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บทท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ E-commerce 
   

 ในปจจุบันไดกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหมนุษยเพ่ิมขึ้นทุกวัน ทําใหพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไปดวย แนนอนวารวม

ไปถึงพฤติกรรมในการการดําเนินธุรกิจตางๆ เห็นไดชัดจากการจับจายใชสอยจากรานคาสูตลาดออนไลน ทําให 

E-commerce เติบโตและเปนหนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุด ในชวงไมก่ีปทีผานมา โดยขอมูลจาก 

UNCTAD เม่ือป 2559 มูลคา E-commerce แบบ B2C ทั่วโลกมีประมาณ 66.43 ลานลานบาท ซึ่งสราง

โอกาสทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล 

 

1. ความหมายของ E-commerce 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic commerce (E-commerce) คือ การซื้อ-ขายสินคาและ

บริการ หรือการสงเงิน หรือขอมูล ผานเครอืขายอิเล็กทรอนิกสที่ใชอินเทอรเน็ตเปนหลัก ซึ่งธุรกรรมทางธุรกิ

เหลานี้เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบธุรกิจตอธุรกิจ ธุรกิจตอผูบริโภค ผูบริโภคตอผูบริโภค หรือผูบริโภคตอธุรกิจ โดย

คณะกรรมการการแขงขันทางการคาแหงสิงคโปร (Competition Commission of Singapore : CCS) แบง

ประเภทของ E-commerce ดังนี้  

 

 1. Consumer-to-Consumer (C2C) หมายถึง การทําธุรกรรมเชิงพาณิชยระหวางผูบริโภคผาน

บุคคลท่ีสาม (ผูใหบริการแพลตฟอรมออนไลน) ซึ่งผูบริโภคหลายรายสามารถเสนอราคาผลิตภัณฑหรือบริการ

ได เปนวิธีการท่ัวไปที่ใชเพ่ือทําใหการทําธุรกรรมในกรณีนี้เสร็จสมบูรณ เชน e – bay รับประโยชนจากการ

เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาคอมมิชชั่นในราคาซื้อจากผูขาย 
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 2. Consumer-to-Business (C2B) หมายถึง การทําธุรกรรมเชิงพาณิชยที่ผูบริโภค (บุคคล) 

นําเสนอสินคาหรือบริการแกบริ ษัทตางๆ โดย E-commerce ประเภทนี้ เปนที่นิยมมากในการทํา 

crowdsourcing ซึ่งบุคคลจํานวนมากทําสินคาหรือบริการของตนเองข้ึนมาเพื่อเสนอใหกับบริษัทตางๆที่สนใจ

จะซื้อ 

 3. Business-to-Consumer (B2C) หมายถึง การที่ธุรกิจขายสินคาหรือบริการ ใหกับลูกคาที่เปน

ผูบริโภค โดยการคาประเภทนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการขายหนารานจนสามารถมีเว็บไซต 

รานคา หรือหางสรรพสินคาท่ีเสมือนจริงอยูบนอินเตอรเน็ต รวมไปถึงผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาออนไลนได 

โดยไมตองเดินทางไปซื้อสินคาดวยตนเอง 

 4. Business-to-Business (B2B) หมายถึง การที่บริษัททําธุรกิจรวมกัน เชน ผูผลิตขายสินคาหรือ

บริการใหกับผูจัดจําหนาย และผูคาสงที่ขายสินคาหรือบริการใหกับรานคาปลีก ซึ่งครอบคลุมไปถึงการทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดของสินคาหรือบริการท่ีดําเนินการระหวางบริษัท โดยการกําหนดราคาขึ้นอยูกับ

ปริมาณการสั่งซื้อและมักมีการเจรจาตอรอง  

 5. Government-to-Consumer (G2C) หมายถึง รายการทางการคาระหวาง รัฐบาลและบุคคล 

 6. Government-to- Business (G2B) หมาย ถึง รายการทางการค าระหวา ง  รั ฐบาลและ

ภาคเอกชน 

 

2. ขนาดของรูปแบบธุรกิจ  

 รูปแบบธุรกิจ B2B และ B2C เปนสองรูปแบบที่สําคัญที่สุดของตลาด E-commerce ท่ัวโลก ซึ่งจาก

ขอมูลของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา ( The United Nations Conference on 

Trade and Development : UNCTAD ) รายงานวา จากขนาดตลาด E-commerce ทั่วโลก รูปแบบ B2B 

คิดเปนสวนแบงที่มีขนาดใหญที่สุดของตลาด E-commerce ทั่วโลก โดยมีมูลคาประมาณ 19.9 ลานลาน

เหรียญสหรัฐ และรูปแบบ B2C ซึ่งมีขนาดตลาดที่เล็กกวา โดยมีมูลคารวมเพียง 2.2 ลานลานเหรียญสหรัฐ 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันตลาด B2C มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งคาดการณวาภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆทั่วโลก เนื่องมาจากการขยายตัวของคนชั้นกลางอยาง

รวดเร็ว 
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3. สถานการณธุรกิจ E-commerce ในปจจุบัน 

 แนวโนมการเติบโตอยางกาวกระโดดของรายไดชนชั้นกลางในอาเซียน และฐานจํานวนผูบริโภคกวา 

618 ลานคนซึ่งยัง ไมมีการเขาถึงE-commerceที่มากนัก ดึงดูดใหAlibaba ยักษใหญดานตลาดการคา

ออนไลนของจีนตัดสินใจลงทุนใน ตลาดอาเซียนอยางเต็มตัว โดยเริ่มจากการเขาซื้อ Lazada ซึ่งเปนเว็บไซต           

E-commerce ขนาดใหญที่มีธุรกิจถึง 6 ประเทศในอาเซียน ตามมาดวยการประกาศความรวมมืออยางเปน

ทางการระหวาง Ant Financial Services บริษัทแมของ Alipay ซึ่งดําเนินธุรกิจดานบริการธุรกรรมการเงิน

ทางออนไลนอันดับ 1 ของจีนในเครือ Alibaba Group กับบริษัท Ascend Money ในเครือ CP ของไทย และ

เมื่อไมนานมานี้ Lazada ไดประกาศลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของไทย เพื่อตั้งE-commerceพารค 

ศูนยกลางโลจิสติกสโดยหวังใชไทยเปนประตูสู CLMV ไมเพียงเทานั้น Alibaba ยังได รวมมือกับรัฐบาล

มาเลเซียในการกอตั้ง Electronic World Trade Platform (eWTP) เพ่ือสงเสริมการคาระหวาง ประเทศแบบ

ครบวงจรผานการซื้อขายบนแพลตฟอรม รวมถึงความพยายามที่จะลดขั้นตอนและกฎเกณฑดานการคา 

ระหวางประเทศเพ่ือเพิ่มโอกาสทางการคาใหกับ SMEs ทั่วโลก รวมไปถึง Amazon จากสหรัฐอเมริกาเริ่มมี

