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สินค7าเฮ7าส.แบรนด.กับโอกาสท่ีมาในช"วงวิกฤต COVID-19  

จากสถานการณ) COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนส<งให@เกิดพฤติกรรมใหม< ๆ ของการใช@ชีวิตสำหรับชาวแคนาดามากข้ึน 

โดยเฉพาะเร่ืองการใช@เงิน เพราะความกังวลถึงความไม<แน<นอนสำหรับหน@าท่ีการงาน อัตราหน้ีครัวเรือนสูงข้ึน และ

เงินออมแต<ละครอบครัวท่ีลดลง เปWนเหตุให@ชาวแคนาดาจึงต@องเลือกท่ีจะงดซ้ือหรือใช@จ<ายให@น@อยลงกว<าเดิม เม่ือ

อยู<ในภาวะเช<นน้ีแล@ว ราคาของสินค@าจึงเปWนป[จจัยสำหรับการตัดสินใจซ้ือสินค@าของผู@บริโภคเปWนอันดับแรก ๆ  

ท้ังน้ี บริษัท EY ได@สำรวจพฤติกรรมการจับจ<ายของชาว

แคนาดาท่ีหันมาให@ความสนใจกับสินค@าท่ีตอบโจทย)เร่ือง

คุ@มค<าคุ@มราคา พบว<า อัตราการขยายตัวของสินค@าเฮ@าส)

แบรนด)หรือสินค@า private label ในช<วง COVID-19 

สูงข้ึนมาก เพราะราคาท่ีต่ำกว<า นอกเหนือจากน้ันได@

กลายเปWนทางเลือกในช<วงสินค@าแบรนด)ท่ัวไปขาดตลาด 

นาย Joel Alden เจ@าหน@าท่ีฝpาย Consumer Leader 

บริษัทสำนักงาน EY แคนาดา กล<าวว<า ทุกวันน้ีผู@บริโภค

ชาวแคนาดาจำนวนมากระมัดระวังการใช@จ<ายมากข้ึน 

และเช่ือว<าขาวแคนาดาร@อยละ 90 ได@เปล่ียนความคิดหัน

มาซ้ือสินค@าเฮ@าส)แบรนด) และจะคงอยู<ต<อไป โดยแนวโน@ม

จุดขายของสินค@าเฮาส)แบรนด)ไม<ได@เน@นด@านราคาเพียงอย<างเดียว แต<มาด@วยคุณภาพและรูปแบบท่ีทันสมัยมากข้ึน  

นอกจากน้ัน ลูกค@าของตลาดสินค@าเฮาส)แบรนด)จะอยู<ในคนกลุ<มอายุ 18-29 ปx ซ่ึงผู@บริโภคกลุ<มน้ีเองก็ไม<ได@ยึดติด

หรือเติบโตมากับแบรนด)ย่ีห@อใดโดยเฉพาะ ซ่ึงพร@อมท่ีจะปรับเปล่ียนหรือลองสินค@าใหม< ๆ ได@เสมอ ดังน้ันแล@ว

โอกาสการเติบโตของสินค@าเฮ@าส)แบรนด)น<าจะเปWนไปได@ค<อนข@างดีท<ามกลางพฤติกรรมการซ้ือของคนรุ<นใหม< 

อย<างไรก็ดี ข@อมูลสำรวจตลาดของบริษัทนีลเส็น ระบุว<าในช<วงสถานการณ) COVID-19 ระบาด (ข@อมูลระหว<างวันท่ี 

1 มี.ค. – 11 ก.ค. 2563) สินค@าเฮ@าส)แบรนด)ในตลาดแคนาดาสามารถชิงส<วนแบ<งตลาดค@าปลีกมากข้ึน โดยสัดส<วน

จำหน<ายสินค@าเฮ@าส)แบรนด)ในตลาดอยู<ท่ี 18.2% เทียบกับ 17.2% ของช<วงเดียวกันปxก<อน นอกจากน้ัน ยังเห็นว<า 

