
                                                       
 

 
Startup ของมาเลเซียน าดิจิตอลสู่ตลาดสด 

 ตลาดสดน่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่คาดว่าจะเห็นการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลอย่างเช่นแอปพลิเคชั่นและการจัดส่งออนไลน์ แต่ Tunku 
Danny Nasaifuddin Mudzaffar แ ล ะ  Tunku Nasruan Adil 
Mudzaffar หรือที่รู้จักในนาม Eddy คิดว่ายังมีโอกาสส าหรับ
แอปตลาดสดหรือ  “ปาซาร์แอป” (Pasar App)  ผู้ พัฒ นา
แอปพลิเคชั่นเล็งเห็นถึงช่องว่างทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบันมี
ให้บริการแอปพลิเคชั่นจัดส่งสินค้าส าหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว     
แต่ยังไม่มีใครให้บริการบรรดาลุงๆ ป้าๆ ในตลาดสด  

แอปดังกล่าวสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคปัจจุบันคุ้นเคยกับ
การส่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและไม่มีเวลาไปเดินตลาด ผู้พัฒนาแอปจึงเล็งเห็นโอกาสและ
แนวโน้มตลาดที่เติบโต นอกจากนี้ไฮเปอร์มาเก็ตก็ยังมีบริการนี้เช่นกัน  Pasar App ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
บริษัท Munaq Holding Sdn Bhd  แต่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มแรกในการให้บริการตลาด  แต่ผู้ริเริ่มแอปตลาด
ในมาเลเซียคือ Pasar Tap ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2016  และให้บริการจัดส่งสินค้าจากตลาดหลักสอง
แห่งรวมทั้งจากผู้ค้าส่งด้วย  ความแตกต่างระหว่าง Pasar App และ Pasar Tap คือผู้ใช้ Pasar Tap จะ              
ไม่ทราบว่าสินค้าที่สั่งซื้อมาจากที่ใด  ขณะที่ผู้ใช้ Pasar App สามารถเลือกหรือเจาะจงซื้อสินค้าจากร้านค้าที่
ระบุชื่อร้านค้าบนแพลตฟอร์ม  จึงสามารถตอบโจทย์ที่มีผู้สูงอายุ เป็นผู้ซึ่งนิยมจ่ายตลาดกับร้านค้าที่รู้จักคุ้นเคย   

กลุ่มเป้าหมายหลักของการบริการแอปตลาดสดคือ แม่บ้านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปตลาด คนหนุ่มสาวหรือ
นักเรียนที่ต้องการของช าสดใหม่ๆ  ในช่วงแรกบริษัทเริ่มให้บริการสมาชิกครอบคลุมพ้ืนที่ Klang Valley, 
Kampar, และ Perak ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ที่มีนักศึกษามากและมีการใช้แอปพลิเคชั่นกันมาก  แต่ใน 
Kampar บริษัทไม่เพียงให้บริการจัดส่งของช า แต่ยังส่งสินค้าอ่ืนๆ เช่น เครื่องใช้ในห้องน้ าและอาหารปรุงส าเร็จ  

ปัจจุบัน Pasar App มีการดาวน์โหลดมากกว่า 10,000 ครั้ง มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนประมาณ 5,000 ราย และ
ตั้งเป้าหมายส าหรับจ านวนดาวน์โหลด 100,000 ครั้งภายในสิ้นปีนี้  อย่างไรก็ดี ความท้าทายของบริษัทฯ คือ
การท าให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกลายเป็นลูกค้าประจ า ปัจจุบันผู้ใช้แอปเป็นประจ ามีจ านวนเพียง 100 ราย                 
บริษัทฯ ตระหนักว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคต้องใช้เวลา เช่นเดียวกันกับการให้ความรู้แก่พ่อค้า
แม่ค้าในการเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ 

