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21-27 ธันวาคม 2563 

ทิศทางตลาดคาปลีกออสเตรเลีย 2564 

ป 2563 ในชวงสถานการณ COVID-19 ไดสงผลตอภาคธุรกิจคาปลีกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดย

ภาคธุรกิจคาปลีกที่จำหนายสินคาประเภท สินคาอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลิตภัณฑความงาม เครื่อง

อุปกรณ Hardware เครื ่องใชในครัวเรือน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือ และอุปกรณออกกำลังกาย           

มียอดขายเพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะท่ีสินคาประเภทเสื้อผา รองเทา เครื่องแตงกายและเครื่องประดับตางๆ    

มีการหดตัว 

นอกจากนี้ สถานการณ COVID-19 ยังเปนปจจัยท่ีทำใหภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบตองปรับตัวนำ 

กลยุทธการตลาดดิจิทัลมาปรับใชเพ่ือสรางยอดขายและเพ่ิมความสามารถในการเขาถึงกลุมผูบริโภค ตลอดจน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการใหมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม ผลสำรวจความคิดเห็นของธุรกิจคาปลีกของ Deloitte Access Economics พบวา 

ธุรกิจคาปลีกรอยละ 39 คาดวา ยอดคาปลีกในชวงเทศกาลคริสตมาสป 2563 จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 (เม่ือเทียบ

กับรอยละ 21 ในป 2562) ในขณะท่ีธุรกิจคาปลีกรอยละ 24 เห็นวา มีแนวโนมท่ียอดขายจะหดตัวลงเม่ือเทียบ

กับ ป 2562 แมวาจะเปนชวงเวลาที่ควรมียอดขายสูงสุดก็ตาม สะทอนใหเห็นถึงทิศทางตลาดคาปลีกในป 

2564 ยังมีความทาทายตอภาคธุรกิจคาปลีกอยางมาก โดยผูคาปลีกอยาง Woolworths, Coles, Bunning, 

JB Hi-Fi และ Harvey Norman อาจตองเผชิญกับการหดตัวลงของยอดขายถึงรอยละ 20-30 โดย Coles 

ซุปเปอรมารเก็ตรายใหญในออสเตรเลียเรียกสถานการณ Lockdown เมื่อตนปท่ีผานมาวา “COVID wall” 

โดยผูคาปลีกตองใชความพยายามในการรักษายอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนใหอยูในระดับคงท่ีและรักษาฐานลูกคาใหมให

ไดมากท่ีสุด  

 Citigroup คาดการณวา ยอดขายสินคาของใชภายในบานและเครื่องอุปกรณ Hardware จะลดลง

ระหวางรอยละ 4-6 ในชวงครึ่งปแรกของป 2564 และในชวงครึ่งปหลังของป 2564 ยอดขายจะลดลงตอเนื่อง

ระหวางรอยละ 7-10 ซ่ึงจะทำใหผลประกอบการลดลงมากถึงรอยละ 25  

Coles ซุปเปอรมารเก็ตรายใหญ คาดวา ยอดขายสินคาอาหารจะลดลงเปนครั ้งแรกในรอบ 53      

ไตรมาส ตามวัฏจักรการเติบโตของยอดขายสินคาซ่ึงมีการขยายตัวรอยละ 13.1 ในไตรมาสเดือนมิถุนายนและ 

รอยละ 7.1 ในชวงไตรมาสเดือนธันวาคม 2563 แมวาตลาดยังมีความตองการแตการเติบโตของตลาดจะไม

สามารถขยายตัวไปไดมากกวานี้ ซึ่งหากมองการเติบโตของตลาดคาปลีกในอีก 2 ปขางหนา จะทำใหผูคาปลีก

ตองบริหารจัดการตนทุนใหคุมคาท่ีสุด ซึ่งปจจัยสำคัญในการรักษาระดับยอดขายใหคงที่และรักษาฐานลูกคา

ใหม คือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา แตสิ่งที่ทาทายมากที่สุดคือ ระดับความพึงพอใจของลูกคาใน

ปจจุบันอยู ท่ีระดับสูงสุดแลว โดยวิธีที ่ดีที ่สุดในการดึงลูกคาใหกลับมาใชบริการอีกครั ้ง คือ การสราง

ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการในปจจุบัน  
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Coles ซุปเปอรมารเก็ตจึงเตรียมขยายรายการสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของผู บริโภคแตละกลุมใหไดมากที ่สุด โดยนำเสนอ Coles & Co แคตตาล็อกดิจิทัลที่ตอบสนอง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื ่ม พรอมทั้งสงเสริมใหผู บริโภคเปนสมาชิก FlyBuys เพื่อสราง