ผู@บริโภคจำนวนมากไม<เห็นความแตกต<างระหว<างสินค@าเฮ@าส)แบรนด)และแบรนด)ย่ีห@อ (National Brand) มากนัก 

และบางรายชอบซ้ือสินค@าเฮ@าส)แบรนด)หากเห็นว<าสินค@าน้ันมีความแตกต<างและคุ@มค<าราคา 

o นโยบายภาครัฐ   o  เศรษฐกิจการลงทุน   o แนวโน@มการตลาด    þ  รายงานสินค@าและบริการ   o  อ่ืน ๆ   
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ในส<วนของผู@ประกอบการค@าปลีกแคนาดา สินค@าเฮ@าส)แบรนด)ได@กลายเปWนอีกหน่ึงของกลยุทธ)เพ่ิมรายได@ของบริษัท 

อาทิ ห@าง Loblaw ห@างค@าปลีกรายใหญ<ท่ีสุดของแคนดา ท่ีได@วางรูปแบบการตลาดพัฒนาและจำหน<ายสินค@าเฮ@าส)

แบรนด)ภายใต@ย่ีห@อ President’s Choice (PC Brand) มานาน และสามารถใช@เพ่ิมยอดขายจนทุกวันน้ีถือเปWนผู@นำ

เฮ@าส)แบรนด)ในตลาดค@าปลีกของประเทศ ซ่ึงเป�าหมายของการทำเฮ@าส)แบรนด)ของบริษัท Loblaw อยู<ท่ีการเอา

ความต@องการของลูกค@าเปWนตัวต้ัง และพัฒนาสินค@าเพ่ือตอบสนองความต@องการของลูกค@าได@อย<างตรงจุด เพ่ือให@

ครอบคลุมทุกความต@องการทุกสาขา   

ด@านห@าง Sobeys ห@างค@าปลีกรายใหญ<รองลงมา ได@มีการแตกไลน)สินค@าแบรนด) Compliment เฮ@าส)แบรนด)ของ

บริษัทออกไปสู<สินค@าอ่ืน ๆ อีกมากมาย อาทิ อาหารสำหรับเด็กทารกออแกนิกส) อาหารประเภทดิปป��ง กระดาษ

ชำระ กาแฟสำเร็จรูป ฯลฯ เน่ืองจากเห็นการขยายตัวยอดจำหน<ายสินค@าแบรนด)บริษัทอย<างมาก โดยเฉพาะช<วง 

COVID-19 ท่ีพบว<า ลูกค@า 83% มีการจับจ<ายสินค@าเฮ@าส)แบรนด) และลูกค@า 49% มีการซ้ือเปWนประจำ  

นอกเหนือจากห@างค@าปลีกขนาดใหญ<แล@ว ผู@ประกอบการรายอ่ืน ๆ ยังเห็นด@วยกับพฤติกรรมการซ้ือสินค@าท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดย Jenny Longo ผู@อำนวยการฝpาย Private brand เชนซูเปอร)มาร)เก็ต Longo’s ได@กล<าวถึง

บริษัทฯ ทุ<มงบลงทุนเพ่ือพัฒนารูปแบบสินค@าเฮ@าส)แบรนด) ท้ังเพ่ิมไลน)สินค@าปรับเปล่ียนฉลากบรรจุภัณฑ) เพ่ือสร@าง

ความโดดเด<นและต@องการดึงดูดลูกค@าให@ได@ดี 
 
ป[จจุบันน้ี หากพิจารณาป[จจัยท่ีมีผลต<อการตัดสินใจซ้ือชาวแคนาดามากท่ีสุด พบว<า ราคามีผลต<อการเลือกใช@จ<าย

สูงถึง 60% รองลงมา คือ การคำนึงถึงสุขภาพ (health) 55% และความพร@อมจำหน<ายสินค@า (availability) 40% 

