับ NGO ใน Delhi กล่าวมองว่าหาก YouTube ยังคง
เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีให้บริการแบบฟรีเช่นนี้ แอพพลิเคชั่นอื่นท่ีเรียกเก็บเงินคงเติบโตได้ยากมาก
ยิ่งขึ้นในประเทศอินเดีย เธอยอมรับว่าเธอสมัครรับ Netflix ท่ีเป็นเพียงแอพพลิเคชั่นเดียวท่ีต้อง

ช าระเงิน ในขณะท่ี Facebook และ 
YouTube ดูแลความบันเทิงส่วนใหญ่ และ
เธอใช้ Gaana เพื่อสนับสนุนความบันเทิง
โดยภาพรวมบนสมาร์ทโฟน ซึ่ งข้อมูล
สะท้อนว่าการเข้าถึงความบันเทิงส่วนใหญ่
ในภาพรวมของคนอินเดียอาศัย YouTube 
เป็นส าคัญ Manav Seth i  ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดของ ALTBalaji 
กล่าวว่าขณะท่ีปัญหาการช าระเงินได้รับ
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การจัดการผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Paytm และ MobiKwik ความท้าทายคือการผลิต
เนื้อหาท่ีมีคุณภาพท่ีผู้คนต้องการจะจ่าย ALTBalaji มีราคาการสมัครท่ี 100-300 รูปี ต่อเวลา 3 
เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรด้านการเผยแพร่เนื้อหากับ Jio และ Vodafone ซึ่งท าให้
รายการ ALTBalaji มีให้กับสมาชิกของตนบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรด้วย (Jio เป็นพันธมิตรกับ 
Hotstar ด้วย) 
เพ่ิมประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น 

 ไม่เพียง แต่บริการสตรีมมิ่ง แต่แม้แต่ Google ก็ได้
ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อกระตุ้นการ
ซื้อสินค้าบน App Store ท้ังนี้แนวคิดส าคัญคือ
พยายามส่ ง เสริม ให้ลูกค้ าของ  Ai r te l   และ 
Vodafone สามารถช าระเงินค่าแอพพลิเคชั่นบน 
Google Play ด้วยชุดค่าบริการแบบเติมเงินหรือจะ
เรียกเก็บเงินจากใบแจ้งค่าบริการรายเดือน ซึ่งอีก
วิธีหนึ่งในการสนับสนุนการซื้อสินค้าในร้านคือผ่าน
บัตรของขวัญท่ีสามารถซื้อได้ทางออนไลน์หรือท่ี
ร้านค้ากว่า 4,000 แห่ง วิธีการช าระเงินเหล่านี้

พยายามท่ีจะเอาชนะปัญหาท่ีเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ท้ังนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าผู้ให้บริการด้าน
แอพพลิเคชั่น จ าเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ของคนอินเดียหากมุ่งหวัง
ให้เกิดการดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพราะหากใช้อัตราดอลลาร์มาเป็นเครื่องชี้วัด 
คาดว่าคนอินเดยีจะไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น 
 Karan Gambhir หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ Apps และเกมของ Google Play กล่าว
ว่าชาวอินเดียมีส่วนร่วมกับแอพพลิเคชั่นอย่างท่ี
ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อน  ชาวอิ น เดี ยดาวน์ โหลด
แอพพลิ เคชั่นเพิ่มเติมจาก Google Play 
มากกว่าสัญชาติอื่น ๆ Gambhir ตั้งข้อสังเกตว่า
ด้วยโปรแกรม 'Made for India' ท่ี Google จะ
ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพิ่มประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นส าหรับตลาดอินเดียได้ Ravi Teja 
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Bommireddipalli ผู้บริหารระดับสูงของ Robosoft Technologies กล่าวว่า บริษัท ก าลังมอง
หาวิธีใหม่ในการโฆษณาเนื่องจากอินเดียไม่สามารถใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกในการหารายได้ได้ 
ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการโฆษณาจึงเป็นทางออกท่ีส าคัญท่ีมีการเลือกใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดของHarnil Oza ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Hyperlink InfoSystem 
เขากล่าวเพิ่มเติมว่าแอพพลิเคชั่นแบบช าระเงินส่วนใหญ่มีทางเลือกจ านวนมากท่ีจะสามารถท าได้ 
ทางเลือกการเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกจึงไม่มีความจ าเป็นนัก เม็ดเงินโฆษณามือถือในอินเดียมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มเป็นสี่เท่าระหว่าง 2560 ถึง 2564 โดยอยู่ท่ี1.73 พันล้านเหรียญดอลลาร์ตามการ
วิเคราะห์ของ eMarketer ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยตลาด 
 Roopa Kudva หุ้นส่วนของเครือข่าย Omidyar Network เชื่อว่ามีหลายขั้นตอนก่อนท่ี

