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ร้านค้าปลีกแบบ 4.0 

 
ปัจจุบันขณะที่การค้าทางระบบออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง แตใ่นขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่า

ความส าคัญของร้านค้าปลีกนั้นค่อยๆลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการค้าปลีกก็ยังได้พยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น เพ่ือรองรับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป  

หัวใจส าคัญของการค้าทางระบบออนไลน์(E-commerce) คือราคาที่เหมาะสมและความ
สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือทางเลือกหลากหลายในการช าระสินค้า 
นอกจากนี้สิ่งส าคัญคือความเข้าใจในพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค และร้านค้าปลีกก็สามารถน า
ปัจจัยเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนร้านค้าของตนเองโดยมีการผสมผสานระหว่างการค้าขายแบบ
ดั่งเดิมร่วมไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ในอดีตการค้าขายนิยมใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่ในการซื้อสินค้า ส่วนบัตรเครดิตนั้นเป็นเพียง
ตัวเลือกในยามฉุกเฉินเท่านั้น แต่แนวโน้มของการใช้จ่ายในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคจะเน้นที่ความสะดวกสบายใน
การช าระเงินด้วยระบบดิจิตอล จากงานวิจัยของ Visa พบว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะหันมาจ่ายเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้เงินสด และแน่นอนว่าผลที่ตามมาส าหรับร้านค้าก็คือการที่ร้านค้าจ าเป็นต้องหา
อุปกรณ์และช่องทางรองรับการจ่ายเงินแบบดิจิตอล ตัวอย่างเช่น การจัดหาเครื่องมือพิเศษที่ท าขึ้นเพ่ือรับการ
ช าระเงินผ่านบัตร Visa หรือโทรศัพท์มือถือ  

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญควบคู่ไปกับการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ คือ
การสร้าง application บนโทรศัพท์มือถือหรือการสร้าง Website ของร้านค้า การลงทุนสร้างสิ่งเหล่านี้ถือ
เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านเพียงเล็กน้อยแต่กลับส่งผลที่น่าพอใจและเป็นการขยายขีดจ ากัดของร้านค้าเอง
อีกด้วย Application หรือ Website ถือเป็นการมอบสิทธิและความสะดวกให้กับลูกค้าในการศึกษาสินค้าและ
เลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย รูปแบบนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่
เกิดจากการหยิบจับหรือทดลองสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ทางร้านค้ายังสามารถใช้ป้ายราคาสินค้าเป็นแบบ
หน้าจอดิจิตอลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการปรับราคาสินค้ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการร่วมมือกับ
Applicationตามหาร้านค้าต่างๆให้แสดงร้านของตนเมื่อมีลูกค้าใส่ ค าหรือข้อความ (keyword) ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าลงไป ส าหรับในประเทศเยอรมนีก็มี Application ที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ Stylebop, 
Shopstyle, Mybestbrands, Etsy เป็นต้น 

นอกจากความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แล้ว การตกแต่ง
ร้านยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอยู่เสมอ หลักส าคัญคือการสร้างบรรยากาศที่
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เป็นมิตรและมีความรื่นรมย์สบายใจ ท าให้ลูกค้ามีอิสระในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
ควรมีผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวสินค้าเสมอเม่ือลูกค้าต้องการข้อมูลต่างๆ  

 
 
ข้อคิดเห็น 
การค้าขายจ าหน่ายสินค้าแบบผสมผสานระหว่างการค้าขายแบบดั้งเดิมควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่นั้น นับเป็นสิ่งที่จ าเป็นมิใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยในส่วนของผู้สนใจในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่มิได้มีการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก ซึ่งลูกค้าไม่จ าเป็นต้องจับต้องสินค้า เพียงแต่ศึกษาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
ดังนั้นนอกจากพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการแล้ว ยังควรให้ความส าคัญในการพัฒนาเวปไซต์หรือสื่อ
ออนไลน์ให้น่าสนใจ มีความรวดเร็วสะดวกในการใช้ (user friendly) ผู้ประกอบการจึงควรที่จะพัฒนา
ศักยภาพของสินค้าและบริการของตัวเองให้ทันโลก เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของตนเองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีนั้นมี
เทคโนโลยีการซื้อขายที่ก้าวหน้าและสะดวกรวดเร็ว หากผู้ประกอบการยังคงใช้การด าเนินการแบบล่าช้าอยู่ก็
อาจจะท าให้เสียลูกค้าก็เป็นได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่มีร้านค้าหรือร้านอาหารอยู่ในเยอรมนี จึงควร
พัฒนาร้านของตนให้มีความทันสมัยและรองรับกับระบบการค้าขายแบบใหม่เพ่ือมอบความสะดวกสบายให้กับ
ลูกค้าท าให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึน 

 
ที่มา: www.crucial.com.au 
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ของเล่นยังคงเป็นที่นิยมอยู่เสมอส าหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์ 

