
โรงแรมเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเบ็คเตลด็ 
-พักผ่อนก็ได้ ซื้อกลับก็ด-ี 

------------------------------- 
ข้อเท็จจริง 

 ร้านซีเล็คชอปที่มีชื่อว่า BAYCREW'S STORE ในย่านชิบูย่า 
ของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วางจ าหน่ายสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ 
และสินค้าเบ็ดเตล็ด ภายในสถานที่อ านวยความสะดวกเป็นครั้งแรก 
นั่นก็คือโรงแรม Hotel The Knot Yokohama ตั้งอยู่ในเขตโยโกฮาม่า 
จังหวัดคานางาว่า เพ่ือให้แขกที่มาเข้าพัก สามารถทดลองใช้ และซื้อ
สินค้าที่ถูกใจเหล่านี้กลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง หรือเป็นของฝากได้ 
นอกจากโรงแรมแล้ว BAYCREW'S STORE ยังได้วางแผนที่จะวาง

จ าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ในสถานที่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียน หรือโรงพยาบาล  
 โรงแรม Hotel The Knot Yokohama มีห้องพักจ านวนทั้งหมด 150 ห้อง ภายในห้องตกแต่งด้วย
เฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เมื่อก่อนเป็นโรงแรมส าหรับนักธุรกิจที่เดินทางมาท างาน แต่เนื่องจากมี
การน าเฟอร์นิเจอร์ และของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ จากร้าน BAYCREW'S STORE เข้ามาวางประดับตกแต่ง และ
จ าหน่าย ท าให้บรรยากาศภายในโรงแรมเปลี่ยนไป กลุ่มลูกค้าที่มาเข้าพักจึงเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเข้าพักนั้นก็เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย ราคาห้องพักจะ
อยู่ที่คืนละประมาณ 10,000 เยนต่อคน หรือประมาณ 3,000 บาท  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ACME จ ากัด บริษัทย่อยของ BAYCREW'S STORE ได้ร่วมมือกับโรงแรม Hotel The Knot 

Yokohama ในการออกแบบพ้ืนที่ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องพัก เลานจ์ส าหรับพักผ่อน และ
พ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ให้มีกลิ่นอายของการเดินทาง มีสไตล์ จิตนาการ และความรู้สึกเหมือนอยู่ในเรือโดยสาร 
ท าให้แขกท่ีมาเข้าพักสามารถรู้สึกได้ถึงการเดินทางที่แท้จริง ความคิด และสไตล์ในการออกแบบเหล่านี้มาจาก
การทีโ่ยโกฮาม่าได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่าชื่อดัง และมีความส าคัญเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น นอกจาก
ห้องพักจิตนาการจากเรือโดยสารแล้วนั้น ยังมีห้องพักที่ออกแบบ และตกแต่งเป็นพิเศษด้วยสไลต์วินเทจเพ่ิม
ขึ้นมาอีกด้วย 
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เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี ท ามาจากไม้คุณภาพดี ผนังก าแพงภายในโรงแรมตกแต่งไป
ด้วยรูปภาพของโยโกฮาม่า โซฟาถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะส าหรับโรงแรมนี้เท่านั้น นอกจากเฟอร์นิเจอร์
แล้ว บริษัท ACME จ ากัด ยังได้ออกแบบภาชนะส าหรับใส่อาหารของโรงแรม และมีความคิดที่จะออกแบบชุด
ยูนิฟอร์มท างานส าหรับพนักงานโรงแรมอีกด้วยในอนาคต  
 แขกที่มาเข้าพักสามารถทดลองใช้เฟอร์นิเจอร์ และของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงแรมได้จาก
การเข้าพัก หากว่าถูกใจ และมีความประสงค์ที่จะซื้อกลับไปใช้ที่บ้านของตนเอง หรือเป็นของฝาก สามารถ
สั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรม ราคาโซฟาจะอยู่ที่ประมาณตัวละ 250,000 เยน ถึง 300,0000 เยน 
หรือประมาณ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาของภาพ:   
http://acme.co.jp/news/002616.html 
http://hotel-the-knot.jp/concept 
ที่มาข่าว:  
หนังสือพิม Nikkei MJ วันที่ 10 ธันวาคม 2560 
 
 
ข้อคิดเห็น 
 การได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าจริงเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และความต้องการในตัว
สินค้าขึ้นได้ และหากว่าผู้บริโภคได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าจริงในสถานการณ์จริง บวกกับสถานที่จริง ก็ยิ่ง
เป็นการท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจ และตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างง่ายขึ้น 
 ส าหรับไอเดียการออกแบบสถานที่ให้มีความพิเศษ และแปลกใหม่ ไม่เพียงแต่สถานที่ เท่านั้น 
ผู้ประกอบการสามารถออกแบบทั้งการบริการ และผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็นแบบพิเศษเฉพาะเจาะจง เพ่ือท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงความพิเศษที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เชื่อว่าผู้บริโภคหลายท่านยินดีที่จะจ่ายเงินที่สูงกว่าส าหรับ
บริการ และผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีความพิเศษ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ผู้ประกอบการไทยเรานั้นมีจุดแข็งนั่นก็คือ ความคิด
สร้างสรรค์ ที่สามารถคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้ออกมาได้ดี มีความดึงดูด และน่าสนใจ แต่
อาจจะยังคงมีจุดอ่อนด้านการขาดการสื่อสาร การสื่อสารในที่นี้หมายถึง การส่งผ่าน หรือการบอกต่อในสิ่งที่ท า
ให้ผู้บริโภค หรือผู้ที่ก าลังตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า รับรู้ถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีวางจ าหน่าย รวมถึงการท า 
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ให้ผู้บริโภคเชื่อในตัวสินค้า เข้าใจ และมองออกว่าผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดสามารถน าไปเป็นประโยชน์ใช้
สอยอะไรได้บ้าง ดังนั้น การที่ผู้จ าหน่ายสินค้าจัดวางน าเสนอสินค้าตามพ้ืนทีก่ารใช้งานของตัวสินค้าให้มองเห็น 
ถึงการใช้งานจริง ก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารทางอ้อมที่ท าให้ผู้บริโภค หรือผู้ที่ก าลังตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าสามารถมองภาพในความเป็นจริงออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าหากตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตัวนี้ไป
แล้ว จะใช้สอย หรือได้ประโยชน์อะไรจากมัน  

ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยประเภทเฟอร์นิเจอร์ และของใช้เบ็คเตล็ดที่น่าสนใจมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น 
โต๊ะไม้ที่สามารถแช่อยู่ในน้ าได้ ผู้บริโภคได้ฟังอาจจะไม่ปักใจเชื่อในทันทีหากได้รับข้อมูลมาเพียงแค่ว่า “โต๊ะนี้
สามารถแช่อยู่ในน้ าได้โดยไม่ท าให้ตัวสินค้าเสียหาย” แต่หากเราสามารถท าให้ผู้บริโภคเห็นได้ด้วยตาว่าโต๊ะตัว
นี้ก าลังแช่อยู่ในน้ าโดยที่ไม่ท าให้โต๊ะเสียหาย ผู้บริโภคก็จะเชื่อในตัวสินค้ามากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารในรูปแบบนี้ ผู้จ าหน่ายสินค้าอาจจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ิมเติมเขา้ไปด้วยว่าการที่โต๊ะนี้สามารถแช่อยู่
ในน้ าได้โดยที่ไม่ท าความเสียหายให้กับโต๊ะ มีประโยชน์ในการใช้สอยอย่างไร 

    
            ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา 
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