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เทรนด์ค้าปลีกผสมผสานดันยอดขายออนไลนส์ิงคโปรโ์ต 

 อุตสาหกรรมค้าปลีกสิงคโปร์ มีสัดส่วน 1.4% ของ 
GDP สิงคโปร์ และ 3% ของการจ้างงานในสิงคโปร์ ครอบคลุม
ธุรกิจหลากหลายประเภทตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อไป
จนถึงแฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ มีจ านวนประมาณ 27,637 ร้าน1 มีการ
ซื้อขายสินค้าและบริการหลายช่องทาง เช่น แบบร้านค้าที่มีหน้าร้าน 
แบบ Kiosks2 หรือผ่านไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 ทั้งนี ้ ข้อมูลจากดัชนีการค้าปลีกของสิงคโปร์3 โดย
หน่วยงานภาคร ัฐ Singapore Department of Statistics พบว่า  
ในเดือนมกราคม 2564 ยอดค้าปลีกโดยรวมอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (87.51 พันล้านบาท)4 โดยในจ านวนนี้ 10.3% มาจาก
การค้าปลีกออนไลน์ โดยเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ยอดค้า
ปล ี ก ร ว มอย ู ่ ท ี ่  4 . 1  พ ั น ล ้ า น เห ร ี ยญ ส ิ ง ค โ ป ร ์  ( 9 4 . 4 2  
พันล้านบาท) มีเพียง 5.8% เท่านั้นที่มาจากการค้าปลีกออนไลน์ 
จะเห็นได้ว่ายอดการค้าปลีกโดยรวมของสิงคโปร์นั้นลดลงแต่สัดสว่น
การค้าปลีกออนไลน์กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกในสิงคโปร์ 

 
1 จ านวนร้านค้าปลีกในสิงคโปรม์ีทั้งหมด 27,637 รา้น – ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการค้าปลีกปี 2562 จัดท าโดยหนว่ยงาน
ภาครัฐ Singapore Department of Statistics ประกาศ ณ วันที ่2 มีนาคม 2564 - https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/retail 
2 Kiosk (คีออส) หมายถึง ร้านค้าขนาดเล็กๆ หรือร้านค้าที่เป็นลักษณะที่เคาน์เตอร์ ตั้งอยู่ตามที่สาธารณะหรือจุดที่ลูกค้าเดินผ่านพลุกพล่าน ทั้งในห้าง 
นอกห้าง นอกจากนี ้Kiosk ยังหมายถึงเคาน์เตอร์เล็กๆ ที่ให้บริการด้านขอ้มูล ประชาสัมพันธ ์และแผนที่ดว้ย 
3 ดัชนีการคา้ปลีกการบริการอาหารและเครื่องดื่มของสิงคโปร์ โดยหน่วยงานภาครัฐ Singapore Department of Statistics - 
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/mrsjan2021.pdf 
4 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสิงคโปร ์เท่ากับ 23.03 บาท) 

การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ในสิงคโปร์ 
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สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกของสิงคโปร์ 
 ในทศวรรษที่ผ่านมาร้านค้าปลีกของสิงคโปร์ทยอยปิดตัวลงกันอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจาก
ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและการเข้ามาของ E-Commerce อีกทั้งเมื่อปีที่แล้ว (2563) เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส  
โควิด-19 ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ออกมาตรการ Lockdown ระงับกิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจทั้งหมดใน
ประเทศ (ยกเว้นกิจกรรมที่จ าเป็น) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการค้าปลีกต้อง
เร่งปรับตัวกันขนานใหญ่ โดยการหันไปให้ความส าคัญกับการท าธุรกิจออนไลน์มากข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากที่สุด ในขณะที่ร้านค้าปลีกบางร้านในสิงคโปร์ไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้องปิดตัวลง ทั้งนี้รายงาน
ดัชนีการค้าปลีกของสิงคโปร์ หัวข้อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการค้าปลีก5 ในเดือนมกราคม 2564 แสดง
การหดตัวของอุตสาหกรรมค้าปลีกเกือบทุกอุตสาหกรรม ยกเว้นอุตสาหกรรมที่สามารถจ าหน่ายผ่านทาง  
E-Commerce ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในครัวเรือน สินค้า
สันทนาการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 

  

 

 

 

 
 

5 รายงานการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการค้าปลีก ในเดือนมกราคม 2564 โดยหน่วยงานภาครัฐ Singapore Department of Statistics - 
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/mrsjan2021.pdf 



- 3 - 
 

 

เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกในสิงคโปร์ | สำหนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