การชักชวนให้พ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้ Pasar App ก็เป็นความท้าทาย ซึ่งบริษัทฯ ต้องหาวิธีการที่จะไม่ท าให้วิถี
ชิวิตของบรรดาพ่อค้าต้องปรับเปลี่ยนมากนัก ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอป แอปก็จะแปลง 
ค าสั่งซื้อเป็น SMS ไปยังร้านค้า เพ่ือเข้าถึงพ่อค้าในช่องทางการสื่อสารที่แบบดั้งเดิม  Pasar App จึงเป็น
ช่องทางออนไลน์ที่เข้าไปช่วยสนับสนุนธุรกิจของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ท าให้พ่อค้าแม่ค้าต้องการเข้ามาสู่ระบบ
การค้าดิติตอลมากข้ึน   
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ปัจจุบัน Pasar App มีแผนจะขยายฐานผู้ใช้ในเมืองปีนัง, เปรัค, เคดาห์ และกลันตันก่อนที่จะขยายสู่รัฐทาง
ภาคใต้ในช่วงครึ่งหลังของปี  และในปีหน้าก็จะหาช่องทางเจาะตลาดในซาบาห์และซาราวักต่อไป  ทั้งนี้ 
แผนการขยายธุรกิจของ Pasar App ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการขยายพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการขยาย
บริการอ่ืนๆ ด้วย เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e – wallets) และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพ่ือให้ผู้ใช้
ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้  Pasar App ต้องการขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มตลาด B2B ด้วย 
เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจบริการอาหาร (catering)  โดยบริษัทฯ เห็นว่ากลุ่มตลาดดังกล่าวค่อนข้างมีความ
ยั่งยืนมากกว่า   อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนเรื่องโลจิสติกส์มากขึ้น หากปริมาณการสั่งซื้อมีจ านวน
เพ่ิมขึ้น   และหากบริษัทฯ มีฐานที่มั่นคงในตลาดท้องถิ่นแล้ว ก็จะปูทางไปสู่การขยายธุรกิจในต่างประเทศได้
ต่อไป  ทั้งนี้ แนวโน้มร้านขายของช าออนไลน์เป็นตลาดที่ก าลังเติบโต เห็นได้จากการที่ Amazon เข้าซื้อ
กิจการ Whole Foods    

ที่มา: The Star, 19 มกราคม 2561  

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.   

ด้วยวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้นถือเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในมาเลเซีย ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานของ
มาเลเซียทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ อีกทั้งต้นทุนการจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้       
ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องน าระบบ IT เข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจมากข้ึน เห็นได้จากสายการบินแอร์เอเชียที่เริ่ม
ลดจ านวนพนักงานที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานและใช้ระบบเช็คอินผู้โดยสารด้วยตนเองรวมทั้งการโหลด
สัมภาระ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวการใช้ระบบ  automated boarding gate โดยจะระบุตัวผู้โดยสารโดยใช้
ภาพ (FACES หรือ facial recognition technology)  ส่วนแอปตลาดสดก็ถือเป็นอีกบริการที่เข้ามาตอบ
โจทย์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจที่จะต้องปรับตัว  

นอกจากนี้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการของตลาดมาเลเซียคือ โอกาสของธุรกิจ startup ในมาเลเซีย 
มาเลเซียถือเป็นหนึ่งในผู้น าในอาเซียนที่มีตัวอย่างความส าเร็จของธุรกิจ startup ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับภาคธุรกิจ (ecosystem)  อาทิ กฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย ระดับพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และศักยภาพของบุคลากรด้าน IT  ด้านภาษา
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า 
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีเครื่องมือระดมทุนหรือ Venture Capital ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุน  
กลุ่ม startup ให้สามารถเติบโตได้   การพัฒนาธุรกิจ startup ของไทยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์ของมาเลเซีย เพ่ือขจัดความท้าทายด้านต่างๆ ในส่วนของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการระดมทุนของ startup ในประเทศไทย เป็นต้น  
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