
 

 

 

 

 

 
1) เว็ปออนไลนอเมซอนแคนาดาเปดเกมสรุกในแคนาดา Same Day Delivery  

แหลงที่มา: นสพ Globe and Mail วันที่ 29 กย 59 

                              
   รานออนไลนอเมซอนแคนาดา (amazon.ca) ไดเปดเกมสรุกในธุรกิจการคาออนไลน โดยเพ่ิม
บริการท่ีสามารถสงมอบสินคาภายในวันเดียว (Same Day Delivery) สําหรับลูกคาท่ีสมัครเปนสมาชิกประเภท 
Prime Membership (ลูกคาจายสมาชิกรายปเพ่ือไดรับสิทธิประโยชนในการสงสินคาฟรีตลอดป) โดยหาง    
อเมซอนแคนาดาไดเริ่มใหบริการดังกลาวครั้งแรกท่ีเมืองโตรอนโต และแวนคูเวอร เพ่ือรองรับกับเทศกาลช็อปปง
ประจําปท่ีกําลังมาถึงกอนสิ้นป โดยเริ่มตั้งแตวันอังคารท่ี 27 ก.ย. 59 ท่ีผานมา สําหรับลูกคาสมาชิก Prime ท่ี
สั่งซ้ือสินคาข้ันต่ํา 25 เหรียญฯ โดยมีสินคากวา 1 ลานชิ้นในคลังสินคาท่ีเมืองโตรอนโต และกวา 700,000 ชิ้นใน
เมืองแวนคูเวอร พรอมสงภายในวันเดียว โดยมีสินคาตั้งแตของใชประจําวัน อาทิ กระดาษชําระ เครื่องชงกาแฟ 
ขนมทานเลน เครื่องดื่ม แชมพู ของเลน เครื่องใชไฟฟา กระเปาเดินทาง เปนตน การเปลี่ยนแปลงดานกลยุทธ
การสงสินคาของหางอเมซอน ไดปรับตามพฤติกรรมผูบริโภคท่ีหันมาจับจายสินคาทางออนไลนมากข้ึน ท่ีนิยมซ้ือ
สินคาบอยครั้งมากข้ึน และเพ่ิมความสะดวกและความรวดเร็วในการสงมอบสินคาใหกับลูกคา อยางไรก็ตาม
นักวิเคราะหไดมองวา สิ่งท่ีหางอเมซอนทําอยูนั้นไมใชของฟรีซะทีเดียว เพราะลูกคาท่ีจะมาใชบริการ Prime 
(การสงสินคาภายในวันเดียว) นั้นจะตองสมัครเปนสมาชิก และคาสมาชิกตอปอยูท่ีราคา 79 เหรียญแคนาดา 
(ประมาณ 2,100 บาท/ป) ถึงกระนั้นหางคาปลีกหรือคูแขงอ่ืนๆ ของหางอเมซอนก็ไมควรมองขามกลยุทธการ
ใหบริการใหมนี้ของหางอเมซอน เพราะลูกคาตองการความสะดวก เพราะเม่ือลูกคาสั่งสินคาก็อยากไดรับสินคา
แทบจะในทันทีเลยทีเดียว  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังสินคาของ Amazon เมืองโตรอนโตที่มีสินคากวา 1 ลานชิ้นในสต็อก พรอมสง Same Day Delivery ไดทันท ี

