‘กลยุทธ์สร้างประสบการณ์โดนใจ’...
ทางรอดค้าปลีกรายย่อย ท่ามกลางตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ งที่แข่งขันกันรุนแรง
ปัจจุบนั ตลาดช็อปปิ้ งออนไลน์ของไทยได้มีการเติบโตอย่างเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี หรือมีมูลค่ าไม่
ตา่ กว่า 214,000 ล้านบาทในปัจจุบนั ในขณะที่ธุรกิจการค้าปลีกแบบOffline มีการชะลอการเติบลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
มาจากการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากการรุกเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายไทยทัง้ ไทยและต่างชาติท่เี ต็มไปด้วย
ความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร โดยที่ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะรู ปแบบตลาดกลางออนไลน์จะช่วยอานวยความสะดวกในการทาตลาดออนไลน์
ช็อ ปปิ้ งให้กบั ผู ป้ ระกอบการค้า ปลีก รายย่อ ยได้ แต่ ในขณะเดียวกัน ก็อ าจจะเป็ นผลกระทบที่ส่ง แรงกดดัน ให้ก บั
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นและหนักขึ้นในตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ ง จึงทาให้
ศู น ย์วิจ ยั กสิก รได้วิเ คราะห์แ ละเปรีย บเทีย บถึง ความเด่ น และความท้า ทายระหว่ า งผู ป้ ระกอบการรายใหญ่ แ ละ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ดังนี้

ทัง้ นี้แล้วการจะดาเนินธุรกิจให้ยงั คงอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ทม่ี กี ารแข่งขันที่สูงยังคงเป็ นโจทย์และความ
ท้าทายสาหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยที่จะต้องเร่งปรับตัว ซึ่งการปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยที่น่าจะถูกใจ
ผูบ้ ริโภคมากที่สุดคือการใช้กลยุทธ์สร้างประสบการณ์สที่พึงพอใจและทาให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าในแต่ละราย
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ประเด็นสาคัญ
 การเติบโตอย่างต่อเนื่ องเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี ของตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ ง โดยเฉพาะภายหลังการรุกเข้า
มาของบรรดาผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท้งั ไทยและต่างชาติ ที่ มีความพร้อมในเรื่องของเงินทุน พันธมิตร
ห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร (ตั้งแต่รปู แบบของ Platform ระบบการชาระเงิน และการจัดส่งสินค้า) และความ
น่ าเชื่อถือของแบรนด์หรือสินค้า หรือแม้แต่ผผู ้ ลิตสินค้า สร้างแรงกดดันให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าปลีกราย
ย่อย โดยเฉพาะคนที่ซื้อมาขายไป ต้องเผชิญการแข่งขันที่ยากลาบากมากขึ้ น
 ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่า การปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย โดยการใช้กลยุทธ์สร้าง
ประสบการณ์ที่พึงพอใจและทาให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าในแต่ละราย (Customized Experience)
น่ าจะเป็ นอีกหนึ่ งกลยุทธ์สาคัญที่ทาให้ผปู้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยอยูร่ อดและแข่งขันได้ และการปรับตัว
ดังกล่าวไม่ควรหยุดนิ่ ง ผูป้ ระกอบการต้องพยายามปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่
พยายามมองหาประสบการณ์หรือสิ่งแปลกใหม่อยูเ่ สมอ ซึ่งนอกจากจะจูงใจให้ลกู ค้ากลับมาซื้ อซ้าแล้ว ยังอาจ
เกิดการบอกเล่าความประทับใจให้กับคนรอบข้างผ่านการแชร์ขอ้ มูลหรือประสบการณ์ที่ได้รบั มา และเกิด
เป็ นลูกค้ากลุ่มใหม่ได้
จุดเริ่มต้นของธุรกิจ ‘ออนไลน์ช็อปปิ้ ง’ ในไทย ทุกคนมีความอิสระและเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ช็อปปิ้ งได้ง่าย
โดยเฉพาะผ่านรูปแบบ Social Commerce (การซื้ อขายสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ) ประกอบกับ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตของคนไทยที่กระจายเป็ นวงกว้างมากขึ้ น คนไทยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ ตผ่านมือถือได้ง่าย
กว่าอดีต จึงกลายเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยพื้ นฐานสาคัญในการผลักดันกิจกรรมการตลาดและการจับจ่ายซื้ อสินค้าออนไลน์
ได้มากยิง่ ขึ้ น
ปั จจัยดังกล่าวดูเหมือนจะเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ช็อปปิ้ ง
เพราะมองว่าการเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็ นหนึ่ งช่องทางที่เปิ ดกว้าง และมีโอกาสที่จะแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ได้
เนื่ องจากตลาดยังแข่งขันไม่รุนแรงและยังไม่มีผนู้ าตลาดที่ชดั เจน โดยสะท้อนได้จาก จานวนผูป้ ระกอบการค้าปลีกราย
ย่อยที่อยูใ่ นตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ ง มีจานวนเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง และปั จจุบนั มีมากเกินกว่า 5 แสนราย1
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 มองไปข้างหน้า ... ออนไลน์ช็อปปิ้ งยังสามารถทาได้ง่ายสาหรับผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยหรือไม่ ?

