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 ดัชนีเศรษฐกจิ: จีนแชมป์นักช้อปออนไลน์ คาดมูลค่าตลาดทะล ุ1 แสนล้านบาท

 นางสาววไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจ 
Achieving Total Retail : Consumer expectations driving the next retail business model วา่ PwC ได้
สาํรวจผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์มากกวา่ 15,000 คนจาก 15 ประเทศ พบวา่ นกัช°้��́Éª Ã̈ �¤Â̧�ª Ã�o¤�ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�nµ�
มือถือและแทบ็เลต็Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́� โดยผูบ้ริโภค 41% �ºÊ°  ·��oµ�nµ�แทบ็เลต็ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��̧2555 �̧É28% และ 43%

�ºÊ°  ·��oµ�nµ� ¤µ¦ r�โฟน Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��̧2555 �̧É30% Ã�¥�¼o�¦ ·Ã£� ·��oµ�nµ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á�·��¦ ¹É�¦ ³�»ª nµ  µÁ®�»�̧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  Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«�̧ÉÁ�È��¼o�Îµ�°�Ã̈ �Ä��µ¦ �ºÊ°
สินคา้ออนไลน์ผา่นสมาร์ตโฟนมาก�̧É »�3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง โดยผูบ้ริโภคสินคา้
ออนไลน์ในจีนส่วนใหญ่หรือ 51% �ºÊ°  ·��oµ�nµ�สมาร์ตโฟ�°¥nµ��o° ¥Á�º° �̈ ³ �¦ Ế� และ 49% �ºÊ°�nµ�แท็บเลต็ �°��µ��̧Ê
° �́¦ µ�µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��°��¦ ³ �µ�¦ �̧�¥�́�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��¹�44% Â̈ ³ ¤�̧Îµ�ª ��¼oÄ�o° °�Å̈ �r�́Ê� ·Ê��ª nµ 590 ลา้นคน 
(ขอ้มูล ณ มิถุนายน 2555) �¹É�¤µ��ª nµ�Îµ�ª��¦ ³ �µ�¦ �°� ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ�́Ê��¦ ³ Á�«

 nª �Â�ª Ã�o¤�̈µ��ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �rÄ��¦ ³ Á�«Å�¥ª nµ¤ ̧ �́�µ��µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ��n°Á�ºÉ°�โดยคาดวา่ในปี 2557 มูลค่า
ตลาดน่าจะมากกวา่ 100,000 ลา้นบาท Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��̧2556 �̧É¤ ¤̧ ¼̈�nµ�µ¦ �̈µ��¦ ³ ¤µ� 90,000 ลา้นบาท Á�ºÉ°��µ��µ¦
ขยายตวัของการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ° �̧�́Ê��́��»�́��¼o�¦ ·Ã£�Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Å�o�nµ¥ �́Ê��nµ� ¤µ¦ r�โฟน แทบ็เลต็ และ
คอมพิวเตอร์ �¹�Á° ºÊ° ° Îµ�ª ¥�n°�µ¦  É́��ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�nµ�° »��¦ �r ºÉ°  µ¦ และมีราคาถูกกวา่สินคา้ในร้าน โดยส่วนใหญ่จะมี
ส่วนลดจากราคาปกติประมาณ 5-10%

 ·��oµ° °�Å̈ �r�̧É��Å�¥�·¥¤  É́��ºÊ° ¤µ��̧É »� คือ  ·��oµÂ¢ �́É�Â̈ ³  ·��oµ�̧ÉÁ�̧É¥ª �́��ª µ¤  ª ¥�ª µ¤�µ¤ เช่น Á ºÊ°�oµ
Á�¦ ºÉ°��¦ ³ �́�Á�¦ ºÉ°� Îµ° µ� เป็นตน้ 

8 ความคาดหวงันักช้อปออนไลน์

�̈ Îµ¦ ª �¥�́Á �°Â�³  ·É��̧É�¼o�oµ�̈�̧�o°��¦ �́�́ª Á¡ ºÉ° Ä®o °��̈o°��́��ª µ¤�µ�®ª �́�°��¼o�¦ ·Ã£�Ä�¥»�° °�Å̈ �rไดแ้ก่
1. ตอ้งนาํเสนอ หรือ �nµ¥�°�Á¦ ºÉ°�¦ µª �̧É�nµ �Ä��°�Â�รนดสิ์นคา้ และสร้างความประทบัใจผา่นการสร้างประสบการณ์

อนัดีในการช°้��·Ê�(Customer Experience) ใหก้บัลูกคา้
2. ความปลอดภยัในการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้
3. ¡ �́�µ¦ ³ ����·�́�·�µ¦ �̧É µ¤µ¦ �Ä�o�µ��́�° »��¦ �r ºÉ°  µ¦ Å�o®¨ µ�®¨ µ¥�¦ ³ Á£�
4. ความสามารถในการเลือกสินคา้ในสตอ๊กออนไลน์แบบเรียลไทม ์�µ¦ �·��́Ê� �́�µ�Åª Å¢ £µ¥Ä�¦ oµ��oµ



5. �µ¦  ºÉ°  µ¦ �́��¼o�¦ ·Ã£��nµ��n°��µ��̧É®¨ µ�®¨ µ¥ ไม่วา่จะเป็นÃ�Á�̧É¥¨ มีเดีย อีเมล ์โทรศพัท ์Â̈ ³ �µ¦ �ºÊ°  ·��oµ�̧É®�oµ¦ oµ�
6. ¡ �́�µÂ° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É�Â̈ ³ Áª È�Å��r�°�¦ oµ��oµ��¤º°�º°
7. �µ¦ Ã�o�°��́�̈¼��oµ�nµ� �́�¤° °�Å̈ �r° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤ °
8.ตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตสินคา้โดยตรง Á�ºÉ°��µ��¼o�¦ ·Ã£��̧É�ºÊ°  ·��oµ° °�Å̈ �r�µ��¼o�̈·� ·��oµÃ�¥Å¤n�nµ�¦ oµ��oµ�̈�̧¤¸

�Îµ�ª �¤µ��¹Ê�
           ปี 2556 Á¡ ·É¤�¹Ê�

41% �ºÊ°  ·��oµ�nµ�แท็บเลต็        28%

43% �ºÊ°  ·��oµ�nµ� ¤µ¦ r�โฟน   30%

3 อนัดบัประเทศชอ้ปออนไลน์  ผา่นสมาร์ตโฟน
1.จีน 
2.อินเดีย 
3.ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง
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