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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแนวโนมของวิธีการชําระ
เงินในจับจายซื้อสินคาโดยไมใชเงินสดที่กําลังเติบโตและเริ่มเปนที่แพรหลายในประเทศไทย ทั้งนี้ ธุรกิจรานคาปลีกแบบดั้งเดิม
และแบบสมัยใหมจึงจําเปนตองเตรียมพรอมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหรองรับกับวิถีชีวิตใหมของผูบริโภคนี้ ไมเพียงแค
การมีระบบหลากหลายรูปแบบพรอมใหบริการการชําระเงินเทานั้น แตสังคมไรเงินสดมาพรอมกับความคาดหวังและความ
ตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และรูปแบบการบริการ
ตอเนื่องพิเศษอื่นๆ ผูประกอบการและนักการตลาดจึงควรเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการวางแผน
การออกแบบเสนทางการตัดสินใจของผูบ ริโภคให เชือ่ มตอจุดสัมผัสทางการตลาดอยางไรรอยตอระหวางรานคาในโลกออนไลน
และรานคาจริง จนถึงการสรางความผูกพันกับผูบ ริโภคและการทําแผนการรณรงคกจิ กรรมทางการตลาด เพือ่ ดึงดูดความสนใจ
และสรางความพึงพอใจใหแกกลุมเปาหมายเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: สังคมไรเงินสด พฤติกรรมการใชจาย รูปแบบเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภค จุดสัมผัสทางการตลาด
Abstract

This article aims at strengthening the understanding of consumer behavior change and the trend of
cashless payment method in shopping which has been growing up and becoming prevalent in Thailand.
Both of traditional and modern retail businesses are necessary to be aware of and build the business
infrastructure to accommodate consumer’s new lifestyle. Not only that the payment systems have to be
made available, but the cashless society has also come up with higher consumer expectations and demanding
in such a way that they need more convenience, more speed, and special services, etc. The entrepreneurs
and marketers alike should pay attention to learn and understand the change of consumer behavior as
much as possible in order to design and create the seamless of all touch-points in customer journey between
online and offline stores. Then they can launch the right marketing activities which can attract and deliver
them the satisfaction and strengthen the bonding and relationship with the consumers to sustain their
business growth.
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การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตไรสายในยุคปจจุบัน
ทั้ ง โครงสร า งเครื อ ข า ยที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ประเทศ
ประสิ ท ธิ ภ าพความเร็ ว และความเสถี ย รของสั ญ ญาณการ
ใหบริการ โดยเฉพาะผานอุปกรณมอื ถือ (smartphone) แทบจะ
สามารถเข า มาทํ า งานทดแทนคอมพิ ว เตอร พ กพาและ
กลายเปนอุปกรณที่ผูคนแทบจะขาดไมไดในทุกวันนี้ โดย
ความสามารถที่หลากหลายทําใหเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและ
อุปกรณไรสายนี้อํานวยความสะดวกสบายตอการใชชีวิตของ
ผูค นไดหลากหลาย ทัง้ นี้ แนวโนมการเปลีย่ นแปลงประการหนึง่
ที่สําคัญ คือ มิติดานการเงินและพฤติกรรมการจับจายชําระ
ค า สิ น ค า และบริ ก าร “การทํ า ธุ ร กรรมการชํ า ระเงิ น ผ า น
เครือขายของระบบโทรศัพทมือถือ” หรือที่เรียกวา mobile
payments ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและกําลังกอใหเกิดการทํา
ธุรกรรมการชําระเงินยุคใหม ทีจ่ ะทําใหการชําระเงินคาสินคา
และบริการในรูปแบบเดิมๆ เริ่มหยุดชะงัก ยิ่งไปกวานั้น ยังมี
ปจจัยตางๆ ที่เปนแรงกระตุนสําคัญที่ชวยผลักดันใหเกิด
การขยายตัวมากขึ้น ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ (Bank of
Thailand, 2015) คือ
1) จํ า นวนผู ใช ส มาร ท โฟนและรู ป แบบการใช ชี วิ ต
ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น
2) โครงขายโทรคมนาคมและกระบวนการทําธุรกรรม
ทางดานการเงินที่ครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) การผลั ก ดั น การใช ร ะบบการชํ า ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส (national e-payment) ของรัฐบาล
ป จ จั ย เหล า นี้ ส ง ผลให สั ง คมไทยกํ า ลั ง พั ฒ นาเข า สู
สังคมไรเงินสด (cashless society) ซึ่งสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผูคน ทั้งนี้ กระแสของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ไดเปลี่ยนรูปแบบการซื้อ
สินคาของผูคนในยุคปจจุบันอยางเดนชัด โดยธุรกิจคาปลีก
บางสวนไดมีการปรับตัวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนี้
ผานการเพิ่มชองทางรานคาออนไลนบางแลว แตทวาในธุรกิจ
คาปลีกสินคาบางประเภท โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและ
บริโภคนัน้ รานคาจริง (Brick & Motar) ยังเปนคงชองทางหลัก
ของการใชจายของผูบริโภค ดังนั้น สังคมไรเงินสดนี้ จะเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นภูมทิ ศั นของธุรกิจคาปลีก
อีกครั้ง เนื่องดวยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคจะมา
พร อ มกั บ ความคาดหวั ง และความต อ งการของผ า นสิ น ค า
และบริ การที ่แ ตกต างไปจากเดิม โดยการเชื่ อมตอดาน
ประสบการณและความรูสึกของการซื้อสินคาทั้งจากชองทาง

ออนไลนและรานคาจริงจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังจะเห็น
ตัวอยางไดจาก บริษทั คาปลีกออนไลนระดับโลก ไมวา จะเปน
อเมซอน (Amazon) หรืออาลีบาบา (Alibaba) ก็สรางความ
ประหลาดใจดวยการเปดรานคาจริงของตนเองขึน้ มา ในการนี้
การพิ จ ารณาและวิ เ คราะห ใ ห เข า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมนี ้ สามารถนํ า ไปสู  ก ารวางแผนปรั บ ปรุ ง และ
เปลี ่ ย นแปลงรู ป แบบร า นค า ปลี ก ตลอดจนกลยุ ท ธ ห รื อ
กระบวนการออกแบบเสนทางการสงมอบสินคาและบริการ
ใหตรงและเทาทันกับความตองการของผูบริโภคในยุคสังคม
ไรเงินสด ซึ่งจะสามารถชวยสนับสนุนและรักษาการเจริญ
เติบโตของธุรกิจไวได
ความเปนมาของสังคมไรเงินสด (Cashless Society)
ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน เชน
บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking)
พรอมเพย (Prompt Pay) และเทคโนโลยีทางการเงินและ
การลงทุน (FinTeh) ลวนเกีย่ วของกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหมๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเริ่มเขามาแทนที่การทํา
ธุรกรรมการใชเงินสดรูปแบบเดิม
สังคมไรเงินสดเปนแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจาก
เงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไมนิยมถือเงินสด โดยมีการ
กลาวถึงครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชยในทศวรรษ 1950s
ซึ่งเปนวิสัยทัศนที่มองวา ความสําคัญของเงินสดในอนาคต
จะลดนอยลง และจะถูกแทนที่โดยการใชระบบคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคมในการทําธุรกรรมทางการเงิน ตอมาในชวง
ตนทศวรรษ 1960s เจาของบริษัทที่ปรึกษาการวางเครือขาย
คอมพิวเตอรสําหรับธนาคาร John Diebold ไดกลาวเตือน
ถึงการประมวลผลที่เกินพิกัดของภาระดานเอกสารธุรกรรม
ทางการเงินในขณะนั้นจากธุรกรรมเงินสดและเช็คเงินสด
ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเปนเหตุใหตนทุน
ของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมจําเปน Diebold
จึ ง ได ก ล า วสนั บ สนุ น การก อ กํ า เนิ ด ระบบการเงิ น ใหม ที่
ไรเงินสดมาแทนทีร่ ะบบณขณะนัน้ ตอเนือ่ งมาจนถึงยุคปจจุบนั
หลายประเทศรวมถึงไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด
ไปสู  ก ารใช ร ะบบบั ต รเครดิ ต และเดบิ ต หรื อ การบริ ก าร
การเงินอิเล็กทรอนิกสในการใชจายชําระคาบริการในชีวิต
ประจําวัน และบางประเทศไดมกี ารออกนโยบายและกฎหมาย
ที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมไรเงินสด โดยหนึ่งใน
ประเทศผูนําดานนี้ คือ สวีเดน เห็นไดจากการชําระเงินใน
ประเทศสวีเดนในป พ.ศ. 2558 (Terdtoonthaveedech,
2016) ที่ทําผานระบบ e-payment มีสัดสวนถึงรอยละ 80
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ของการทําธุรกรรมทางการเงินในประเทศ ขณะที่ตัวเลข
โดยเฉลี่ยของทั้งโลกอยูที่รอยละ 25
ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหสวีเดนเขาสูยุคของสังคมไร
เงินสดกอนหลายประเทศในโลกสามารถสรุปไดเปน 3 ปจจัยสําคัญ ไดแก 1) ปจจัยดานกฎหมาย (legal) 2) ปจจัยดาน
เทคโนโลยี (technology) และ 3) ปจจัยทางดานสังคม
(social) โดยเมื่อยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2554 รัฐบาลสวีเดน
เปนชาติแรกของโลก ที่ไดประกาศเปดตัวแอปพลิเคชันชื่อ
“สวิชเพยเมนท (swish payment)” ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวย
ใหชาวสวีเดนสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น และนับแตนั้นมา ผูประกอบการรานคา
รายย อ ยต า งก็ เ ป ด ให ก ารชํ า ระเงิ น ผ า นช อ งทางดั ง กล า ว
มากขึ้น โดยสามารถทําธุรกรรมทั้งหมดผานบัตรเครดิตและ
โทรศัพทมือถือได ขณะเดียวกันการตอบรับของภาคธุรกิจ
ก็เปนไปในเชิงบวกเชนกัน โดยผูประกอบการที่ไดติดตั้ง
เครื่องรับชําระผานบัตรเครดิตมียอดขายเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เนื่องจากเปนการเพิ่มชองทางการบริโภคนั่นเอง
ในสวนของประเทศไทยนัน้ การกาวเขาสูส งั คมไรเงินสด
ยังลาหลังประเทศอื่นๆ อยูมาก เพราะอัตราการใชเงินสด
ของไทยในปจจุบนั มีสดั สวนถึงรอยละ 97 (Tangjintanakarn,
2016) แตสิ่งที่จะทําใหพฤติกรรมนี้เปลี่ยนไป คือ การใช
สมารทโฟนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่รัฐบาลและกระทรวง
การคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทย จัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (national e-payment master
plan) เพื ่ อ ปฏิ ร ู ป โครงสร า งพื ้ น ฐานของระบบธนาคาร
ในประเทศ พร อมทั้ ง ยกระดั บ และผลั ก ดั นประเทศเข าสู
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลโดยไมตองใชเงินสดดังเชนหลายประเทศ
ชั้นนําทั่วโลก ตัวอยางเชน การเปดบริการโอนเงินและรับโอน
เงินแบบใหมที่เรียกวา “Prompt Pay หรือ Any ID” ซึ่งเปน
เพียง 1 ใน 5 โครงการที่มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงเครือขายการ
ชําระเงินใหสะดวกทันสมัย อีกทัง้ ดําเนินการรางกฎหมายเพือ่
รองรับธุรกรรม e-Money ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดเรงผลักดัน
การระดมเงินทุนผาน crowd-funding และหนวยงานหลัก
ที่ไดรับมอบหมายภารกิจเพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศ
ใหเกิดการขับเคลือ่ น คือ กรมสรรพากรผานนโยบายอุดหนุนตางๆ
เชน การคิดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่สูงกวารอยละ 7 สําหรับ
การชําระเงินโดยเงินสด การคิดคาธรรมเนียมการโอนเงินผาน
Prompt Pay ที่ลดลง และการผอนปรนทางภาษีสําหรับ
ผูใชงาน e-payment นอกจากนี้ แผนแมบทการชําระเงิน
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แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติของภาครัฐ ยังครอบคลุมถึงเรื่อง
การเพิ่มจํานวนเครื่องรับชําระบัตร การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี และการออกใบกํากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส
รวมถึงการปรับระบบการจายเงินของภาครัฐใหเปนรูปแบบ
e-payment ซึ่งจะเปนแรงผลักดันสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ เข า สู ยุ ค สั ง คมไร เ งิ น สดอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในอนาคตตอไป โดยมีสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ ก ส (Electronic Transactions Development
Agency: ETDA) ซึ่งเปนองคกรมหาชนทําหนาที่ดําเนินการ
พัฒนาและสงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
เพื่อผลักดันใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (The Revenue Department, 2016)
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปของประเทศไทย
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งขี ด ความสามารถการแข ง ขั น
เพื่อยกระดับภาคการผลิตและบริการไปสูประเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) (Wimolsiri, 2016) โดยใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญ ซึ่งในภาค
การเงินเทคโนโลยี FinTech ไดพัฒนาความกาวหนาผาน
ความรวมมือในกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Corporation
Dialogue หรือ ACD) โดยประเทศไทยไดใชประโยชนจาก
FinTech และประกาศใชแผนยุทธศาสตรระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อตั้งเปาใหไทยเปนสังคมไรเงินสดในอนาคต แตในปจจุบันอาจยังติดขัดในบางประเด็น
รวมถึงความทาทายตางๆ ทั้งในแงความพรอมของโครงสราง
พื้ น ฐานของประเทศไปจนถึ ง การมี ก ฎระเบี ย บกติ ก าที่ จ ะ
รองรับการทําธุรกรรมรูปแบบใหม
จากการประมาณการโดยสมาคมธนาคารไทย การ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสสามารถขจัดตนทุนที่ไมจําเปน
จากธุ ร กรรมเงิ น สดได ม ากกว า 1 แสนล า นบาทต อ ป
นอกจากนี้ สังคมไรเงินสดยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากความโปรงใสของระบบการเงิน
อันถือเปนตัวแปรสําคัญที่จะรองรับการเปนสังคมไรเงินสด
ของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่ของรัฐ
