ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาไลฟสไตลของไทย

สินคาประเภทผลิตภัณฑไลฟสไตลของไทย มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ แตดวยความที่มี
คุณภาพและตนทุนสูง จึงทําใหตลาดที่เหมาะสมกับสินคากลุมนี้จะเปนตลาดในระดับบน ซึ่งลูกคาในกลุม
นี้มักจะไมไดเปนผูนําเขาหรือเขามา Sourcing สินคาเองในประเทศไทย อีกทั้งความสามารถในการ
แขงขันดานการตลาดของ SMEs ไทย โดยเฉพาะตลาดการสงออก ปจจุบันยังไมสามารถแขงขันกับ
ผูประกอบการในตลาดโลกได โดยเฉพาะตลาดที่มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Market) SME ไทย
จึงมีความจําเปนจะตองปรับตัวทางการแขงขัน เพื่อหาชองทางการจัดจําหนายสินคาไปสูตลาดใหม ๆ
เชน ตลาดระดับกลางถึงบน ตลาดผูซื้อรายเล็ก และตลาดโรงแรมในตางประเทศ เพื่อสนับสนุนให
ผูประกอบการไทยในกลุมอุตสาหกรรมไลฟสไตลที่สวนใหญมีขนาดเล็กและไมสามารถที่จะปรับตัวเขาสู
การแขงขันและเพิ่มสวนแบงการตลาดในระดับโลกได สําหรับผูสงออก ในกลุม SME ซึ่งไมมีกําลัง
เงินทุนและบุคลากรที่จะไปลงทุนในตางประเทศไดเพียงลําพัง จึงจําเปนตองมีการรวมกลุม และไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐโดยที่มีแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสม
ในดานผูซื้อ (Buyers) ที่มีความสามารถในการซื้อสินคาโดยมีกําลังซื้อแบบมีปริมาณมาก มีการ
เดินทางเขามาเยี่ยมชมงานในประเทศไทยนอยลงมาก แมจะมีสินคาที่ยังมีศักยภาพอยูเปนจํานวนมาก
ก็ตาม แตก็ยังไมหลากหลายพอที่เปนแรงดึงดูดใหผูซื้อเหลานี้เดินทางมาได ทําให SME ไทย
จําเปนตองออกไปทําการตลาดในตางประเทศ เพื่อใหสินคาตาง ๆ ที่มีอยูเขาถึงตัวผูซื้อมากขึ้น และ
สามารถสรางการยอมรับและไปสรางชองทางการตลาด เปนชองทางใหม ๆ ใหกับตนเองไดมากขึ้น
แตปจจุบันยังมี SME ไทย อีกจํานวนมากที่ยังขาดองคความรูในดานการพัฒนาสินคา รูปแบบสินคาที่
ตลาดตางประเทศตองการ รวมถึงยังขาดดานเงินทุน เพื่อเปนโอกาสในการสรางชองทางการกระจาย
สินคา รวมถึงการสรางฐานลูกคาในระยะยาว ตลอดจนการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจการคาในตางประเทศดานตาง ๆ เชน เรื่องกฎหมายพาณิชย การจางแรงงาน ดานภาษี
และอื่นๆ จึงจําเปนตองหาชองทางการตลาดใหม ๆ ที่ทําให สามารถขายสินคาไดในราคาสูงขึ้น และ
ตลาดมีการแขงขันนอยลง

การวิเคราะหโอกาสและความสามารถในการแขงขัน (SWOT Analysis)
จุดแข็ง – Strength
• Craftsmanship : ทักษะฝมือ ความประณีตในการผลิต ซึ่งเปนทักษะที่ไดรับการปลูกฝงมา
อยางยาวนาน ทําใหผูผลิตของไทย มีขอไดเปรียบทางดานแรงงานฝมือ ที่มีความเอาใจใสและใส
ใจในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ มากกวาเพียงแคการผลิตเพื่อใหเสร็จกระบวนการ ซึ่งเปนขอ
ไดเปรียบแตกตางจากประเทศคูแขง ถึงแมวาตนทุนคาแรง และแรงงานจะหายากมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามในสวนของชนบทของไทย หรือชุมชนในทองถิ่นตางๆ ก็ยังมีผูผลิตฝมือดีและ
กลับไปอยูในทองถิ่นอีกจํานวนมาก
• Diversity : ความหลากหลายของกระบวนการ รูปแบบการผลิต และการผสมผสานแนวคิด
ใหมๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหสินคาไลฟสไตลจากไทย มีความนาสนใจ มีรูปแบบที่
พัฒนาอยางตอเนื่อง
• Colors : การใหสี คนไทยและสินคาไลฟสไตลจากประเทศไทย มีแนวทางและรสนิยมในการ
กําหนดสีสรรใหกับตัวสินคาไดคอนขางดี และเปนที่ยอมรับกับลูกคาในตางประเทศ อีกทั้งยังมี
การสรางสรรแนวสีใหมๆ ขึ้นมาอยางตอเนื่อง
• Reliable : ความนาเชื่อถือในการผลิต โดยสวนใหญแลวผูประกอบการไทย จะใหความสําคัญ
กับการทําตามคํามั่นสัญญาที่ไดใหไวกับลูกคา ถึงแมจะมีสวนนอยที่ไมสามารถสงมอบไดตรง
ตามเวลาก็ตาม แตอยางไรก็ตามถือวาเปนขอดีที่ลูกคาตางชาติ ยังใหการยอมรับในดานการ
รักษาคํามั่นสัญญา
• Arts : ทักษะทางดานศิลปะ ที่มีความวิจิตร มีพื้นฐานจากทั้งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วัด วัง และ
โบราณสถาน ตางๆ ซึ่งเปนหัวใจของการสรางสรรงานศิลปะ ซึ่งนักออกแบบและผูประกอบการ
ไลฟสไตลของไทย ไดนํามาพัฒนาและตอยอด อยางนาสนใจ ในหลากหลายผลิตภัณฑ
• Quality : การใหความสําคัญกับเรื่องคุณภาพ ถึงแมวาปริมาณการผลิตจํานวนมากขึ้น แตสินคา
ที่ผลิตจากประเทศไทย ยังคงใหความสําคัญกับการที่จะพยายามรักษาคุณภาพใหสม่ําเสมอ
ถึงแมวาจะยังดอยกวาประเทศที่มีระบบคุณภาพที่เขมแข็ง แตก็ถือวาอยูในระดับที่ไดรับการ
ยอมรับเปนอยางสูง ในกลุมสินคาไลฟสไตล