ความสนใจที่จะเขามาลงทุนดาน E-commerce ในภูมิภาคอาเซียนทําให E-commerce ในภูมิภาคอาเซียน

เปนที่จับตามอง และเกิดการแขงขันในการพัฒนา E-commerce ของแตละประเทศมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลคา E-commerce แบบ B2C ของประเทศตางๆ ป 2558-2559 
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 จากการเปรียบเทียบมูลคา  E-commerce เฉพาะในสวนของมูลคาที่เปนB2C กับประเทศตางๆ 

ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต และกลุมประเทศอาเซียน ดังแสดงในภาพขางตนพบวามูลคา          

E-commerce แบบ B2C ในป 2559 เพ่ิมขึ้นทุกประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี

และการสื่อสารในอันดับตนๆ ของโลก เชน จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ ปุน และเกาหลีใตโดยในป 2559 จีน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเกาหลีใต มีมูลคา E-commerce แบบ B2C ทั้งสิ้น 783.80, 393.85, 147.39 และ 

38.26 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น จากป 2558 คิดเปนรอยละ 16.64, 15.19, 7.00 และ 

17.11 ตามลําดับ 

 ในขณะที่มูลคา E-commerce แบบ B2C ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เรียงตามลําดับ ไดแก ไทย 

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปรและฟลิปปนส มีมูลคาทั้งสิ้น 19.64, 17.48, 5.57, 5.29, 4.13 และ 

0.51 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ 

 หากเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียน จะเห็นไดวาประเทศที่มีอัตราการเติบโตของมูลคา E-

commerce แบบ B2C สูงที่สุด คือ อินโดนีเซียโดยมีอัตราการเติบโตของมูลคา E-commerce แบบ B2C ที่

เพ่ิมขึ้นจากป 2558 คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมา ไดแก มาเลเซีย ไทย และเวียดนามตามลําดับ ดวยมูล

คาที่ เพ่ิมขึ้นจากป 2558 คิดเปนรอยละ 46.92, 38.90 และ36.86 ตามลําดับ 
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บทท่ี 2 ตลาด E-commerce ในประเทศสิงคโปร 

1. มูลคาตลาด E-commerce สิงคโปร 

 ในชวงที่ผานมา ตลาด E-commerce ของสิงคโปรมีการเติบโตอยางรวดเร็ว การซื้อของออนไลนใน

สิงคโปรเพ่ิมขึ้นจาก 1.1 พันลานเหรียญสิงคโปรในป 2553 เปน 3.5 พันลานเหรียญสิงคโปรในป 2557 และใน

ป 2559 สิงคโปรมีมูลคายอดขายของตลาด E-Commerce คิดเปนรอยละ 35 ของยอดขายท้ังหมดในตลาด

เอเชียแปซิฟก คิดเปนมูลคา 675 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2558 การเติบโตของตลาด E-commerce 

ของสิงคโปรมียอดขายการคาปลีก E-Commerce อยูที ่4.4 พันลานเหรียญสิงคโปร ซึ่งถือวาเปนสัดสวนท่ีนอย

เมื่อ เทียบกับยอดขายทั้ งหมดของตลาดค าปลีกทั้ งหมดของสิงคโปร  นั่ นหมายถึ งในตลาดของ                      

E-Commerce ยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก จากขอมูล Euromonitor คาดการณวา ในป 2563 ตลาด                   

E-Commerce สิงคโปรจะขยายตัวรอยละ 11.7 จากปจจุบัน หรือคิดเปนมูลคา 7.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

 ในสวนของมูลคาตลาด E-commerce ในป 2559-2560 และคาดการณ ป2561-2565 ของ

อุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง จําแนกตามประเภทสินคาและบริการ พบวา ในป2560 นั้นมีมูลคา

รวมอยูที่ 3,326 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2559 รอยละ12.51 โดยอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาและสื่อตางๆ มีมูลคาตลาดสูงที่สุดถึง 918.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาไดแก อุตสาหกรรม

ของเลน ของประดิษฐเพ่ืองานอดิเรก หรืองาน DIY มีมูลคาตลาดคิดเปนจํานวน 843.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

อุตสาหกรรมแฟชั่นมีมูลคา 771.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและของตกแตง มีมูลคา 452.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑเพ่ือการดูแลสวนบุคคล มีมูลคา 339.3 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ตามลําดับ 

 โดยการคาดการณของ Statista ในป ป2561-2565 มีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นในทุกอุตสาหกรรมสวน

หนึ่งเปนผลมาจากการที่ผูบริโภคสามารถเขาถึง Smartphone และอินเตอรเน็ตไดงายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการ

ปรับตัวของผูประกอบการ ที่มองเห็นถึงความสําคัญของการทําธุรกิจในรูปแบบ E-Marketplace เพ่ือตอบรับ

 

 

ตาราง มูลคาตลาด E-commerce 2559-2560 และคาดการณ ป2561-2565 

ของอุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง จําแนกตามประเภทสนิคาและบริการ 
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กับความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการเขามามีบทบาทของ E-Commerce มีสวนสําคัญท่ีทํา

ใหตนทุนทางธุรกิจลดลง 

 

2. ขอมูลการจัดอันดับเวปไซตอีคอมเมิรซ 10 อันดับแรกในสิงคโปรป 2561 

 

ที่มา: https://aseanup.com/top-e-commerce-sites-singapore/ 

 

1. Qoo10 Singapore   

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 11,400,000 ครั้ง) 

Qoo10 เปนตลาดออนไลนทีเ่นนสินคาสําหรับผูหญิง และแฟชั่น ซึ่ง

มีชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑของเกาหลี โดยเกิดจากควบรวมของ 

Gmarket, Giosis และ eBay ไดเปลี่ยนชื่อเปน Qoo10 ในป 2555 

และมีการเติบโตอยางมากในเกาหลีใต จนกระท่ังขยายตลาดมาที่

สิงคโปรและไดกลายเปนผูนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในสิงคโปร 

นอกจากนี้ยังมีเปาหมายในการขยายฐานการผลิตในญี่ปุนและเติบโต

ในประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย 

 

2. Lazada Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 9,650,000 ครั้ง) 

Lazada จั ดอยู ใ น อันดับที่  2  ของสิ งค โปร  และ เป นผู นํ า                 

E-Commerce ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีอยูในมาเลเซีย

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม เปนหางสรรพสินคา

ออนไลนที่อนุญาตใหผูคาปลีกเสนอขายผลิตภัณฑของตนเอง 

กอตั้งขึ้นในป 2554 โดย Rocket Internet ท้ังนี้ในป 2556อาลีบา

บาไดซื้อหุนใน Lazada เพ่ือทําขยาย E-Commerce ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
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3. Carousell Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 4,450,000 ครั้ง) 

เดิมเปนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือ ซึ่งตอมา Carousell ไดพัฒนา