คนนับล้านท่ีจะเข้าสู่ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกในปี
ท่ีผ่านมาผ่านทางโทรศัพท์ของพวกเขาจะเริ่ม   ช าระ
ค่าบริการออนไลน์ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเริ่มต้นด้ วย
แอพพลิเคชั่น ด้านการสื่อสาร ความบันเทิงและ
เนื้ อหาทางศาสนาตามด้วย WhatsApp และ
แอพพลิเคชั่นเพื่อล้างข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ ซึ่ง
ถัดมาก็จะเข้าสู่แอพพลิเคชั่นท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลและ
ข่ า วส าร  สุ ด ท้ ายผู้ ใ ช้ ง านก็ จ ะพร้ อมส า ห รั บ
แอพพลิเคชั่นท่ีต้องช าระเงิน ซึ่งการเปลี่ยนผ่าน
พฤติกรรมเหล่านี้ต้องใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะกับ
ประเทศขนาดใหญ่อย่างอินเดีย Kudva กล่าว

เพิ่มเติมว่าในขณะท่ีข้อมูลราคาถูกเป็นอุปสรรคส าคัญ อีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องภาษา รายงานของ 
KPMG และ Google เมื่อปี พ.ศ. 2560 ระบุว่าในช่วงปี 2559 ถึง 2564 9 ใน 10 ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตรายใหม่น่าจะเป็นผู้ใช้ภาษาอินเดีย ฉะนั้นยิ่งมีเนื้อหามีภาษาท้องถิ่นมากเท่าใด ผู้คนท่ี
สะดวกสบายจะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
รูปแบบการจ่ายเงินเมื่อใช้บริการ 
 แอพพลิเคชั่น เช่น Dailyhunt ท่ีเป็นรายงานข่าวและข้อมูลล่าสุดประจ าวัน Pratilipi ท่ี
เป็นพื้นท่ีในการแสดงข้อมูลความเห็นของตนเองอย่าง และ ShareChat ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม
ในท้องถิ่นก าลังเข้าสู่ตลาดอินเดียมากยิ่งขึ้น Virendra Gupta ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Dailyhunt 
กล่าวว่า บริษัท จะทดลองรูปแบบการจ่ายเมื่อใช้งาน ซึ่งคาดว่าโฆษณาจะยังคงเป็นรายได้หลักของ
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บริษัท ปัจจุบัน Dailyhunt มีเนื้อหาใน 15 ภาษา
และร้อยละ 5 ของการบริโภคเป็นผู้ใช้งานอ่านข่าว
ภาษาอังกฤษ ในอีกทางหนึ่งผู้ใช้งานกว่าร้อยละ 84 
ของแอพพลิเคชั่น Pratilipi ระบุว่าพวกเขาไม่ได้
รู้สึกแย่นักหากต้องจ่ายเงิน 50-100 รูปีต่อเดือน
เพื่อเข้าถึงข้อมูล หรือหามีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีดีกว่านี้ Pratilipi ได้ระดมทุน
จากนักลงทุนประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึง 
Omidyar Network และ Times Internet เพื่อ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ดีขึ้น ShareChatถือเป็นอีก

หนึ่งแอพพลิเคชั่นท่ีมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าในช่วงปี2560ผ่านมา จึงไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับ
ศักยภาพในตลาดอินเดียโดยมีจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนคาดว่าจะทะลุ 440 ล้านภายในปี 2565 และ
ข้อมูลและโทรศัพท์มือถือกลายเป็นของราคาถูก รวมถึงเมื่อประชาชนได้ใช้จ่ายเงินออนไลน์ท่ี
สะดวกสบายมากขึ้นพวกเขาอาจพิจารณาจ่ายเงินส าหรับแอพพลิเคชั่น อย่างไรก็ตามศักยภาพท่ี
เกิดขึ้นยังไม่สามารถท่ีจะคาดหวังได้ว่าอินเดียจะเติบโตเทียบเท่าจีนและสหรัฐอเมริกา  
 บทวิเคราะห์: จากเนื้อหาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าอินเดียก าลังจะกลายเป็นตลาดใหม่
ของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการแสวงหารายได้ผ่านบริการออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ท้ังข้อมูล
ข่าวสาร ความบันเทิง และการจับจ่ายใช้สอย อินเดียท่ีปัจจุบันมีประชากรเข้าถึงสมาร์ทโฟนกว่า 
300 ล้านคน จึงถือเป็นตลาดส าคัญท่ีระบบออนไลน์จะเข้ามาท างานมากยิ่งขึ้นภายในประเทศ ท้ัง
ในเรื่องการใช้จ่ายเงินท่ีปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นใหญ่ๆ อย่าง Paytm และ MobiKwik ด าเนินงาน
อยู่ซึ่งนับวันจะมีผู้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น อินเดียจึงยังคงเป็นตลาดใหม่ท่ีหน้าสนใจท้ังในเชิงปริมาณ
ผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นฟันเฟือง
ส าคัญท่ีท าให้อินเดียเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตัวเลขรายงานความเติบโดในการเข้าถึงระบบ
อินเทอเน็ตเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญต่อภาพรวมการค้าในอนาคตของอินเดียท่ีจะเปลี่ยนสู่ระบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มก าลังด้านการซื้อในอนาคตจะส่งผลให้ตลาด
แอพพลิเคชั่นของอินเดียค่อยๆสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
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