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Q9: ระบบการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์เป็นอย่างไร? 

ปัจจัยสำคัญมากประการหนึ่งในการทำธุรกิจในสิงคโปร์คือ การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัทในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทต้องศึกษาและ
พิจารณาเลือกใช้ช่องทางการจำหน่ายให้สอดคล้องไปกับระดับของตลาดคู่กับสินค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถ
ช่วยการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและทั ่วถึงในตลาดสิงคโปร์ นอกจากนี้บริษัทจะต้องติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สินค้าของบริษัทสามารถ
จำหน่ายได้ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในสิงคโปร์ 

ระบบการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์         
 ประเทศสิงคโปร์เป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก พื้นที่บนเกาะประมาณ 721.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
5.61 ล้านคน (ข้อมูลจาก www.singstat.gov.sg ณ มิถุนายน 2560) ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าอยู่ในระดับสูงมากในปัจจุบัน 

ในอดีตระบบการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์จะสะท้อน ให้เห็นความหนาแน่นของแต่ละชุมชน โดยมีประมาณ 
105 ชุมชนในสิงคโปร์ เช่น Aljunied, Ang Mo Kio, Boon Lay, Bukit Batok, Bukit Merah, Bukit Timah, 
Buona Vista, Changi Semie, Chua Chu Kang, Dover, Eunos, Geyland, Joo Chiat, Jurong, Kampong 
Glam, Kotong, MacPherson, Pasir Ris East, Paya Lebar Kovan, Potong Pasir, Ponggol, 
Sembawang, Siglap, Tampines Central, Tanglin, Toa Payoh, Whampoa, Woodlands, Yio Cu 
Kang, Zenghua เป็นต้น ซึ่งหากชุมชนใหญ่ก็จะส่งผลให้ มีผู้ค้าส่งให้บริการผู้ค้าปลีกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 
และเริ่มพัฒนาการจัดจำหน่ายให้เป็นไปตาม ความต้องการของผู้บริโภค 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ การจัดจำหน่าย 

ในช่วง 20 – 30 ปีที่ผ่านมา ระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่เดิมสตรีเมื่อแต่งงานแล้วจะอยู่
บ้านทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน นิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าของชำตามอาคารพาณิชย์ในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ ที่พักอาศัย 
และผู้ที่ออกไปทำงานนอกบ้าน ก็จะแวะซื้อสินค้าจากร้านของชำใกล้ๆ บ้านหลังเลิกงาน ก่อนกลับเข้าบ้าน ซึ่ง
สินค้าที่จำหน่าย ณ ร้านของชำในชุมชน ประกอบด้วยสินค้าหลากหลาย อาทิ ข้าว อาหารกระป๋อง ผลไม้
กระป๋อง เครื่องดื่ม/ ชา กาแฟ น้ำตาล น้ำมันปรุงอาหาร กระดาษชำระ รวมถึงหัวหอม กระเทียม มันฝรั่ง 
มะเขือเทศ พริกขี้หนู/ พริกชี้ฟ้า และผักบางชนิดที่เน่าเสียยาก ทั้งนี้แม้ว่าร้านของชำจะเป็นที่นิยมอยา่งมาก 
แต่ผู้บริโภคต้องเสียเวลา ในการแยกบรรจุภัณฑ์จัดเก็บสินค้าที่ซื้อมาเพื่อไว้ใช้ต่อไป 

http://www.singstat.gov.sg/statistics/visualising-data/infographics/population
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ในปัจจุบันจำนวนรวมของผู้ทำงานมีอัตราลดลงเล็กน้อย โดยในปี 2560 มีจำนวน 3.65 ล้านคน เทียบ
กับจำนวน 3.67 ล้านคน ในปี 2559 (ที่มา: กระทรวงแรงงานสิงคโปร์) โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ทั้งที่ยังโสดและ
แต่งงานแล้ว นิยมออกไปทำงานนอกบ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีรายได้สูงขึ้น ผู้ที่ทำงานให้เวลากับการทำงาน
มากขึ้น อีกทั้งมีอุปกรณ์เพื่อทำให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ รถยนต์ สมาร์ทโฟน Ipad 
หรือ Tablet ทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมีความต้องการสินค้าหลากหลาย
ประเภท ทั้งสินค้าที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน สุขอนามัยสูง มีบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการเก็บรักษา และมี 
ราคาที่เหมาะสมทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าจาก ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต เครือห้างสรรพสินค้าและ
ร้านสะดวกซื้อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วนและครบวงจร อย่างไรก็ดี 
ผู้บริโภคบางส่วนยังคงซื้อสินค้าจากร้านของชำตามตลาดสด ที่เปิดจำหน่ายวันอังคาร-วันอาทิตย์เฉพาะในช่วง
เช้าเท่านั้น ส่วนร้านของชำตามชุมชนต่างๆ มีจำนวนลดน้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจากร้านสะดวกซื้อมีจำนวน
มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต เครือห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ จําเป็นต้อง 
แข่งขันกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน e-marketplace platformต่างๆ (Redmart, Zalora, Lazada, 
Q0010, Prime now) ซึ ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีความนิยมในการสั ่งซื ้อสินค้าต่างๆ ทางออนไลน์ ในการนี้ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตช้ันนำ อาทิ FairPrice, Isetan, Giant, Cold Storage ให้บริการในการส่ังซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งที่
เป็นสินค้าอาหาร เครื่องใช้ต่างๆ และสินค้าไลฟ์สไตล์ทางออนไลน์ และจัดส่งสินค้าให้ถึงที ่พักโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้ามากกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดไว้ 