ขาวเดนประจําสัปดาหในแคนาดา 

รวบรวมและจัดทําโดย 
สคต. โตรอนโต และ สคต. แวนคูเวอร 

ประจําวันท่ี 26-30 ก.ย. 2559 
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 บริการสงสินคาภายในวันเดียว (Same Day Delivery) เปนเรื่องใหมสําหรับชาวแคนาดา ซ่ึงหาง Sport 
Chek นั้น (หางจําหนายอุปกรณเสื้อผากีฬาชื่อดงในแคนาดา) ก็ไดเริ่มทดลองการใหบริการสงภายในวันเดียว
เชนกันในเมืองโตรอนโต รวมถึงรานหนังสืออยาง Indigo และหางจําหนายเครื่องไฟฟาอยาง Bestbuy ซ่ึงราน
เหลานี้คิดคาบริการสงดวนพิเศษ ภายในวันเดียวระหวาง 12-14 เหรียญแคนาดา/ครั้ง โดยหางยักษใหญอยาง 
Wal-Mart ก็เปนหนึ่งในหางท่ีกําลังมีการทดสอบการใหบริการสงดวนพิเศษภายในวันเดียวเชนกัน ซ่ึงมีการ
ทดสอบในโครงการนํารอง ท่ีใชระบบโลจิสติกสของกรมไปรษณียแคนาดา (Canada Post) และตอมาไดใช
ระบบโลจิสติกสของตนเอง แตสุดทายก็เลิกไปเพราะไมคุมทุน 
  

  กระแสของความตองการการสงสินคาภายในวันเดียว เริ่มเปนท่ีนิยมท้ังในแคนาดา และสหรัฐฯ 
ท่ีผูบริโภคตองการความสะดวกในการซ้ือของผานระบบ E-Commerce ท่ีสามารถรับสินคาในวันรุงข้ึน ซ่ึงจะ
คลายกับการไปเดินซ้ือสินคาในหางท่ีผูบริโภคจะไดสินคาทันที ไมตองรอ ซ่ึงการสงพิเศษแบบวันเดียวไดตอบ
โจทยของลูกคาท่ีอยากไดรับสินคาทันที จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของไปรษณียแคนาดาพบวา 16% ของ
ลูกคาจะยกเลิกการสั่งซ้ือสินคาออนไลน หากระยะเวลาการสงมอบสินคายาวนานกวาท่ีคาดไว และมีจํานวน 4% 
ท่ียินดีจายคาขนสงเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับสินคาเร็วข้ึน  
 

  สินคาออนไลนท่ีชาวแคนาดาจับจายนั้น ทุกวันนี้ไดขยายไปยังสินคาของชํา (Grocery 
Product) ท่ีมีบริการอยาง Urbery (Ubery.ca) ท่ีจะสงสินคาภายในวันเดียวเชนกัน ซ่ึงบริษัทไดเพ่ิงเริ่มจับมือ
เปนพันธมิตรกับบริษัทยูนิริเวอรแคนาดา ในการสงสินคาตั้งแตไอศกรีม Ben & Jerry ภายใน 30 นาที สั่งให
จัดสงภายในเมืองโตรอนโต (ราคาไอศกรีมอยูท่ี 8.99 เหรียญ/กลอง และคาสง 4.5 เหรียญ ท้ังนี้จะไมคิด
คาบริการคาสงสงหากสั่งไอศกรีมมากกวา 2 กลองข้ึนไป) โดยบริษัทยูนิริเวอรแคนาดา ไดมีแผนท่ีจะขยายไลน
สินคาไปยัง การสงสินคาประเภท เนยเทียม สบู ถาการสงสินคา Ben & Jerry ประสบความสําเร็จ ทางบริษัท
มองวา การคาปลีกในรูปแบบใหมไดเกิดข้ึนแลวและทางบริษัทตองการจะเปนผูนําในมิติใหมของการคาปลีกนี้ 
  

  หาง Wal-Mart ไดมีการใหบริการ Same-Day-Pickup (การบริการท่ีสั่งทางออนไลนและมา
รับสินคาภายในหาง ภายในวันเดียวกัน) โดยสามารถสั่งสินคาตั้งแตของสด ของใชภายในบาน ซ่ึงหางอันดับหนึ่ง
ของประเทศอยาง Loblaw ก็มีการใหบริการอยางเดียวกัน ท่ีเรียกวา “Click and Collect”  
 

