
Electronic goods 
• Flat screen televisions 
• Digital cameras 
• Media players 
• PC notebooks 



Electrical goods 
• Refrigerators 
• Washing machines 
• Microwave ovens 
• Vacuum cleaners 
• Coffee makers 
• Irons 







สินค้าเคร่ืองไฟฟ้า ไม่ค่อยมีนวัตกรรมที่โดดเด่นมากนัก การ
เปล่ียนใจซือ้สินค้าใหม่เร่ือยๆ เป็นไปได้น้อยและไม่ค่อยมี
ส่วนเกี่ยวพันกับนวัตกรรมเชิงรายละเอียดของการใช้สอย 
แรงจงูใจให้เปล่ียนมักจะมาจากนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน แรงจูงใจด้านส่วนลดจากภาครัฐในการ
เปล่ียนเคร่ืองใช้เดมิไปสู่เคร่ืองใช้ที่ประหยัดพลังงานมีส่วนใน
การตดัสินใจเปล่ียนสินค้ามาก 



สินค้าอเิลค็ทรอนิกส์ 
มีการจัดระบบล าดับขัน้น้อยกว่า ยืดหยุ่นมากกว่า และ
เปล่ียนแปลงง่าย  
มีการพัฒนานวัตกรรมต่อเน่ือง มีพัฒนาการเชงิสร้างสรรค์ร่วม
ระหว่างหลายมติผู้ิผลตินานาชาตแิละระดับโลก   
ในสนิค้าอเิลค็ทรอนิกส์ เช่น คอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพ 
ค่อนข้างมีนวัตกรรมสูง มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใช้งาน
ของผลติภัณฑ์รวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าในอุตสาหกรรมนี ้
เปล่ียนแปลงง่ายเน่ืองจากปัจจัยความถี่ในความต้องการการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ ผู้ผลติเข้าหรือออกจากธุรกจิเร็วขึน้อยู่กับการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ 



สนิค้าอเิลค็ทรอนิกส์มีอัตราการขายต่อลูกค้าหน่ึงรายสูงกว่าสนิค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
มีอัตราการเตบิโตสูงกว่า ทัง้นีส่้วนใหญ่เน่ืองจากมีอัตรการเปล่ียน
สินค้าบ่อยกว่า ซึ่งเป็นผลจากรอบการพัฒนานวัตกรรมที่ถี่และเร็ว
กว่า  
Euromonitor คาดการณ์ว่าสนิค้าอเิลค็ทรอนิกส์ (ในยุโรป) จะ
มีการเตบิโตแซงหน้าสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในอีกไม่ก่ีปี 
สนิค้าที่พัฒนาใหม่เร็วและมีนวัตกรรมสูง โดยเฉพาะสนิค้า
อเิลก็ทรอนิกส์ต้องการห่วงโซ่คุณค่าที่ยืดหยุ่นมากกว่าเน่ืองมาจาก
มีอทิธิพลเก่ียวข้องมาก เช่น  ความอิ่มตัวของผลิตภัณฑ์ ระดับ
ความเป็นมาตรฐาน ความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหว่างผลิตภัณฑ์ และความสัน้ยาวของอายุผลติภัณฑ์  



ผู้รับจ้างผลติหรือ OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) มักจะมีบทบาทสูงในภาคอุตสาหกรรม
อเิลค็ทรอนิกส์มากกว่าในภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดังจะ
เหน็ได้จากว่า ไม่เฉพาะการผลิตเท่านัน้ที่เกดิขึน้ในต่างประเทศ แต่
การออกแบบ และการพัฒนาบางส่วนกเ็กดิขึน้ในประเทศอ่ืนๆ 
แล้วจงึค่อยถูกน ามาใส่ตราสินค้าในอีกประเทศ 



ในความแตกต่าง สินค้าอเิล็คทรอนิกส์ ประสิทธิภาพ
เชิงการประหยัดพลังงาน ไม่ใช่แรงผลักดนัส าคัญ 
ปัจจัยเชงิระดับของนวัตกรรมหรือ ประโยชน์หน้าที่การ
ใช้งานมีความส าคัญสูงกว่ามาก 



ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ การพัฒนา
นวัตกรรมที่มีความเร็วสูง ท าให้เกิดกระแสความ
ร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ท าให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์ร่วม
แต่ต่างยี่ห้อสินค้า ทัง้นีส่้วนใหญ่เป็นเพราะผลิตภณัฑ์ที่
ออกใหม่มักมีความซ บซ้อนด้านการใช้งาน 



With strong compound annual growth, the global 
consumer electronics industry remains bullish. While 
younger consumers have, for years, been eager to 
purchase new technologies, older age groups are 
showing optimistic purchase plans for 2013 as well. 