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงินที่ผิดปกติไดงาย
ยิง่ ขึน้ ชวยแกไขและลดปญหาการหลีกเลีย่ งภาษี การคอรรปั ชัน
และการฟอกเงินของประเทศได นอกจากนี้ ผลการวิจยั ลาสุด
ไดบงชี้ถึงผลกระทบเชิงบวกจาก e-payment ตอการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตอ GDP และปริมาณการใชจายเพื่อ
การบริโภค โดย e-payment จะชวยสงเสริมการบริโภคผาน
การกระจายฐานลูกคา ทําใหชองทางการทําธุรกิจเพิ่มขึ้น

แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการผู บ ริ โ ภค
ในชําระเงินสินคาและบริการในยุคสังคมไรเงินสด
ผลการสํารวจจาก บริษัท วีซา (Visa Group, 2017)
พบวา คนไทยเปลีย่ นพฤติกรรมสูก ารชําระเงินแบบ e-Payment
มากขึ ้ น และพกเงิ นสดติ ดตัวน อยลงเพื่อความปลอดภัย
อีกทั้งคนไทยถึงรอยละ 75 รูสึกคุนเคยกับการใชเทคโนโลยี
ไบโอเมทริกซ อาทิ ลายนิ้วมือ และระบบการจดจําใบหนา
เพือ่ รักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรม ซึง่ ในการสํารวจนี้
มีผูตอบแบบสอบถามออนไลนเปนชาวไทยทั้งหมด 500 ราย
เปนพนักงานที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่มีรายไดเฉลี่ยตอคน
มากกวา 15,000 บาทตอเดือน ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา
รอยละ 73 ของผูตอบแบบสอบถามระบุวาพวกเขาชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนการชําระเงินผานบัตร หรือ
อุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ อยางเชน สมารทโฟนมากกวาชําระ
ผานเงินสด แสดงใหเห็นถึงการเลี่ยงการใชเศษเหรียญและ
ธนบัตรอยางจริงจัง ทั้งนี้ กลุมคนรุนใหมที่มีกําลังซื้อสูงมีการ
ใชจายผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด (รอยละ 83) เมื่อ
เทียบกับตลาดทั่วไป (รอยละ 68) โดยมีเหตุผลหลักกวา
รอยละ 60 มาจากเรือ่ งของความไมปลอดภัยในการถือเงินสด
และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ สามารถเขาถึงการเบิกถอนเงินสด
ไดงายยิ่งขึ้น (รอยละ 48)
ผลจากการสํารวจดังกลาวขางตนยังพบวา ธุรกิจแบบ
on-demand เชน บริการสัง่ ซือ้ และสงอาหาร การจองโรงแรม
หรือการใชบริการขนสง เปนปจจัยกระตุนใหเกิดการใชงาน
e-payment ที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งเห็นไดจากจํานวนผูบริโภค
ชาวไทย รอยละ 67 เลือกการชําระเงินแบบอัตโนมัติ ที่ลด
ขั ้น ตอนการทํา ธุรกรรมทางกายภาพทั้ ง หมด นอกจากนี้
ผูบริโภคชาวไทยยังใหความสนใจกับเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ
วิธีการในการยืนยันตัวตนเพื่อชําระเงิน ซึ่งกวารอยละ 75
ของผูตอบแบบสอบถามรูสึกสบายใจในการใชเทคโนโลยี
ไบโอเมทริกซ ซึ่งถือไดวามีรอยละการตอบรับสูงที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยกลุมผูคนที่สนใจการระบุตัวตน
ดวยไบโอเมทริกซอยางชัดเจน คือ กลุมเจเนอเรชั่นวาย โดย
รอยละ 79 ของคนกลุมนี้ไมมีปญหาในการใชไบโอเมทริกซ
เมื่อเทียบกับรอยละ 70 ของกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซ เห็นไดชัด
วาการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง
ในประเทศไทย ซึง่ จากนวัตกรรมทีม่ อี ยูแ ลว อาทิ วีซา เพยเวฟ
ซึ่งเปนการชําระเงินไรสัมผัสที่ขยายจุดรับบัตรมากขึ้นไปยัง
หางสรรพสินคา หรือรานคาขายของขนาดใหญที่ผูบริโภค

สามารถหยิบเลือกสินคาไดดวยตนเอง และรานอาหารทั่วประเทศ จึงไมนาแปลกใจที่ผูทําแบบสอบถามกวารอยละ 82
พร อ มที่ จ ะเลื อ กชํ า ระเงิ น แบบไร สั ม ผั ส มากกว า เงิ น สด
หากรานคาแนะนําใหใช
นอกจากนี้ จากการสํารวจทัศนคติการชําระเงินของ
ผูบ ริโภค ยังแสดงใหเห็นวารอยละ 54 ของผูต อบแบบสอบถาม
เคยใช บ ริ ก ารแบบ “ออนดี ม านด (on demand)” ใน
ประเทศไทยในชวง 12 เดือนทีผ่ า นมา โดยรอยละ 29 ใชบริการ
ประมาณ 2–3 ครัง้ ตอเดือน และใชบริการจัดสงอาหารออนไลน
มากที่สุด คือ รอยละ 75 ทั้งนี้ แมวาเงินสดยังคงเปนชองทาง
การชําระเงินหลัก (รอยละ 71) แตการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งครึ่งหนึ่งของ
ผูตอบแบบสอบถาม (รอยละ 47) ระบุวาอาจลองชําระเงิน
ผาน “การด ออนไฟล (card on file)” หรือการลงทะเบียน
บัตรเขาแอปพลิเคชัน ในขณะที่รอยละ 56 ตอบวาตองการ
ชําระเงินเมือ่ ไดรบั ของทีส่ ง่ั แลวดวย โมบายวอลเล็ต (mobile
wallet)
ยิ่งไปกวานั้นผลสํารวจจาก mobile research &
digital media ภายใตระบบ eco-System ของ Buzzebees
พบวา รอยละ 50 ของผูใชสมารทโฟนมีการใชงาน mobile
payments รูปแบบตางๆ อยูแลว โดย mobile banking
และ mobile shopping เปนสองรูปแบบที่มีการใชงานมากที่สุด โดยมีการใชงาน mobile Banking บอยครั้งกวา คือ
เฉลี่ยใชงานมากกวา 6 ครั้งตอเดือน และใชงาน mobile
shopping เฉลีย่ ประมาณ 4 ครัง้ ตอเดือน นอกจากการใชงาน
ผานสองรูปแบบขางตนแลวยังพบวา มีรอยละ 17 ของผูใช
สมารทโฟนที่ใชการชําระเงินผานรูปแบบ mobile wallet
อยูใ นขณะนี้ โดยเฉลีย่ สูงถึง 5 ครัง้ ตอเดือน ซึง่ ใชงานบอยครัง้
กวาธุรกรรมการชําระเงินในรูปแบบอืน่ ๆ โดยเปนรองจากการ
ใชงาน mobile banking เทานั้น
สําหรับการชําระเงินผานรูปแบบ mobile wallet นี้
พบวา มีการใชงานผานทรูมันนี่ (True Money) สูงสุด คือ
รอยละ 51 ของกลุมผูใชสมารทโฟน รองลงมา คือ ไลนเพย
(line pay) ร อยละ 30 และเอ็ มเพย (mPay) รอยละ 28
ตามลําดับ แมวาการชําระเงินผาน mobile wallet ยังอยูใน
ชวงเริ่มตน แตสําหรับผูที่เคยใชแลวสวนใหญกวารอยละ 96
ระบุ ว า ใช ง านง า ยมากและง า ยดายมากยิ่ ง ขึ้ น หากมี จุ ด ให
บริการทีม่ ากขึน้ และครอบคลุมทุกแหง โดยการมีจดุ ใหบริการ
ในหลายพื้นที่มีระบบการออกใบเสร็จที่ดีขึ้น โดยไมจําเปน
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ตองมีใบเสร็จแบบกระดาษ แคใบเสร็จบนระบบก็เพียงพอ
การใชงานหนาจอที่มีประสิทธิภาพ เชน การทําธุรกรรมแบบ
แตะและจาย (tap and go) ที่รวดเร็ว ทั้งนี้ สําหรับผูใช
mobile payments จํานวน 2 ใน 3 กลาววา พวกเขาจะใช
mobile payments ในปริมาณเดียวกับที่ใชอยูในปจจุบัน
เฉลี่ยที่ 5 ครั้งตอเดือน และอีก 1 ใน 3 กลาววา พวกเขาจะใช
ในปริมาณที่บอยครั้งมากขึ้น (Batory, 2016)
จากขอมูลผลสํารวจเบื้องตนชี้ใหเห็นชัดถึงการกาว
เข า สู สั ง คมไร เ งิ น สดของผู บ ริ โ ภคไทยอย า งเต็ ม รู ป แบบ
ในไมชานี้ ดวยเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชจายบริโภคสินคา
และบริการใหสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แตการ “ซื้องาย-จายคล อ งนี ้ ” มาพร อ มกั บ ความต อ งการและพฤติ ก รรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติเพิ่มมากขึ้น ทั้งความ
ตองการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว รูปแบบการบริการ
ตอเนื่องพิเศษอื่นๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการเชื่อมตอและ