เทรนด์ค้าปลีกผสมผสานออฟไลน์ออนไลน์ในสิงคโปร์ 
 การลดลงของจ านวนร้านค้าปลีกในสิงคโปร์ไม่ได้หมายความว่าชาวสิงคโปร์ซื้อสินค้าน้อยลง แต่
ในทางตรงกันข้ามชาวสิงคโปร์ซื ้อสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ผ่านทางออนไลน์มากกว่าออฟไลน์  โดยในช่วงต้นปี 2557  
การส ารวจของ Visa ได้จัดอันดับให้ชาวสิงคโปร์เป็นผู้ซื้อสินค้าออนไลน์อันดับต้นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในขณะที่รายงานอุตสาหกรรมโดย Google และ Temasek Holdings คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรม E-Commerce 
ของสิงคโปร์จะเติบโตเป็น 7.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (173.33 พันล้านบาท)6 ภายในปี 2569 

 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce ในสิงคโปร์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึง Smartphone และอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าปลีก
ส่วนมากที่หันไปให้ความส าคัญของการท าธุรกิจในรูปแบบ E-Marketplace เพื่อตอบรับกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนทางธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ E-Commerce ใน
สิงคโปร์ยังได้มีการพัฒนาเป็น Online Ecosystem ซึ่งไม่เพียงแค่การค้าออนไลน์ แต่รวมถึงการขนส่งทั้งในและ
ต่างประเทศ การช าระเงิน และการใช้ Mobile Application เป็นช่องทางการซื้อขาย ที่สร้างความสะดวกอย่าง
มากแก่ผู้บริโภค และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ 

 แนวโน้มส าคัญสองประการที่ช่วยผลักดัน
การเติบโตของ E-Commerce ในสิงคโปร์ คือ แนวโน้ม
ก า รค ้ า ปล ี ก แ บบ  Omni-Channel Retailing คื อ 
การค้าปลีกแบบบูรณาการ โดยการรวมร้านค้าปลีกแบบ
มีหน้าร้านกับออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัว
เชื่อมต่อ เช่น ร้านค้าปลีก FJ Benjamin ที่เป็นบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายแบรนด์ดังระดับโลกกว่า 20 แบรนด์ 
อาทิ Guess, Marc Jacobs, Nautica และ Swarovski 
และมีร้านในเครือข่ายกว่า 200 แห่ง และหน้าร้าน 1,500 
ร้าน ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที ่ได้จ ัดตั ้ง Omni 
Channel Marketing ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่างๆ 
รวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกัน
ได้อย่างไม่มีรอยต่อ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของร้านค้าปลีกใน
เครือ เพื่อการเข้าสู่ระบบของการค้าออนไลน์ เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถ
เข้าถึงส ินค้าและบริการของร้านได้ทุกที ่และทุกเวลา  ทั ้งนี ้  จากผลการศึกษาของสถาบัน Singapore 
Management University พบว่า ล ูกค้าของห้างสรรพสินค้าที่จ  าหน่ายสินค้าในรูปแบบ Omni-Channel 
Retailing มีความภักดีต่อแบรนด์และใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าท่ีซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้านอย่างเดียว  

 
6 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสิงคโปร ์เท่ากับ 23.11 บาท 



- 4 - 
 

 

เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกในสิงคโปร์ | สำหนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

  แนวโน้มการค้าปลีกรูปแบบที่สอง Experiential Retail คือ การปรับสถานที่ของร้านค้าปลีกให้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการช็อบปิ้ง เช่น การรวมสถานที่  
Shopping ออฟฟิศ และพื้นที่ส าหรับพักผ่อน ในที่เดียวกัน เป็นต้น เช่น บริษัท OUE ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า 
Mandarin Gallery ท ี ่ ได ้ เป ิดต ัวพ ื ้นท ี ่ การค ้ าปล ี กแนว 
“Health-Style” เป็นการรวมเอาพื ้นที ่ส  าหรับท างานและ
พักผ่อนมาไว้ที ่เดียวกัน ที ่ผสมผสานระหว่างพื ้นที ่ส าหรับ
ร้านค้าปลีก และพื ้นที ่ส ่วนรวมที ่ผ ู ้บริโภคสามารถใช ้ท  า
กิจกรรมอื่นๆ ย่านใจกลาง CBD ของถนน Orchard และยังมี
อีกหลายพื้นที่ที่ถูกจัดสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคออกมาใช้
บริการ เพื่อการกระตุ้นยอดขายของร้านค้าปลีกในละแวกนั้นๆ 