จุดออน - Weakness
• Material : สินคาไลฟสไตลของไทยในหลายประเภท ประสบปญหาในดานการขาดแคลน
วัต ถุ ดิบ และป จจั ยการผลิ ต เปนผลมาจากทั้ งเรื่องของ ทรัพยากรธรรมชาติที่ถู ก ใชไ ปเปน
จํ า นวนมากและเริ่ ม ลดน อ ยลง วั ต ถุ ดิ บ บางประเภทถู ก นํ า ไปแปรรู ป ไปเป น สิ น ค า ที่ ส ร า ง
มูลคาเพิ่มไดสูงกวา รวมไปถึงเมื่อยอดการสั่งซื้อสินคาบางประเภทลดนอยลง ผูผลิตสินคา
วัตถุดิบประเภทนั้นๆ ก็ลดจํานวนการผลิตลง และขาดการพัฒนาวัตถุดิบประเภทใหมๆ เขาสู
ตลาด ทําใหขาดแคลนทั้งในดานปริมาณ ราคา และคุณภาพ
• Costing : เปนปจจัยที่เปนปญหาหลักที่ลดทอนความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง
ทั้งจีน อินเดีย หรือเวียดนาม ซึ่งไมเพียงเฉพาะตนทุนดานคาแรง ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคา
สาธารณูปโภค พลังงาน รวมไปถึงการขนสง ก็เปนปจจัยที่ทําใหตนทุนการดําเนินการ และการ
ผลิตของผูสงออกของไทยสูงขึ้น และสูงกวาคูแขง จนสินคาบางประเภทไมสามารถแขงขันไดใน
ตลาดเดิมอีกตอไป
• Capability : ศักยภาพในการผลิตและการพัฒนาของผูสงออกจากประเทศไทย ในกลุมสินคา
ไลฟสไตลลดลง อยางตอเนื่อง เนื่องจากยอดการสั่งซื้อของสินคาหลากหลายกลุมลดลง สวน
สิ นค าที่ มีก ารพั ฒ นาขึ้ น มาเป น สิ น คาที่ เ น น ในเรื่ องของการดีไ ซน และใชขั้น ตอนการผลิต ที่
ซับซอน หรือยุงยาก แตเมื่อมีการผลิตจริง หรือมีคําสั่งซื้อจํานวนมาก รูปแบบการผลิตไมได
วางแผน และเตรียมการไว ทั้งเครื่องมือ วัตถุดิบรวมไปถึงแรงงาน จึงเปนสาเหตุใหสินคาที่มี
ดีไซนที่ดี ไมสามารถผลิตอยูบนพื้นฐานตนทุนที่แขงขันไดจริง ทําใหปริมาณการสั่งซื้อจํานวน
นอย ยอดขายหรือรายรับจึงมีปริมาณนอยและไมเพียงพอที่จะนําไปเปนตนทุนในการวิจัยและ
พัฒนาตอยอด ทั้งในเรื่องของดีไซน วัตถุดิบ เครื่องมือ รวมทั้งแรงงานฝมือ จึงทําใหตองตกเปน
รองประเทศคูแขงในที่สุด ทั้งในมิติดานศักยภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ รวมไปถึงดาน
การตลาด
• Channels : ชองทางการจัดจําหนายสินคาสงออกสําหรับผูประกอบการสินคาไลฟสไตลของ
ไทย มีคอนขางจํากัด เพราะโดยทั่วไป เพียงแคอาศัยงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศเปน
หลัก ซึ่งถาหากไดลูกคาจากงานก็ถือวาโชคดี หรือเทาทุน แตหากไมไดลูกคาก็จะเกิดความเสี่ยง
ที่จะไมมีคําสั่งซื้อหรือออรเดอรปอนเขาโรงงาน ทําใหธุรกิจประสบปญหาไดในที่สุด ผูสงออก
ไทยยังคงใหความสําคัญกับเพียงแค Importer หรือผูนําเขาเปนหลัก ซึ่งยังขาดขอมูลการ
วิเคราะหลูกคาที่แทจริง(Retailers) ไปจนถึงปลายทางหรือผูบริโภค (End users/Consumers)

นอกจากนั้นยังไมมีชองทางการตลาดที่อยูในรูปแบบที่ถาวร มั่นคงระยะยาว ยังคงตองหาคําสั่ง
ซื้อเขามาปอนกําลังการผลิต โดยที่ไมสามารถวางแผนการผลิตระยะยาวไดอยางชัดเจน
• Working capital/Financial : ดานเงินทุนหมุนเวียนและการเงิน เนื่องจากอุตสาหกรรมไลฟ
สไตล มีแคเพียงผูประกอบการขนาดกลางหรือเล็ก และเนื่องจากกําลังซื้อในประเทศยังคงมีนอย
ในสินคาประเภทไลฟสไตล ยอดคําสั่งซื้อจากตางประเทศก็ยังคงมีความไมแนนอนและมีความ
เสี่ยงสูง ทําใหการดึงเม็ดเงินลงทุนเขาสูธุรกิจ เปนไปดวยความยากลําบาก เพราะเหตุปจจัยดังนี้
‐ ผูสงออกไมสามารถคาดการณคําสั่งซื้อในระยะยาวได เนื่องจากไมมีฐานการตลาด
ถาวร ทําใหมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน ทําใหการระดมทุนคอนขางยากและได
จํานวนนอย รวมถึงสถาบันการเงินยังประเมินวามีความเสี่ยงสูง
‐ รูปแบบการลงทุนของธุรกิจไลฟสไตล เปนการลงทุนเพื่อการตลาดและคาใชจาย
การตลาด ซึ่งไมมีสินทรัพยถาวรมากนัก ทําใหทั้งสถาบันการเงิน หรือนักลงทุนไม
สามารถประเมินแนวทางหรือกระบวนการใชเงิน (Use of Fund) เพื่อสรางรายไดที่
ชัดเจนได
• Marketing & Sales Skill : ทักษะในดานการตลาดและการขาย ของผูประกอบการและผู
สงออกของไทย ไมมีความโดดเดนทั้งในบุคลิก ลักษณะ รวมไปถึงเทคนิคในการขายและเจรจา
ตอรอง ทําใหตกเปนรองและเสียเปรียบประเทศคูแขง