  ในสหรัฐฯ หางอเมซอน ไดเริ่มใหบริการสงสินคาภายในวันเดียวตั้งแตปท่ีแลว โดยเริ่มในหัว
เมืองขนาดใหญ 27 แหงท่ัวประเทศ โดยหางออนไลนอเมซอนเนนวาตองการเพ่ิมความสะดวกใหกับลูกคา ซ่ึง
ตัวอยางของลูกคาท่ีมาใชบริการ อาทิ การสั่งสินคาอุปกรณตกแตงหรือจานชามกระดาษท่ีใชในการจัดงานเพ่ือ
ฉลองวันเกิดลูกสาวในวันสุดสัปดาห ท่ีทําใหแมบานไมตองออกจากบานไปตระเวนซ้ือสินคา เขาออกหลายราน
กวาจะไดครบสินคาตามท่ีตองการ ในขณะท่ีสามารถสั่งออนไลนและรอรับสินคาอยู ท่ีบานไดเลยเปนการ 
ประหยัดเวลาและไมตองเหนื่อยท่ีตองออกจากบานเพ่ือไปเลือกซ้ือสินคา หรือสรุปวาทําใหชีวิตงายข้ึน ก็เปนอีก
เทรนหนึ่งท่ีผูบริโภคในอเมริกาเหนือมีพฤติกรรมลักษณะนี้ ซ่ึงผูผลิตตองปรับตามใหทัน   
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
  วิถีชีวิตของผูบริโภคในโลกตะวันตกคุนเคยกับการจับจายสินคาผานรานออนไลน ท่ีทุกวันนี้ผูคน
สวนใหญไมรูสึกวาเปนเรื่องแปลกใหมในชีวิตประจําวัน โดยสินคาท่ีจําหนายในอดีตจะเริ่มจากสินคาไมเนาเสีย ไดแก 
หนังสือ ซีดีเพลง เครื่องใชไฟฟา แตทุกวันนี้ไดขยายไปยัง เครื่องประดับ เสื้อผา รวมถึง อาหารของสด ผักผลไม 
ท้ังนี้อุปสรรคใหญของรานออนไลนตั้งแตในอดีตจนปจจุบันไดแก คาขนสงท่ีสูง (บางทีคาขนสงแพงกวาสินคา) แต 
หางอเมซอนไดปรับกลยุทธ ลดจุดออนของหางออนไลน โดยนําเสนอการใหบริการสงสินคาดวนฟรี สําหรับสมาชิก
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พิเศษของหาง แตจะตองจายคาสมาชิกรายป แตเม่ือลูกคาไดสมัครและใชบริการ Prime Membership ของหางอ
เมซอนแลว ก็จะทําใหลูกคาตองกลับมาใชบริการอีกบอยครั้งเพ่ือใหคุมกับคาบริการท่ีเสียรายป ซ่ึงสิ่งนี้คลายกับกล
ยุทธของหาง Costco ท่ีลูกคาของหางจะตองสมัครเปนสมาชิกเทานั้น และมีการคิดคาสมาชิกรายปอีกดวย แตสิ่งท่ี
ลูกคาไดคือสินคาราคาต่ําท่ีขาภายในหาง (เม่ือเทียบกับหางคูแขง) ทําใหลูกคาตองกลับมาจับจายภายในหางใหคุม
กับคาสมาชิกท่ีเสียไปรายป ซ่ึงลูกคาสวนใหญมองวา คุณคาของสมาชิก (Value Proposition) นั้นมีมูลคาสูงกวา
ราคาคาสมาชิก สําหรับลูกคาและหางนั้น ก็เหมือนกับวาเปนดีลท่ี Win-Win ท้ังคู ดังนั้นผูประกอบการไทยควร
ศึกษากลยุทธของหางคาปลีกในตางประเทศในการคาออนไลนท่ีริเริ่มการสงมอบสินคาภายในวันเดียว เพ่ือปรับกล
ยุทธนํามาใชอาทิ การสราง ความจงรักภักดี (Loyalty) ผานระบบการเปนสมาชิกหรือสะสมคะแนน แตสิ่งท่ีสําคัญ
กวานั้นคือ กลไกของกลยุทธการตลาดท่ีจะผูกลูกคาไวกับหางหรือแบรนดสินคาท่ีทําใหลูกคารูสึกถึงความคุมคา ท่ี
จะกอใหเกิดการสรางความจงรักภักดีอยางยั่งยืน (Sustainable Customer Loyalty) หรือกลายเปนแฟนพันธุแท
ของหาง    
 
