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Q3 : อะไรคือปัจจ ัยสำคัญที ่ช ่วยให้การส ่งออกไปสิงคโปร์ประสบ

ความสำเร็จ? 

หลักสำคัญประการหนึ่งในการทำธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะติดต่อค้าขายกับใคร จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนที่จะ

เริ่มดำเนินกิจการใดๆ ก็ตาม ควรศึกษาให้ถ่องแท้จนรู้เขารู้เราก่อน เพื่อที่จะได้สำเร็จผลอย่างมีศักยภาพ ควร

เริ่มศึกษาข้อมูลทั่วไปเบื้องต้นในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รสนิยม เพื่อการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ แล้วจึง

ศึกษาต่อเรื่องข้อมูลการตลาดเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น  

 

ศึกษาถึงความเป็นเมืองของสิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การอุปโภคบริโภคส่วนใหญจ่ะ

เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตขั้นสูงเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออก สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็น Trading ทำการค้าขายมาอย่างยาวนาน ทำให้การ

ติดต่อทำธุรกิจเป็นเรื่องที่สะดวกมาก  

สภาวะพื้นฐานของสิงคโปร์ในปี 2559 มีความหนาแน่นของประชากร 7,909 คนต่อพื้นที่ตาราง

กิโลเมตร   

ตารางแสดงความหนาแน่นของประชากรในประเทศอาเซียน  

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
สิงคโปร์ 7,363 7,525 7,637 7,715 7,807 7,909 
ฟิลิปปินส์ 320 325 330 336 341 347 
เวียดนาม 288 292 295 298 302 305 
อินโดนีเซีย 136 137 139 141 143 144 

ไทย 132 133 133 134 134 135 
มาเลเซีย 87 89 90 92 94 95 
กัมพูชา 82 84 85 87 88 89 
พม่า 77 78 79 80 80 81 
บรูไน 75 76 77 78 79 80 
ลาว 27 28 28 28 29 29 
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รัฐบาลมีแผนที่จะสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่สวยงาม ทันสมัย และน่าอยู่/น่าท่องเทียว โดยทำการ

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอๆ ให้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เช่น Punggol Digital Distric เพื่อรองรับการทำธุรกิจ ดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุน รวมถึงให้

นักท่องเที่ยวเยือนสิงคโปร์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการช่วยต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราใน

ประเทศในระดับสูง 

ทั้งนี้ การที่สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเช้ือชาติ จึงมีชาวต่างชาติเข้า

มาทำงานและอาศัยอยู่ในสิงคโปร์จำนวนมาก ดังนั้น บริษัทต้องศึกษาถึงข้อมูลนี้เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า

ส่งออกไป การจำหน่ายในสิงคโปร์ โดยสินค้าจะต้องมีความหลายหลายเพื ่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของ

ประชากรหลายหลายเช้ือชาติที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยไปสิงคโปร์ประสบความสำเร็จ 

 1. นัดพบเพื่อปรึกษาธุรกิจโดยตรง 

 การนัดเข้าพบผู้นำเข้า/ผู้บริหารของบริษัทสิงคโปร์โดยตรงถือเป็นวิธีที่ดีในการปรึกษาธุรกิจพร้อม

เสนอขายสินค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถอธิบายถึงตัวสินค้า วัสดุที่ใช้ในการผลิต จุดเด่นของสินค้า รวมถึง

ราคาจำหน่ายและการต่อรองให้บริษัทสิงคโปร์พิจารณาเพื่อจะเป็นผลในการติดต่อธุรกิจในโอกาสต่อไป 
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 2. หาพันธมิตรคู่ค้าที่ดี การติดต่อค้าขายกับสิงคโปร์ อาจดำเนินการได้ในลักษณะต่อไปนี้ คือ 

 - การติดต่อเสนอขายสินค้าโดยตรงกับผู้แทนจำหน่ายสิงคโปร์ เพื่อให้สั่งซื้อสินค้าของบริษัทเข้าไป

จำหน่ายในสิงคโปร์ 

 - การหาบริษัทสิงคโปร์ให้เป็นที่ปรึกษาหาข้อมูลให้กับบริษัทในตอนเริ ่มต้น และให้เป็นผู ้ติดต่อ

จำหน่ายสินค้าของบริษัทแก่บริษัทสิงคโปร์ที่สนใจต่อไป 

 - การหาบริษัทสิงคโปร์เป็นพันธมิตรให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งจะ

เป็นการสะดวกมาก ทั้งในเรื่องของการหาช่องทางการตลาดในสิงคโปร์ การดำเนินเอกสารตามพิธีการศุลกากร 

และการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัท 

  

3. เข้าตลาดสิงคโปร์โดยคำนึงถึงผลระยะยาว 

บริษัทสิงคโปร์ตามปกติจะคำนึงถึงการส่ังซื้อสินค้าเพียงเล็กน้อยในระยะส้ันๆ เพื่อทดลองตลาดก่อน 

ดังนั้น บริษัทจะต้องไม่ท้อถอยเมื่อบริษัทสิงคโปร์สั่งสินค้าเพียงเล็กน้อย บริษัทจะต้องติดตามผลและสร้าง

ความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อให้บริษัทสิงคโปร์มีความไว้วางใจเพิ่มขึ้น และค่อยๆสั่งสินค้าจาก

บริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

 

4. ผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะตลาดสิงคโปร์ และไลฟ์สไตล์ 

คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เติบโตขึ้นท่ามกลางการแข่งขันมาโดยตลอด จึงทำให้มีนิสัยมั่นใจในตัวเองสูง 

ต้องการประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีอัตราการแต่งงานที่ต่ำ และด้วยความที่

สิงคโปร์เป็นเมืองเศรษฐกิจทีดีนี้ ประชากรจึงมีรายได้เฉลี ่ยค่อนข้างสูง (Per Capita GDP ปี 2560 อยู่ที่ 

79,697 เหรียญสิงคโปร์) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยแบ่งกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ สามารถแบ่งได้ 2 

กลุ่มคือ กลุ่มที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่งจะมีรสนิยมที่หรูหรา ทำให้การบริโภคสินค้าต่างๆ อยู่ในระดับสูงตามขึ้นไป

ด้วย ของที่ใช้ส่วนใหญ่ต้องเป็นของที่มีคุณภาพดี อาจเป็นสินค้าแบรนด์เนม และกลุ่มรายได้ปานกลางถึงล่าง 

ซึ่งจะพิจารณาที่ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ของชาวสิงคโปร์ค่อนข้าง

ทันสมัยตามกระแสของโลกอยู่ตลอดเวลา ส่วนในด้านชีวิตการทำงานจะเป็นอะไรที่เร่งรีบและต้องแข่งขันกัน

ตลอดเวลา เวลาส่วนใหญ่ใช้ในการทำงาน ทำให้คนสิงคโปร์นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านหรื อซื้ออาหาร

พร้อมรับประทานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการดำเนินชีวิต ดังนั้นบริษัทสามารถนำวิถีการ

ดำเนินชีวิตของชาวสิงคโปร์มาพิจารณาในการผลิตสินค้าให้เหมาะสมต่อไป 
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5. นำข้อคิดเห็นและสิ่งที่บริษัทนำเข้าคาดหวังมาประกอบการพิจารณา 

ในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสิงคโปร์ บริษัทต้องทำความคุ้นเคยกับวิธีดำเนินธุรกิจของชาวสิงคโปร์

และปรับตัวให้เข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปัจจัยสำคัญที่จะต้องพึงคำนึงถึงตลอดเวลาคือ ปริมาณการส่ังซื้อ 

เนื่องจากในช่วงแรกบริษัทสิงคโปร์จะส่ังซื้อในปริมาณน้อย ซึ่งบริษัทควรรับคำส่ังซื้อเพื่อเป็นการสร้างพันธมิตร

คู่ค้า และเป็นการทดลองตลาดสินค้าของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลรายละเอียด

อย่างครบถ้วน ให้ความสำคัญกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยรับฟังข้อคิดเห็นและพยายามปฎิบัติตามที่

บริษัทสิงคโปร์ต้องการ นอกจากนี้ บริษัทจะต้องใส่ใจตรวจสอบคุณภาพของสินค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 

และดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วย 

6. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

ตลาดและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสิงคโปร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยในปัจจุบันนี้ อายุเฉล่ียของประชากรสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้น ผู้หญิงและคนสูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ ซึ่งทำให้ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง

พัฒนาการและการขายสินค้าเปลี่ยนไป ซึ่งบริษัทควรให้ความสนใจต่อปัจจัยเหล่านี้ แนวโน้มที่ควรให้ความ

สนใจเป็นพิเศษคือ ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ให้เป็นไปตามเทรนด์ขอกลุ่มอายุ 

 

7. มีความพยายามและอดทนให้มากที่สุด 

บริษัทจะต้องใช้เวลานานพอสมควรในการเจรจาต่อรองกับบริษัทสิงคโปร์ ก่อนที่จะหาข้อสรุปเพื่อ

ดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ เพราะฉะนั้น บริษัทต้องมีความพยายามและอดทนให้มากที่สุด เมื่อทุกอย่างเป็นไปตาม

กระบวนการแล้วการดำเนินงานจะมีความรวดเร็ว 

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเน้นการให้บริการที่ดี ควบคุมการผลิต/การส่งออกและจัดส่งสินค้าให้ตรงตาม

กำหนดเวลา รักษาระดับคุณภาพสินค้า ระดับราคาส่งออกที่สามารถแข่งขันได้ มีความยืดหยุ่นในการปรับ

ปริมาณสินค้าตามความต้องการของผู้สั ่งซื้อ มีการสร้างเครือข่ายการค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้าของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ซึ่งเป็นการแสดงให้บริษัทสิงคโปร์เห็น

ว่า บริษัทมีการปรับปรุงให้สินค้ามีคุณภาพดีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นผลต่อการสร้างแบรนด์ของบริษัทและ

ให้บริษัทสิงคโปร์ส่ังซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 


