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เคยมีคนเคยบอกกบัเราวา่ Online Store มา Disrupt ธุรกิจของ Physical Store จนสร้างความป่ันป่วนใหก้บั

วงการคา้ปลีกอยา่งน่าตกใจ 

จากข่าวการปิดตวัลงของรีเทลยกัษใ์หญ่จาํนวนมหาศาล ไม่วา่จะเป็น Toy R Us, Walgreen, Best buy, Macy, 
Gap และอ่ืนๆ ท่ีตอ้งประสบภาวะขาดทุนจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปสู่การชอ้ปออนไลนจ์ากร้านคา้อ่ืนๆ ในโลกไซ

เบอร์มากข้ึน 
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แต่ก็เป็นท่ีน่าแปลกใจคือ แมร้้านคา้ Physical Store ยกัษใ์หญ่จะปิดตวัลงจาํนวนมาก แต่ในปีท่ีผา่นมากลบัเกิด

ปรากฏการณ์ร้านคา้อยูใ่นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 100% มาอยา่งยาวนาน กลบัคิดท่ีจะเปิดร้าน Physical Store ข้ึนมา เพ่ือ

จาํหน่ายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคในโลกออฟไลน์ 

  

เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน จึงเป็นท่ีมาของการวเิคราะห์ Consumer Trends 2019  ของเอน็โวโร ประเทศไทย 

บริษทัวจิยัในเครืออินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ 

โดย Consumer Trends ในปีน้ีไดแ้บ่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคออกเป็นทิศทางหลกัท่ีวเิคราะห์จากการเช่ือมโยงของธุรกิจรี

เทล, มาร์เก็ตติ้ง และพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาและจีน ซ่ึงเป็น 2 ประเทศยกัษใ์หญ่ท่ีมีอิทธิพลในวงการ

รีเทล เป็น 5 ทิศทางในวงการรีเทลและการตลาดโลก ท่ีจะมีผลตอ่การตลาดไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 

  

1. Shadow Shopping ไม่ม ีWindow Shopping อกีต่อไป  
ปฏิเสธไม่ไดว้า่พฤติกรรมการชอ้ปป้ิงของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป โลกของอินเทอร์เน็ตทาํใหพ้วกเขาไม่จาํเป็นตอ้งเสียเวลาเดินหา

สินคา้ท่ีตอ้งการตาม Physical Store อีกต่อไป 

เพราะพวกเขาสามารถ Search หาสินคา้ตามท่ีตอ้งการผา่นคียเ์วร์ิดใน Online Retail  หรือ Search engine 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และกลายเป็นโอกาสอนัดีใหก้บัธุรกิจออนไลน ์

  

แต่พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปน้ีกลบัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ียงัไม่มัน่ใจในสินคา้ออนไลน์ และตอ้งการท่ีจะไป Physical Store 
เพ่ือเลือกจบัดูสินคา้เพ่ือใหแ้น่ใจอีกคร้ังก่อนตดัสินใจซ้ือ 

จะเห็นไดว้า่ 



• Amazon books พบวา่มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีดูหนงัสือทางออนไลน์ แต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือสกัที เพราะอาจอยากดู

รูปเล่ม เน้ือกระดาษ คาํนาํ เป็นตน้ จึงเปิดร้านหนงัสือเป็นทางเลือกให ้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ตอ้งลงัเลใจอีกต่อไป เพราะ

สามารถเลือกชมหนงัสือไดท่ี้ร้าน Amazon books และจะซ้ือทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได ้ราคาเดียวกนั 

• อีคอมเมิร์ซ ยกัษใ์หญ่ .com เปิดร้านสะดวกซ้ือ 1,000 สาขาต่อวนั เพ่ือเป็นทางเลือกใหน้กัชอ้ปออนไลน์ไดเ้ลือกชม

สินคา้แบบไม่ตอ้งลงัเล 

ซ่ึงการท่ี Online Retail มาเปิด Physical Store ยงัช่วยให ้Online Retail ขยายฐานลูกคา้ไปพร้อมๆ กบัท่ี

รู้จกัพฤติกรรมลูกคา้ของตวัเองมากข้ึนทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือคดัสรรสินคา้ท่ีตรงกบัความสนใจของลูกคา้มาก