โอกาส – Opportunity
• Anti – Made in China : การตอตานหรือลดการซื้อสินคานําเขาจากประเทศจีน ยอมเปน
โอกาสของผูสงออกจากไทยที่จะสามารถสรางสรรคสินคาที่แตกตาง และนําเสนอลูกคา ดึงสวน
แบงทางการตลาดกลับมายังประเทศไทยได ในกลุมสินคาระดับกลางไปถึงบน
• Environmental Friendly : จากกระแสการใหความสําคัญกับการลดการใชทรัพยากร และลด
การใชสารเคมี สินคาที่ผลิตจากประเทศไทยในหลายประเภท สามารถพัฒนาจากวัสดุธรรมชาติ
สีธรรมชาติ หรือกระบวนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม ตลอดไปจนถึง Organic เนื่องจากประเทศ
ไทยยังไดรับการยอมรับในภาพพจนของความเปนเมืองเกษตรกรรมและการรักษาสิ่งแวดลอมที่
ดีในระดับหนึ่ง

• Emerging Market : ในมุมกลับกันประเทศที่เราไดมองเปนคูแขงเสมอมาในดานของการ
สงออก ในปจจุบันไดมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และไมเพียงแคอาศัยการเติบโต
จากการลงทุนทางตรง (Direct Investment) และการสงออก (Export) แตปจจุบันประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญเกิดใหมในหลายประเทศ ก็สรางการขับเคลื่อนดวยกลไกทางเศรษฐกิจ
ภายในเชนกัน ซึ่งทําใหเกิดสังคมชั้นสูง และผูมีรายไดสูง ตลอดจนมีกําลังซื้อสินคาที่มีคุณภาพ
และเน นเรื่ องของรู ป แบบดีไซน มากขึ้น อาทิ เ ชน จีน อิ นเดีย อิ นโดนีเ ซีย มาเลเซีย รั ส เซี ย
บราซิล อารเจนตินา เปนตน ซึ่งเปนตลาดที่ผูสงออกไทยที่เนนในเรื่องของการออกแบบดีไซน
และคุณภาพสูง ควรใหความสําคัญ

อุปสรรค – Threat
• Politics : ปญหาการเมือง ซึ่งถึงแมวาอาจจะไมกระทบทางตรงในดานของการบริโภค เพราะ
เนนไปที่ตลาดลูกคาที่อยูในตางประเทศ แตอยางไรก็ตามดวยปญหาทางการเมืองทําใหการเดิน
ทางเขามาเพื่อสั่งซื้อสินคาของตัวแทนผูซื้อ(Buyers) ตางๆ เริ่มลดลง และการสนับสนุนทางดาน
นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ทําใหผูประกอบการไมสามารถวางแผนแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจที่แนนอนได
• Exchange Rate : คาเงินบาท ยังคงเปนปญหาที่กระทบผูสงออกอยางตอเนื่อง ซึ่งทําให
ศักยภาพในการแขงขันของผูสงออกไทยลดลง เพราะสินคาประเภทนี้สามารถหาแหลงผลิตที่
ทดแทนได หากวาเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กนอย
• Fuel , Raw material Prices : ปญหาทางดานตนทุนของปจจัยการผลิตที่มีความผันผวนและ
เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหไมสามารถยืนราคาที่แนนอนใหกับลูกคาได และมีความเสี่ยงในการ
รับคําสั่งซื้อเปนอยางมาก

จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว ผูประกอบการและผูสงออกในประเทศไทยที่ตองการพัฒนาให
มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ จึงจําเปนตองอาศัยทั้งฐานขอมูล ประสบการณ และ
ความเขาใจถึงสภาพปญหาของการทําธุรกิจระดับนานาชาติ จึงจําเปนตองเชื่อมโยงปญหากับองคกร
ภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการไปสรางฐานทางการตลาด ซึ่งจะมีกลุมลูกคา สถานที่จัดแสดง

สินคาแบบถาวร มีศูนยการกระจายสินคา และรูปแบบวิธีการสรางตราสินคา ไวสําหรับรองรับสินคาได
อีกจํานวนมาก นอกจากฐานการตลาดแลว ยังสามารถดําเนินการดานการถายทอดองคความรู วิธีการ
ปรับตัว การพัฒนาสินคาแบบใหม ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น
แนวทางหรือเสนทางในการพัฒนาดานการตลาดและการจับคูธุรกิจสําหรับสินคาในอุตสาหกรรมไลฟ
สไตล จึงเปนสิ่งที่จําเปน และควรไดรับการสงเสริมเปนนโยบายระดับชาติ เพื่อการผลักดันใหผูสงออก
ไทย พัฒนาความสามารถในการแขงขันเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและมูลคาการสงออกใหกับสินคา
ไลฟสไตลจากประเทศไทยไดอยางยั่งยืน

ปญหาของผูสง ออกรายเล็ก โดยเฉพาะจากประเทศไทยในปจจุบัน (Problems of small-medium
exporter)
• สูญเสียความสามารถในการแขงขันทั้งทางดาน ราคา ตนทุน กําลังการผลิต ความ
หลากหลายของวัตถุดิบ การขนสง และเงินทุน
• ไมสามารถประมาณการยอดขาย หรือคําสั่งซื้อที่แนนอนได
• Peak – Off peak buying season : มีชวงที่คําสั่งซื้อมากจนตองทํางานลวงเวลา และมีบาง
ชวงที่กําลังการผลิตเหลือ พนักงานตองวางงาน
• Capacity utilization control : ขาดกระบวนการและแนวทางในการใชกําลังการผลิตให
สูงสุดไดตามศักยภาพ

ดังนั้นเสนทางแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาทางดานการตลาดและการจับคูธุรกิจใหกับ
อุต สาหกรรมไลฟส ไตล จึ ง ไมส ามารถพัฒ นาแค เ พี ย งทางดา นใดด า นหนึ่ ง จึ งจํ า เปน ตอ งพั ฒ นาให
ผูประกอบการของไทยมีความพรอมและมีความสามารถในการแขงขันในทุกๆ ดาน ตามแผนที่นําทาง
(Roadmap) ดังแสดงในภาพ