อาจจะกลายเป็ นโจทย์สาคัญที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยต้องคานึ งถึงและปรับตัว เพราะในขณะที่ตัวเลข
ของตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ ง ในไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา เฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อ
ปี หรือมีมลู ค่าไม่ตา่ กว่า 214,000 ล้านบาทในปั จจุบนั 2 ในทางกลับกัน รายได้ของธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางเดิม
อย่าง Offline มีการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากหลายปั จจัย ซึ่งส่วนหนึ่ งมาจากการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดใน
บางกลุ่มสินค้าของออนไลน์ ช็อปปิ้ ง เช่น กลุ่มสินค้าแฟชัน่ เครื่องสาอาง เครื่องใช้ไฟฟ้ า ประกอบกับการเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่มีความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้ น
สัญญาณดังกล่าว ทาให้ผปู ้ ระกอบการทั้งไทยและต่างชาติหรือแม้แต่ผผู ้ ลิตสินค้า/แบรนด์ตา่ งหันมารุก
ตลาดออนไลน์กันมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการจากต่างชาติ (เช่น จีน
เกาหลีใต้) ที่มาพร้อมกับรูปแบบของ E-Market Place ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องของเงินทุน พันธมิตร ห่วงโซ่อุปทานที่
ครบวงจร (ตั้งแต่รปู แบบของ Platform ระบบการชาระเงิน และการจัดส่งสินค้า) รวมถึงผูป้ ระกอบการค้าปลีกราย
เดิม (เช่น กลุ่มค้าปลีก Modern Trade) ซึ่งมีฐานลูกค้าจากช่องทาง Offline อยูแ่ ล้ว ก็ได้มีการขยายช่องทาง Online
เพื่อเข้าถึ งกลุ่มลูกค้ามากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบของ Brand.com หรือ E-Market Place หรือแม้แต่กลุ่มผูผ้ ลิต
สินค้าหรือเจ้าของแบรนด์เอง ต่างก็หนั มาทาตลาดและขยายช่องทางในการขายสินค้า Online ด้วยตนเองกันมากขึ้ น
ส่งผลให้คาดว่า ภาพตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ งของไทยน่ าจะมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและแข่งขันกันรุนแรงขึ้ น
ในระยะข้างหน้า
ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่า ปี 2561 ตลาด B2C-Online-Shopping (เฉพาะสินค้า) จะมีมูลค่าตลาด
ประมาณ 256,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้ นเป็ นกว่า 470,000 ล้านบาทในปี 2565 โดยมีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.0 ต่อปี ทาให้ช่องทางออนไลน์ ช็อปปิ้ ง มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 5.0 ในปี
2560 เป็ นร้อยละ 8.2 ในปี
มู ลค่าตลาด B2C-Online-Shopping (เฉพาะสินค้า)
2565 เมื่ อเที ยบกับภาพรวม
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Platform อื่ นๆ หรื อแม้แต่ ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
Offline Platform ต่างก็ มีการ รวบรวมและคาดการณ์โดย ูนย์วิจ ัยกสิกรไทย
ปรับกลยุทธ์การตลาดกันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็ นการเปลี่ยนแบรนด์ (Brand Changing) หรือเปลี่ยนช่องทางการซื้ อสินค้า (Channel Changing) เพื่อจูงใจให้
ผูบ้ ริโภคเข้ามาใช้บริ การอย่างต่ อเนื่ อง และรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ดังนั้น สุ ดท้ายแล้ว ผูบ้ ริโภคจะเป็ นคน

