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 4 เทรนด์ที่พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปหลงั Covid-19 ในแคนาดา

        วิกฤต Covid-19 ได้มีผลกระทบกับชาวแคนาดา ทีก่ระเทือนไป
ทั้งระบบเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขพร้อมๆ กัน ที่คงไม่เคยมีใคร
ได้เคยคาดคิดมาก่อนมาในปี 2563 นั้น โลกทั้งโลกจะต้องหยุดชงักไป
เพราะไวรัส Covid-19  
         สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไป
อย่างสิ้นเชงิ ที่ปัจจุบัน คนท้ังโลกต้องอยู่กับร่วมไวรัส Covid-19 เข้าสู่
เดือนที ่ 10 ที่วิกฤตได้เปลี ่ยนทัศนคติ ความเชื ่อ และพฤติกรรม
ผู้บริโภคไป ที่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับกับคำว่าความปรกติใหม่ 
“New Normal” โดยธุรกิจค้าปลีกอาหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งผู้ขายและผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ผลิต ทุกส่วนที่อยู่ในระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ก่อใหเ้กิด
ปัญหาอุปสรรค พร้อมกับโอกาสทีน่่าจับตาสรุปได้ดังนี้  
          1 )  Supply Chain Struggles are Real and Costly – 
ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดไวรัส Covid-19 ในแคนาดา ที่เริ่มตั้งแต่
มีนาคม 2563 ห้างค้าปลีกสินค้าอาหาร ได้มียอดจำหน่ายพุ่งสูงขึ้น
ท ันท ี 55% และเก ิดปัญหาที ่ระบบ Supply Chain ไม ่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างกะทันหันได้ ที่
พฤติกรรมผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งเกิดภาวะสินค้าขาดสต็อกอย่าง
หนัก อาทิ สินค้าน้ำยาฆ่าเช้ือโรค น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ 
อาหารหลักขั้นพื้นฐาน แป้งสาลี เส้นพาสต้า ขนมปัง เป็นต้น ซึ่งต่อมา
ในเดือน กรกฏาคม 2563 สถานการณ์ ยอดขายของสินค้าเหล่านี้เริ่ม
ปรับสมดุล (ที ่คนหายตกใจ มีการกักตุนน้อยลง) แต่ยังพบว่า 60% 
สินค้าหลักๆ ยังอยู่ในภาวะขาดสต็อก (Out of Stock) ซึ่งห้างค้าปลีก
ที่ไม่ได้มีการเตรยีมตวัไว้ลว่งหน้าไว้อย่างด ีต้องเผชิญกับปัญหาของการ
เสียโอกาส (Oppourtunity Cost) กับยอดขายที่หายไปเพราะมีสินค้า
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้มาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ของสินค้าและบุคลากร การทำความสะอาด ห้างร้าน 
โรงงาน ร้านค้าต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับอุปกรณ์ PPE ฯลฯ ทำให้
ต้นทุนของทุกฝ่ายในระบบห่วงโซ่อุปทานเพิ่มมากขึ้น ที่สุดท้ายจะทำ
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและราคาสินค้าตอ้งปรับเพิม่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  