 นอกจากนี้ การค้าปลีกรูปแบบ Experiential Retail ยังหมายถึงการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในแบบที่ผู้บริโภคต้องการ (Tech-Enabled 
Product Personalisation) เข้ามาใช้ในการมอบประสบการณ์ทางกายภาพให้แก่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ร้านค้า
ปลีก MUJI เปิดตัว Open MUJI เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนักออกแบบในสิงคโปร์ และลูกค้า ผ่าน
การจัดนิทรรศการ การพูดคุย และการประชุมเชิงปฏิบัติ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ MUJI รวมถึง OUE ที่ 
Downtown Gallery Mall มีการจัดตั้งจุดปรุงอาหาร 10 แห่ง เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการปรุงอาหารและ
รับประทานในพ้ืนที่รับประทานอาหาร ภายในบริเวณของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
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การสนับสนุนของรัฐบาล 
 รัฐบาลสิงคโปร์มีการเปิดตัวโครงการ Start Digital 
เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม The SMEs Go Digital 
ที ่มีการเปิดตัวเมื ่อปี 2560 โดยหน่วยงานภาครัฐ Infocomm 
Media Development Authority  (IMDA) ทั้งนี ้ โครงการ Start 
Digital มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้ SMEs สิงคโปร์ 
ปรับตัวมาใช้ดิจิทัลในการท าธุรกิจ ผ่านโครงการริเริ่ม 3 โครงการ 
ดังนี้ 

1. โครงการ Start Digital มีวัตถุประสงค์เพ่ือการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs รายใหม่ ใน
ด้านโซลูชั่นดิจิทัล เช่น การท าบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ ธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิท ัล และ Cybersecurity เป็นต้น โดย
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้งานแพ็คเกจโซลูชั่นดิจทิัลนี้ได้
ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้
เวลาที ่เหลือในการวางแผนทางการตลาดอื ่นๆ นอกจากนี้  
แพ ็คเกจโซล ูช ั ่นด ิจ ิท ัลน ี ้  ย ังม ีราคาต  ่า เหมาะส  าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังมีต้นทุนไม่มากนัก 

2. โครงการมาตรฐานการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-invoicing 
Standard) การก าหนดมาตรฐานการออกใบแจ้งหนี้ทั่วประเทศ ตามมาตรฐานของ The 
Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) เพ ื ่อเป ็นการสร ้างความ
น่าเชื่อถือและสะดวกต่อการท าธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
ในด้านการท าธุรกรรมซึ่งมีราคาที่สูง  

3. โครงการการรับรองความน่าเชื่อถือ (Data Protection Trustmark–DP Trustmark) 
เป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของบริษัทในด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี และเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากระบบจะมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการละเมิด
ข้อมูลในระบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรที่ได้รับการรับรองได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาด 

 ทั้งนี้ โปรแกรม The SMEs Go Digital ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุน SMEs ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพิ ่มผลผลิต แต่ยังรวมถึงการให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละช่วงของการเติบโต เพื ่อพัฒนา
ประสิทธิภาพภายในการท าธุรกิจ เป็นการลดต้นทุน และการให้บริการที่ดีกว่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยตั้งแต่เปิดตัวโปรแกรมจนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SMEs เกือบ 3,000 รายแล้ว ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโซลูชั่นดิจิทัลภายใต้โครงการนี้ 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
  การปรับตัวแบบผสมผสานการค้าปลีกออฟไลน์และออนไลน์ของผู้ประกอบการค้าปลีกสิงคโปร์ 
ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว สร้างความท้าทายต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกในสิงคโปร์เป็น
อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ส าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกแบบ
ออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกท่ีทุกเวลาทั่วโลก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเจาะตลาดต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี ในขณะการค้าปลีกแบบออฟไลน์หรือแบบมีหน้าร้าน ยังคงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นการสร้างความผูกพันด้านจิตใจกับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงนิยมสัมผัส
กับผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ การมีหน้าร้านยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริการหลังการขาย
ทั้งจากออนไลน์และออฟไลน์ได้อีกด้วย 

 ส าหรับไทย ตลาด E-Commece มีแนวโน้มเติบโตเช่นกันกับตลาดสิงคโปร์ โดยในปี 2562 ตลาด        
ค้าปลีกออนไลน์ในไทยเติบโตขึ้น 163,300 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 220,000 ล้านบาท ในปลายปี 2563 รวมมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 35%7 แต่ผู้ประกอบการ SME ไทยกลุ่มค้าปลีกในปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคุ้น
ชินและยึดติดอยู่กับรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัด (มีเพียงส่วน
น้อยที่เริ ่มปรับตัวกับการท าการตลาดออนไลน์ ) ซึ่งผู ้ประกอบการกลุ่มนี ้มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียโอกาสทาง
การตลาด และโดนคู่แข่งเข้ามาแย่งพ้ืนที่ทางการตลาดไปในระยะต่อไป ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให้ SMEs ไทย 
ในการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความรู้หรือสนับสนุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลต่างๆ เช่น การความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ SMEs ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ   
การใช้ระบบอัตโนมัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนา 
Cloud, Software ส าเร็จรูป หรือ Web services ส าหรับการด าเนินธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ SMEs ไทย สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น 

--------------------------- 
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