ซึ่ ง แนวทางในการพั ฒ นาป แ รกจะเน น หนั ก ทางด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ได แ ก การพั ฒ นา
ความสามารถในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเพิ่มชองทางในการขายและการจัดจําหนาย สวนแนวทาในการพัฒนาปที่สอง ยังคงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานการออกแบบ การเพิ่มชองทางในการขายและการตลาด
รวมไปถึ ง การสร า งตราสิ น ค า และจะมี ก ารเน น หนั ก ทางด า นการเพิ่ ม ช อ งทางการขายถาวรใน
ตางประเทศและการสรางตราสินคา

การจัดทํากลยุทธการตลาดเพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ
เนนศึกษาตําแหนงทางการตลาดอัตลักษณ ความโดดเดนของลูกคาในแตละกลุม และศึกษาวิเคราะห
พฤติกรรม ประเภทของลูกคา (End user) ของกลุมลูกคาเปาหมาย
1. Chain Retailers หรือ ผูคาปลีก คือ ผูที่สั่งซื้อสินคาจากทั้งผูผลิต ผูนําเขา ผูคาสง เพื่อจัด
แสดงในราน ซึ่งอาจมีจํานวนนอยสาขา หรือ หลายสาขา เปนพันสาขา
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
ตําแหนงทางการตลาดสําหรับชองทางการตลาดในกลุม ลูกคาคาปลีกระดับเชน หรือที่มีจํานวนสาขา
จํานวนมากนั้น มีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะและตําแหนงทางการตลาดของรานคานั้นๆ รวมไป
ถึง กลยุทธการตลาด (Concept) และกลุมเปาหมายของลูกคารายนั้นๆ เชน
• กลุมลูกคาระดับ Mass หรือลูกคาที่มุงเจาะกลุมตลาดสําหรับลูกคาในระดับวงกวาง เชน IKEA
เปนตน
• กลุมลูกคาระดับ Upper ซึ่งมีความหลากหลายในระดับตําแหนงทางการตลาด เชน Pier1
Import , Cost Plus World Market จะอยูในระดับที่คอนขางในระดับกลาง สวนลูกคาที่จับกลุม
ระดับสูงขึ้น เชน Pottery Barn , Crate & Barrel หรือ Restoration Hardware เปนตน
• กลุมลูกคาระดับ Luxury สวนใหญแลวจะเชื่อมโยงกับแบรนด หรือตราสินคาในกลุมแฟชั่น อาทิ
เชน Armani Casa เปนตน

2. ตลาดรานคาปลีกระดับบนในตางประเทศ (Boutique-Hi End Stores)

เปนตลาดที่มีผูซื้อจํานวนมาก และมีกําลังซื้อสินคาไดในระดับสูง ลูกคาตัดสินใจซื้องาย เนื่องจาก
สวนใหญเจาของกิจการสามารถตัดสินใจสั่งซื้อไดทันที่ แตการเขาถึงตลาดนี้ทําไดคอนขางยาก
เพราะลูกคากลุมนี้ในตางประเทศ สวนใหญเปนขนาดเล็กหรือ SME เชนเดียวกับผูประกอบการ
สงออกในกลุมอุตสาหกรรมไลฟสไตลจากประเทศไทย ซึ่งมักจะไมดําเนินการนําสินคาเขาเอง ทําให
ตองมีตัวแทนหรือตัวกลางเพื่อนําเขาสินคาและกระจายสินคา
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
จับกลุมลูกคาระดับบน ซึ่งตองการความแตกตาง เปนตัวของตนเองมากกวาที่จะซื้อสินคาที่สามารถ
หาซื้อไดทั่วไปตาม Chain Stores ตางๆ ดังนั้น จะสามารถกําหนดราคาขายไดราคาคอนขางสูง ไป
จนถึงสูงมาก แตลักษณะของสินคาตองมีความแตกตาง (Differentiated) มีลักษณะเฉพาะตัว
(Unique) หรือมีความหรูหรา หาไดยาก ผลิตไดนอยชิ้น ผลิตไดยาก
ลูกคากลุมนี้มีความเปนผูประกอบการสูง มีความเอื้ออาทรสูง และสามารถเขาถึงไดงาย ทําใหเหมาะ
กับการแลกเปลี่ยนเรียนรูพฤติกรรมลูกคา พฤติกรรมความตองการของตลาดไดดี รวมถึงสามารถ
เจรจาตอรองถาสินคามีปญหา ไมไดตามที่คาดหวัง แตกตางจากสินคาตัวอยาง ลูกคากลุมนี้ตองการ
การดูแลเอาใจใสเหมือนเพื่อนมากกวาเพียงคูคา

3. ตลาดโรงแรม รีสอรทในตางประเทศ
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
มีร ะดั บ ราคา ขึ้น อยู กับ นโยบายและงบประมาณของแตล ะสถานประกอบการ ซึ่งโดยส ว นใหญ
สามารถทํากําไรไดดี ในหมวดสินคาที่มีคูแขงนอย และสามารถตอบสนองไดรวดเร็ว ซึ่งจําเปนตอง
เขาไปใหคําแนะนํา ไปมาหาสูนําเสนอขอมูลและบริการคอนขางบอย อีกทั้งตองการความรวดเร็วใน
การสงมอบ ถาสงมอบไดเร็วจะมีความไดเปรียบในชองทางนี้

ตลาดหางสรรพสินคาระดับบนในตางประเทศ
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
ระดับราคาขายปานกลางไปจนถึงสูง ขึ้นอยูกับระดับทางการตลาดของหางสรรพสินคานั้นๆ ทั้งนี้
รูปแบบของสินคาในแตละแหง มักจะมีแนวทางและความโดดเดนเฉพาะตน ผูผลิตที่ทําการคากับ
ลูกคาในชองทางนี้มักจะไดความนาเชื่อถือ สามารถอางอิงไปยังลูกคาในชองทางอื่นๆ ไดไมยาก แต
4.