เปนเว็บไซตชอปปงออนไลนดวยเพื่อตอบสนองผูใชคอมพิวเตอร

ดวย จะชวยใหผูขายถายภาพของผลิตภัณฑของตนดวยโทรศัพทได

อยางงายดายผานแพลตฟอรม Carousell และสนทนากับผูซื้อ

โดยตรง ซึ่ง Carousell มีอยูในมาเลเซียฟลิปปนสอินโดนี เซีย

ไตหวันออสเตรเลียและฮองกง 

 

4. Ebay Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 2,000,000 ครั้ง) 

เกิดจากอีคอมเมิรซของอเมริกา โดยถูกสรางขึ้นเพื่อการขายของ

ผูบริโภคไปยังผูบริโภค ซึ่งมีสินคาหลากหลายประเภท 

 

5. EZbuy Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 1,550,000 ครั้ง) 

EZbuy เปนแพลตฟอรมการช็อปปงออนไลนเสื้อผา ของใชในบาน 

ความงาม กีฬา ยานยนต และอุปกรณอิ เล็กทรอนิกส  เนน

ผลิตภัณฑจากเกาหลี ไตหวัน และอเมริกา โดยมีการสงเสริมการ

ขาย เชนการใหสวนลดตางๆ เพ่ือจูงใจผูซื้อ ทังนี้ EZbuy มีอยูใน

มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย 

 

6. Zalora Singapore 

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 1,550,000 ครั้ง) 

Zalora เปนเว็บไซตอีคอมเมิรซที่เชี่ยวชาญดานแฟชั่น Zalora มี

สํานักงานอยูที่สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส ไทย 

เวียดนาม ฮองกง และเพ่ิงเปดตัวในไตหวัน 
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7. Shopee Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 1,300,000 ครั้ง) 

Shopee เปนรานคาออนไลนที่ มีความหลากหลาย  โดยผาน         

แอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ Shopee มีสาขาชั้นนําในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้ง มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซียเวียดนาม 

และไตหวัน 

 

8. RedMart  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 1,250,000 ครั้ง) 

RedMart เปนผูนําในรานขายของอุปโภคบริโภคออนไลน ใน

สิงคโปร เชนสินคาจาก อาหารสด (ผลไมผักเนื้อสัตวอาหารทะเล) 

เครื่องดื่ม และของใชในบาน โดยบริษัทตางๆสามารถที่จะขาย

ผลิตภัณฑของตนไดโดยตรงถึงผูซื้อ  

 

9. FairPrice On 

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 760,000 ครั้ง) 

FairPrice On คืออีคอมเมิรซของ FairPrice ซึ่งเปนผูนํารานคา

ปลีกของชําในสิงคโปร โดย FairPrice On ชวยใหลูกคาสามารถ

ซื้อสินคาของใชในครัวเรือน และอาหารสดตางๆ โดยอํานวยความ

สะดวกในดานการขนสงใหกับผูซื้อ 

 

10. Courts Singapore  

(การเขาชมรายเดือน ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2018: 630,000 ครั้ง) 

Courts เปนบริษัทจากสหราชอาณาจักร และไดกลายเปนผูคา

ปลีกอุปกรณไฟฟาและไอทีชั้นนําในสิงคโปร และเอเชียตะวันออก

เฉี ย ง ใ ต  Courts จึ ง มี ช อ งทาง  E-Commerce ให ลู กค า ซื้ อ

ผลิตภัณฑของตนทางออนไลนทางเว็บไซตของพวกเขา 
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3. พฤติกรรมของผูบริโภคสิงคโปร 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 Eshopworld เผยผลสํารวจจํานวนผูที่ซื้อสินคาออนไลนในสิงคโปร ป2560 ทั้งหมด 3.12 ลานคน 

โดย ผูที่มีอายุระหวาง 16-30ป มีพฤติกรรมในการเลนโทรศัพทมือถือถึง 3.4 ชั่วโมงตอวัน หรือคิดเปน 1 วัน

ตอสัปดาห เมื่อเทียบกับผูที่มีอายุระหวาง 46-65 ปในสิงคโปรนั้นยังคงชื่นชอบสื่อแบบดั้งเดิมมากกวา ซึ่งใช

เวลาในการเลนโทรศัพทเพียง 2.3 ชั่วโมงเทานั้น ท้ังนี้ผูที่มีอายุระหวาง 16-30ป  ใชเวลา 1.6 ชั่วโมงในการดู

โทรทัศน 25 นาทีในการฟงวิทยุ และเวลาที่เหลือเพ่ืออานหนังสือพิมพ ซึ่งสวนมากแลวมักจะใชงานผาน

ชองทาง Application Facebook  โดยผลสํารวจยังไดคาดการณจํานวนผูซื้อสินคาออนไลนในสิงคโปร ป 

2561-2564 ที่สูงถึง 4.1ลานคน 

 สําหรับโซเชียลมีเดียที่คนสิงคโปรนิยมใชมากที่สุด ไดแก WhatsApp, YouTube, Facebook, 

Instagram, Facebook Messenger, GooglePlus, Skype, Twitter, LinkedIn, WeChat, LINE, แ ล ะ

Pinterest  

 สวนสินคาและบริการที่คนสิงคโปรนิยมซื้อออนไลนมากท่ีสุด ประกอบดวยสินคาที่เปนElectronics 

และสื่อตางๆ  (27.61%), สินคาที่เปนของเลนและ DIY (25.37%), สินคาแฟชั่นและเครื่องแตงกาย (23.21%), 

เครื่องใชภายในบาน (13.61%), ผลิตภัณฑอาหารและการดูแลรางกาย (8.7%) 

 ผลสํารวจยังระบุอีกวาสินคาและบริการ ของคนสิงคโปรท่ีนิยมซื้อทางออนไลนมากที่สุดจะอยูในชวง

ราคา 1,234 เหรียญสิงคโปร โดยสิงคโปรมีโครงสรางการชําระเงินแบบ E-commerce ที่ครบวงจรที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสํารวจโดย Payvision แสดงใหเห็นวายอดขาย E-commerce ในประเทศ

สวนใหญจะไดรับการชําระดวยบัตรเครดิตและการโอนเงินผานธนาคาร โดยที่วิธกีารจายเงินสดไมเปนที่นิยมใช

กันในสิงคโปร เชนเดียวกับในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจากรายงานของ Forrester 

Research พบวากวา 60% ของยอดขาย E-commerce ของสิงคโปรมาจากคําสั่งซื้อขามประเทศซึ่งมีสัดสวน

         แผนภูมิแสดงจํานวนผูที่ซื้อสินคาออนไลนในสิงคโปรในป 2015-2017 และคาดการณป 2018-2021 
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คอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เชนมาเลเซีย (40%) ญี่ปุน (18%) และเกาหลีใต (25%) สําหรับการซื้อ

สินคาและบริการในตางประเทศ สวนใหญจะไดรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และ Paypal เชนเดียวกัน  

 จากรายงาน ของ App Annie ซึ่งเปนผูใหบริการดานการวิเคราะหขอมูลทางการตลาดสําหรับ 

Mobile Apps ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 การใช Mobile Apps ในสิงคโปรโดยเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 