2) “Text neck” หรืออาการปวดคอ และ อันตรายอ่ืนๆจากโทรศัพทมือถือ 

     แหลงที่มา: นสพ Globe and Mail วันที่ 29 กย 59 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การท่ีเรากมมองโทรศัพทมากๆเปนการเพ่ิมน้ําหนักกดทับใหกับกระดูกสันหลังถึง 60 ปอนด
โทรศัพทและอุปกรณมือถือนั้นมีความเก่ียวของกันท่ีจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงคนจํานวนมากไดใชเวลากับ
โทรศัพทมากข้ึนทุกวัน ไดแก การสงขอความ  tweeter อีเมล และ การเลนอินเทอรเน็ทตางๆ ตามท่ี ศูนยวิจัย
นานาชาติเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในประเทศอเมริกา ซ่ึงวิจัยดานโรคกระดูก ของมือ,ขอมือ,ปลายแขน,แขน 
และคอ  ( The National Center for Biotechnology Information, the incidence of musculoskeletal 
disorders (MSD) ) พบวา ผูคนท่ัวโลกนั้นเปนโรคเก่ียวกับกระดูกจํานวนมากข้ึน สาเหตุจากการเลน
โทรศัพทมือถือท่ียาวนาน 
     “Text neck” หรือ อาการปวดคอ ศูนย MSD รายงานวา เม่ือไมก่ีปท่ีผานมา พบวามีผูคน
จํานวนมาก ทุกอายุ ได ใชบริการของ คลินิก รักษาและบําบัดเ ก่ียวกับกระดูก (  Chiropractic )และ 
กายภาพบําบัด (Physiotherapy) มากข้ึนเรื่อยๆ จากการเลน เกมส Pokemon GO สวนใหญจะเปนอาการปวด
กระดูกคอ ผู รับบริการสวนใหญอายุไมมากและอายุเฉลี่ยนอยลงทุกป และไมเคยมีในประวัติมากอนหนานี้ วามี
ปญหาปวดกระดูกคอ 
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      ในป 2014 นิตยสาร Surgical Technology International Found ไดศึกษาพบวา การท่ี
คนเรานั้นกมมองโทรศัพทมือถือมากๆ เปนการเพ่ิมน้ําหนักกดทับใหแกกระดูกสันหลังถึง 60 ปอนด แมวา การ
แคเอียงศีรษะเพียง 15 องศานั้น ก็เปนการเพ่ิมน้ําหนักกดทับใหแกกระดูกสันหลังถึง 27 ปอนด การกมมอง
โทรศัพทนั้นเปนทาทาง ท่ีไมใชธรรมชาติและการทดลอง พบวาการกมมองโทรศัพทเปนชั่วโมง เปนการทําลาย
กระดูกสันหลังและเนื้อเยื่อ รอบๆกระดูกสันหลังอีกดวย 
     อาการบาดเจ็บจากการใชนิ้วหัวแมมือมากเกินไป (Overused thumb injuries) หรือ วา 
“texting thump” ซ่ึงเปนโรคเก่ียวกับกระดูกชนิดหนึ่ง ท่ีมีคนเปนจํานวนมาก เพราะวานิ้วหัวแมมือของคนเรา
นั้น ไมไดออกแบบมาเพ่ือการพิมพขอความบนมือถือ บนจอขนาดเล็ก อาการของมันนั้นไดแก อาการปวด รูสึก
ไหม อาการชา และรูสึกออนแอ ตามบริเวณนิ้วหัวแมมือ  
  ถาคุณเปนคนท่ีใชโทรศัพทมือถือ โดยตลอดเวลานั้น เรามีขอแนะนํา 10 ขอดวยกันท่ีจะชวยให
อาการบาดเจ็บตางๆลดลง 

1. เปลี่ยนการใชเฉพาะหัวแมมือในการพิมพขอความตางๆ ควรท่ีจะเปลี่ยนมาใชนิ้วอ่ืนบางในการพิมพ 
2. การวางโทรศัพทมือถือลงบนโตะ หรือ บนพ้ืนท่ีท่ีแข็ง หรือ การท่ีถือมือถือดวยมือขางเดียว และใช