การที่จะสามารถทําการคารวมกับหางสรรพสินคาเหลานี้ จําเปนตองมีความพรอมในดานการบริหาร
จัดการทั้งดานการขาย การตลาด ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
5. Importers: รับคําสั่งซื้อจากผูนําเขาจากตางประเทศ (Direct Importer)
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
ผูซื้อจะทําการเปรียบเทียบราคาระหวางผูผลิตแตละรายกอน และเปรียบเทียบในมิติของคุณภาพ
การประสานงาน การบริการ และความนาเชื่อถือ หลังจากนั้นจึงจะตัดสินใจสั่งผลิตจากผูผลิตรายใด
รายหนึ่ง นอกเสียจากวาสินคาประเภทนั้น รูปแบบนั้น มีผูผลิตไดเพียงรายเดียว ผูซื้อจะทําการ
สั่งซื้อก็ตอเมื่อไดเห็นตนแบบของสินคา หรือตัวอยางของสินคาแลวเทานั้น และสินคาที่สั่งผลิตไป
จําเปนตองมีคุณภาพและรูปลักษณที่อยูในระดับที่ยอมรับไดและมีลักษณะตามตนแบบที่ตกลงกันทุก
ชิ้น หรือถาจะมีความแตกตางจําเปนตองแจงกับ ลูกคากอนที่จะทําการรับ คําสั่งซื้อวาจะมีความ
คลาดเคลื่อนอยางไรบาง มิฉะนั้นลูกคามีสิทธิ์ที่จะไมรับสินคานั้นได ชองทางการตลาดในกลุมนี้
มักจะขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายของลูกคาวาวางตําแหนงทางการตลาดไวอยางไร ซึ่งมีความแตกตาง
และหลากหลายเปนอยางมาก
6. ตลาดองคกรตางประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน(Co- Domestic Branding/Co-CSR)
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
ตําแหนงทางการตลาด และราคาของสินคาขึ้นอยูกับรูปแบบ ความตองการ กลุมเปาหมายและ
งบประมาณของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยสายสัมพันธ การเชื่อมโยงและแรงผลักดันทั้ง
จากผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หรือองคกรไมแสวงหาผลกําไร
ตางๆ

7. ตลาด Mail order / Mail Catalogue / Internet Marketing
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบราคาไดงายมาก เพียงแคคลิ๊กเขาไปดูขอมูลในสวนของคูแขง มีสินคา
ใกลเคียงกันเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันดานราคาสูงมาก สามารถลอกเลียนแบบสินคา วิธี
รูปแบบไดงาย และรวดเร็ว แตสามารถลดตนทุน และถาสามารถตอบสนองและบริการใหกับลูกคา

ไดดี ก็จะเปนชองทางที่ตนทุนต่ํา และมีประสิทธิภาพสูงไดในอนาคต ซึ่งควรที่จะทําควบคูกันทั้ง
การตลาดแบบ Online และ Offline
8. ตัวแทนขาย (Sales Representatives /Sales Reps) คือ บุคคล หรือกลุมบุคคล หรือบริษัท
ที่มีฐานลูกคา และมีความสัมพันธกับลูกคาที่ใกลชิด แตไมตองการที่จะมีสต็อกสินคาหรือรับ
ความเสี่ยงในการซื้อขายดวยตนเอง จะใชวิธีติดตอใหผูซื้อและผูขายไดมีโอกาสพบกัน เลือก
สินคากันโดยตรง อํานวยความสะดวกในการประสานงานเรื่องคําสั่งซื้อ (Write order) ใหกับ
ผูขาย
ตําแหนงทางการตลาด (Market Positioning) อัตลักษณและความแตกตาง
ตําแหนงทางการตลาดและระดับราคาสินคา จะขึ้นอยูกับฐานลูกคาหลักของตัวแทนขาย (Sales
Reps) ในกลุมนั้นๆ แตสวนใหญ โดยแบงไดตามลักษณะรูปแบบของ Sales Reps ดังนี้
1) Regional Reps หรือ ตัวแทนขายซี่งดูแลเปนภูมิภาค หรือเมือง เชน ตัวแทนขายใน
รั ฐ เวอร จี เ นี ย ก็ จ ะเซ็ น สั ญ ญากั บ ผู ค า ว า จะดู แ ลลู ก ค า ทั้ ง หมด ที่ อ ยู ใ นรั ฐ นั้ น และได ค า
Commission ของลูกคาทุกรายที่มีการสั่งสินคาซึ่งอยูในรัฐนั้นๆ กลุมนี้มักจะดูแลลูกคาใน
ระดับบน Boutique Stores หรือลูกคาระดับทองถิ่น (Regional or Local) ดังนั้นจะทําให
ไดลูกคาที่ซื้อไดในราคาสูงแตมีจํานวนนอย
2) Account Reps หรือ ตัวแทนขายซึ่งดูแลลูกคารายใหญและสําคัญ เชน Reps สําหรับ
หาง JC Penny และ Bed Bath & Beyond เปนตน ก็จะดูแลลูกคาสองรายใหญนี้ โดยที่ตอง
มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับ Buyers ของลูกคารายดังกลาวจริงและพิสูจนได Sale Reps ใน
กลุมนี้ทําธุรกิจกับลูกคารายใหญ ตองการใหไดเกิดธุรกิจการคาขนาดใหญมีจํานวนการสั่ง
แตราคาที่ขายจะขึ้นอยูกับลูกคาแตละราย ซึ่งมักจะไมไดราคาสูงมากนัก
3) Showroom Reps หรือ ตัวแทนขายซึ่งมี Showroom หรือหองแสดงสินคาอยูใน
แหลงการคาที่สําคัญของตนเอง และเจาของสินคา นําสินคาไปจัดแสดงที่ Showroom
เหลานั้น ที่อาจจะอยูใน Chicago , Los Angeles , Las Vegas , Atlanta , New York ,
Amsterdam , Dubai เปนตน ซึ่งก็จะไดคา Commission และอาจเสียคาใชจายรวมกันใน
การทําการตลาด การประชาสัมพันธ คาจัดเลี้ยง หรือ จัดงาน (Event) เพื่อเชิญชวนลูกคา
เขามาสั่งสินคา เปนตน