เมื่อเทียบจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา หรือคิดเปน 12 Apps ตอวัน หรือ 40 Apps ตอเดือน โดยคิดเปน

จํานวนการ downloaded รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 Apps ตอคนใน 1 เดือน ทั้งนี ้จากการสํารวจของ PwC ได

รายงานในเว็บไซต todayonline.com วาในป 2559 โดยเฉลี่ยชาวสิงคโปรรอยละ 60 ของชาวสิงคโปร

ทั้งหมด ซื้อของออนไลนอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน ซึ่งมีขอสังเกตุท่ีนาสนใจคือ ชาวสิงคโปรนิยมเลือกใช 

Mobile Apps ที่ไดรับการพัฒนาในสิงคโปรมากกวา Apps ของประเทศอ่ืน 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางจํานวนยอดผูเขาชมสื่อออนไลนตางๆของผูประกอบการคาปลีกออนไลน ระหวางเดือน

กันยายน – ธันวาคม 2560 ในสิงคโปรผูใชเว็บไซต Qoo10 มียอดการเขาชมเว็บไซต มากที่สุดถึง 14 ลานครั้ง 

ผาน Facebook 382,000 ครั้ง ผาน Instagram รองลงมาเปน Lazada มียอดการเขาชมเว็บไซตถึง 10 ลาน

ครั้ง และอันดับที่ 3 ไดแก EZBuy มียอดการเขาชมเว็บไซต 2 ลานครั้ง  

 ตารางแสดงจํานวนยอดผูเขาชมสื่อออนไลนตางๆของผูประกอบการคาปลีกออนไลน 

ระหวางเดอืนกันยายน – ธันวาคม 2560 ในสิงคโปร 
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 ท้ังนี้ จากรายงานของ Euromonitor International และ Pitney Bowes เมื่อพฤศจิกายน 2560 

พบวา ชาว สิงคโปรมีพฤติกรรมในการไตรตรองอยางรอบคอบกอนซื้อสินคา อยางไรก็ดีความนิยมในการซื้อ

ของออนไลนยังคง ขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการแขงขันทางดานราคาและโปรโมชั่นของ

ผูประกอบการคาปลีกออนไลน ท้ังนี ้มูลคายอดซื้อของออนไลน ป 2555 – 2559 ตอครัวเรือนขยายตัวข้ึนรอย

ละ 108.5 โดยเฉพาะการขยายตัวในป 2558 - 2559 ที่มีการเติบโตถึงรอยละ 31 ของยอดการคาปลีกออนไลน

ทั้งหมดในสิงคโปร  

 

4. ปจจัยที่สงผลตอพฤตกิรรมการซื้อของสิงคโปร 

 4.1 การเจาะตลาดของ Smartphone ในสิงคโปรที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ในป 2559 การใช 

Smartphone ในสิงคโปรขยายตัวถึงรอยละ 79 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมดในสิงคโปร และมีการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นรอยละ 61 จากป 2555  

    4 .2 นโยบาย e-government ของรัฐบาลสิ งคโปร  

เพ่ือใหการติดตอกับรัฐบาลของชาวสิงคโปรและผูประกอบการใน

สิงคโปรมีความสะดวกมากข้ึน ดวยระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี ทํา

ใหสามารถเขาถึงขาวสารและบริการตางๆ ของรัฐบาลไดอยาง

รวดเร็ว โดยจะม ี4 เว็บไซตหลัก ไดแก  

1. เว็บไซตหลักของรัฐบาล (www.gov.sg)  

2. เว็บไซตของชาวสิงคโปร (www.ecitizen.gov.sg)  

3. เว็บไซตสําหรับตางชาติที่เขามาเรียนหรือทํางานในสิงคโปร                                                 

( www.mom.gov.sg)  

4. เว็บไซตสําหรับองคกรธุรกิจตางๆ   

(www.enterprisesg.gov.sg)                        

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ มากกวา 400 หนวยงาน

ในสิงคโปร 
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 4.3 การพัฒนา Mobile Apps ของผูคาปลีกออนไลน  

  การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ผูบริโภคสามารถ

เขาถึง Smartphone และอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวก และงายดาย อีกทั้งการปรับตัวของผูประกอบการที่

มองเห็นถึงความสําคัญของการทําธุรกิจเปน E-Marketplace เพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป และ E-Commerce มีสวนสําคัญที่ทําใหตนทุนทางธุรกิจลดลง 

 

 4.4 แนวทางการตลาด Digital Marketing แนวโนมการตลาดทั่วไปยังคงมีอยู  แต Digital 

Marketing กําลังจะเขามามีบทบาทที่สําคัญ และสามารถสรางความสนใจแกผูบริโภคไดมากขึ้น ทั้งนี้ชองทาง

ที่สําคัญของ Digital Marketing ไดแก  

 Social Media Platforms สื่อออนไลนเปนชองทางการตลาดที่สําคัญมาก ในชวง 2 ปที่ผานมา 

ผูที่ใช Social Media มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การแชรรูปภาพ วีดีโอ หรือเนื้อหาตางๆ เปน

การสื่อสาร และมีการสงตอขอมูลที่รวดเร็ว โดยเฉลี่ย Facebook มีผูใชประมาณ 3.5 ลานคนตอ

เดือน Twitter for Business มีผูใชประมาณ 350,000 – 550,000 คนตอเดือน สวน LinkedIn 

สวนมากเปนการใชเพ่ือการหางาน ซึ่งมีผูใชประมาณ 3 ลานคน  

 การสรางกระแส ใน Social Media การสรางกระแสโดยการใช Hashtag, Like, Poll, Post, 

Share หรือ Tag เปนตน กระแสที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน ไดแก Black Friday, 

Cyber Monday, 11/11 หรือ 12/12 เปนตน  

 การจาง Influencers หรือผูท่ีมีชื่อเสียงจากการมีผูติดตามในโซเชียลมีเดียเปนจํานวนมาก เปน

เครือขายการตลาดมีที่มีอิทธิพล ที่เชื่อมโยงแบรนดกับผูบริโภค ในสินคาที่หลากหลายประเภท 

โดยใชการโฆษณาจาก Influencers โดยจะการตั้ งกลุมผูบริโภคที่ตองการเขาถึง และใช  

Influencers ในกลุมนั้นๆ เปนผูโฆษณา  
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5. กรณีศึกษาบริษัทที่ทําการตลาดแบบ E-commerce ในตลาดสิงคโปร 