ท่ีสุด เพียงไม่ก่ีช้ินใหลู้กคา้เลือก เพ่ือใหลู้กคา้มีชอ้ยส์ในการเลือกท่ีนอ้ยลงแต่ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด โอกาสการปิดการ

ขายก็จะมีมากข้ึนตามมา 

แต่อยา่งไรก็ดี การรู้จกัและเสนอขายสินคา้เป็นเงาตามตวัใหก้บัผูบ้ริโภคนั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงระหวา่ง Online Store 
กบั Physical Store เสมอไป แต่ยงัหมายถึงการนาํเทคโนโลย ีAI มาเรียนรู้และวเิคราะห์ผูบ้ริโภคเฉพาะบุคคล และ

นาํเสนอส่ิงท่ีเขาตอ้งการมากท่ีสุดเพียงไม่ก่ีชอ้ยส์ เพ่ือลดความลงัเลของผูบ้ริโภค 

อยา่งเช่นแบรนดเ์คร่ืองสาํอาง Smashbox ท่ีใชเ้ทคโนโลย ีEye tracking เพ่ือจบัสายตาผูบ้ริโภควา่ดูสินคา้อะไร

นานเป็นพิเศษ เพ่ือทาํความเขา้ใจความตอ้งการ และนาํเสนอสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคสนใจ แทนท่ีจะมีเฉดสีเป็นร้อยๆ ทาํใหผู้บ้ริโภค

เสียเวลาดู และเป็นไปไดว้า่ผูบ้ริโภคอาจจะไม่เจอสินคา้ท่ีตอ้งการเสียทีและอาจจะถอดใจเลิกดู และสุดทา้ยไม่ซ้ือ 

แต่ดว้ยขอ้มูล Eye tracking ทาํให ้Smashbox รู้วา่ผูบ้ริโภครายน้ีสนใจสินคา้เฉดสีอะไร และนาํเสนอเฉพาะบุคคล

และมีโอกาสการขายเท่านั้นแบบเรียลไทม ์ทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจง่ายข้ึน และเทคโนโลย ีEye tracking น่ีเองทาํให ้

Smashbox มีรายไดสู้งข้ึนถึง 27% ในปีท่ีผา่นมา 

  

2. Sellrounding (sell+surrounding) ทุกทีคื่อพื้นทีข่าย 
ในโลกของรีเทลยคุใหม่ทุกท่ีสามารถเป็นพ้ืนท่ีในการเสนอขายสินคา้ได ้และทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 



เทรนดไ์ดก้ลายเป็นเทรนดท่ี์ 2 ของ Consumer Trends ในปีน้ี 

เพราะใครจะเช่ือล่ะวา่ในวนัน้ี 

• เม่ือไปเดินเล่นชายหาดกลบัพบ Pop up Store เสนอขายสินคา้ชายหาดของอดิดาส 

• มี Pop up Store เกิดข้ึนมากมายใหผู้บ้ริโภคเขา้ไปทดลอง และเลือกชมสินคา้ พร้อมสัง่ซ้ือสินคา้ใหร้้านคา้ไปส่งให้

ท่ีบา้นไดท้นัที ใน Pop up Store นั้น 

• เขา้ไปพกัในโรงแรมก็เจอตูเ้ส้ือผา้ บรรจุเส้ือผา้พร้อมใหผู้เ้ขา้มาพกัลองสวมใส่และซ้ือมาเป็นเจา้ของไดถ้า้ชอบ 

• การเปิด BingoBox ขายสินคา้โชห่วยประเภทเคร่ืองด่ืม ขนม ท่ีป้ายรถเมลป์ระเทศจีน เพ่ือใหค้นท่ีมารอรถเมล์

สามารถซ้ือรับประทานฆ่าเวลาระหวา่งรอรถเมลไ์ด ้

• ระหวา่งท่ีดูแฟชัน่โชว ์รายการ LoveIsland สามารถสัง่ซ้ือเส้ือผา้ท่ีตวัละครสวมใส่ทนัทีผา่นแอปพลิเคชนัรายการ 

และการสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้นัทีทาํใหย้อดขายของแบรนดเ์ส้ือผา้ท่ีออกรายการ LoveIsland สูงข้ึนกวา่ 40% 

• หรือแมแ้ต่รายการทีวท่ีีจีน ท่ีสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีชอบไดท้นัทีท่ีเห็นจาก TMall ของอาลีบาบา 

• Alibaba เปล่ียนหอ้งนํ้ าผูห้ญิงในหา้งใหก้ลายเป็น Beauty Lounge โดยใชก้ระจกอจัฉริยะแทนกระจกธรรมดา 

เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการสามารถลองเคร่ืองสาํอางในรูปแบบเสมือนจริงไดผ้า่นกระจกใบน้ี และถา้ชอบสามารถซ้ือสินคา้

ผา่นแอปพลิเคชนั หรือ vending machine ท่ีวางขายในหอ้งนํ้ าไดท้นัที 

• พ้ืนท่ีบา้นก็เป็นพ้ืนท่ีขายได ้โดย Stitch Fix จะส่งเส้ือผา้ท่ีมิกซ์แอนดแ์มตชเ์ขา้กบัผูใ้ส่มาใหล้องใส่ท่ีบา้น ถา้ชอบก็

จ่ายเงินซ้ือไดท้นัทีอีกเช่นกนั 

• และยงัมีบริษทัยกัษใ์หญ่ในยโุรปท่ีกาํลงัพฒันาจอเนวเิกเตอร์ในรถยนตใ์หก้ลายเป็นร้านคา้ออนไลนโ์ดยสัง่ซ้ือสินคา้ดว้ย

เสียง เป็นตน้ 

ซ่ึงในประเทศไทย เทรนดน้ี์อาจจะเป็นอุปสรรคท่ีจะไดเ้ห็นอยา่งเด่นชดั จากกฎหมายต่างๆ ของภาครัฐ ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันา

ไดอ้ยา่งอิสระเตม็ท่ี 

  

3. Syntail (Synergistic R(E)tail) ผสมพนัธ์ุการค้าเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกเวลา 



การผสมพนัธ์ุของผูค้า้ต่างสายธุรกิจ ไดก้ลายเป็นเทรนดท่ี์เห็นไดเ้ด่นชดัในปีน้ี 

ซ่ึงความร่วมมือน้ีจะเป็นความร่วมมือในระยะยาว เพ่ือนาํจุดเด่นท่ีมีอยูม่าส่งเสริมและช่วยขยายฐานลูกคา้ซ่ึงกนัและกนั และเป็น

พลงัในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกๆ Journey และทุกช่องทาง 

ยกตวัอยา่งเช่น 

• อิเกีย ร่วมกบั TaskRabbit บริษทัขนส่ง เพ่ือใหบ้ริการส่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมประกอบใหถึ้งบา้น เพ่ือแข่งขนักบัอาลี

บาบาท่ีมีบริการส่งสินคา้เฟอร์นิเจอร์พร้อมประกอบใหถึ้งบา้น เพราะจุดดอ้ยของอิเกียคือผูบ้ริโภคตอ้งขนเฟอร์นิเจอร์ท่ีซ้ือ

กลบับา้นไปประกอบเอง 

• Martha Stewart ท่ีมีจุดเด่นดา้นสูตรอาหารอนัหรูหรา จบัมือกบั Marley Spoon ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัส่ง

อาหารสดสาํหรับปรุง ใหบ้ริการ Meal kits delivery service จดัส่งอาหารสดสาํหรับปรุงสูตรตน้ตาํรับของ 

Martha Stewart ส่งถึงบา้นผูบ้ริโภค 

• ร้านกีฬามลัติแบรนด ์Intersport จบัมือกบั Alibaba เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีสนใจสินคา้ใน Intersport สามารถ

สัง่ซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการไดผ้า่น  TMall ของ Alibaba ไดท้นัที และสินคา้จาก Intersport ไปส่งใหท่ี้บา้นโดย

ไม่ตอ้งถือกลบัเองใหเ้ปลืองแรง 

  