 
ในขณะที่สถานการณ์ของกิจการร้านของเล่นในอเมริกามีแนวโน้มไม่สู้ดีนัก  เห็นได้จาก

สถานการณ์ร้านของเล่นชื่อดังอย่าง Toys R Us ซึ่งมีสาขากระจายไปทั่วโลกมากถึง 1,600 สาขา ที่ตอนนี้กลับ
ถูกเรียกว่าเป็นบริษัทล้มละลายที่มีหนี้สินมากถึงห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเพ่ือเป็นการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ
และความอยู่รอดบริษัท Toys R Us จึงได้ลงมาจับตลาดออนไลน์แข่งขันกับบริษัทขายของออนไลน์ยักใหญ่
อย่าง Amazon 

       
แต่สถานการณ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับแตกต่างเป็นอย่างมาก ที่ประชาชนชาวสวิสยังคง

ให้ความสนใจในการเดินทางออกไปที่ร้านค้าเพ่ือเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง ถึงแม้การซื้อของออนไลน์จะรวดเร็ว
และสะดวกกว่ามากก็ตาม จากงานวิจัยตลาดของ Gfk พบว่าธุรกิจของเล่นในสวิตนั้นสร้างเม็ดเงินในปี 2015 
มากถึง 460 ล้านฟรังก์สวิส 

นาย Sandeo Küng ผู้แทนสมาคมของเล่นในสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า สาเหตุที่ธุรกิจของเล่นใน
สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้รับผลกระทบจากความนิยมในการซื้อของออนไลน์มากนักนั้นมาจากลักษณะนิสัยการ
จับจ่ายใช้สอยของชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ราคามิใช่ปัจจัยส าคัญและไม่นิยมซื้อของเล่นราคาถูก เพราะพวกเขา
ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าหากได้รับค าแนะน าและแรงจูงใจที่เหมาะสม นอกจากนี้ นาย Küng ยังกล่าวอีกว่า หัวใจ
ส าคัญที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงออกไปซื้อของเล่นด้วยตนเองที่ร้านค้า แทนการสั่งซื้อ
ออนไลน์ก็คือ โอกาสในการทดลองเล่นเกมต่างๆร่วมไปกับรับฟังค าแนะน าจากพนักงาน 

ถึงกระนั้น นาย Yves Burger ผู้บริหารระดับสูงของ Franz Carl Weber บริษัทของเล่นชื่อดังใน
สวิตเซอร์แลนด์ให้ความเห็นว่า หากAmazonได้รับความนิยมในสวิตเซอร์แลนด์ ทางร้านค้าก็คงจะได้รับ
ผลกระทบไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้บริษัท  Franz Carl Weber เริ่มแผนการตลาดผ่านทาง
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ออนไลน์ไว้บ้างแล้ว เพ่ือต้านทานกระแสความนิยมของAmazon โดยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ลูกค้าสามารถใช้
ช่องทางออนไลนด์สั่งซื้อของเล่น และสามารถรับสินค้าได้ตามสาขาต่างๆ ส่วนบริการส่งสินค้าถึงบ้านนั้นยังไม่มี
ให้บริการ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีราคาสูงและทางบริษัทจ าเป็นต้องมีระบบการขนส่งที่มีความละเอียด
รอบคอบสูง  

 
ข้อคิดเห็น 
ปัจจุบันสินค้าของเล่นมิใช่เป็นไปเพ่ือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว เกมส์กระดาน เกมส์ไพ่ หรือ

เกมส์ดิจิตอล ผู้เล่นล้วนต้องวางแผนและใช้ทักษะในด้านต่างๆในการเอาชนะคู่แข่ง หากเด็กๆได้เล่นเกมหรือ
ของเล่นที่เหมาะกับวัย เกมส์จะมีส่วนในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กได้อย่างดีเลยทีเดียว 

ของเล่นและเกมต่างๆของเยอรมันและสวิสถือเป็นสินค้าท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่กลับไม่ได้รับ
ความสนใจมากนักจากผู้ประกอบการ ตลาดของเล่นในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มักจะคึกคักเสมอโดยมีการ
จัดงานของเล่นเพ่ือน าเสนอของเล่นใหม่ๆอยู่ เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ สินค้าของเล่นจากเยอรมนีและ
สวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากให้ทั้งความสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังแฝง
ไปด้วยแง่คิดและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ของเล่นและเกมส์ต่างๆได้พัฒนาให้
เหมาะทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ และจากข่าวนี้ยังท าให้เห็นว่าผู้คนยังคงสนใจและต้องการซื้อเกมส์มาเล่นอยู่
เสมอ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการขยายตลาดสินค้าของเล่น ควรติดตามข่าวสารเพ่ือศึกษา
เทคโนโลยี แนวโน้มสินค้า และการหาพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือช่วยขยายตลาด ตลอดจนการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าเกี่ยวกับของเล่น เช่น งานแสดงสินค้าประเภทของเล่น Spielwaren Messe ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง
Nürnbergในช่วงต้นปีของทุกที และที่เมืองEssenในเดือนตุลาคมของทุกปี ก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้า
ของเล่นตลอดจนเกิดไอเดียและเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าของเล่นและขยายตลาดส่งออกของไทย
ต่อไป ในรอบ8เดือนแรกของปี 2560 (ม.ก.-ส.ค.) ไทยส่งสินค้าของเด็กเล่นมายังสวิตเซอร์แลนด์ คิดเป็นมูลค่า
0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ16.29 

 
ที่มา: www.20min.ch 

 
 