คานวณเฉพาะ B2C-Commerce ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ปี 2560 (ไม่รวมบริการ) โดยอา ยั ฐานข้อมูลจากสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ETDA)
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ตัดสินใจว่าจะซื้ อสินค้าผ่าน Platform ไหน จะซื้ อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจะซื้ อผ่านหน้าร้าน ขึ้ นอยู่กับว่า
ช่องทางไหนที่สามารถอานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้มากที่สุด ณ ตอนนั้น
ประเด็นสาคัญ คื อ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ โดยเฉพาะในรูปแบบ E-Market Place (ตลาดกลางออนไลน์) แม้ว่ามุมหนึ่ งจะเป็ นเสมือน Platform
ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทาตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ งให้กับผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบของ Online-Platform ที่ใช้งานง่ายและสะดวก การให้บริการชาระเงินที่มีให้เลือกหลากหลายและปลอดภัย
รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าที่หลากหลายและรวดเร็ว
แต่ในอีกมุมหนึ่ ง ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยก็ อาจจะต้องเผชิญการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการราย
อื่นๆ ที่อยูใ่ น E-Market Place อีกจานวนมาก และที่น่าสนใจคือ หากเจ้าของ E-Market Place กลายเป็ นผูน้ า
สินค้าเข้ามาแข่งด้วยตนเอง โดยอา ัยการเข้าถึ งฐานข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาใช้จ่ายผ่าน Platform ของตนเอง
สามารถรับรูพ้ ฤติกรรมเชิงลึกในการเลือกซื้ อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ว่าสินค้าอะไรขายดี ก็อาจจะกลายเป็ นคู่แข่ง
ที่นาสินค้าเข้ามาแข่งกับผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยได้ ทั้งนี้ แม้วา่ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะยังเห็นไม่ชดั ใน
ปั จจุบนั แต่คาดว่าในระยะข้างหน้า ก็อาจจะมีความเป็ นไปได้ หากผูใ้ ห้บริการ E-Market Place เล็งเห็นโอกาสใน
การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้ น
ดังนั้น จากที่ตอนแรกมองว่า Online-Platform จะเป็ นโอกาสและเอื้ อต่อการทาธุรกิจออนไลน์ช็อปปิ้ งของ
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย กลายเป็ นว่า การเข้าสู่ตลาดแม้ว่าจะยังคงทาได้ง่าย แต่ความสามารถในการ
แข่งขันหรือการดาเนิ นธุรกิ จให้ประสบความสาเร็จอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป กล่าวคือ ข้อได้เปรียบที่
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยเคยมี เช่น ราคา (ต้นทุนสินค้า) ที่ตา่ กว่าเมื่อเทียบกับสินค้าที่อยูห่ น้าร้าน ตลาดที่
ยังไม่ ขยายใหญ่มาก รวมถึ งคู่แข่งที่ ยงั มี น้อยรายนั้ น อาจจะไม่เพี ยงพอในการรับมื อกับการแข่งขันที่ สูงขึ้ นใน
ปั จจุบนั และอนาคต เพราะด้วยตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ ง ที่มีแนวโน้มขยายใหญ่ขึ้น คู่แข่งมีมากขึ้ น โดยเฉพาะการเข้า
มาของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ รวมไปจนถึงผูผ้ ลิตสินค้า หรือแม้แต่พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความภักดีในแบรนด์หรือสินค้าน้อยลง กลายเป็ นว่ารูปแบบการขายเดิมๆ อาจจะไม่สามารถดึงกลุ่มลูกค้าไว้ได้อีก
ต่อไป เพราะลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจซื้ อสินค้าออนไลน์มากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่

ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย

จุ ดเด่น

จุ ดเด่น

• มีอานาจในการต่ อรองกับพันธมิตรทางธุ รกิจ เช่น ซัพพลาย
เออร์ สถาบันการเงิ น ผู ้ประกอบการขนส่ งสิ นค้า สาหรับการ
ทาโปรโมชัน่ หรือสิ ทธิ พิเ ษให้กบั ลูกค้า
• แบรนด์ สิ นค้า มีความน่ าเชื่ อถื อในสายตาผู ้บริ โภคมากกว่า
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของผู ้ประกอบการได้

• มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และสามารถดูแลลู กค้าแต่
ละรายได้อย่างทัว่ ถึ งมากกว่า
• สามารถออกกลยุทธ์การตลาดที่ เหมาะกับลู กค้ารายบุ คคล
(Individual) ได้คล่ องตัวกว่ารายใหญ่

ความท้าทาย

ความท้าทาย

• ระยะเวลาในการให้บริการหลังการขายอาจจะยืดหยุ่นได้
น้อยกว่ารายเล็ ก เนื่ องจากมีฐานลู กค้าจานวนมากกว่า เช่น
การคืนเงิ น เคลมสิ นค้า
• ความคาดหวังจากลู กค้ามี ค่อนข้างสู ง ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพสิ นค้าและบริการก่อนและหลังการขาย

• ความเชื่อมัน่ ต่อคุณภาพของสิ นค้า ความมีตวั ตนของ
ร้านค้า ตลอดจนการจัดส่ งสิ นค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่ ทาการ
สัง่ ซื้ อเป็ นครั้งแรก หรือในกลุ่ มสิ นค้าที่ มีราคาสู ง อาจจะน้อย
กว่ารายใหญ่ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่ อมัน่
ผ่ านวิธีการต่างๆ เช่น การรีวิวจากลู กค้าเก่า เป็ นต้น
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 ทาอย่างไร? ให้ธุรกิจยังคงอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้ น กลายเป็ นโจทย์ทา้ ทายที่ผปู ้ ระกอบการค้า

