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การค้าปลกีรูปแบบใหม่ “Clicks + Bricks” 

เร็วๆน้ี อลีบาบา ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ “ Intime Retail” โดยไดซ้ื้อ
หุน้มูลค่า 2.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (ถือหุน้ร้อยละ 74)  หา้งสรรพสินคา้ Intime Retail  มีสาขากวา่ 30 แห่งในจีน                            

มีสาํนกังานใหญ่ท่ีปักก่ิง การท่ี อลีบาบา เขา้ไปถือ
หุ้นห้างสรรพสินค้า  Intime Retail   เพื่อสร้าง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ซ้ื อ ข า ย ต าม แ น ว คิ ด 
Online2Offline (O2O)   

Jack Ma ประธานบริหาร อลีบาบา กรุ๊ป 
ไดก้ล่าวย ํ้าถึง แนวคิด “O2O” ว่า การคา้ขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพี ยงอย่างเดียวจะล้าสมัย                    
โดยในอนาคตการค้ารูปแบบใหม่จะเช่ือมต่อ

ระหวา่ง “ร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้านจริง (Brick-and-Mortar Retail)” กบั” “ร้านคา้ออนไลน์” และ “โลจิสติกส์” 
 อลีบาบา ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจออนไลน์เม่ือเดือนเมษายน 2014 และไดซ้ื้อหุน้คร้ังแรกจาก Intime Retail มูลค่า 
692 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ต่อมาเดือนสิงหาคม 2015 ได้ซ้ือหุ้น Suning.com ซ่ึงจาํหน่ายเคร่ืองใช้ในครัวเรือน                    
มีสาขาร้านคา้กวา่ 1,600 ร้าน กระจายใน 298 เมืองในจีน   

นอกจากน้ี อลีบาบา ไดเ้ขา้สู่ตลาดอออฟไลน์อยา่งต่อเน่ือง โดยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2016 ไดซ้ื้อลงทุน
ใน Sanjiang Retail มูลค่า 310.68 ล้านเหรียญสหรัฐ (ถือหุ้นร้อยละ 32) โดย Sanjiang เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต                      
รายใหญ่ในมณฑลเจอ้เจียง 

 
โครงสร้างการค้าปลกีเปลีย่นไป 

หลายปี ท่ีผ่านมา  มีปรากฏการณ์ ท่ีห้ างสรรพสินค้าและร้านค้าออฟไลน์  ได้ปิดตัวลง  เช่น  

ห้างสรรพสินคา้ Yokada ซ่ึงเป็นการลงทุนร่วมกบัระหว่างจีนกบัต่างชาติ ไดเ้ปิดให้บริการปี 1997 ต่อมาไดปิ้ด

สาขา 7 สาขา (จากทั้ งหมด 10 สาขา) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ห้าง Marks and Spencer ได้ปิดตัวลงในปี 2016 

หลงัจากเปิดดาํเนินการในจีนกว่า 8 ปี  นอกจากน้ี บริษทั Belle International Holdings จาํกดั มีช่ือเสียงในการ

ผลิตรองเทา้ ไดปิ้ดสาขายอ่น 276 ร้าน ในปี 2016  เหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหร้้านคา้ออฟไลน์ปิดตวัลง คือ ตน้ทุนค่าเช่า

สถานท่ี ค่าแรงงานท่ีสูงข้ึน รวมถึงไม่สามารถดึงดูดลูกคา้ไดเ้พราะสถานท่ีและสินคา้คลา้ยคลึงกนักบัร้านอ่ืนๆ 
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ขอ้มูลจาก Syntun (ผูใ้ห้บริการขอ้มูลอีคอมเมิร์ซ ณ มหานครปักก่ิง) ระบุว่า การคา้ขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์กาํลงัเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดคา้ปลีก ปี 2016 ยอดจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ในช่วง

เทศกาล วนัคนโสด (วนัท่ี 11 เดือน 11) มีมูลค่าสูงถึง 177.04 พนัลา้นหยวน (25.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพิ่มข้ึน

กวา่ปีก่อนร้อยละ 44  

สาํนกังานสถิตแห่งชาติจีน (The National Bureau of Statistics: NBS) เปิดเผยวา่มูลค่าการขายสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์มีมูลค่า 541.44 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือน 11 เดือนแรกของปี 2016 เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 25.7   

 แม้ว่าการคา้ขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ยงัเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับ

ช่องทางคา้ปลีกแบบดั้งเดิม สาํนกังานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยวา่ มูลค่าการคา้ขายผา่นช่องทางออนไลน์คิดเป็น

ร้อยละ 12.5 ของมูลค่าการขายปลีกทั้งหมด 
   

การผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2016 รัฐบาลจีน ไดห้ยิบยกประเด็น แนวทางการปรับปรุงร้านคา้ออฟไลน์ดว้ย
นวตักรรมและการเปล่ียนแปลง ว่า ร้านค้าแบบออฟไลน์จะถูกกระตุ้นให้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลย ี                  
เพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเม่ือเร็วๆน้ี ร้านคา้ออฟไลน์หลายร้านไดเ้ปิดร้านคา้ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทาง
และโอกาสในการจาํหน่ายสินค้า เช่น เม่ือเดือนตุลาคม 2016 Walmart ได้เปิดร้านคา้ออนไลน์ใน JD.com  
รวมถึงถือหุน้ร้อยละ 10.8 อีกดว้ย   

 ขอ้มูลจากสํารวจของ KPMG ระว่า ผูบ้ริโภคในจีนได้รับ
อิทธิพลทั้งจากปัจจยัออนไลน์และออฟไลน์ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้  
โดยผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เพราะเห็นขอ้มูลจากผ่านช่องทางออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 42.6  และ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้โดยชมสินคา้ท่ีหน้า
ร้านคิดเป็นร้อยละ 31.1 จะไปชมสินคา้ท่ีหน้าร้าน ดงันั้น ช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์เป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสร้างความ
ตระหนกัรู้และสร้างความตอ้งการซ้ือใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
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 ความคดิเห็นของ สคต. ณ เมืองเซ่ียเหมิน 

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการจาํหน่ายสินคา้และบริการ ผูป้ระกอบการอาจใชเ้ทคนิคการตลาด
แบบหลายช่องทาง(Omni Channel Marketing) เช่น กรณีของร้านคา้ออนไลน์อาจพิจารณาสร้างหนา้ร้านจริงดว้ย
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเลือกซ้ือสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์  หรือร้านคา้ท่ีมีหน้าร้าน              
อยูแ่ลว้อาจพิจารณาสร้างร้านคา้ออนไลน์เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการ  

อน่ึง คาํถามท่ีว่า ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมี  “ร้านคา้แบบออนไลน์และร้านคา้ออฟไลน์ หรือ Clicks 
+ Bricks”  หรือไม่นั้ น  ข้ึนอยู่กับหลายประการ  เช่น  ลักษณะทางกายภาพของสินค้า ศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นตน้  

 

ท่ีมา: http://www.bjreview.com/ 
ประมวลโดย สาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
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