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ค้าปลีกแคนาดาปรับกลยุทธ์ Online to Offline 
 
จากการที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อย่าง Amazon ได้ซื้อกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต Whole Food แคนาดา 
เพ่ือหวังชิงส่วนแบ่งตลาดซู เปอร์มาร์เก็ตในประเทศ พร้อมข้อเสนอบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านอย่างรวดเร็วนั้น ได้
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายอ่ืนๆ ต่างพากันจัดกลยุทธ์เป็นการใหญ่เพ่ือพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้
ได้ดังเดิมหรือเพ่ิมมากขึ้น และในนั้นคือช่องทาง e-commerce ที่มีบริการจัดส่งสินค้าตรงถึงบ้านให้ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและสดใหม่เสมอ 
 
ปัจจัยท้าทายของการจัดส่งสินค้าใน
ตลาดแคนาดานั้นคือ พ้ืนที่ประเทศที่
กว้างขวางและการกระจายตัวของประ
ขากรที่ไม่ค่อยหนาแน่น ท าให้ที่ผ่านมา
ในอดีตแต่ละห้างค้าปลีกยังไม่มุ่งเน้น
บริการจัดส่งสินค้ากันมากนัก แต่ทว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันของ
ธุรกิจค้าปลีกทวีความรุนแรงมากขึ้น 
และจากการที่  Amazon เข้ามาเป็นผู้
เ ล่ น อย่ า ง เ ต็ ม ตั ว ใ น ว งก า รนี้  ก า ร
ให้บริการดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ค้าปลีกรายอ่ืนๆ ไม่สามารถมองข้ามได้ ดังนั้นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของแคนาดา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้าง Walmart ห้าง Loblaw หรือห้าง Sobeys ต่างพากันหาบริษัทร่วมเพ่ือด าเนินขั้นตอน
บริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามที่นาง Sarah Joyce รองประธานระดับสูงฝ่าย e-commerce ของห้าง Sobeys 
ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้ในแวดวงธุรกิจค้าปลีกจะมีการประกาศออกบริการหรือสินค้าใหม่ๆ เกือบทุกวัน รวมไปถึงห้าง 
Sobeys เองด้วยที่ก็เพ่ิงมีการจัดตั้งทีม e-commerce เมื่อไม่นานมานี้ 
 
นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีกคือธุรกิจบริการรับซื้อและจัดส่งสินค้า อย่างเช่น    
บริษัท Instacart ทีใ่ห้บริการช่วยซื้อและจัดส่งสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตท่ีเราเลือกผ่านทั้งระบบเว็บไซต์และ 
 

       นโยบายภาครัฐ    เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งได้ประกาศขยายกิจการในโทรอนโตเป็น
สาขาที่ 2 ต่อจากซานฟรานซิสโก หรือบริษัท Spud.ca ที่ให้บริการจัดส่งสินค้าอาหารท้องถิ่นและออแกนิกส์ใน
แวนคูเวอร์ ก็ได้ขยายกิจการโดยตั้งบริษัทในเครือชื่อว่า Food-X Urban Delivery Inc. เพ่ือให้บริการจัดส่งสินค้า
จากซูเปอร์มาร์เก็ตเต็มตัวโดยที่ยังเน้นคอนเซ็ปต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนบริษัทแม่ และจะน าเทคโนโลยี
ระบบโครงสร้างคลังสินค้าและการบริหารงานร่วมกับห้างค้าปลีก เพ่ือลดจ านวนรถยนต์ขนส่งสินค้าบนท้องถนนให้
มากที่สุด โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัท Food-X ได้เซ็นสัญญาร่วมกับห้าง Walmart Canada เพ่ือให้บริการขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าของ Walmart ในเขตแวนคูเวอร์เป็นพื้นที่แรก 
 
ส าหรับห้าง Sobeys ก็มีการท างานร่วมกับบริษัทขนส่งสัญชาติอังกฤษ British Ocado Group ซ่ึงที่เป็นที่รู้จักกันดี
ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในโกดังสินค้า โดยมีการพัฒนาน าระบบหุ่นยนต์เข้ามาจัดแพ๊คและเตรียม
สินค้าให้ลูกค้ามารับได้ และได้วางแผนเตรียมให้บริการขนส่งสินค้าจากซูเปอร์มาเก็ตเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าเริ่ม
ให้บริการไดใ้นช่วงฤดูใบไม้ผลิ 2020 
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารของห้างค้าปลีกต่างๆ เห็นว่า ห้างค้าปลีกเองมีความสนใจที่จะท างานร่วมกับเอกชนผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้ามากกว่าที่จะสร้างระบบที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นของตนเอง นอกจากนั้น แต่ละแห่งอาจท างานร่วมกับผู้ขนส่ง
มากกว่าหนึ่งรายก็เป็นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละพ้ืนที่ เงื่อนไข และคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า อย่างไรก็ตาม 
ในขณะนี้ทางห้างค้าปลีกเองก็ยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่าโมเดลการขนส่งสินค้ารูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง
ที่รวดเร็ว หรือการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับตลาดผู้บริโภคแคนาดา ซึ่งเป็นเรื่องที่
จะตอ้งทดลอง ศึกษา และเรียนรู้กันต่อไป 
 
ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ 
 
จากข้อมูลหลายๆ แหล่งที่บ่งชี้ว่า ถึงแม้ว่าการค้าในรูปแบบ e-commerce มีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วและมี
มูลค่าสูงขึ้นมาก แตก่็ยังคงจะไมถ่ึงร้อยละ 20 ของการค้าปลีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ นั่นหมายความว่ามากกว่าร้อย
ละ 80 ของการบริโภคก็ยังซื้อขายผ่านช่องทางร้านค้ากันอยู่ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ยักษ์ใหญ่ e-commerce อย่าง 
Amazon ตัดสินใจซื้อกิจการ Whole Food และเริ่มใช้กลยุทธ์ Online to Offline หรือที่เรียกกันว่า O2O 
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O2O คือกลยุทธ์ทางการค้าแบบผสานช่องทางการค้า 2 แบบ คือแบบออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน โดยหลักๆ 
คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้ง 2 ช่องทางในการขยายฐานลูกค้า โดยช่องทางออนไลน์จะมีจุดแข็งในเรื่อง
ของการท าโฆษณาและขยายการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางออฟไลน์หรือร้านค้ามีจุดแข็งในด้านการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และการสร้าง brand loyalty ยกตัวอย่างการ
ใช้กลยุทธ์แบบ O2O เช่น สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แล้วไปรับสินค้าที่ร้าน หรือการทดลองสินค้าที่ร้าน (หรือโชว์รูม) 
แล้วสั่งซื้อทางออนไลน์ รวมไปถึงการให้ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าทางออนไลน์สามารถน าไปเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ร้านได ้
 

 
 
ในเมื่อ Amazon ซึ่งมีฐานจากช่องทางออนไลน์ยังขยายตัวเองไปสู่ช่องทางออฟไลน์ผ่านทาง Whole Food ได้ 
แล้วท าไมห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่มีฐานร้านค้าเป็นของตนเองจ านวนมากอย่าง Wallmart และห้างอ่ืนๆ ถึงจะไม่ท า
บ้าง ส าหรับธุรกิจค้าปลีกแล้ว การแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดและความได้เปรียบทางการค้า เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสความ
นิยมเป็นปัจจัยหลักท่ีจะน าไปสู่ความได้เปรียบนั้น 
 
ที่มา:  
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