 5.1 Prime Now 

 Amazon เปดบริการ Prime Now ในตลาดสิงคโปรอยางเปน

ทางการ ทําใหนักการตลาดในสิงคโปร กังวลวาจะเปนผลกระทบตอสวน

แบงการตลาดของธุรกิจ E-commerce รานคาทางอินเทอรเน็ต (e-

tailers) อาทิ Lazada และ Zalora (รานเสื้อผาออนไลน) และรานคาใน

รูป แบบเดิม (bricks and mortar) อยางหางสรรพสินคา Tesco ใน

สิงคโปร 

 Amazon Prime Now เปนแอพพลิ เคชั่ นบนโทรศัพทมือ ถือ

สําหรับการบริการสงสินคาแบบเรงดวน โดยผูใช จะสามารถเลือก

ชวงเวลาที่ตองการใหนําสินคามาสงไดตั้งแต 06.00-00.00 และสามารถ

สงสินคาแบบเรงดวนภายใน 1 ชั่ ว โมง ได อีกดวยซึ่ งมอบความ

สะดวกสบายและรวดเร็ว ให แกผูบริโภคและอาจเปนคูแขงที่สําคัญตอ

กลุมตลาดเดิมและรานคารูปแบบเดิม ในสิงคโปรที่กําลังดําเนินกิจการอยู ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดสวน

ใหญมองวาธุรกิจ E-commerce และผูที่เปนเจาของรานคารูปแบบเดิม จะไดรับผลกระทบในเชิงบวก  

 ตัวอยางเชน Shirley Zhu ผูอํานวยการโครงการที่ IGD ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ กับเครือขาย

อาหารและสินคาในระดับภูมิภาคในสิงคโปร ไดกลาววา “การท่ี Amazon เขามาเปนผูเลนใหมในสิงคโปร จะ

ชวยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม E-commerce และดึงดูดผูบริโภคใหชอปปงออนไลนกันมากข้ึนเนื่องจาก

สิงคโปรมีอัตราการใชอินเทอรเนตและสมารทโฟนที่สูงแตกลับมีการคาขายทางออนไลนเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย” 

 Mehul Jobanputra ผูรวมกอตั้ง e-tailer ในสิงคโปร ออกมาแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกัน 

“Lazada ดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป 2554 และคอยๆขยายไปยังประเทศเพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การตลาดออนไลนของ Lazada อยูในตําแหนงที่ดีเกินกวาที่จะไดรับผลกระทบจากการเขามาของ Amazon 

เนื่องจากสิงคโปรเปนผูนําการตลาดดาน E-commerce ในระดับภูมิภาคและมีความชํานาญ อีกทั้งยังไดรับ

การสนับสนุนจาก Alibaba” 

 นอกจากนี้ Elvin Too ผูจัดการทั่วไปของ FairPrice Online และ NTUC FairPrice กลาวเสริมวา

“การเขามาของ Amazon ทําใหธุรกิจ E-commerce มีการตื่นตัวและเปนการเพ่ิมความนิยมของรานคาปลีก

ออนไลน มีผลในเชิงบวกและสะทอนใหเห็นความทาทายและโอกาสสาหรับรานคาปลีกในสิงคโปร” 

 อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางราย มองวาตลาดสิงคโปรจะไดรับผลกระทบในเชิงลบ

โดย Adrian Lee ผูอํานวยการวิจัยที่ Gartner มองวาการที่ Amazon เขามาสูตลาดสิงคโปร เปนการแขงขัน 

การคาดิจิทัลที่ดุเดือดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางผู ใหบริการ E-commerce ในระดับภูมิภาค

และระดับทองถ่ิน ผูที่ครองตลาดเดิมอยูแลวอยางสิงคโปรควรคํานึงถึง ความแตกตางของประสบการณที่ลูกคา

จะไดรับและความสามารถในการตอบสนองฐานผูบริโภคที่กาลังเติบโต อีกทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความ

ซับซอนมากขึ้น 

      Amazon Prime now 
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 การที่ Amazon ขยายการตลาดเขามาในสิงคโปร อาจกระตุนใหเกิดธุรกิจ E-commerce และ

ผูบริโภคใชบริการผานทางออนไลนมากขึ้น ซึ่งรานคาปลีกในรูปแบบเดิมอาจไดรับผลกระทบและปดตัวลง โดย 

Mr. Jobanputra ไดแสดงขอมูลความเสียหายที่เกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรมการคาปลีกและอสังหาริมทรัพย 

เชิงพาณิชยของสิงคโปรจากปที่ผานมา ซึ่งความเสียหายเพ่ิมขึ้นทุกป เนื่องจากมีผูเลนออนไลนอยาง Amazon 

และ Zalora เขามา สงผลใหอัตราคาเชาพ้ืนที่รานคาในสิงคโปรตองมีการปรับลดลง 1.5% ในไตรมาสที่ 3 ของ

ป 2559 แตผูเชี่ยวชาญบางสวนกลับมองวา เปนการไดรับผลประโยชนรวมกันและไมมีการเบียดเบียนสวนแบง

การตลาด เพราะในความเปนจริงแลวการตลาดแบบเดิมและรานคา Pop-up จะยังสามารถดําเนินอยูตอไป

เพียงแคตองมีการปรับเปลี่ยนการคาใหเขากับเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้น และตองคอยติดตามพฤติกรรมผูบริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 Luc Andreani กรรมการผูจัดการของ Foodpanda ใหการสนับสนุนในประเด็นนี้วา“เรื่องของสวน

แบงการตลาดและกลุมผูเลนในตลาดที่เกิดนั้น ขึ้นอยูกับรูปแบบการดําเนินงาน ตัวอยางเชน รูปแบบการตลาด 

ของ Foodpanda ท่ีใหบริการสั่งและจัดสงอาหารผานระบบออนไลน ก็ไมมีการเขาไปแยงสวนแบงการตลาด

ของรานอาหารที่เปนการตลาดแบบเดิมแตอยางใด เนื่องจากรานเหลานี้ยังคงอยูในสวนของผูผลิตสินคา และ

ใหบริการหนารานสวนการบริการผานทางออนไลนของ Foodpanda เพียงเพ่ือชวยให ลูกคาสั่งอาหารได

สะดวกและมีการบริการสงอาหารรวดเร็วมากขึ้น สําหรับลูกคาที่ไมสามารถเดินทางมาใชบริการหนารานได” 

 Ms. Shirley Zhu ก็เชื่อวารานคาที่อยูในรูปแบบดั่งเดิมยังคงมีบทบาทสําคัญ โดยกลาววา “IGD 

สิงคโปรมุงเนนใหความสําคัญตอประสบการณของผูบริโภคในการซื้ออาหาร โดยเฉพาะในสินคาประเภท

อาหารสดเนื่องจากผูซื้อมีพฤติกรรมที่ชอบสัมผัสและอยากที่จะตรวจสอบใหแนใจวาอาหารที่พวกเขาบริโภค

นั้นสดและมีคุณภาพดี สาหรับการตลาดของ Zalora ก็จําเปนตองเปดตัวรานคาแบบ Pop-up ในบางพ้ืนที่ที่มี

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือใหผูบริโภคสามารถมองเห็น และ

ไดรับประสบการณโดยตรงกับผลิตภัณฑของตน และเปนแนวทางกอนการชอปปงผานทางออนไลน” 