นิ้วอ่ืนในการพิมพ 
3. ถาคุณใชนิ้วโปงในการพิมพ ควรใชแผนลองนิ้วโปงในการชวยพิมพ เพ่ือลดการบาดเจ็บ 
4. ควรท่ีจะใหขอมือของคุณผอนคลายในทาตรง ลดการใชขอมือ และนิ้วมือ ในการท่ีเรากําลังถือ

โทรศัพท 
5. ควรถือโทรศัพทมือถือข้ึนมาใหอยูในระดับสายตา เพ่ือเปนการลด การกมคอลง 
6. ไมควรท่ีจะคุยโทรศัพทขางเดียว ควรมีการสลับการใชซาย-ขาว  
7. ควรเปลี่ยนมาใชอุปกรณชุดหูฟง ไมโครโฟน แทนท่ีจะใชคอหนีบ เม่ือพูดคุยโทรศัพท 
8. ควรจํากัดเวลาในการใชโทรศัพทมือ อาทิ ใชครั้งละ 20 นาที และหยุดใชชวงสั้นๆ  
9. ควรหันมาใชกฎ 20-20-20  เลนมือถือ 20 นาที แลวหยุดพักสายตาจากจอ 20 วินาที แลวมองไกลๆ 

20 ฟุต 
10. ในขณะการหยุดพัก แนะนําใหออกกําลังกายมือดวย 

 
ขอแนะนําในการผอนคลายหลังจากใชโทรศัพทมือถือ 
 
สําหรับมือ นิ้วมือ และนิ้วโปง 

• กํามือและนิ้วมือใหแนน แลวคลายมือออก 
• ผายมือออใหเต็มท่ี 
• เริ่มจากการบริหาร โดยการหมุนนิ้วโปง หนุมไปทีละนิ้วจนถึงนิ้วกอย 

ขอมือ  
มือขางหนึ่งจับขอศอกของอีกขางข้ึน ใหท้ังฉาก ครั้งละ 20 วินาที 

คอ 
ใชมือขางหนึ่งหันศีรษะ ไปทางไหลซายท้ิงไว 20 วินาที หันไปทางไหลขวาท้ิงไว 20 วินาที  

หัวไหล 
• หมุนหัวไหลท้ังสองดาน 10 ครั้งไปดานหนาและดานหลัง 
• หมุนหัวไหลดานเดียว โดยยืดแขนตรึงแลวหมุน 10 ครั้ง 
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  ในขณะท่ีโทรศัพทมือถือนั้น ใชในการสื่อสารและเปนความสะดวกสบายของเรานั้น เราควรท่ี
จะระมัดระวังในการใช และควรคํานึงถึงสุขภาพของเราในระยะยาว  
 
สามารถศึกษาไดบนเว็บไซด ของ Ontario Chiropractic Association  
Dr. Dwight Chapin, B.Sc(H)., D.C., ผูอํานวยการ  High Point Wellness Centre in Mississauga, สามารถ
ติดตามไดท่ี Twitter @HighPtWellness 
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
    ในปจจุบันมีผูคนใชมือถือ จํานวนมากข้ึน เพราะเปนสิ่งท่ีสะดวกสบาย สามารถใชในการ
ติดตอสื่อสาร และการคนหาสิ่งตางๆบนอินเทอรเน็ท และการเลนเกมส ดังนั้นผูใชควรท่ีจะคํานึงถึงสุขาพของ
ผูใชเองในระยะยาว ไมควรเลนติดตอกันเปนเวลานาน ควรมีการเลนแลวพัก แลวบริหารรางกายดวย  
  ผูประกอบการไทยควรผลิตสินคาใหมๆ เก่ียวกับ การออกกําลังกายขอมือ คอ นิ้วมือ เพราะคน
จํานวนมากมีปญหาดานสุขภาพ จากการเลนโทรศัพทมือถือ 

 
**************************************************** 

สคต. โตรอนโต และ สคต. แวนคูเวอร 


