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ช็อปออนไลน์บูม จีน-อนิเดยี ฮิต แนะร้านค้าปรับกลยุทธ์รับทรัพย์

PwC Á�¥��o°��·Ê�° °�Å̈ �r�¼¤��̧��° ·�Á�̧¥��ºÊ° ¤µ��̧É »�� nª �Å�¥Å¤n�o° ¥®�oµÂ�ª Ã�o¤�̈µ��ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�̧�̧Ê�µ��³ ¨ »�
100,000 ล้านบาท แนะร้านค้าปลกีเร่งปรับกลยุทธ์รับทรัพย์

บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการตรวจสอบบญัชี บริการใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี 
และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสาํรวจผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์มากกวา่ 15,000 คนจาก 15 ประเทศ 
พบวา่ �́��o°��́Éª Ã̈ �¤Â̧�ª Ã�o¤�ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�nµ�¤º°�º° Â̈ ³ Â�È�Á̈È�Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́� โดยผูบ้ริโภคสินคา้ผา่น
° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�·��¦ ¹É�¦ ³ �»วา่

�́��́¥®¨ �́�̧É®�́¤µ�ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �rÁ¡ ·É¤�¹Ê�Á�ºÉ°��µ�Å�o¦ �́�o° Á �° �̧É�̧�ª nµ�µ¦ �ºÊ°  ·��oµ£µ¥Ä�¦ oµ��oµ ผูบ้ริโภค 59% ติดตาม
Â�¦ ��r ·��oµ�̧É���ºÉ��°��nµ� �́�¤° °�Å̈ �r 43% �ºÊ° สินคา้ผา่นสมาร์ทโฟน (Smartphone) และ 41% �ºÊ°  ·��oµ�nµ�
แท็บเลต็ (Tablet)



�́Ê��̧Ê¤�̧¼o�¦ ·Ã£��ºÊ°  ·��oµ�µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�º°��¦ ¹É� หรือ 48% �̧É�́� ·�Ä��ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ ° °�Å̈ �r�nµ� ºÉ° ° °�Å̈ �r และ
เกือบ 60% �̧É�·��µ¤Â�¦ ��r ·��oµ®¦ º° ¦ oµ��oµ�̈�̧�̧É���ºÉ��°��nµ��n°��µ�Ã�Á�̧¥¨ ¤ Á̧�̧¥ �³ �́Ê��¼o�¦ ³ �°��µ¦ �oµ�̈�̧�o°�
�¦ ³ ®�́��¹��ª µ¤  Îµ�́��°��µ¦  ºÉ°  µ¦ ° °�Å̈ �rÂ�� °��µ� Ã�¥�o°��°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �° �̈¼��oµ° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �»��̧É�»�
เวลา (Two-way social media engagement)

ผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์มีความจงรักภกัดีกบัแบรนดสิ์นคา้ (Brand Loyalty) Á¡ ·É¤�¹Ê� โดย 15% ของผูต้อบแบบสอบถาม
¦ ³ �»ª nµÁ̈ º°��̧É�³�ºÊ°  ·��oµ�µ�¦ oµ��oµ�̈�̧�̧É���ºÉ��°�Á¡ ¥̧�¦ oµ�Á�̧¥ª Ã�¥Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��̧�n°��̧É8% สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในอนาคต
�¼o�oµ�̈�̧�³�o°�Ä®o�ª µ¤  Îµ�́��́��µ¦  ¦ oµ�¤¼̈�nµÁ¡ ·É¤ Â̈ ³  ¦ oµ��»�Á�n�Ä®o�́�Â�¦ ��r�°���Á¡ ºÉ°�¹��¼�Ä��̈»n¤ ¨ ¼��oµออนไลน์

PwC ยงัระบุวา่ �µ¦ �Îµ�̈µ� ·��oµ° °�Å̈ �r�³ ¥·É�¤�̧��µ� Îµ�́��n°�µ¦ �Îµ�»¦ �·��oµ�̈�̧Ä�¦ ³ ¥³ 1-2 ปีขา้งหนา้ ¦ oµ��oµ�̈�̧�́Éª
โลกจะตอ้งพฒันารูปแบบธุรกิจ กลยทุธ์ Â̈ ³ Ã�¦ Ã¤�́É� n�Á ¦ ·¤�µ¦ �µ¥ Á¡ ºÉ°�°� �°��ª µ¤�o°��µ¦ �°��́��È°��̧É�ºÊ°  ·��oµ�nµ�
�µ�Â�È�Á̈È�Â̈ ³ ¤ º°�º° ¤µ��¹Ê�¦ ª ¤�́Ê��o° �̈��»��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥ Á̧¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �°��̈µ� ·��oµออนไลน์

 Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È��¼o�Îµ�°�Ã̈ �Ä��µ¦ �ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�nµ� ¤µ¦ r�Ã¢�¤µ��̧É »�3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน อินเดีย และ 
ประเทศกลุ่มตะวนัออกกลาง โดยผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ในจีนกวา่ 51% �ºÊ°  ·��oµ�nµ� ¤µ¦ r�Ã¢�° ¥nµ��o° ¥Á�º° �̈ ³ �¦ Ế� และ 
49% �ºÊ°�nµ�Â�È�Á̈È��°��µ��̧Ê ° �́¦ µ�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��°��¦ ³ �µ�¦ �̧��¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�44% และมีจาํนวนผูใ้ช้
° °�Å̈ �r�́Ê� ·Ê��ª nµ590 ลา้นคน (ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2555)

 nª �Â�ª Ã�o¤�̈µ��ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �rÄ��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��̧2557 คาดวา่จะมีมูลค่าตลาดมากกวา่ 100,000 ลา้นบาท Á¡ ·É¤�¹Ê�
จากปี 2556 �̧É¤ ¤̧ ¼̈�nµ�µ¦ �̈µ��¦ ³ ¤µ�90,000 ลา้นบาท Á�ºÉ°��µ��µ¦ �¥µ¥�́ª �°��µ¦ Ä�oÃ�¦ «¡́ �r¤º°�º° ° �̧�́Ê�Ã�¦ Ã¤�́É�
ราคาและขอ้เสนอต่างๆถูกกวา่สินคา้ในร้าน โดยสินคา้Â¢ �́É�Â̈ ³  ·��oµ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤  ª ¥�ª µ¤�µ¤ เช่น Á ºÊ°�oµ Á�¦ ºÉ°��¦ ³ �́�
Á�¦ ºÉ°� Îµ° µ�Å�o¦ �́�ª µ¤�·¥¤  É́��ºÊ° ¤µ��̧É »�
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