กลุมนี้มีตําแหนงทางการตลาดและกลุมราคาที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับคุณภาพสินคา และ
รูปแบบ อัตลักษณที่โดดเดนของสินคา แตหากสินคามีราคาที่ไมสูงมากแขงขันได และมี
รูปแบบคุณภาพที่โดดเดน ทางกลุม Sale Reps เองจะใหความสนใจ และสามารถเพิ่ม
อํานาจการตอรองในการเจรจาคา Commission อีกดวย

แนวทางในการวางกลยุทธการตลาดของกลุมผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารและในหองครัว
จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหความสามารถในการแขงขันทั้งสามมิติ (แนวโนมโอกาส
ทางการตลาด, แนวโนมความตองการความโดเดนของผลิตภัณฑ และความสามารถในการแขงขัน)
สัดสวนตลาดแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) สัดสวนธุรกิจ
โดยทั่วไปแลวจะแบงแยกความแตกตางตามประเภทของการใชงาน คือ ประเภทมืออาชีพ
สิ นคา กลุ มนี้ เ น น การใช งานในภั ต ตาคารและโรงแรม อุต สาหกรรมประเภทจัดเลี้ ยงมี ค วาม
ตองการสูงในเรื่องของคุณภาพ ความคงทน ปองกันความรอน ปองกันบิ่น และมีมาตราฐาน
ความสะอาดสูง ประเภทผูบริโภคใชเอง รูปแบบของสินคากลุมนี้จะเรียบงาย มีความคงทนและ
ราคาสมเหตุสมผล
2) สัดสวนผูบริโภค
ผูบริโภคสินคากลุมนี้มีแนวโนมในการเปลี่ยนสินคามากกวาแบบแรก ขึ้นอยูกับรูปแบบไลฟ
สไตลและแฟชั่นซึ่งเกิดขึ้นเร็วมาก ดังนั้นผูผลิตและรานคาปลีกจึงใชวิธีการดั้งเดิมในการเขาถึง
กลุมเปาหมายคือขอมูลอายุและรายไดมาเปนตัวชี้นํา ดังรายละเอียดตอไปนี้ ประชากรยุโรป
497 ลานคน
จํานวน 13% ที่มีอายุ 15-24 ป
จํานวน 29% ที่มีอายุ 25-44 ป
จํานวน 25% ที่มีอายุ 45-64 ป
จํานวน 17% ที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป

ทั้งนี้ผูบริโภคยังจําแนกออกเปนหลายกลุม ไดแก
• Traditionalist
ผูบ ริ โ ภคกลุ ม นี้ ซื้ อสิ น ค า เพื่ อ ให ใ ชไ ด เ ป น สิ บ ๆ ป และจะไม ซื้ อ ใหม ห ากไม ต รงตาม
วัตถุประสงคที่ใช ปญหาใหญของคนกลุมนี้คือ ผูสูงอายุและมักจะไมใชโตะรับประทาน
อาหารที่มีขนาดใหญ
• The Conservative well-educated
ผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญประกอบดวยคูที่มีการศึกษาระดับสูง, มีอาชีพการงานที่ดี และ
ใชชีวิตอยางมีความสุขในวัยเกษียณ โดยทั่วไปอยู 2 คน มีรายไดสูง รูปแบบการใช
สินคากลุมนี้คอนขางเปนเอกลักษณ เนนการออกแบบ ใชวัสดุที่มีคุณภาพสูงและเปน
งานฝมือ
• The Modern ambitious
ผูบ ริโภคกลุมนี้เ ปนเพศหญิ งมากกวาเพศชาย อายุ 30-60
ป มีอาชีพการงาน
ระดับกลาง- ระดับสูง สินคาที่ใชเหมาะกับสถานการณวันตอวัน เนนความสะดวก
อยางไรก็ตาม กรณีโอกาสพิเศษ คนกลุมนี้จะใชสินคาที่มีรูปแบบเฉพาะ แนวสรางสรร
ทันสมัย และมีความพยายามที่จะใชเครื่องใชบนโตะอาหารที่หรูหรา
• The conventional modernist
ผูบริโภคกลุมนี้เปนเพศหญิงและเพศชาย อายุ 30-50 ป มีอาชีพการงานและรายไดอยู
ระดับปานกลาง เปนคนกลุมใหญที่เนนในเรื่องของคุณภาพ การออกแบบที่ดึงดูด และ
ราคาที่ถูกตอง
• The authentical

ผูบริโภคกลุมนี้เปนวัยรุนจนถึงกลางคนมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย การศึกษาระดับสูง
รายไดอยูระดับปานกลางถึงสูง เปนกลุมคนที่คอนขางชางคิดชางเลือก ซื้อสินคาที่ใช
ประโยชนได คุณภาพสูง ปฏิเสธสินคาทีฟ่ ุมเฟอยและมียี่หอ
• Experimentalist
ผูบริโภคกลุมนี้เปนเพศหญิงและเพศชาย อายุ 20-35 ป เปนกลุมคนที่เพิ่งเริ่มทํางาน
รายไดอยูระดับลางถึงระดับปานกลาง สินคาที่ใชมียี่หอตามแฟชั่น,ชอบ, ถูกใจแลวซื้อ,
ราคาถูก
• The Hyper
ผูบริโภคกลุมนี้เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุ 20-40 ป อาศัยอยูตามลําพังหรือ
สองคน รายไดอยูระดับปานกลางถึงระดับสูง มีไลฟสไตลแบบเปดเผย มีแนวโนวที่จะ
อยูนอกบาน สินคาเนนการใชเฉพาะบุคคลและรูปแบบคลาสิคกับ Retro ไมเนนยี่หอ,
สไตลและวัตถุดิบ

แนวโนมตลาด (Trends)
แนวโนมตลาด แบงออกเปน 4 กลุมไดแก กลุมประชากร, กลุมสังคมและวัฒนธรรม, กลุมแฟชั่นและกลุม
เทคนิค
1) กลุมประชากร ประกอบดวย อายุ กับ ขนาดและรูปแบบของครอบครัว ดังนี้
• อายุประชากร
ประชากรในทวีปยุโรปมีอายุมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแถบยุโรป
ตะวันตก ประมาณ 17% ของประชากรที่มีอายุมากกวา 65 ปขึ้นไป (2008) และในป 2030
เกือบ 25% ของประชากรในทวีปนี้จะมีอายุมากกวา 65 ปในจํานวนที่มากขึ้น สิ่งนี้จะนํามา
ซึ่งผลดีและผลเสียของการขายสินคากลุมนี้ ผลดีคือจะขายสินคาไดบางตัวเชน ที่จับของ
สวนผลเสียคือ ผูสูงอายุจะมีความชอบระยะสั้น, สินคาเนนรูปแบบคลาสสิคมากกวาแฟชั่น
โดยทั่วไปจะใชเวลาบนโตะอาหารนอยกวาประชากรกลุมอื่น