 สําหรับการตลาดของ Zalora ก็จําเปนตองเปดตัวรานคา แบบ Pop-up ในบางพ้ืนที่ที่มีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีใน แถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือใหผูบริโภคสามารถ มองเห็นและไดรับ

ประสบการณโดยตรงกับผลิตภัณฑของตน และเปนแนวทางกอนการช็อปปงผานทางออนไลน” 

 จากบทความขางตนกลาวไดวาไมวาจะทําการตลาดในชองทางใดก็ตาม การทําความเขาใจพฤติกรรม

และความตองการ ของผูบริโภคถือเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จทางการตลาด 

 “ปจจุบันมีผูคาปลีกหลายรายกําลังพัฒนากลยุทธการขายเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ ผูบริโภค 

รานคาปลีกแบบเดิมยังมีความเก่ียวของกับการคาออนไลนในปจจุบันถึงแมวาความยืดหยุนจะเพ่ิม มากข้ึนก็

ตาม” Mr. Jobanputra กลาวเสริม 

 สําหรับการตลาดของ Amazon ในปจจุบันอยู ในรูปแบบ ของ Omnichannelisation ซึ่ งเปน

การตลาดผสมผสาน ที่ใชวิธีการเขาหาลูกคาแบบหลากหลายชองทางสามารถ เขาไปเปนสวนหนึ่งใน

ประสบการณการการช็อปปงของ ลูกคา รวมถึงการสํารวจพฤติกรรมของลูกคาผานชองทางตางๆ อาทิ รานคา

ปลีก, รานคาออนไลน, รานบนแอปพลิเคชั่น, การขายทางโทรศัพทและการทําธุรกรรม อ่ืนๆไมวาจะเปนการ
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เลือกซื้อ การคืนของ กระบวนการ pre-sale และการบริการหลังการขายทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญ ที่เปน "Amazon 

Response" ไดอธิบายวาAmazon ใหลูกคาสามารถหาซื้อผลิตภัณฑของตนไดทุกที่ท่ีลูกคาตองการและให

รานคาปลีกตางๆกลายเปนโซนแหงความสนุกที่ทางราน และลูกคาสามารถปฏิสัมพันธกันอีกทั้งยังถือเปน

โอกาสในการรวบรวมขอมูลและศึกษา พฤติกรรมของลูกคาที่เขามาใชบริการ 

 ท้ังนี้Adrian Lee กลาวถึงกลุมนักการตลาดในสิงคโปรวานักการตลาดอาจจะตองทํางานหนักกันมาก 

ขึ้นเนื่องจากจะตองสรางประสบการณของลูกคาใหไดรับประสบการณและความประทับใจที่เหมือนกันใน 

ชองทางที่แตกตางกันและตองมีความพรอมในการรับมือกับเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเปลี่ยน 

แปลงตลอดเวลา เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสและไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา  

 ลาสุดมีเทคโนโลยีใหมเกิดข้ึนเปนเทคโนโลยี การผสมผสานโลกเสมือน(Augmented Reality) เพ่ือที่ 

ลูกคาที่สั่งซื้อสินคาผานทางโทรศัพท หรืออินเทอรเน็ตไดเห็นรูปรางและลักษณะของสินคาที่ เสมือนความจริง

เชน การสั่งซื้อเฟอรนิเจอรผานทาง ออนไลนลูกคาสามารถตรวจสอบไดวาสินคามีรูปราง และลักษณะอยางไร 

และอีกหนึ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ คือConversational Artificial Intelligence เปน ระบบโตตอบอัตโนมัติท่ีจะ

ตอบสนองตอวัฏจักร พฤติกรรมของผูบริโภคในขั้นสุดทาย(บริการหลังการขาย) โดยลูกคาสามารถสอบถาม

รายละเอียดเก่ียวกับสินคาผานทางระบบอัตโนมัต ิ

 

 5.2 Shop JJ 

 Mr. Mark C นักธุรกิจชาวสิงคโปร ดํารง

ตํ า แ ห น ง  CEO แ ล ะ  Co-Founder ข อ ง    

ShopJJ, https://shopjj.co/ ได ดํ า เ นิ น ก า ร

จัดทํา platform เพ่ือเปน E-marketplace ของ

สิงคโปร  ที่ขายแบรนดไทยกวา 50 แบรนด  

ประกอบไปดวยสินคา เสื้อ แฟชั่น เครื่องประดับ 

และของตกแตงบานจากไทยใหกับลูกคาชาว

สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง ออสเตรเลีย เยอรมันนี 

ฝรั่งเศส และแคนาดา โดยจําหนายทั้งแบบ B2C 

และ B2B ทั้งนี้รูปแบบ/ชองทางการขายจะเปน

ในลักษณะผูขายไทยสงรูปสินคาและราคามาให ShopJJ โพสตลงเว็ปไซต shopjj.co และผูซื้อในประเทศตางๆ

ทําการสั่งซื้อ ผูขายก็จะมีหนาที่ในการแพ็คสินคา และ ShopJJ จะจัดสง Ninja Van เขาไปรับสินคาที่รานของ

ผูขาย กอนจัดสงผาน DHL ใหผูซื้อในประเทศตางๆตอไป โดยshopJJ คิดคา commission ประมาณ 15% 

ของราคาสินคา ShopJJ จะมีหุนสวนท่ีไทยประสานงานเรื่องการจัดคลังสินคาจากผูขายไทย เพื่อลดอุปสรรค

เรื่องภาษาในการติดตอและการผิดพลาดของการสั่งสินคา  ทั้งนี้ ShopJJ มีเปาหมายตอไปคือ ตองการให

ผูประกอบการ นักออกแบบ แบรนด/สินคาไทยมาขายสินคาใน platform เพิ่มข้ึนจาก 50 แบรนดเปน 200 

แบรนด และมีความประสงคอยางจริงใจที่จะชวยประชาสัมพันธแบรนดสินคาไทยสูตลาดสากล 
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แนวโนมโอกาสของผูประกอบการสิงคโปร 

 จากขอมูล Euromonitor International รายงานวา E-Commerce ในสิงคโประมีการขยายตัวอยาง

ชัดเจนใน 2 ปที่ผานมา ถึงแมวา ในป 2558 จะมียอดขายเพียง 4.4 พันลานเหรียญสิงคโปร ซึ่งถือวาเปน

สัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของตลาดคาปลีกทั้งหมดของสิงคโปร โดย Euromonitor 

คาดการณวาในป 2563 ตลาด E-Commerce สิงคโปรจะขยายตัวรอยละ 11.7 จากปจจุบัน มูลคายอดขาย

คาดวาจะอยูที่ 7.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ดี การเติบโตของ E-Commerce  อาจถูกจํากัดดวย

จํานวนประชาชนในสิงคโปร เนื่องจากเปนประเทศที่มีขนาดเล็กมาก 
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บทท่ี 3 การสนับสนุนของรัฐบาลสิงคโปร  
 ในป 2560 Mr. Heng Swee Keat รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสิงคโปร ประกาศเปดตัว