อนึ่ง การจำหน่ายสินค้าในสิงคโปร์แยกออกเป็นโซนอย่างเห็นได้ชัด อาทิ สินค้าแบรนด์เนมในย่านถนน
ออชาร์ด ศูนย์การค้าRaffle และMarina Bay Sands สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ Sim Lim Square สินค้าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายสำหรับวัยรุ่นในย่าน Bugis Street สินค้าพรม/ ผ้าม่านในย่าน Geylang และ Beach Road 

ระบบการจัดจำหน่ายประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในสิงคโปร์ 

 ระบบการจัดจำหน่ายประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในสิงคโปร์ มีทั้งส่วนที่ผลิตในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนน้อย
และ ส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศทั่วโลกทั้งสินค้าบริโภคอุปโภค โดยในปี 2560 การค้ารวมของสิงคโปร์กับ
โลก มีมูลค่ารวม 701,170.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.39 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ มีมูลค่า 
612,053.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการส่งออกไปยังตลาดโลกปี 2560 มีมูลค่า 373 ,366.87 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.17 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่า 329,910.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้า
จากตลาดโลก ปี 2560 มีมูลค่า 327,803.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่มีมูลค่า 283,043.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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แผนผังระบบการจัดจำหน่ายประเภทต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในสิงคโปร์ 

 

 

 

 

จากแผนผังด้านบนจะเห็นได้ว่า โครงสร้างระบบการจัดจำหน่ายของสิงคโปร์ไปยังผู้บริโภคนั้นมีหลาย
ช่องทาง ซึ่งทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสาขาในเครือ และร้านค้าปลีก สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดีและสะดวกรวดเร็ว ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวมีแผนการส่งเสริมการขายโดยจัดโปรโมช่ันเพื่อเชิญชวน
ผู้บริโภคให้ไปซื้อสินค้า โดยมีการลด/แลก/แจก แถม อาทิ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น คริสมาสต์ ปีใหม่ ตรุษจีน 
วาเลนไทน์ อีกทั้งมีความร่วมมือ กับสายการบิน ธนาคารต่างๆ เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อสินค้าตามอัตราที่
กำหนดให้ได้รับตั๋วเครื่องบินเดินทางฟรี หรือได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นจากปกติอีกเมื่อใช้เครดิตการ์ดของธนาคาร
ต่างๆ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้เมื่อการจำหน่ายสินค้าเพิ่มระดับสูงขึ้น ก็จะทำให้ผู้ค้าส่งต้องจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้นให้
สอดคล้องกันไป 

 

 

การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 

สินค้านำเข้าเพื่อขายในตลาดสิงคโปร์ มักจะเลือกขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้ 

• ใช้บริการของบริษัทที่ให้บริการด้านการค้าที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในประเภทสินค้าที่นำเข้า 

• ติดต่อผู้นำเข้าสินค้านั้น ๆ เองโดยตรง 

• จัดหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า 

• จัดตั้งบริษัทหรือสำนักงานสาขาเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเอง 

• ร่วมลงทุนกับบริษัทสิงคโปร์เพื่อนำสินค้าเข้าและจำหน่ายทั ้งในสิงคโปร์และส่งออกต่อไปยัง

ประเทศอื่นๆ โดยใช้สิงคโปร์เป็นประตูการค้า 

  ผลิตสินค้าในสิงคโปร์/  
สินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 

สินค้าแบรนด์ต่างประเทศ 

ผู้ค้าส่ง/ตัวแทน 

ห้างสรรพสินค้า 

ผู้ค้าปลีก 

ซูปเปอร์มาร์เก็ต 

สาขาในเครือ 

 

ผู้บริโภค 
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• ขายผ่านช่องทางตลาด E-Commerce ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง Smartphone และอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  และจากรายงานของ 

Euromonitor International และ Pitney Bowes เมื่อพฤศจิกายน 2560 พบว่า ชาวสิงคโปร์มี

พฤติกรรมในการไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนซื ้อสินค้า อย่างไรก็ดีความนิยมในการซื ้อของ

ออนไลน์ยังคงขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาและโปรโมชั่นของ

ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ ทั้งนี้มูลค่ายอดซื้อของออนไลน์ ปี 2555 – 2559 ต่อครัวเรือน

ขยายตัวขึ้นร้อยละ 108.5 โดยเฉพาะการขยายตัวในปี 2558 - 2559 ที่มีการเติบโตถึงร้อยละ 31 

ของยอดการค้าปลีกออนไลน์ทั้งหมดในสิงคโปร์ 

 