ตอบสนองเสนทางการตัดสินใจในการซื้อและไดมาซึ่งสินคา
และบริการของผูบริโภค ทั้งบนรานคาออนไลนและรานคา
จริงอยางไมสะดุด ไมติดขัด หรือแปลกแยกแตกตาง โดยการ
สรางความรูสึกหรือประสบการในแตละจุดสัมผัสทางการ
ตลาดของผู บ ริ โ ภคทั้ ง สองช อ งทางอย า งเป น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกัน
แนวคิดและหลักการการวิเคราะหพฤติกรรมการใชจาย
และรู ป แบบเส น ทางการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ โ ภคแบบ
Omni Channel ในยุคสังคมไรเงินสด
แนวคิดสําคัญในการตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค คือ การวิเคราะหทําความ
เข า ใจกระบวนการและขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า
และบริการของผูบริโภค ตั้งแตกอนการเลือกซื้อไปจนถึง
หลังการซือ้ สินคานัน้ โดยวิเคราะหเปรียบเปนเหมือนเสนทาง
การเดินทางของผูบริโภค ตั้งแตจุดเริ่มตนที่มีความตองการ
ของสินคาหรือบริการจนถึงจุดสุดทายของการตัดสินใจซื้อ
สินคานั้น ซึ่งในทางธุรกิจเรียกขั้นตอนเหลานี้วา “customer
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journey” หรือเสนทางการตัดสินใจของผูบ ริโภค ทัง้ นี้ Court,
Elzinga, Mulder, & Vetvik (2009) ไดใหคําอธิบายไววา
เสนทางการตัดสินใจของผูบริโภค (customer journey)
เปรี ย บเป น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดประการหนึ่ ง ที่ ช ว ยให
นักการตลาดสามารถเขาใจผูบริโภคมากขึ้น พรอมทั้งชวยให
การวางแผนในการสงสาร เพื่อกระตุนใหเกิดการรับรู และซื้อ
สินคาในที่สุด โดยสามารถทําไดจากการศึกษาถึงพฤติกรรม
และวิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู บ ริ โ ภคและนํ า มาจั ด ทํ า เป น
“customer journey map” หรือแผนที่การเดินทางของ
ผูบริโภค โดยพิจารณาสรางเปนแผนที่การเดินทางตั้งแต
จุ ด เริ่ ม ต น ของความต อ งการสิ น ค า หรื อ บริ ก ารจากธุ ร กิ จ
จนถึ ง จุ ด สุ ด ท า ยของการส ง มอบสิ น ค า และบริ ก ารนั้ น
ดวยความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งกอนหนาที่เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตจะพัฒนาเจริญกาวหนาอยางเชนทุกวันนี้ รูปแบบ
เสนทางการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้น เปนไปในทิศทาง
เดียว (single customer journey) ดังภาพที่ 1 อันประกอบ
ไปดวย
1. การรับรู (awareness)
การสรางการรับรูของผูบริโภค ทําไดโดยผานทางสื่อ
แบบออฟไลน เชน โทรทัศน ปายโฆษณา หรือจากสื่อสิ่งพิมพ
2. การหาขอมูล (search)
ชองทางในการคนหาขอมูล ตองอาศัยการหาขอมูล
สินคาจากเอกสารแผนพับโฆษณาสินคา สอบถามจากคน
รอบขาง หรือหาขอมูลจากงานแสดงสินคาหรือบริการ
3. การเปรียบเทียบ (evaluation)
วิธีการนั้นคลายกับการคนหาขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ คือ การสอบถาม ตรวจสอบขอมูลจากสินคาเอกสาร
แผนพับโฆษณาสินคา และชมสินคาจริงในรานคา
4. การเลือกซื้อ (selection)
การเดินทางไปยังรานคาหรือจุดขายที่ใหบริการขาย
สินคาทีต่ อ งการ โดยอาจจะสะดวกมากขึน้ หากมีบริการระบบ
โทรสั่งซื้อสินคาบริการที่จะซื้อนั้น

ภาพที่ 1 กระบวนการซื้อของผูบริโภคในชวงป ค.ศ. 1990s
ที่มา: Oakley (2014)
เนื่องจากการเขาสูยุคดิจิทัลในปจจุบัน ที่มีเทคโนโลยี
และอุปกรณสื่อสารพกพาที่ทันสมัย สงผลใหรูปแบบของ
เสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยมีความซับซอนมากยิง่ ขึน้ มีกระบวนการตัดสินใจซือ้ ทีม่ าก
ขัน้ ตอนกวาเดิม และเกิดขึน้ จากหลากหลายชองทาง ในการนี้
แนวคิดเรื่องการคาปลีกแบบ omnichannel ไดถูกมองวา
เปนวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการคาปลีกในรูปแบบ
หลากหลายชองทาง (multi-channel) ซึ่งแตเดิมการคาปลีก
ในรูปแบบหลากหลายชองทาง หมายถึง การมีชองทางติดตอ
กับผูบริโภคที่หลากหลาย ทั้งรานคาจริงทางกายภาพและ
รานคาบนชองออนไลน แตมีการแบงแยกและบริหารจัดการ
ทั้งสองชองทางนี้แตกตางกัน อยางไรก็ตาม การคาปลีกใน
รูปแบบ omnichannel นั้น ไมไดมีการแบงแยกผูบริโภค
วาเปนผูบริโภคในชองทางรานคาจริงทางกายภาพหรือใน
รานคาบนชองทางออนไลน แตผูบริโภคกลับมีการเคลื่อน
ย า ยข า มไปมาระหว า งช อ งทางที่ ห ลากหลายนั้ น ได อ ย า ง
เปนอิสระ ไมวาจะเปน ชองทางออนไลน ชองทางรานคาบน
โทรศั พ ท ม ื อ ถื อ และร า นค า ทางกายภาพ ทั ้ ง หมดภายใน
กระบวนการทําธุรกรรมหนึ่งๆ (Melero, Sese, & Verhoef,
2016)
omnichannel มีรากศัพทมาจากภาษาละติน โดย
Omnis แปลวา “ทั้งหมด” หรือ “ประสบการณทั้งมวล”
ดั ง นั ้ น omnichannel จึ ง หมายถึ ง “การรวมทุ ก ช อ ง
ทางและประสบการณ ท ั ้ ง หมดไว ด  ว ยกั น ” (Lazaris &
Vrechopoulos, 2014) ในการนี้ มีการบริหารจัดการทุกชอง
ทางในการติดตอกับผูบริโภคบนแนวคิด omnichannel นั้น

รวมกันทั้งหมด ทําใหการปฏิสัมพันธทุกประการที่เกิดขึ้น
ระหวางธุรกิจและผูบริโภคไมไดเกิดกับชองทางตางๆ นั้น
แตเปลี่ยนการบริหารจัดการใหการปฏิสัมพันธเหลานั้นที่
เกิดขึน้ เกิดกับตราสินคาแทน (Piotrowicz & Cuthbertson,
2014) ดังนัน้ รูปแบบการคาปลีกแนวคิดแบบ omnichannel
จึ ง มี จุ ด เด น ในเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ มุ ง เน น พิ จ ารณาผู บ ริ โ ภคและ
ประสบการณการซื้อสินคาเปนศูนยกลาง โดยมีวัตถุประสงค
ในการนําเสนอและสงมอบประสบการณใหแกผูบริโภคอยาง
เปนองครวม (Gupta, Lehmann, & Stuart, 2004; Shah,
Rust, Parasuraman, Staelin, & Day, 2014) นอกจากนี้
การบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล อ มรอบด า นในรู ป แบบ
omnichannel มุงเนนสรางการมีสวนรวมระหวางชองทาง
กับแบรนดเพิ่มมากยิ่งขึ้น (Melero et al., 2016)
Neslin et al. (2014) ไดอธิบายเสนทางการซื้อสินคา
ที่เกิดขึ้นจากหลากหลายชองทาง เพื่อแสดงใหเห็นบทบาท
และการทํางานรวมกันของชองทางที่หลากหลายนั้น ทั้งนี้
รูปแบบ omnichannel ไมเพียงแตขยายขอบเขตและบทบาท
การมีปฏิสมั พันธกบั ผูบ ริโภคเทานัน้ แต omnichannel ยังมี
อิทธิพลไปถึงขัน้ ตอนการพิจารณาคิดตัดสินใจซือ้ ของผูบ ริโภค
ตอแบรนดและชองทางการขายดวยเชนกัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการ
คาปลีกในรูปแบบ omnichannel คือ ชองทางที่แตกตาง
และหลากหลายนั้ น ได เ ลื่ อ นซ อ นทั บ กั น แทบจะเป น เนื้ อ เดียวกันอยางเปนธรรมชาติ แตกตางจากเดิมที่เคยแยกกัน
อยางชัดเจน ทําใหการคนหาสินคาและบริการ การซื้อสินคา
และบริการ หรือกระบวนการหลังการซื้อสินคาของผูบริโภค
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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เกิดความตอเนื่องและลื่นไหล สลับยายขามกระบวนการ
และชองทางตางๆ ไปมาไดอยางอิสระ โดยไมสามารถกําหนด
เส น ทางการเดิ น ทางตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคได เช น เดิ ม