โปรแกรม The SMEs Go Digital โดยใชเงินงบประมาณจํานวน 80 ลานเหรียญสิงคโปรเพ่ือชวยให SMEs 

กาวสูยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถของสิงคโปรในดานขอมูลและความปลอดภัยในโลกไซเบอร นอกจากนี้ยัง

มีแผนจะเพ่ิมความรวมมือกับคูคาทั่วโลกและลูกคาไดประกาศ โดยจะแบงขั้นตอนการชวยเหลือ ออกเปน 3 

ขั้นตอน ดังนี ้

 1. Industry Digital Plans ผูประกอบการ SMEs จะไดรับความรู เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตดวย 

เทคโนโลยดีิจิทัล 

 2. การใหบริการดานคําปรึกษาผาน SME Digital Tech Hub ตั้งอยูที่ APEX@Henderson ซึ่งกอตั้ง

ขึ้นโดย The Infocomm Media Development Authority’s (IMDA) และดําเนินการโดยสมาคมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (Association of Small and Medium Enterprises / ASME) เปนศูนยกลาง

ผูเชี่ยวชาญที่ใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ SME ที่มีความตองการดานดิจิทัลข้ันที่สูงมากขึ้น เชน 

การวิเคราะหขอมูล และความปลอดภัยในโลกไซเบอร 

(ดขูอมูลเพ่ิมเติมไดที่ : www.digitaltechhub.sg) 

 3. การสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการพัฒนาแลว  
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บทท่ี 4 โอกาสทางธุรกิจ E-commerce ของไทยในสิงคโปร  
 ในป 2559 มูลคา E-commerce แบบ B2C ของประเทศไทย มีมูลคา 703,331.91 ลานบาท ซึ่งถือ

เปนมูลคาสูงที่สุดในอาเซียน และยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมากในอนาคตนอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนที่สงเสริมการ

เติบโตของธุรกิจ E-commerceในประเทศไทยคือ การลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ 

E-commerce โดยผูเลนจากตางประเทศไมวาจะเปนดาน e-Marketplace อยาง Alibaba, LAZADA และ 

11Street รวม ถึงการพัฒนาทางดานe-Logistics และ e-Payment ของภาคเอกชนท่ีมีความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึน้ 

 อีกทั้งธุรกิจดาน E-commerce กลายเปนโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญของคนทั่วไป ผูประกอบการไทย

ทั้งรายเกาและรายใหม ประกอบกับการวางรากฐานของประเทศเพ่ือเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด 4.0 

ของรัฐบาล จึงทําใหธุรกิจดาน E-commerce เปนกลไกสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยใหพัฒนาไปอีกขั้นในอนาคต 

 ปจจุบันนี้ชองทางการซื้อขายสินคาออนไลนถือวาไดกาวเขาสูการซื้อขาย โดยใช Social Media 

network อยางเต็มรูปแบบ เชน การโฆษณาและประชาสัมพันธบน Facebook, YouTube, Instagram และ 

Line ที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีหลากหลาย และผูประกอบการสามารถเขาถึง

ผูบริโภคตรงตามเปาหมายไดอยางรวดเร็ว การใชชองทางการคาขายผานการโฆษณาถือเปนทางเลือกใหมที่

เกิดขึ้น โดยเปนนวัตกรรมใหมเพ่ือตอบโจทยการคาขายออนไลนที่คุมคาแกการลงทุน 

 สิงคโปรถือเปนประเทศมีการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่สมัยใหม รวมถึงแผนการ

พัฒนา ประเทศเพ่ือการกาวสู Smart Nation ในป 2567 ทําใหชาวสิงคโปรสวนมากสามารถเขาถึงการใช

ประโยชนของ IoT และสื่อออนไลนไดมากข้ึน แตดวยการพัฒนาที่รวดเร็วทําใหชีวิตความเปนอยูของชาว

สิงคโปรเรงรีบไปดวย การเขามาของการคาปลีกออนไลนจึงสามารถตอบโจทยความตองการของชาวสิงคโปรได

เปนอยางดี อีกทั้ง สิงคโปรมีระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย ระบบการขนสงที่ดี บริการหลังการขาย และความ

ซื่อตรงในการทําธุรกิจ จึงทําใหการคาปลีก E-Commerce ของสิงคโปรเตบิโตอยางรวดเร็ว 

 สําหรับผูประกอบการไทย โอกาสทางธุรกิจในสิงคโปรถือวาเปนตลาดที่ลงทุนเปนอยางยิ่ง เพราะมี

นโยบายจากภาครัฐเพ่ือการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ รวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดลอมในการ

ลงทุน  อีกทั้งสิงคโปรยังครองอันดับหนึ่งของโลกในดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการลงทุน ท้ังกายภาพและระบบ

ดิจิทัล  และสิงคโปรยังครองอันดับ 1 ของโลกในดานประเทศท่ีงายตอการลงทุน เชนเดียวกันกับความสามารถ

ดานแรงงานของสิงคโปรซึ่งก็เปนอันดับ 1 ในดานการวัดมูลคาประสิทธิภาพของแรงงาน และที่สําคัญยังเปน

ประเทศท่ีมีความโปรงใสมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก และเปนประเทศท่ีมีการคอรัปชั่นนอยที่สุดในเอเชีย 

 มุมมองดานนโยบายการคาเสรี ซึ่งเอื้อประโยชตอผูประกอบการ SME และนักลงทุนตางชาติ 

เนื่องจากสิงคโปรเปนประเทศที่มีนโยบายการคาเสรี จึงไมมีนโยบายกีดกันทางการคากับนักลงทุนจากตางชาติ 

ชาวตางชาติจึงสามารถถือหุนได 100% กฎระเบียบตางๆ ก็เอ้ือตอนักลงทุนตางชาติอยางมาก เชน ไมมีการ

กําหนดเงินลงทุนข้ันต่ํานักลงทุนตางชาต ิสามารถโอนเงนิตราตางประเทศและผลกําไรกลับประเทศไดอยางเสรี 

เปนตน นอกจากนั้นกฎหมายของสิงคโปรยังมีความเขมงวดและชัดเจน โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทาง
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ปญญา สําหรับบริษัท SME สิงคโปรมีหนวยงาน Enterprise Singapore ซึ่งรับผิดชอบในการสงเสริมเศรษฐกิจ

และการคาระหวางประเทศ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนา SME ในสิงคโปรใหสามารถขยายตัวไปสูตลาดโลกได 

ถึงแมวา Enterprise Singapore ไมไดมีนโยบายชวยเหลือหรือสนับสนุนบริษัท SME จากตางประเทศโดยตรง

แตก็มีนโยบายสงเสริมการลงทุนในประเทศ และพยายามสงเสริมใหสิงคโปรเปนศูนยกลางของ SME ใน

ภูมิภาค 

 สําหรับโอกาสของสินคาไทยนั้น เนื่องจากมีสินคาไทยหลายรายการไดรับการยอมรับอยางมากทั้งใน