• ขนาดและรูปแบบของครอบครัว
รูปแบบและขนาดของครอบครัว ปจจุบันมีขนาดลดลง เนื่องจากคนสวนใหญมีลูก 2-3 คน,
อัตราการอยารางสูง, อัตราการแตงงานลดลง การอาศัยอยูรวมกันจึงมีความสําคัญมากใน
ยุโรปและคนสวนใหญก็มักจะอยูดวยกันกอนแตงงาน ซึ่งจะสงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย
ของการขายสินคา ในแงลบครอบครัวขนาดเล็กไมมีความจําเปนตองใชโตะอาหารและ
เครื่องครัว ขนาดใหญ สิ่งที่ผูบริโภคกลุมนี้ตองการคือ ความรวดเร็ว ความสะดวก และ
อาหารที่พรอมรับประทาน ดังนั้นจึงสงผลกระทบอยางชัดเจนในเรื่องของเครื่องครัวและ
สินคาที่ใ ชตระเตรียมอาหาร ในขณะเดียวกันสินคาที่ประหยัดแรงงานจะขายดีขึ้น เชน
ไมโครเวฟ และ เครื่องลางจาน แนวโนมนี้ยังเพิ่มยอดขายใหกับสินคาที่มีขนาดบรรจุภัณท
เล็กและสินคาเฉพาะบุคคล สิ่งนี้จะทําใหผูผลิตมีโอกาสที่จะเพิ่มราคาตอหนวยสูงขึ้น
2) กลุมสังคมและวัฒนธรรม
กลุมผูบริโภคมีความหลากหลายและแตกตางมากขึ้นทั้งในดานสังคมและวัฒนธรรม ทั้งจากอายุ, การ
เติบโตของกลุมคนที่อพยพ, การเติบโตของกลุมทองเที่ยว ดังนั้นจึงเปนการงายที่จะไดเครื่องปรุงและ
สมุนไพรตางๆ จึงเปนที่ มาของการสรางนิสัยการรับ ประทานและการทําครัว ทําใหมีการเพิ่มความ
ต อ งการของอุ ป กรณ ทํ า ครั ว และการรั บ ประทานอาหาร ปจ จุบั น การบริ โ ภคของคนยุโ รปเน น ความ
แตกตางจากคนกลุมใหญ ซึ่งความตองการสินคาก็เพิ่มขึ้นในรูปแบบของเอกลักษณและความคิดริเริ่ม
สรางสรร แนวโนมการเติบโตของกลุมสังคมและวัฒนธรรมไดแก 2 เรื่องดังตอไปนี้
• ใหความสําคัญกับสุขภาพ
สุขภาพและความเปนอยูมีแนวโนมกระทบตอวิธีการเตรียมอาหาร วิธีการปรุงอาหารแบบ
ไขมันต่ําหรือไมมีไขมัน เชน การนึ่ง, ยางและผัด นิยมมากกวาการทอดในน้ํามันและอบ
ความสะอาดก็เปนปจจัยที่สําคัญเชนกันจึงนําไปสูความตองการสูงขึ้นเชน ภาชนะพลาสติก
ที่ปองกันแบคทีเรีย, ภาชนะที่เก็บของและเขียง เปนตน คนจํานวนมากจึงใชสินคาที่เปน
พลาสติกมากกวาสินคาที่เปนไม

• การทําครัวที่เปนงานอดิเรก

เปนการเติบโตของสินคาที่ใชงายขึ้นและมีฟงกชั่นมากขึ้น ประกอบกับอัตราที่เพิ่มขึ้นของ
รายการทีวีและนิตยสารที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารมีผลใหผูผลิตสินคาไดพัฒนาและแนะนํา
สินคาใหมผานทางพอครัวจากสื่อทีวี รวมถึงธุรกิจคาปลีกที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารก็มี
จํานวนเพิ่มขึ้น
3) กลุมแฟชัน่
แนวโนมที่มาแรงของสินคากลุมนี้เปนลักษณะไมเปนทางการหรือที่เรียกวา Casual ผูผลิตทําตาม trend
โดยสงเสริมใหผูบริโภคซื้อสินคาบอยขึ้น นั่นหมายถึงมีการผลิตสินคาตาม Collection รวมถึงสีสันและ
ราคามีสวนสําคัญในการเปลี่ยนเชนกัน สินคาที่เปลี่ยน Collection ขึ้นกับประเภทของผูบริโภคและ
แนวทางของไลฟสไตลดังนี้
• อิทธิพลแถบเอเชีย
บทบาทในทวีปเอเชียมีความสําคัญมากกับสินคากลุมนี้ ซึ่งจะถูกออกแบบเปนงานฝมือ
ดั้งเดิมแบบเอเชีย สีที่ถูกใชในแนวจีนคือสีแดง สีทองและสีดํา สวนสีขาวเปนโทนสีที่โดด
เดนในเรื่องของเครื่องลายครามและภาชนะดินเผา นอกจากนี้ลวดลายที่มีอิทธิพลของชาว
เอเชีย คือ ถวยชามและจานลายครามที่มีลวดลายสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผา รวมถึง
สีเขียวที่ดูออนนุมอยางศิลาดล
• วัตถุดิบจากธรรมชาติ
แนวโนมที่มาแรงคือวัตถุดิบที่มาจากไม, กระดาษและไมไผประกอบกับโทนสีที่มีจุดเดนและ
เปนธรรมชาติ เชน สีขาว โทนสีทราย และโทนสีหิน
• สี
สีสันมีสวนสําคัญมากในสินคากลุมนี้ และสอดคลองกับฤดูที่มี 4 ฤดู เชนฤดูใบไมผลิและฤดู
หนาว โทนสีที่เดนจะเปนสีขาว, สีบีท, สีเทาเงินและสีทอง ผสมผสานกับสีมวงและสีมวง
แดง ทั้งนี้เนนสีเขียว, สีชมพู รวมถึงเชดสีนีออนและโลหะประกายบนพื้นผิวสินคาดวย
• การจับคูผสมผสาน