สงผลใหการคาดการณหรือการออกแบบกําหนดเสนทาง
การตัดสินใจซื้อของลูกคานั้นเปนเรื่องยาก หรือแทบเปนไป
ไมไดสําหรับบริษัทหรือผูประกอบการในการที่จะควบคุม
และบริหารจัดการลูกคา (Melero et al., 2016)
Ramadan (2017) ไดอธิบายและนําเสนอแนวคิด
โดยเรียกเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค
ดิจิทัลนี้วา omnichannel customer journey ซึ่งไดแก
1. การรับรู (awareness)
ผูบ ริโภคมีชอ งทางในการรับรูผ า นสือ่ มากขึน้ เชน จาก
ชองทางสื่อสังคมออนไลน และอินเทอรเน็ต โดยเปรียบเทียบ
จากแตเดิม ทีม่ ชี อ งทางการรับรูไ ดจากสือ่ หลักเพียงอยางเดียว
2. การเปรียบเทียบขอมูล (evaluation)
ในยุคดิจิทัลนั้น ผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเปรียบเที ย บก อ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ได ส ะดวกและสามารถ
หาขอมูลไดหลากหลายชองทางกวาเดิม เชน ทางเว็บไซต
E-book หรือแมกระทั่งจาก VDO Content บนโลกออนไลน
3. ตัดสินใจซื้อ (purchase)
การซื้อสินคาบริการในยุคดิจิทัล มีความสะดวกสบาย
มากขึ้น หากผูบริโภคตองการสินคา สามารถสั่งซื้อผานทาง
แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซตรานคาออนไลน พรอมทั้งการ
ชํ า ระเงิ น ผ า นระบบจ า ยเงิ น ออนไลน ห ลากหลายรู ป แบบ
โดยที่ไมตองเดินทางไปยังรานคา

4. การใช (usage)
หลังจากซื้อสินคา หากพบวาสินคามีคุณสมบัติหรือ
คุณภาพดีหรือไมดี ผูบ ริโภคสามารถไปแสดงความเห็น พูดถึง
หรือติชมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตออนไลนไดตลอดเวลา
5. การซื้อซํา (repurchase)
ปจจัยที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการซื้อซํา อาจไมไดมา
จากสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว แตอาจเกิดจากการทํา
รายการหรือกิจกรรมการสงเสริมการขาย เชน มอบสวนลด
ในรูปแบบคูปองออนไลน หรือแมกระทั่งการลดราคา ซึ่ง
สามารถเข า ถึ ง ผู บ ริ โ ภคได อ ย า ง า ยและสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น
จึงชวยกระตุนใหเกิดการซื้อซําไดมีประสิทธิภาพกวาเดิม
6. การสนับสนุน (advocacy)
ความพึงพอใจจากสินคาบริการที่ดีของผูบริโภค ใน
ลักษณะบอกตอแบบปากตอปาก (word of mouth) ยังคง
มี อ ยู  ใ นเส น ทางการตั ด สิ น ใจของผู  บ ริ โ ภค ในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล
เพียงแตมีความรวดเร็วขึ้น เพราะมีสื่อออนไลน อยางเชน
อินเทอรเน็ต อาทิ การรีวิวสินคาบนบล็อก การแชรผานสื่อ
สังคมออนไลน รวมถึงการสนทนากับผูใกลชิดผานแอปพลิเคชันสนทนาตางๆ ซึ่งจะเห็นไดว ามี สื ่อดิจิ ทัล เข า มา
เกี่ยวของดวยในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนความสามารถรับรู
ได ม ากขึ้ น ในเส น ทางการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ โ ภคจากสื่ อ
ออนไลน เชน รับรูผานทางอีเมลและเครือขายสังคมออนไลน
หรือแมแตการตัดสินใจซื้อที่ในปจจุบันมีชองทางใหเลือก
ซื้อสินคาบริการที่หลากหลายมากขึ้นผานทางออนไลน

ภาพที่ 2 เสนทางการตัดสินใจของผูบริโภคในยุคปจจุบันแบบ omnichannel customer journey
ที่มา: Guido (2015)
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ภาพที่ 2 สามารถอธิบายเสนทางการตัดสินใจของ
ผู บ ริ โ ภคในยุค ป จจุ บ ั นแบบ omnichannel customer
journey ไดวา คือ การติดตอสื่อสารกับลูกคาดวยการใชทุก
ชองทางที่หลากหลาย (multi-channel) ดวยการเชื่อมโยง
ชองทางตางๆ ในแตละขั้นของการเดินทางในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใหรวมเปนหนึ่งเดียว โดย
ผสมผสานชองทางการสื่อสารเหลานั้นทั้งออนไลน (online)
และทีร่ า นคา (offline) เพือ่ สรางประสบการณทด่ี ใี หกบั ลูกคา
อยางไรรอยตอและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมักจะใช
แนวคิดนี้ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบของธุรกิจให
ตอบสนองความตองการลูกคาในยุคดิจิทัลปจจุบันใหไดมาก
ที่สุด โดยมุงเนนการสรางและสงมอบประสบการณลูกคา
ใหเปนหนึง่ เดียวจากทุกชองทางทีม่ ี โดยมีหวั ใจสําคัญ คือ การ
นําเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ เชน การเก็บขอมูล
เพื่อที่จะสามารถติดตามลูกคาที่เขามาจากชองทางตางๆ ได
เพราะพฤติกรรมลูกคาทีเ่ ปลีย่ นไปจากเทคโนโลยีอนิ เทอรเน็ต
และสมารทโฟน (Lewis & Dart, 2014)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงของเส น ทาง
การตัดสินใจของลูกคาในยุคปจจุบัน จุดสัมผัสทางการตลาด
ในเสนทางการตัดสินใจของลูกคานั้นมีความหลากหลายและ
ซับซอนมากกวาเดิม และสามารถคาดการณไดยากเกี่ยวกับ
จุดสัมผัสเริ่มตนทางการตลาดของความตองการในสินคา
และบริการนั้น หรือชองทางของธุรกิจที่เกิดจุดสัมผัสดังกลาว
ทั้งนี้ การรับรูและการเขาถึงขอมูลสําหรับสินคาหรือบริการ
ที่ผูโภคตองการเพื่อพิจารณาเลือกซื้อนั้น สามารถเกิดจาก
ชองทางออนไลนผานสื่อดิจิทัลและอินเทอรเน็ตหลากหลาย
ที่มีอยูในยุคปจจุบัน ไมวาจะไดรับมาจากอีเมล สื่อสังคม
ออนไลน แอปพลิเคชันสนทนา หรือแมกระทัง่ การรับรูผ า นสือ่
ณ รานคาจริงก็เปนได ดังนั้น การเขาใจถึงแนวคิดเสนทาง
การตัดสินใจของผูบริโภค ในรูปแบบ omnichannel จึงเปน
แนวทางในการเตรี ย มความพร อ มในออกแบบเส น ทาง
การเดินทางในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ รวมถึงการ
กําหนดจุดสัมผัสทางการตลาดไวไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ครบถวน เพียงพอ และเทาทันตามการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริโภค เพื่อสรางและเชื่อมตอความรูสึกและประสบการณ
ของผูบริโภคในยุคดิจิทัลไดอยางไรรอยตอ เนื่องจากเสนทาง
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคนั้นไมไดแบงแยกชองทาง
ออนไลนหรือรานคาจริงอีกตอไป รวมไปถึงพฤติกรรมในการ
ชําระคาสินคาและบริการในรูปแบบไรเงินสด (cashless
payment) ซึ่งไมไดชําระผานเฉพาะชองทางออนไลนใน
รูปแบบ mobile payment เชน mobile banking และ

wallet money เทานั้น แตวิธีการชําระสินคาและบริการ
แบบไมใชเงินสดจะกลายเปนคานิยมใหมและวิถีชีวิตใหม
ของผูบริโภคในยุคปจจุบันในไมชา
แนวคิ ด โมเดลธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก แบบ O2O (Online to
Offline) ในยุคดิจิทัลของสังคมไรเงินสด
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทภูมิทัศนของธุรกิจ
คาปลีกในยุคดิจิทัล ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบันไปอยาง
สิ้นเชิง จนเกิดวิวัฒนาการของรูปแบบการคาปลีก อยางเชน
ominichannel customer journey ในปจจุบัน ทําใหเกิด
แนวโนมธุรกิจหางสรรพสินคาและรานคาจริงที่ลาสมัยกลาย
เปนอดีต และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
หรือการซื้อขายผานออนไลน (online shopping) กลายมาเปนกระแส เปรียบเสมือนอนาคตใหมที่ไดรับความนิยมและ