สิงคโปรและในหลายประเทศทั่วโลก เชน สินคาประเภทอาหารและผลไม ทําใหยังมีโอกาสแขงขันอีกมาก

อาหารไทยนั้นไดรับความนิยมมากในสิงคโปร สวนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมของชาวสิงคโปรที่นิยมรับประทาน

อาหารนอกบาน รวมถึงการท่ีบริษัทตางๆ นิยมจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทําใหตลาดของรานอาหารไทยสามารถ

เติบโตไดเพราะมีความตองการในตลาดสิงคโปร แตถึงแมชาวสิงคโปรสวนใหญจะนิยมรับประทานอาหารนอก

บาน แตก็ยังมีประชากรอีกกลุมหนึ่งที่ตองการความรวดเร็วและความสะดวกในการบริโภคอาหาร เนื่องจาก

ขอจํากัดทางเวลาและกําลังทรัพย เชน พนักงานออฟฟศ ซึ่งมีรายไดไมมากนัก หรือตองใชชีวิตที่รีบเรงในแตละ

วัน จึงเปนโอกาสสําหรับธุรกิจอาหารในกลุม processed food หรือ ready-to-eat ที่จะสามารถกาวขึ้นมา

เปนดาวรุงในตลาดสิงคโปรไดอีกดวย 

 มุมมอง พฤติกรรมการบริโภคของชาวสิงคโปร สิงคโปรนั้นมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ สวนใหญ

เปนชาวจีนและชาวมาเลเซีย รวมไปถึงชาวตางชาติที่เขามาทํางานในสิงคโปร ดังนั้น จึงมีรสนิยมการบริโภค

คลายคลึงกับคนไทยคอนขางมาก เนือ่งจากประกอบไปดวยชาวเอเชียเปนสวนใหญ ประกอบกับอาหารไทยนั้น

เปนที่นิยม และในสวนของกําลังซื้อนั้น ผูบริโภคสิงคโปรมีกําลังการซื้อคอนขางสูง และนิยมบริโภคสินคาท่ีมี

คุณภาพสูง หรือสินคาแบรนดเนม ดังนั้น สินคาที่นําเขามาขายในสิงคโปรจะตองคํานึงคุณภาพเปนหลัก ซึ่ง

รสนิยมและไลฟสไตลแบบตะวันตกจะมีอิทธิพลคอนขางมากในกลุมวัยรุน นอกจากนั้นชาวสิงคโปรยังให

ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและนิยมรับประทานอาหารเสริมเพ่ือบํารุงรางกาย โดยผูมีรายไดและมีระดับ

การศึกษาสูงจะนิยมบริโภคอาหารออรแกนิกสมากข้ึน ทั้งนี้ หากผูประกอบการไทยจะเขามาเจาะตลาด

สิงคโปร จึงไมใชเรื่องยาก แตตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคาหรือบริการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑสินคา ที่ตองดึงดูดผูบริโภคใหได รวมถึงสินคาและบริการที่ตองผสมผสาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคา และสุดทายสินคาและบริการ

ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย 

 ดวยโครงสรางทางธุรกิจที่แข็งแกรง และการมีนโยบายการคาเสรีที่สนับสนุนการลงทุนจาก

ตางประเทศ การลงทุนและดําเนินธุรกิจในสิงคโปรจึงสามารถทําไดอยางไดอยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้

สิงคโปรยังเปนประเทศท่ีไดรับการยอมรับสูงจากนานาชาติ และมีศักยภาพท่ีจะเติบโตมากยิ่งข้ึนอีกในอนาคต 

และนอกจากโอกาสการคาการลงทุนที่เปดกวางแลว สิงคโปรยังเปนเสมือนประตูที่เปดใหสินคาและบริการจาก 

SME ไทยไดมีโอกาสกาวสูระดับโลกอีกดวย  
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ความเห็นของสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ. กรุงสิงคโปร 

 E-Commerce ถือเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับ SMEs ในการเจาะตลาดตางประเทศใน

ปจจุบัน เนื่องจากเปนเครื่องมือที่มีตนทุนตํ่า และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดสะดวกและรวดเร็ว ตลาดสิงคโปร

เปนตลาดที่มีศักยภาพมาก อาจมีความเขมงวดในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธและทรัพยสินทางปญญา รวมถึง

มาตรฐาน สินคา ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองศกึษาขอมูลใหดีกอนเขาไปทําตลาดในสิงคโปร 

 ดังนั้นทามกลางสงครามทางการคาที่ดุเดือดข้ึนทุกขณะ การสรางแบรนดและรักษาคุณภาพสินคาเปน

สิ่งที่จําเปนสําหรับทุกธุรกิจท่ีตองการเติบโตในระยะยาว ในขณะเดียวกันผูประกอบการรายใหมที่ตองการหา

ชองวางทางการคาก็จําเปนตอง คิดคนสินคาในรูปแบบใหมและสรางจุดขายเฉพาะตัว นอกจากนั้น สินคาใน

หมวดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ คอมพิวเตอรรวมถึงเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ตองมีการผลิตอยางมี

มาตรฐาน ซึ่งหากไดรับการรับรองตามมาตราฐานสากล ก็จะทําใหเปนที่ยอมรับ และสรางความนาเชื่อถือของ

ตัวผลิตภัณฑ ทั้งนีส้ําหรับผูประกอบการยังตองคํานึงถึงขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน กําลังไฟฟาที่ใชงาน รวมถึง

การทําคูมือเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เพ่ือใหขอมูลที่ชัดเจนใหกับผูบริโภคชาวสิงคโปร 

 อยางไรก็ดี การคาออนไลนมีทั้งขอดีและขอเสีย เนื่องจากผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลของสินคา

ไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีคาดหวังตอผลิตภัณฑมากขึ้น ผูประกอบการควรพิจารณาใหรอบคอบกอนการ

ตัดสินใจประชาสัมพันธเก่ียวกับสนิคา เพราะหากผูประกอบการใหขอมูลผิดพลาดไปอาจเกิดความเสียหายตอ

ภาพลักษณสินคาที่ยากจะแกไขได  

 ท้ังนี้ ผูประกอบการไทยที่สนใจการนําสินคาและพรอมเขาสูตลาด E-Commerce ของสิงคโปร ควร

ศึกษาถึงขอกําหนดของผูประกอบการ E-Commerce ของสิงคโปรใหดี ทั้งเรื่องภาษีเงินได (Income Tax) 

และภาษีสินคา (Goods and Services Tax - GST) อีกทั้งกฎหมายใหมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลของ

ผูบริโภค (The Personal Data Protection Act) และกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการ

เงินโดยเล็กทรอนิกส  (Electronic Transactions Act and Regulations) อีกทั้ ง  ควรพัฒนาทางด าน

แพลตฟอรมใหสามารถใชไดสะดวก รวมถึงดานการบริการตอบขอสักถามของลูกคาอยางรวดเร็ว 

 

        สคต. ณ กรุงสิงคโปร 

         พฤษภาคม 2561 