ปลีกรายย่อยต้องเร่งปรับตัว ซึ่ง นู ย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยที่อยูร่ อด คือ ‘คนที่คิด
ต่าง ทาต่าง’ โดยในอดี ตมักจะเน้นที่ ความแตกต่างด้านสินค้าและราคา เช่น ความแตกต่ างทางด้านการใช้งาน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และเรื่องเล่าหรือที่มาในตัวสินค้า เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั การสร้างความแตกต่างดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอ
เนื่ องจากผูบ้ ริโภคต้องการความแปลกใหม่ทางด้านประสบการณ์มากขึ้ น เช่น ประสบการณ์ในการเป็ นคนแรกที่ได้
สัมผัสหรือเป็ นเจ้าของสินค้า ประสบการณ์การรับรูท้ างด้านอารมณ์หรือความรูส้ ึกที่มีต่อสินค้า เป็ นต้น
ดังนั้ น การปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ น่ าจะตรงใจผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด คื อ การใช้
กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ที่พึงพอใจและทาให้เกิ ดความประทับใจแก่ ลูกค้าในแต่ละราย (Customized
Experience) จนท าให้เกิ ดการจดจ าแบรนด์ และอยากใช้บริการอย่างต่ อเนื่ อง และอาจเกิ ดการบอกเล่าความ
ประทับใจให้กบั คนรอบข้าง หรือคนอื่นๆ ผ่านการแชร์ขอ้ มูลหรือประสบการณ์ที่ได้รบั มาจากการซื้ อสินค้าออนไลน์
บน Social Media ต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยในกลุ่มสินค้าแฟชัน่ (เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า) โดยเฉพาะคนที่
ซื้ อมาขายไป อาจจะต้องปรับตัวไปเป็ นผูอ้ อกแบบและจาหน่ ายเอง โดยแนวคิดการออกแบบสินค้าอาจจะมาจากการ
สังเกตและ ึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าแต่ละราย และนาแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบสินค้าที่ สร้างประสบการณ์
รับรูใ้ หม่ให้กับลูกค้าเป็ นรายบุคคล เช่น เสื้ อผ้าที่ ถูกดีไซน์ ออกมาให้เข้ากับบุคลิกและรูปร่างของลูกค้าแต่ละราย
รองเท้าที่ ออกแบบมาให้เหมาะกับรูปร่างเท้าของลูกค้า หรือแม้แต่ ตัวบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้ งที่ มาพร้อมกับ
สินค้า การ์ดหรือป้ายที่แสดงคาขอบคุณให้กบั ลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะระบุชื่อและใส่มาในกล่องสินค้า ก็สามารถ
สร้างความประทับใจทางด้านอารมณ์หรือความรูส้ ึกให้กบั ลูกค้ารายบุคคลได้เช่นกัน
แต่อาจจะมีสินค้าบางกลุ่ม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ทางด้านไอที ซึ่งผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เอง จะเป็ นลักษณะของตัวแทนจาหน่ ายหรือซื้ อมาขายไปมากกว่า ดังนั้ น เพื่อไม่ให้
ราคาเป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจซื้ อสินค้าของลูกค้าเพียงอย่างเดี ยว ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อยสินค้ากลุ่ มนี้
จะต้องสร้างการให้บริการเพิ่มขึ้ น โดยเน้นไปที่ความจริงใจและการเอาใจใส่ต่อลูกค้า เช่น การดูแลลูกค้าทั้งก่อน
และหลังการขาย การให้คาแนะนาในการเลือกซื้ อสินค้าที่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานกับลูกค้ามากที่สุดและจริงใจ
ที่สุด คาแนะนาในการใช้งานและดูแลรักษาสินค้า รวมถึงการบริการจัดส่งฟรีทุกรายการ โดยไม่มียอดการสัง่ ซื้ อขั้น
ตา่ เป็ นต้น
แต่ทา้ ยที่สุด ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า ด้วยสภาพตลาดออนไลน์ช็อปปิ้ งที่แข่งขันกันรุนแรงขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง การปรับตัวของผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยไม่ ควรหยุ ดนิ่ งเพี ยงเท่ านี้ ผูป้ ระกอบการต้อง
พยายามปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยการปรับตัว
ดังกล่าวอาจจะเริ่มจากการปรับตัวเล็กๆ (แบบที่ไม่มีตน้ ทุน หรือมีน้อยที่สุด) หรือเริ่มต้นจากสิ่งที่ตนเองถนั ดก่อน
เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความรูส้ ึกพิเ ษต่อสินค้าหรือแบรนด์ หรือรูส้ ึกแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ หลังจากนั้ น เมื่อธุรกิจ
เริ่มแข็งแกร่งขึ้ น ก็ค่อยขยับขยายไปสู่การให้บริการเสริมอื่นๆ ในสเกลที่ใหญ่ขนึ้

-----------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี้ จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั ่ ไป โดยจัดทาขึ้ นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง คว ามน่ าเชื่อถือ หรือ
ความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ ใช้ขอ้ มูลต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการใช้ขอ้ มูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้ น บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดต่ อผูใ้ ช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใด
จากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้ น
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