ตอบสนองผูบริโภคไดเปนอยางดี แตในปจจุบันผูเชี่ยวชาญ
ดานการคาปลีก นักธุรกิจ และนักเทคโนโลยีหลายคนใน
ประเทศมหาอํ า นาจผู  น ํ า ของโลก อาทิ ประเทศจี น และ
ประเทศสหรัฐฯ ไดมีการคาดการณวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เองก็ ก ํ า ลั ง จะล า สมั ย ไม ส ามารถตอบสนอง ตามทั น การ
เปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคเชนเดียวกัน
Liu, Bai, Jia, & Wang (2017) ไดนําเสนอแนวคิด
สําหรับรูปแบบธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคดิจทิ ลั ไววา รูปแบบ
ธุรกิจคาปลีกในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปในเร็ววันนี้ คือ
รูปแบบธุรกิจคาใหมที่เรียกกันวา O2O (Online to Offline)
ซึ่งเปนรูปแบบธุรกิจคาปลีกที่เชื่อมรานคาจริงในโลกออฟไลน
เขากับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของโลกออนไลนอยางลงตัว
ดวยการเชื่อมโยงดังตอไปนี้ คือ 1) สินคาในโลกออนไลน
2) สินคาในโลกออฟไลน 3) ระบบขนสง (logistic) และ
4) การใชประโยชนจากขอมูลผูบริโภคมหาศาล (big data)
เขาดวยกัน โดยแนวคิดโมเดลธุรกิจคาปลีกแบบ O2O ในยุค
ดิจทิ ลั ของสังคมไรเงินสดนัน้ ไมไดมงุ เนนชองทางการพาณิชย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พี ย งประการเดี ย ว แต เ ป น การผนึ ก และ
ผสมผสานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขากับรานคาออฟไลน
อยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยรูปแบบของการคาปลีกยุค
ดิจิทัลจะไมอยูแตเพียงในโลกออนไลนเทานั้น แตจะเขามา
หลอมรวมใชประโยชนจากพื้นที่คาขายจริงในโลกออฟไลน
อยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหเกิดเปน “New Retail”
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการจับจายซื้อสินคาของผูคน จนกลาย
เปนกระแสหรือรูปแบบรานคาปลีกแนวใหม (Wang, 2017)
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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กรณีตัวอยางของโมเดลรานคาปลีกแบบ O2O ของ
บริษทั ออนไลนระดับโลก ไดแก บริษทั อาลีบาบา ประเทศจีน
และ บริษัท อเมซอน ประเทศสหรัฐฯ มีรายละเอียดดังนี้
(Weinswig, 2017)
โมเดลการคาปลีกแบบ O2O ในประเทศจีน: แนวคิด
รูปแบบการคาปลีกใหม (New Retail) ของ บริษทั อาลีบาบา
ในประเทศจีน บริษัท อาลีบาบา ไดนําเสนอแนวคิด
ธุรกิจคาปลีกแบบ O2O โดยสรางเปนกลยุทธใหมเรียกวา
“New Retail” ในการนี้ บริษัท อาลีบาบา ไดดําเนินกลยุทธ
และแผนงานขยายการค า ปลี ก บนช อ งทางร า นค า จริ ง
(ออฟไลน) จากแตเดิมที่บริษัทถูกสรางขึ้นเพื่อมุงเนนการ
ดําเนินธุรกิจคาปลีกบนอินเทอรเน็ตเทานั้น ทั้งนี้ บริษัท
อาลีบาบา ดําเนินการสรางหางสรรพสินคาและรานคาจริง
ของตัวเอง โดยไมใชรานคารูปแบบเดิมๆ แตเปนการสราง
และกําหนดมาตรฐานใหม ที่เรียกวา “New Retail” ใหกับ
ธุรกิจคาปลีก โดยใชเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยในยุคดิจิทัล
และสรางหางสรรพสินคาและรานคาจริง (ออฟไลน) และ
รานคาออนไลนของ บริษัท อาลีบาบา ใหผสานเชื่อมโยงและ
ส ง เสริ ม ซึ ่ ง กั น และกั น ตั ว อย า งโมเดลธุ ร กิ จ O2O ของ
อาลี บ าบา ที ่ ก ํ า ลั ง เปลี ่ ย นแปลงแปลงวงการค า ปลี ก ของ
ประเทศจีน มีดังนี้
การเปลี่ยนแปลงรานคาแบบดั้งเดิม (รานโชหวย)
บริษัท อาลีบาบา เริ่มนํารองเปลี่ยนแปลงรานโชหวยแบบ
ดั้งเดิมในประเทศจีน จํานวน 10,000 แหง ใหกลายเปนศูนย
โชหวยที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในชุมชน นอกจากผูบริโภคจะ
สามารถซื้อของใชสอยทั่วไปไดที่ราน ยังสามารถสั่งสินคาจาก
Tmall.com (เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอาลีบาบา)
และมารับทีร่ า นได โดยสามารถชําระเงินผานโทรศัพทเคลือ่ นที่
ในรูปแบบไรเงินสดไดทันที นอกจากนั้น รานคาดังกลาวยังมี
บริการตัง้ เปนศูนยใหสนิ เชือ่ ของบริษทั อาลีบาบา ในทีเ่ ดียวกัน
โดยรานคามีระบบและเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบเครดิต
ของลู ก ค า จากประวั ติ ก ารชํ า ระเงิ น ในอดี ต และสามารถ
ทําการอนุมัติไดทันที ทั้งนี้รานคาโครงการตนแบบนี้กําลัง
จะขยายรูปแบบไปยังรานโชหวยแบบดั้งเดิมราว 6 ลานแหง
ทั่วประเทศจีน จะสงผลใหรานโชหวยแบบดั้งเดิมนั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีความพรอมทั้งเทคโนโลยีและระบบการ
บริหารจัดการขอมูลทีท่ นั สมัย รวมถึงการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
กลายไปเปนศูนยกระจายสินคาที่สามารถรองรับการสั่งซื้อ
สินคาจากชองทางออนไลนของ บริษัท อาลีบาบา ได อีกทั้ง
การที่สามารถใหบริการดานการเงินในรานคา ทําใหรานคา
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สามารถให บ ริ ก ารและตอบสนองผู บ ริ โ ภคได เ หมื อ นกั บ
ธนาคารชุมชนขนาดยอมได
การเปลี่ ย นแปลงร า นค า ขายของขนาดใหญ ที่
ผู บ ริ โ ภคสามารถหยิ บ เลื อ กสิ น ค า ได ด ว ยตนเอง
(Supermarket) นอกจากการปรับเปลี่ยนรานคาดั้งเดิม
โชหวยแลว การดําเนินกลยุทธ new retail ไดขยายการ
ดําเนินการไปยังรานคาขายของขนาดใหญทผ่ี บู ริโภคสามารถ
หยิบเลือกสินคาไดดวยตนเอง (supermarket) ในการนี้
บริษัท อาลีบาบา สรางรานคาขายของขนาดใหญที่ผูบริโภค
สามารถหยิบเลือกสินคาไดดวยตัวเองใหมชื่อ Hema ใน
ประเทศจีน จํานวน 13 แหง (Choudhury, 2017) โดยลูกคา
สามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันของรานคา สามารถคนหา
ดูขอมูลสินคาเพิ่มเติมจากอุปกรณมือถือไดดวยระบบการ
สแกนบารโคดสินคา อีกทัง้ สามารถชําระเงินคาสินคาออนไลน
หรือผานระบบ cashless payment ไดทันที นอกจากนั้น
ลู ก ค า ยั ง สามารถสั่ ง สิ น ค า ออนไลน แ ละมี บ ริ ก ารจั ด ส ง ไป
ที่บานไดโดยไมมีคาใชจายเพิ่ม และใชเวลาจัดสงหลังจากสั่ง
สินคาไมเกิน 30 นาที (สําหรับรัศมีการใหบริการ 3 กิโลเมตร)
ยิง่ ไปกวานัน้ รานคาปลีกแบบใหมนย้ี งั สรางประสบการณใหม
ดวยการใหบริการประสบการณใหมในการเลือกซื้อสินคา
ในราน โดยนําเทคโนโลยีเครื่องอานบารโคดของทางรานที่
เตรียมไวมาอานบารโคดของสินคาที่ตองการ จากนั้นนํา
อุปกรณมอบใหพนักงานเพื่อจัดสินคาตามคําสั่งซื้อนั้นแลว
นําไปสงใหที่บาน โดยที่ผูบริโภคไมตองเดินถือตะกราหรือ
เข็นรถเข็นในแบบเดิม บริการพิเศษอีกประการหนึ่งของ
รานคารูปแบบใหมนี้ คือ การมีสินคาอาหารสด เชน อาหารทะเล โดยลู ก ค า สามารถซื ้ อ และให พ นั ก งานปรุ ง สดเพื ่ อ
รับประทานที่รานไดทันที หรือใหจัดสงของสดหรืออาหาร
ที่ปรุงแลวไปที่บานก็ได และยังใชรานคาขนาดใหญรูปแบบ
ใหม นี้ เ ป น ศู น ย ก ระจายสิ น ค า พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
อาลี บ าบาสํ า หรั บ จั ด ส ง สิ น ค า ไปยั ง ที่ พั ก อาศั ย ในบริ เวณ