It’s Anyone’s Game 
in the Consumer 
Electronics Playing Field 
The 2013 Accenture Consumer Electronics 
Products and Services Usage Report 





ผู้บริโภคมีเป้าหมายที่ ผลิตภณัฑ์หลายหน้าที่ จ านวนชิน้
ไม่มาก  
ความสนใจซือ้ผลิตภณัฑ์ประโยชน์ใช้สอยเดี่ยวจะหดตวั
ลงเร่ือยๆ  
สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต พีซี และโทรทศัน์ความคมชัดสูง 
เตบิโตในระดับตัวเลขสองหลัก  
สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ตก าลังฆ่าผลิตภณัฑ์หน้าที่เดยีว
เช่น เคร่ืองอ่านอีบุ๊ค เคร่ืองเล่นดวีีด ีเพราะผู้บริโภค
เปล่ียนพฤตกิรรม ไปท ากิจกรรมดงักล่าวบนผลิตภณัฑ์
หลายประโยชน์ใช้สอยแทน 



ผู้บริโภคไม่ผูกตวัเองอยู่ กับระบบปฏิบัตการเดี่ยว 
ผู้บริโภครู้รายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัตกิารของ
อุปกรณ์ของตัวเองดแีละช่ืนชอบความสามารถใน
การใช้อุปกรณ์หลายตวัเช่ือมอยู่บนระบบปฏิบัตกิาร
เดี่ยว แต่ผลการวิจยัชีใ้ห้เหน็ว่า ผู้บริโภคเหล่านีไ้ม่ได้
ภกัดต่ีอระบบใดระบบหน่ึงตายตวั ผู้บริโภคมักเปิด
ใจที่จะลองใช้ระบบปฏิบัตกิารเปล่ียนไปเปล่ียนมา 
ไม่มีบริษัทใดสามารถผูกใจลูกค้าได้ตลอด 



ผู้บริโภคทดลองและค้นหาเทคโนโลยี่และบริการที่
ตอบสนองความต้องการของตัวเองที่ดีที่สุด บริการ
และแอพ็บน Cloud ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ ในขณะที่
ผู้บริโภครุ่นเดก็ใช้บริการออนไลน์มากกว่าผู้บริโภค
สูงอายุกว่า ทัง้สองวัยมีอัตราการใช้งานมากขึน้  
แอ็พที่ได้รับความนิยมในบรรดาแอ็พต่างๆ คือแอ็
พด้านการเงนิ เช่น การจ่ายค่าบริการเคล่ือนที่ การ
ธนาคารและแลกเปล่ียนซือ้ขาย ในขณะที่ แอพ็ชอ็ปป้ิง
ก็ก าลังขยายการเตบิโตในหมู่ผู้บริโภค 



การเพิ่มขึน้ของศักยภาพในการรับเอาอุปกรณ์
เคล่ือนที่หลากประโยชน์ใช้สอยมาใช้อย่างรวดเร็ว 
กระตุ้นให้เกิด ความต่อเน่ือง ของ ความนิยมในการ
ใช้งานสารสนเทศส่วนตวัเข้าไปในที่ท างาน  
ในขณะที่ผู้บริโภคท ากิจกรรมหลากหลายมากขึน้บน
อุปกรณ์สารสนเทศเคล่ือนที่ เขาก็เลือกที่จะใช้
อุปกรณ์เคล่ือนที่เหล่านีใ้นการท างานด้วย และ
ค้นพบว่าสามารถเพิ่มผลิตภาพของตวัเองได้ด้วย 































































“Apple stores have raised consumer expectations and provide a 
model – a Platonic ideal, perhaps – for the retailing of 
electricals. Retail experience – from store appearance and 
quality of service to merchandising of product – is arguably 
more important than ever: if consumers want pure 
functionality, they can shop online. Bricks and mortar stores 
must offer an element of branding and aspiration bundled up 
into a quality experience that provides a genuine complement 
to browser-based shopping.” 
– John Mercer, European Retail Analyst 



Due to product diversity, demand is driven by a number of factors, 
including consumer income, construction spending, and industrial 
production. The profitability of individual companies depends on 
efficient operations, technological expertise, and effective 
marketing. Large companies have economies of scale in purchasing, 
production, marketing, and distribution. Small companies can 
compete by offering niche or specialty products, and through 
superior customer service. Overall, the industry is concentrated: the 
top 50 companies account for 50 percent of industry revenue. Some 
specific industries in the electrical products sector -- including 
batteries, appliances, and motors and generators -- are highly 
concentrated. The top 50 companies in each of these industries 
account for 80 percent or more of industry revenue.  









10 Trends that 
Will 
Shake the 
Industry 



Full-line distributors will remain the primary sales 
channel for electrical products, but product 
specialists, 
hybrid distributors and alternate channels 
will steadily nibble away at their market share. 



The five largest distributors will continue to 
acquire smaller distributors to fill in gaps in 
their geographic market footprints or to build 
their presence in new market niches. 



In an increasingly global market, more U.S.- 
based electrical manufacturers and distributors 
will look to grow outside the United 
States, and more electrical companies from 
outside North America will move into this country 



Within five years virtually all electrical 
distributors will stock LEDs. 



As the residential market recovers, manufacturers, 
distributors and reps will find big opportunities 
to sell products for home theaters, 
computer networking and security systems     



New oil fracking technology will unlock oil 
and gas resources in more regions of the 
United States and create exciting new sales 
opportunities for electrical manufacturers 
and the electrical distributors and reps. 



The solar industry will continue to rely on 
federal tax incentives and local and state 
financial crutches, but the utility-scale wind 
farms will eventually attain financial 
independence. 



The renovation and modernization of the 
U.S. electrical grid will pump up profits in 
the utility niche for more companies in the 
electrical wholesaling industry 



Customer use of smartphones, tablets and 
other mobile devices will push more distributors 
toward online storefronts and force them 
to rethink how they manage their digital 
product information and market their companies. 



As the younger generation become a bigger 
part of the workforce in the electrical industry, 
manufacturers, distributors and reps will need to get more 
creative in how the recruit, train and incentivize them 