ตามลำดับ ลูกค@าชาวแคนาดา 62% ยินดีท่ีจะสนับสนุนสินค@าของบริษัทท่ีเช่ือว<าตระหนักในการมีส<วนร<วมต<อสังคม 

และอีก 29% ยินดีท่ีจะจ<ายราคาสูงข้ึนให@กับแบรนด)สินค@าท่ีทำกิจกรรมต<าง ๆ เพ่ือสังคม 
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อย<างไรก็ตาม ความท@าทายของสินค@ากลุ<มเฮ@าส)แบรนด)ยังอยู<ท่ีว<า ผู@บริโภคจำนวนหน่ึงยังมีทัศนคติท่ีไม<ดีต<อสินค@า

เพราะในช<วงเร่ิมต@นของอุตสาหกรรมค@าปลีกน้ัน ผู@ประกอบการจะใช@กลยุทธ)ด@านราคาเปWนท่ีต้ัง จึงก<อให@เกิด

ความรู@สึกว<าคุณภาพสินค@าไม<ได@คุณภาพเหมือนกับแบรนด)ท่ัวไป อย<างไรก็ตาม ในยุคการค@าปลีกป[จจุบัน 

ผู@ประกอบการค@าปลีกต<าง ๆ จึงเรียนรู@และพัฒนาตลาด สร@างความเข@าใจกับลูกค@าว<าสินค@าเฮ@าส)แบรนด)ไม<ใช<สินค@า

คุณภาพต่ำ จนสินค@าเฮ@าส)แบรนด)เร่ิมเข@ามามีบทบาทชัดเจนในธุรกิจค@าปลีกแคนาดา 

 

ข7อคิดเห็นจากสำนักงานฯ เม่ือเศรษฐกิจยังเปราะบาง ราคาของสินค@าจึงเปWนเปWนป[จจัยต<อการตัดสินใจซ้ือสินค@า

อันดับต@น ๆ  และสินค@าเฮาส)แบรนด)ซ่ึงมีจุดเด<นทางด@านราคาท่ีถูกกว<าสินค@าแบรนด)ท่ัวไปเฉล่ีย 10-30% ได@กลาย

มาเปWนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถตอบโจทย)ผู@บริโภคโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคน้ีได@เปWนอย<างดี ป[จจุบันสินค@าเฮาส)  

แบรนด)แสดงให@เห็นถึงการยอมรับของผู@บริโภคท่ีมีต<อสินค@าเหล<าน้ีมากข้ึน ส<งให@ผู@ประกอบการค@าปลีกรายขนาด

กลางถึงใหญ<ก็พยายามท่ีจะพัฒนาเฮ@าส)แบรนด)หรือ private label ของตนเอง นอกเหนือจากผู@ค@าปลีกแล@ว ยัง

พบว<าผู@นำเข@าหรือซัพพลายเออร)สินค@ารายใหญ<ๆ  จะต@องการท่ีจะทำเฮ@าส)แบรนด)เช<นกัน เพราะเห็นว<าจะสามารถ

ลดต@นทุนสินค@า โดยเฉพาะด@านการตลาดได@บ@าง ในส<วนผู@ประกอบการไทยเอง ควรพิจารณาถึงการผลิตสินค@าตาม

ออเดอร)ให@มากข้ึนนอกเหนือจะนำเสนอขายสินค@าแบรนด)ตนเอง เก็บข@อมูลว<าลูกค@าอยากได@อะไร แล@วนำมา

วิเคราะห)จุดแข็งจุดอ<อนของแบรนด) เพ่ือเปWนการแสวงหาโอกาสใหม< ๆ ในตลาดตลอดเวลา 

 

ที่มา: https://www.canadiangrocer.com/products-2/private-label-ramps-up-98995 ,  

https://www.canadiangrocer.com/products-2 / canadians-keep-pivoting-to-private-label-brands-

survey-99419  

 

 

 

 

 

 