ผูบริโภคมีความตองการเพิ่มขึ้นที่สรางสไตลของตัวเอง ซึ่งนําไปสูสินคาที่มีความแตกตาง
กัน ผูบ ริโภคสามารถจับ สินคาตามที่ตองการ การรวมเอาความแตกต างของสิ นค าเขา
ดวยกันจึงเปนที่มาของการการจับคูผสมผสาน
4) กลุมเทคนิค
แนวโนมการใชสินคาเทคนิคมากขึ้น เชน ไมโครเวฟ และ เครื่องลางจาน สงผลใหเกิดความตองการใช
สินคาที่สามารถปรับเปลี่ยนใชกับอุปกรณเหลานี้ได เชน เครื่องใชพลาสติกที่ถูกออกแบบสําหรับการปรุง
อาหารในไมโครเวฟ ตลาดสินคากลุมนี้มีความคงทนมาก ดังนั้นผูผลิตจึงตองพยายามที่จะผลิตสินคาใน
รูปแบบแปลกใหมและมีดีไซนเพื่อจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาตัวใหม

กลุมตลาดที่เหมาะสมและกลุมเปาหมายของผูประกอบการสงออกสินคาไลฟสไตลจากประเทศ
ไทย
• Home accent/gift stores (Boutique Stores)
เปนรูปแบบของรานที่จําหนายสินคาเฉพาะในหมวดของขวัญและของตกแตงบาน ซึ่งอาจ
จําหนายสินคาหลากหลายประเภทครบทั้งหมดในหมวดสินคาของขวัญและของตกแตง
บาน หรือขายเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งก็ตาม ซึ่งสวนใหญแลวรานคาประเภทนี้ จะเปน
ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น (Regional and Local Stores)
• Direct-to-consumer Retailers
เปนชองทางการขายอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งเปนการคาปลีกผานอินเตอรเน็ต แคตาล็อก หรือ
ผานรายการโทรทัศน (Internet, Catalogs and TV shopping) หรือ ในรูปแบบของ
Home Parties แตวาสินคาประเภทมือสอง (Secon-hand) หรือสินคาใชแลวที่จําหนาย
ผาน e-bay ไมไดถูกรวมอยูในชองทางนี้
Home Parties: เปนรูปแบบการขายรูปแบบหนึ่งที่เปนรูปแบบเฉพาะที่ใชกันอยาง
แพรหลายในสหรัฐอเมริกา คือจะมีการจัดงาน Party หรืองานเลี้ยง แลวก็จะมีการเชิญ
สมาชิกในเครือขาย เขามาและมีการจัดจําหนายสินคา ซึ่งเปนธุรกิจที่สามารถทํากําไรได
อยางสูง และเหมาะกับสินคาที่มีความแปลก นาสนใจ มีเอกลักษณเฉพาะตน (Unique)
• Lifestyle stores
เปนชองทางการคาปลีกอีกชองทางหนี่งที่ขายสินคาประเภทของตกแตงบาน ในราคาเต็ม

คือราคาคอนขางสูง และเปนสินคาที่มีระดับ โดยเนนกลุมตลาดผูซ ื้อในระดับกลางถึงบน
ซึ่งอาจจําหนายสินคาประเภทของใชทวั่ ไปในบาน(Housewares) เครื่องใชไฟฟาขนาด
เล็ก(Small appliances) อาหาร อุปกรณประกอบอาหาร (Gourmet food) เสื้อผา
(Apparel) เครื่องประดับ(Jewelry) และผลิตภัณฑทใี่ ชเกี่ยวกับรางกาย (Personal Care)
หรืออาจจะไมมีก็ตาม อาทิเชน Bed Bath & Beyond, Cost Plus World Market, Crate
& Barrel, Ikea, Kirkland’s, Pier 1, Pottery Barn and Restoration Hardware.
• Traditional furniture stores/chains Furniture
เปนรูปแบบของรานที่จําหนายสินคาเฉพาะในหมวดเฟอรนิเจอร ซึ่งอาจจําหนายสินคา
หลากหลายประเภทครบทั้งหมดในหมวดสินคาเฟอรนิเจอร
หรือขายเฉพาะหมวดใด
หมวดหนึ่งก็ตาม ซึ่งสวนใหญแลวรานคาประเภทนี้ จะเปนระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทองถิ่น (Regional and Local Stores) อาทิเชน Ashley Furniture HomeStores,
Rooms To Go, Nebraska Furniture Mart, Ethan Allen, Haverty’s และ Robb &
Stucky.
• Interior designers
เปนชองทางคาปลีกโดยนักออกแบบ (Designers) ซึ่งจําหนายสินคาประเภทของตกแตง
บาน โดยมีทั้งบริการออกแบบตกแตง รวมไปถึงมีรานคาปลีก หรือ ศูนยใหคําปรึกษาใน
การออกแบบ (Design Center) ของตนเอง
• Craft/fabric stores/chains
เปนลักษณะของรานคาปลีก สินคาประเภทงานหัตถกรรม ผา หรืออุปกรณที่ใชในการ
ตกแตงบาน ดอกไมประดิษฐ กระดาษหอของขวัญ และสินคาเกีย่ วกับงานเย็บปกถักรอย
ผา และอื่นๆ ที่มีทั้งรูปแบบสาขาเดียว หรือเปนแบบหลายสาขา ซึ่งชองทางนี้มีทั้งใน
รูปแบบ chain ระดับชาติ รวมไปถึงระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น (Regional and
Local Stores) เชน A.C. Moore & Craft, Garden Ridge, Hobby Lobby และ Michaels
Stores.
• Department stores Full-line operations
เปนรูปแบบคาปลีกที่คุนตากันทั่วไป ซึง่ คลายคลึงกับหางสรรพสินคา Central และ
Emporium ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทองถิ่น เชน Bloomingdale’s, Dillard’s, JCPenney, Macy’s, Neiman-Marcus, Belk
และ Sears.