4. Self Control ผู้บริโภคชอบช่วยตวัเอง 
ผูบ้ริโภคทุกวนัน้ีเบ่ือกบัการรอคิวเพ่ือรับบริการดา้นต่างๆ ทาํใหรี้เทลไดป้รับตวัสู่การใหบ้ริการแบบ Self Control โดยไม่

ตอ้งรอคิวท่ีเหนือระดบัไปกวา่เดิม 

ยกตวัอยา่งเช่น 

• Amazon Go หรือ Tao Café ร้านโชห่วยไร้พนกังาน โดยใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ และชาํระค่าสินค่า

ผา่นระบบตดัเงินอตัโนมติัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งเขา้แถวจ่ายเงินท่ีแคชเชียร์ 



• Walmart เปล่ียนจากลานจอดรถเป็นพ้ืนท่ีรับสินคา้เพ่ิมทางเลือกใหลู้กคา้สัง่ออนไลน์ และ มารับไดท่ี้ลานจอด ภายใน 

5 นาที สาํหรับคนท่ีไม่มีรถ หรือ ซ้ือของนอ้ยช้ิน Walmart ก็มีจุดรับสินคา้อตัโนมติั ท่ีเราแค่สแกนบาร์โคด้ สินคา้ก็

จะโหลดลงมาท่ีจุดรับสินคา้ทนัที เป็นตน้ 

  

5. Sentimental Data ในยุคทีต้่องเช่ือ AI 
เม่ือก่อนคนเช่ือเซเลปท่ีแนะนาํสินคา้และเปล่ียนมาเช่ือไมโครอินฟลูเอน็เซอร์ เพราะเป็นผูใ้ชสิ้นคา้จริง 

และตอนน้ีจะมาเป็นเร่ืองคนเช่ือขอ้มูลผา่น AI มากข้ึน เพราะ AI มีการเรียนรู้ และรู้จกัผูบ้ริโภคแบบเจาะลึกข้ึนทุกวนั  และ

อนาคต AI จะเรียนรู้ผูบ้ริโภคไปจนถึงระดบั Mood Data ท่ีสามารถบอกเลยวา่คนคนน้ีชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และอยู่

ในอารมณ์ไหน จากการท่ี AI ประมวลพฤติกรรมผูบ้ริโภคผา่น Wearable Device สงัเกตพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

และการท่ี AI ไดล้งลึกไปถึง Mood Data ทาํใหเ้อ้ือประโยชน์กบัแบรนดใ์นการนาํเร่ือง Mood มาเป็นจุดขายเพ่ือ

นาํเสนอสินคา้ใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

อยา่งเช่น 

• Walmart เร่ิมทดลองเทคโนโลยกีารจบั Mood หรือ อารมณ์การชอ้ป ทาํใหรู้้วา่ผูบ้ริโภคชอบไม่ชอบอะไร และ

สามารถนาํเสนอสินคา้ไดต้รงประเด็นมากข้ึน 

• ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบราซิล สามารถจบัหนา้จาก Biometric technology ทาํใหรู้้วา่คนรอรถไฟฟ้าเป็นเพศอะไร วยั

อะไร เพ่ือเลือกยงิโฆษณาใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด แทนท่ีจะฉายโฆษณาไปเร่ือยๆ แบบไม่มีเป้าหมาย 

• Nike ทาํแอปพลิเคชนัการวิง่ NRC เพ่ือเก็บขอ้มูลการวิง่ของผูบ้ริโภค เพ่ือสุดทา้ยแลว้ สามารถนาํขอ้มูลของผูบ้ริโภค

มาแนะนาํสินคา้ใหก้บัตวัผูบ้ริโภคเอง วา่รองเทา้รุ่นไหนท่ีเหมาะกบัสุขภาพและการใชชี้วติของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และ

แน่นอน ขอ้มูลท่ีเก็บมาจากตวัเราเองอยา่งแม่นยาํ ยอ่มสร้างความน่าเช่ือถือใหต้วัเราเองอยา่งปฎิเสธไม่ได ้

เพราะในยุคนีไ้ม่มคีาํว่าหมูสําหรับนกัการตลาด แต่ความง่ายคือการมดีาต้าเบสลูกค้าทีส่ามารถให้นกัการตลาดบริหารการจดัการ

ได้ง่ายขึน้ 



– 
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