ปฏิสัมพันธกับลูกคาและนำขอมูลท่ีไดจากลูกคามาพัฒนาสินคาและบริการภายในรานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในขณะท่ี Woolworths ระบุวา ยอดขายในชวงไตรมาส

เดือนมิถุนายนชะลอตัวลง แตความตองการในตลาด

ยังคงมีอยู เนื่องจากผูบริโภคบางสวนยังคงทำงานที่บาน

ซึ่งคาดวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคในชวง

สถานการณ COVID-19 สู สถานการณปกติยังตองใช

เวลา เชน สถานการณในนิวซีแลนดที่มีการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 ในชวงสั้นๆ แตปจจุบันผูบริโภคยังคง

ซ้ือสินคาออนไลนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

และการสร างประสบการณท ี ่ด ีในการส ั ่งซ ื ้อส ินคา

ออนไลนใหกับผูบริโภค ถือเปนหัวใจสำคัญของการขาย

สินคาออนไลน ซึ่ง Woolworths ตองมั่นใจวาจะสามารถรักษาลูกคาใหมที่เขามาสั่งซื้อสินคาออนไลนของ 

Woolworths เป นคร ั ้งแรกในชวงสถานการณ COVID-19 ไว ให ได  โดยยกระดับคุณภาพสินคาและ

ประสิทธิภาพดานบริการ เนื่องจากในชวงสถานการณ COVID-19 ผูบริโภคจะมองขามขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน แต

เม่ือสถานการณกลับสูสภาวะปกติ มาตรฐานและคุณภาพระดับพรีเม่ียมจะกลับมาเปนปจจัยหลักของผูบริโภค

ซ่ึงผูคาปลีกตองตระหนักและรับมือในการทำตลาดออนไลนตอไป และสิ่งท่ี Woolworths เตรียมรับมือในการ

ทำตลาดออนไลน คือ การเพิ่มศักยภาพในจัดสงสินคาออนไลนมากขึ้น โดยเฉพาะบริการจัดสงสินคาแบบสง

ดวน (Same day delivery) และใช Everyday Reward เพื่อกระตุนใหผู บริโภคสะสมแตมเพื่อรับสิทธิ์ลด

ราคาสินคาและสราง Customer loyalty กับ Woolworths 

 นักวิเคราะห Citigroup ไดสรุป ทิศทางตลาดคาปลีกในอีก 2-3 ปขางหนาวา การรักษาฐานลูกคา

ออนไลนรายใหมที่เพิ่มขึ้นในชวงสถานการณ COVID-19 เปนปจจัยแรกที่ผูคาปลีกท่ีไดรับประโยชนในชวง

สถานการณ COVID-19 ตองเรงดำเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงการลดลงของยอดขายออนไลนเม่ือเขาสูสถานการณปกติ  

ในขณะท่ี Metcash เห็นดวยกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคของ Woolworths เนื่องจากยอดขายของ 

Metcash ในชวง 6 เดือนที่ผานมาจนถึงเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เนื่องจากผูบริโภคเลือกที่จะไปซ้ือ

สินคาในรานคาปลีกรายยอยมากข้ึน เชน IGA, Mitre 10, Home Timber & Hardware และ Cellarbrations

ในเขตทองถิ่นใกลบานแทนการไปซื้อสินคาในศูนยการคาขนาดใหญเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุม และแมวาการ

เปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อสินคาในรานคารายยอยในทองถิ่นใกลบานจะเปนผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส 

Source: www.coles.com.au 
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COVID-19 หากผู บริโภคไดรับประสบการณที ่ดีจากรานคารายยอยแลวการเปลี ่ยนกลับไปซื ้อสินคาใน

ศูนยการคาหรือซุปเปอรมารเก็ตใหญๆของผูบริโภคจึงตองใชเวลา ซึ่ง Metcash จะเจรจาตอรองกับแหลง 

Suppliers เพ่ือใหราคาสินคาถูกลง พรอมท้ังรวมมือกับรานคาอิสระรายยอยอ่ืนๆในการปรับปรุงตกแตงรานคา

และเพ่ิมเงินลงทุนในการทำ Platform ออนไลนสำหรับสินคาของชำและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

นอกจาก JB Hi-Fi, Harvey Norman, Nick Scali และ Temple & Webster ที ่ม ียอดขายสินคา

เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ ้นแลว IKEA Australia เปนอีกหนึ่งธุรกิจ Homewares ที่มี

ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 450 ในสินคาหลายรายการในชวงตนป 2563 ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-

19 ยอดสั่งซื้อสินคาออนไลนที่เพิ่มขึ้นทำใหผลประกอบการของ IKEA เพิ่มขึ้นรอยละ 25 เมื่อเทียบกับรอยละ 

12 ในป 2562 โดยมีบร ิการจ ัดส งส ินคาแบบ Contactless, Click and collect และบริการ Virtual 

assistance เพื่อชวยเหลือลูกคาในการประกอบเฟอรนิเจอรดวยตนเอง แมวาในชวงปลายป 2563 ยอดขาย

ของ IKEA เริ่มลดลง แต IKEA ยังคงเนนการจำหนายสินคาในราคาที่ผูบริโภคสามารถซื้อไดเปนหลัก ควบคูไป

กับการใชประโยชนจากขอมูลเชิงลึกของลูกคา (Customer insight) ในชวงสถานการณ COVID-19 มา

พัฒนาการตลาดและเพ่ิมศักยภาพในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายเพ่ือขยายสวนแบงตลาดตอไป  

อยางไรก็ตาม Deloitte Access Economics ไดคาดวา ในชวงป 2564 ธุรกิจคาปลีกบางสวนจะเขา

สูภาวะถดถอย เนื่องจากมาตรการเยียวยาภาคธุรกิจจะสิ้นสุกลงในชวงตนปป 2564 ประกอบกับภาคธุรกิจท่ี

ไดรับประโยชนจากสถานการณ COVID-19 จะเตรียมแผนรับมืออยางหนักกับการลดลงของยอดขายเม่ือ

เศรษฐกิจเขาสูภาวะปกติ เพ่ือใหธุรกิจจะยังคงดำเนินตอไปได  

ผลตอเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ในรอบ 10 ปที่ผานมา ชองวางระหวางภาคธุรกิจคาปลีกที่เกิดขึ้นจากผูประกอบการธุรกิจรุนใหมท่ี

ปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคาและผูคาปลีกดั้งเดิมที่เนนการขายสินคา

ภายในรานและขาดความกระตือรือรนในการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคที่มีความเปน 

พลวัตตลอดเวลา สถานการณ COVID-19 กลายเปนกลไกท่ีทำใหชองวางดังกลาวลดลง เนื่องจากผูบริโภคและ

ผูคาปลีกท้ังหมดจำเปนตองปรับตัวเขาสูการคาแบบดิจิทัลเพ่ือความอยูรอด  

ขอจำกัดดานการเดินทางและมาตรการเขมงวดดานการรักษาระยะหางทางสังคมสงผลกระทบอยาง

มากตอภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยว รานอาหาร คาเฟ โรงแรมที่พัก ทำใหผูบริโภคมีเงินออม

เพ่ือใชจายในการซ้ือสินคา อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องใชไฟฟาในครัว เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร 
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เครื่องอุปกรณสันทนาการตางๆผานชองทางออนไลนมากขึ้น ทำใหการเติบโตของการคาออนไลนในชวง

สถานการณ COVID-19 ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 14.4 และในชวงเดือน

พฤศจิกายน ยอดคาปลีกขยายตัวสูงถึงรอยละ 7 มีมูลคา 31.6 พันลานเหรียญออสเตรเลีย โดยมียอดขายท่ี

เพ่ิมขึ้นในชวง Black Friday เปนแรงกระตุนในการซื้อสินคา ซ่ึงชวยกระตุนการเติบโตของ GDP ออสเตรเลีย

ในชวงไตรมาสเดือนธันวาคม 

ผลตอการคาไทย:  

ออสเตรเลียกำลังเริ่มฟนตัวจากสถานการณ COVID-19 แมวาจะมีการระบาดระลอก 2 ในนครซิดนีย 

แตภายใตมาตรการควบคุมที่เขมงวดและทันถวงทีของรัฐบาลรัฐ New South Wales จะคลี่คลายปญหาการ

ระบาดได จากการคาดการณทิศทางตลาดคาปลีกในป 2564 นักวิเคราะหและผูคาปลีกออสเตรเลียคาดวา   

ทิศทางการเติบโตของสินคาประเภทของชำ เครื่องใชในครัวเรือน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมชะลอตวัลง 

และผูประกอบการไทยอาจตองเตรียมแผนรับมือกับสถานการณในป 2564 เนื่องจากสวนใหญเปนสินคาสงออก 

Top 10 ของไทย  

……………………………………………………………… 

 Source: Australian Financial Review / Australian of Statistics / www.coles.com.au 
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