ใกลเคียง และยังสามารถเปนตนแบบรานคาปลีกสมัยใหมใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารผนวกระบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล ลู ก ค า และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะเขามาสรางประสบการณการซื้อสินคา
และบริการของผูบริโภคไดอยางไรรอยตอ
การเปลีย่ นแปลงหางสรรพสินคา (Shopping Mall)
บริษัท อาลีบาบา ไดดําเนินสรางหางสรรพสินคาชื่อ More
Mall ขนาด 5 ชั้น บนพื้นที่ 40,000 ตร.ม. ที่เมืองหางโจว
โดยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การอภิ ม หาข อ มู ล
(big data technology) มาใชในการสรางและออกแบบ
ประสบการณการใหบริการแกลกู คา ในการนี้ บริษทั อาลีบาบา

เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู  บ ริ โ ภคจํ า นวนมาก และจากการใช
เทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารจั ด การอภิ ม าหาข อ มู ล นี ้ ทํ า ให
สามารถวิเคราะหและทราบความตองการของผูบริโภคจาก
ชองทางรานคาออนไลน และทําใหทราบขอมูลเกีย่ วกับสินคา
ที่ไดรับความนิยมและเปนที่ตองการ จากนั้นนํามาจัดเปน
หองหรือพื้นที่แสดงใหลูกคาไดเห็นสินคาจริงและไดทดลอง
สินคานั้น รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีรองรับการสั่งซื้อและ
จายเงินบนระบบ cashless payment ในโลกออนไลนได
ทันที หรือจะชําระแบบไรเงินสดที่หางสรรพสินคาก็ไดเชนกัน
นอกจากนั้น ยังมีการใชเทคโนโลยีทันสมัยอยางเชน
เทคโนโลยีความเปนเสมือนจริง (virtual reality) เพื่อสราง
ประสบการณการซือ้ สินคาใหมๆ ใหมากขึน้ เชน การใหบริการ
หองลองเสือ้ เสมือนจริงทีใ่ ชเทคโนโลยี virtual reality ทีเ่ ปด
ประสบการณใหผูบริโภคสามารถทดลองสินคาหรือเสื้อผา
กับตนเองผานเทคโนโลยีไดอยางสะดวกสบาย โดยมีการใช
เทคโนโลยี ก ารสร า งภาพเสมื อ นของสิ น ค า และนํ า ผ า น
กระบวนการการประมวลผล เพื่อแสดงรูปภาพสินคานั้นบน
ตัวลูกคา เสมือนว าทดลองสวมใสจ ริง ในขณะนั้น รวมถึง
เทคโนโลยีที่ชวยใหการพิจารณาเลือกซื้อสินคาของลูกคา
ที่เกิดจากการทดลองสวมใสหรือใชไดอยางสะดวกรวดเร็ว
โดยที่ไมตองใชสินคาจริง (Arthur, 2015)
ตัวอยางโมเดลการคาปลีกแบบ O2O ในสหรัฐอเมริกา
บริษัท อเมซอน ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญระดับโลก
ด า นการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องประเทศสหรั ฐ ฯ
ได ดํ า เนิ น การขยายกิ จ การร า นค า ปลี ก ในโลกออฟไลน
เชนเดียวกัน สําหรับตัวอยางโมเดลธุรกิจ O2O ของบริษัท
อเมซอน ที ่ ก ํ า ลั ง จะเปลี ่ ย นแปลงรู ป แบบการค า ปลี ก ใน
ประเทศสหรัฐฯ มีดังนี้
การขยายธุ ร กิ จ เป ด ร า นค า ขายของขนาดใหญ
ที่ ผู บ ริ โ ภคสามารถหยิ บ เลื อ กสิ น ค า ได ด ว ยตนเอง
(Supermarket) บริษัท อเมซอน ไดเขาซื้อกิจการ Whole
Foods Market รานคาปลีกเครือขายซูเปอรมารเก็ตรายใหญ
ของประเทศสหรัฐฯ ดวยมูลคาสูงถึง 13,700 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ (Turner, Wang, & Soper, 2017) ในการนี้
บริษัท อเมซอน พัฒนาธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการรานคาและเชื่อมตอการใหบริการออนไลน
และออฟไลนเขาดวยกัน ดวยการพัฒนาและนําเสนอรูปแบบ
การให บ ริ ก ารแบบใหม เช น อเมซอน เฟรช (Amazon
Fresh) คือ บริการการสั่งซื้อสินคาซูเปอรมารเก็ตและอาหาร
สดออนไลน โดยที่บริการ อเมซอน เฟรช สามารถใช Whole

Foods Market ทีม่ สี าขาทัว่ ประเทศสหรัฐฯ จํานวน 466 แหง
ที่สามารถเปนศูนยกระจายสินคารองรับการสั่งซื้อสินคาจาก
ชองทางออนไลนเพือ่ จัดสงสินคาไปยังทีพ่ กั อาศัยของลูกคาได
หรื อ เป น จุ ด ที่ ลู ก ค า มารั บ สิ น ค า ที่ สั่ ง ซื้ อ จากออนไลน ไ ด
เชนเดียวกัน
การเปลีย่ นแปลงธุรกิจคาปลีกรานหนังสือ จากแตเดิม
บริษัทเริ่มตนและมุงเนนพัฒนาการขายหนังสือในชองทาง
ออนไลน โดยปจจุบันดวยแนวคิดโมเดลธุรกิจคาปลีกแบบ
O2O บริษัท อเมซอน ไดเปดตัวรานหนังสือไปแลว จํานวน
15 สาขา โดยมีการกําหนดกลยุทธในการคัดเลือกหนังสือ
ที่ อ ยู ใ นร า นทั้ ง หมดจากการบริ ห ารจั ด การอภิ ม หาข อ มู ล
(big data) บนเว็บไซตอเมซอนที่เก็บรวบรวมจากชองทาง
ออนไลน เชน ขอมูลการแสดงความเห็นความพึงพอใจตอ
หนังสือจากผูบริโภค โดยหนังสือที่จะสามารถนํามาจัดแสดง
ในรานคาจริงไดนน้ั ตองไดรบั ความพึงพอใจจากผูบ ริโภคเฉลีย่
ระดับ 4 ดาวขึ้นไป นอกจากนั้น บริษัท อเมซอน ยังนําขอมูล
ลูกคาบนชองทางออนไลนของมาใชจัดพื้นที่แสดงหนังสือ
เชน “หนังสือที่ผูอาน Kindle อานจบในสามวัน” หรือ “ถา
คุณชอบเลมนั้น คุณจะชอบเลมนี้” และลูกคายังสามารถใช
แอปพลิ เ คชั น อ า นรหั ส บาร โ ค ด บนหนั ง สื อ เพื่ อ ตรวจสอบ
รายการสงเสริมการขายตางๆ
ผูเชี่ยวชาญการคาปลีกไดวิเคราะหวาบริษัท อเมซอน
จะขยายและใช ต  น แบบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก โมเดล O2O นี ้ ใ น
แนวทางการเป ด ร า นค า ปลี ก สํ า หรั บ สิ น ค า ประเภทอื่ น ๆ
นอกจากร านหนั งสือ เชน รานเสื ้อผา รานอุปกรณ และ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน (Balakrishnan, 2017)
การเปดรานคาสะดวกซือ้ ลาํ สมัย บริษทั อเมซอน ได
เปดรานคาปลีกแบบสะดวกซื้อลําสมัย บนแนวคิดตนแบบ
รานคาปลีกแหงอนาคตในรูปแบบทดลองชือ่ “อเมซอนโก” ขึน้
ที่เมืองซีแอตเทิล โดยการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการซื้อสินคา
ของผูบริโภคทั้งหมด โดยมีการนําเทคโนโลยีการเชื่อมตอ
ข อ มู ล กั บ อุ ป กรณ โ ทรศั พ ท ม ื อ ถื อ และเทคโนโลยี ร ะบบ
การอานและบันทึกขอมูลแบบไรสาย ทัง้ นี้ ลูกคาสามารถอาน
รหัสบารโคดสินคาผานแอปพลิเคชัน เมื่อหยิบของที่ตองการ
ครบแลวก็เดินออกจากรานไดเลย โดยจะหักคาสินคาจาก
แอปพลิเคชันในมือถือโดยอัตโนมัติ
Green (2017) นักวิเคราะหการคาปลีก ไดใหความ
เห็นไววา ในอดีตเคยมีแนวคิดที่วา บริษัท อเมซอน จะมา
แขงขันแยงชิงลูกคากับหางสรรพสินคาใหญระดับโลกบน
โลกออฟไลนของประเทศสหรัฐฯ อยาง บริษัท วอลลมารท
(Walmart) จนทําใหรานคาปลีกไมสามารถดําเนินธุรกิจ
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
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ตอไปได แตปรากฏวา ณ ปจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงและ
อิทธิพลของแนวคิดธุรกิจแบบ omnichannel customer
jouney ไดแสดงใหเห็นแลววา ทั้ง บริษัท อเมซอน และ
บริษัท วอลลมารท มีการดําเนินกลยุทธในแนวทางเดียวกัน
โดยบริษัททั้งสองแหงใชโมเดลธุรกิจ O2O ในการขยายธุรกิจ
ในการนี้ บริษทั อเมซอน ทีเ่ ติบโตและมีจดุ แข็งจากการคาปลีก
ออนไลน ดําเนินการขยายธุรกิจสรางรานคาออฟไลนใน
รูปแบบตางๆ เหมือนดังเชน บริษัท วอลลมารท สวนบริษัท
วอลลมารท ก็ดําเนินการมุงขยายและพัฒนาเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองเท า ทั น ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคได
เชนเดียวกับ บริษัท อเมซอน
บทสรุป ขอเสนอแนะ
รูปแบบการคาปลีกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ในปจจุบัน จึงไมใชเปนเหมือนหางสรรพสินคาหรือรานคา
รูปแบบเดิม แตก็ไมใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโลกออนไลน
เพียงประการเดียวเชนกัน ทั้งนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยี
อุปกรณการสื่อสารและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการ
ประมวลผลและบริหารจัดเก็บขอมูล เปนปจจัยสําคัญทีม่ สี ว น
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูบริโภคใน
การเข า สู ยุ ค สั ง คมไร เ งิ น สดจนเกิ ด เป น การเปลี่ ย นแปลง
รูปแบบธุรกิจคาปลีกใหม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดงั กลาว
ไดแก
1. โครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (high
speed internet)
2. ความสามารถที่หลากหลายและประสิทธิภาพของ
อุปกรณมือถือที่สูงขึ้น (high performance smartphone
and device)
3. เทคโนโลยีอภิมหาขอมูล (big data technology)
4. เทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ (Artificial Intelligence:
AI)
เทคโนโลยีขางตน สงผลใหวิถีชีวิตของผูบริโภคในยุค
ปจจุบันเปลี่ยนแปลง เปนผลใหเสนทางการตัดสินใจของ
ผูบริโภคไดเปลี่ยนไปบนแนวคิด omnichannel customer
journey จากเดิม คือ การใชแนวคิดการคาปลีกในรูปแบบ
หลากหลายชองทาง (multichannel) ซึ่งหมายถึง การมี
ชองทางติดตอกับผูบริโภคที่หลากหลายหรือครบทุกชองทาง
ทั้งรานคาจริงทางกายภาพและรานคาบนชองออนไลน เพื่อ
ตอบสนองลู ก ค า ตามรู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต และความต อ งการที่
แตกตางกัน โดยไดแบงแยกและบริหารจัดการทัง้ สองชองทางนี้
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แตกตางกัน ในทางตรงขามเสนทางการตัดสินใจของผูบ ริโภค
ในแนวคิด omnichannel customer journey นั้น ผูบริโภค
ไม ไ ด ถู ก แบ ง แยกว า เป น ผู บ ริ โ ภคในช อ งทางร า นค า จริ ง
ทางกายภาพหรือรานคาบนชองออนไลน แตผูบริโภคกลับ
เคลื่อนยายขามไปมาระหวางชองทางที่หลากหลายนั้นได
อยางเปนอิสระ ไมวา จะเปนชองทางออนไลน ชองทางรานคา
บนโทรศัพทมือถือ หรือรานคาทางกายภาพในกระบวนการ
ทําธุรกรรมซื้อสินคาของผูบริโภค
สังคมไรเงินสดเปนมิติสําคัญประการหนึ่งที่สะทอน
การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมการใช จ า ยของผู บ ริ โ ภค
ในยุคดิจิทัลนี้ ดวยความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว รวมถึง
ความปลอดภัยในการชําระเงินบนระบบออนไลน ซึ่งไดขยาย
มาสูว ถิ ชี วี ติ ประจําวันในแบบออฟไลน ในการนี้ เจาของกิจการ
ผูประกอบการ และนักการตลาด จึงจําเปนที่จะพิจารณา
วิเคราะห และทําความเขาใจเสนทางการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการในยุคปจจุบนั ของผูบ ริโภคในแบบ omnichannel
customer journey เพื่อเชื่อมตอประสบการณและสงมอบ
ความพึ ง พอใจในการซื้ อ สิ น ค า ให เ ป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
รวมกับการพิจารณาใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการดวย
วิธีการดังตอไปนี้
1. สรางชองทางการจัดจําหนายสินคาออนไลน และ
ชองทางการจัดจําหนายสินคาทีร่ า นคาจริง (ออฟไลน) ใหเกิด
ความเชื่อมโยงสอดประสาน
2. การใชเทคโนโลยีบริหารระบบขนสงเพื่อสงมอบ
กระจายสินคา รองรับความตองการในการซือ้ สินคาทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นไดจากทั้งรานคาออนไลนหรือรานคาจริง (ออฟไลน)
3. การใช เ ทคโนโลยี บ ริ ห ารจั ด การสร า งประโยชน
จากอภิมหาขอมูลทัง้ ระบบ เริม่ จากการเก็บรวบรวมฐานขอมูล
พฤติกรรมของลูกคา และการใชระบบในการวิเคราะหและ
ประมวลผลพฤติกรรมหรือความตองการของลูกคา เพื่อใช
คาดการณวางแผนการนําเสนอสินคาและบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
โดยการผสมผสานจุดแข็งของรานคาออนไลนและรานคาจริง
(ออฟไลน) เขาดวยกัน แบบ O2O ซึ่งดานหนึ่งก็สามารถใช
ประโยชนจากความสะดวกสบายในการจับจายใชสอยสินคา
และชําระเงินออนไลน รวมทั้งสามารถเก็บขอมูลผูบริโภคได
สวนอีกดานหนึง่ ก็สามารถใชจดุ แข็งของหางรานทีม่ สี นิ คาจริง
ใหลูกคาไดสัมผัสและทดลอง ที่สามารถสรางและสงมอบ
ประสบการณในรูปแบบตางๆ เพื่อทําใหการซื้อสินคาและ
บริการเกิดความแปลกใหม สะดวกสบาย และสรางความ

พึงพอใจตอผูบริโภคไดอยางสมําเสมอ รวมทั้งรานคาจริง
(ออฟไลน) ยังมีลักษณะเดนในการเปนพื้นที่สําหรับการ
พักผอน ทํากิจกรรม หรือนัดพบสังสรรคของผูบริโภคได
5. การพิจารณาวางแผนและดําเนินการจัดเตรียม
โครงสร า งระบบ cashless payment ให พ ร อ มรองรั บ
พฤติกรรมการชําระเงินของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสในการขายหรือการมีภาพลักษณ
ของรานคาธุรกิจที่ลาสมัย ไมเปนที่ตองการของผูบริโภคใน
ยุคปจจุบัน
สุ ด ท า ยนี ้ สิ ่ ง ที ่ น ั ก การตลาดต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ในการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ของสั ง คม
ไร เ งิ น สด คื อ การผสานการออกแบบกระบวนการและ
เสนทางในการสงมอบสินคาและบริการใหแกลูกคาในยุค
ดิจิทัล หัวใจสําคัญ คือ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชอยาง
สรางสรรค เพื่อเชื่อมตอเสนทางและประสบการณทั้งหมด
ของผูบ ริโภคตัง้ แตจดุ เริม่ ตนของความตองการจนถึงปลายทาง
ของการตอบสนองความตองการนั้น ธุรกิจทั้งฝงออนไลน
และออฟไลนตางตองปรับตัว หากธุรกิจคาปลีกจะมีแตเพียง
ชองทางออนไลนและขายของในอินเทอรเน็ตเพียงอยางเดียว
สุดทายก็จะไมสามารถตอบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของลูกคาได
สวนธุรกิจคาปลีกรานคาจริง (ออฟไลน) นั้น หากไมปรับตัว
โดยไมมีชองทางรานคาออนไลน ก็คงไมสามารถตอบสนอง
ผูบริโภคในยุคปจจุบันไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ นักการตลาด
ไมสามารถระบุหรือคาดการณไดวา จุดเริม่ ตนรวมถึงจุดสิน้ สุด
ของลู ก ค า จะเกิ ด ขึ้ น และเสร็ จ สิ้ น ที่ ช อ งทางออนไลน ห รื อ
ออฟไลน การมีทุกชองทางเพื่อพรอมในการสรางปฏิสัมพันธ
กับผูบริโภคจึงเปนสิ่งจําเปน โดยมุงเนนในการบริหารจัดการ
ประสบการณของลูกคาใหเปนหนึ่งเดียวกัน ในการนี้ การมี
พรอมซึ่งความหลากหลายของทุกชองทางที่ตอเนื่องหลอม
รวมกัน ทั้งโลกออนไลนที่มีจุดเดนในเรื่องของความสะดวก
สบาย งาย และรวดเร็ว และรานคาจริง (ออฟไลน) ที่มอบ
ประสบการณของการไดสมั ผัสและไดความรูส กึ จากสินคาจริง
จะสร า งความได เ ปรี ย บในการตอบสนองและสร า งความ
พึงพอใจใหกับผูบริโภค จนสามารถเกิดเปนความผูกพันของ
ผูบริโภคตอธุรกิจไดยั่งยืนอยางแทจริง
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̄ khao sū sangkhom
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