         2 )  Consumer Are Doing More with Less - ส ำ หรั บ
ผู้บริโภคในแคนาดา การควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนกลายเป็นสิ่งที่
จำเป็นในช่วงวิกฤต จากผลสำรวจล่าสุด 66% ของชาวแคนาดาได้มี
การตั้งงบประมาณในการจับจ่ายสินค้าอาหาร (Grocery) ในแต่ละ
เดือนที่ลดลง ผู้คนหันมาประหยัด จัดลำดับความสำคัญของการใช้
จ่ายเงิน ระมัดระวังการใช้จ่ายมากกว่าแต่ก่อน มองหาความคุ้มค่า 
(Value) หรือสินค้าราคาประหยัด (Discount) มากขึ้น ซึ่งในอดีตห้าง
ค้าปลีกต่างๆ มักจะแข่งขันกันในเรื่องการตัดราคาสินค้าเพื่อแย่งชิง
ลูกค้า แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่ต้นทุนสินค้า การผลิต (รวมถึงค่า
ขนส่งสินค้าทางเรือ) ที ่ปรับสูงขึ ้น ส่งผลให้ห้างต่างๆ ต้องกลับมา
พิจารณาใหม่ เริ่มที่จะลดความร้อนแรงในการจัดโปรโมชั่นตัดราคา
กันเอง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ลูกค้ากันเอง แต่ห้างได้เริ่มปรับกล
ยุทธ์การแข่งขัน ที่หันไปแข่งเรื่อง “อัตตลักษณ์” มากกว่า การมี 
“Purpose” (ความมุ่ งม ั ่นต ั ้ งใจ) ของธ ุรก ิจ  หร ือการสร ้าง
ภาพลักษณ์ว่า ห้างจะจำหน่ายสินค้าขั้นพื้นฐานในราคาประหยัด
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย ไม่ฉวยขึ้นราคาในช่วงวิกฤต 
การดูแลพนักงานอย่างดี (ไม่ปลดคนงานที่จะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจที่แย่
อยู่แล้ว) ที่การแข่งขันเรื่อง “ราคาถูก” ก็เป็นปัจจัยสำคัญ แต่การมี 
“Goodwill Purpose” นั้น ก็มีความสำคัญเช่นกัน ที่จะทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับห้างและสินค้าอีกด้วย  
            3) Rise of D-I-Y (Do it Yourself) มาตรการล็อกดาวน์ 
การ Social Distancing ที่คนส่วนใหญ่หันมาอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้
การทีต่้องทำอะไรด้วยตนเองนั้น (Do it Yourself) ได้เป็นบริบทใหม่ที่
ชาวแคนาดาได้เริ่มปรับตัวมากขึ้น ตั้งแต่ การปรุงอาหารเองที่บ้าน 
การซื้อเฟอร์นิเจอร์และนำมาต่อประกอบเองที่บ้าน (แทนการให้ช่าง
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มาติดต่อตั้งประกอบเพราะกลัวการติดเชื ้อโรค) การซ่อมแซมบ้าน
เล็กๆ น้อย (ที่ทำด้วยตนเอง) ที่เทรนด์ที่เห็นได้ชัดมาจากสถิติ พบว่า 
46% ของชาวแคนาดาเลือกที่จะปรุงอาหารเองมากขึ้น 43% เริ่ม
ทดลองปรุงอาหารสูตรใหม่ๆ ที่บ้าน และ 11% เริ่มคุ้นเคยกับการสั่ง
อาหารมารับประทานที ่บ ้านเป็นประจำ (Food Delivery) ที่ชาว
แคนาดาส่วนใหญ่ได้เริ ่มคุ ้นชินกับการที่อยู่บ้านมากขึ ้น ที ่ส ินค้า
ประเภท WFH (Work From Home) ได้มียอดขายที่พุ่งสูงขึ้น ตั้งแต่
เฟอร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งบ้าน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวม
ไปถึงสินค้าเอนเตอร์เทน Home Theatre สินค้าบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง 
Netflix ฯลฯ ที่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะดีขึ ้น แต่คนส่วน
ใหญ่ได้คุ้ยชินกับไลฟ์สไตล์ที่อยู่บ้านมากขึ้นแล้ว  
      4) E-Commerce is For Everyone – ร ู ปแบบพฤต ิ กร รม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง Covid-19 ที่
เห็นได ้ช ัด ได ้แก่ Online Grocery Shopping ได ้มียอดจำหน่าย
ขยายตัว 86% เมื่อกับปีที่ผ่านมา ที่มูลค่าและความถี่ในการจับจ่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้บริโภคเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไป
จับจ่ายสินค้าภายในห้าง (In-Store Shopping) ซึ ่งเรื ่องความกังวล
ความปลอดภัย (Safety) และความสะดวก (Convenience) ได้เป็น
ปัจจัยหลักที่ปร ับเปลี ่ยนให้ชาวแคนาดาหันมาซื ้อสินค้าอาหาร 
(Grocery) ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ที่นักวิเคราะห์มองว่าเทรนด์
ดังกล่าว จะยังขยายเติบโตแม้กระทั่งหลังวิกฤต Covid-19 ที่ทุกวันนี้
เทคโนโลยี การจัดระบบขนส่ง (Logistic) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงปัจจัยผู้คนรุ่นใหม่ทีคุ่้นเคยกับการจับจ่ายออนไลน์อยู่แล้ว ทำให้
กระแสดังกล่าวเกิดการยอมรับ (Adoptation Rate) ที่จะกลายเป็น 
New Normal อย่างถาวรในอนาคต   

 

ความเห็นสำนักงานฯ 
ถึงแม้ว่าแคนาดาได้มีสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส

ที่ 3 (ของปี 63) แต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ทำให้ทิศทาง
เศรษฐกิจแคนาดาอาจปรับหดอีกครั ้งในไตรมาส 1 ของปี 2564 
ถึงแม้ว่าแคนาดาจะมีข่าวดีในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ตาม ที่เริ่มทยอย
แจกจ่ายให้กับประชาชนตั้งแต่กลางเดือน ธันวาคม 2564 (ซึ่งมีจำนวน
วัคซีนที่จำกัด) แต่ในสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ แคนาดากำลัง
เผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญครั้งใหม่ ที่ธุรกิจขนาดกลางและย่อม
เริ่มส่งสัญญาณว่าไม่สามารถทดทานต่อวิฤตครั้งนี้ได้ และจะเริ่มปิดตัว
หลังเทศกาลปีใหม่ และอัตราการว่างงานอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 
2564 ก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะปรับดีขึ ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 
2564 (หากไม่มีกรณีระบาดในระลอกที ่3) นอกจากนี้รัฐบาลแคนาดา

อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบรอบใหมห่ลังช่วงปีใหม่  

สถานการณ์ความผันผวน ความไม่แน่นอน ตั ้งแต่วิกฤต 
Covid-19 ในช่วง 10 ที ่ผ ่านาได้เปลี ่ยนพฤติกรรม ทัศนคติชอง
ผู้บริโภคในแคนาดาไปอย่างสิ้นเชิง ที่ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคย
กับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น (แม้กระทั่งกล่มผู้สูงอายุ ที่อดีตไม่
ค่อยคุ้นเคยหรือเปิดรับเทคโนโลยีมากนัก) การสั่งอาหารจาก Food 
Delivery Service ที ่กลายเป็นเรื ่องปรกติ การลดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ (Social Distancing) การงดเดินทางระหว่างประเทศ ที่คน
ส่วนใหญ่ได้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่
คนส่วนใหญ่ได้หันมาปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้น มองหาสินค้า
เพื ่อสุขภาพมากขึ ้น ที่ส ินค้าเกี ่ยวกับการออกกำลังกายได้ม ียอด
จำหน่ายสูงขึ้น (จากข้อมูล Ebay Canada พบวา่ยอดจำหน่ายอุปกรณ์
เครื ่องออกกำลังกายเพิ ่มขึ ้น 230% และยอดจำหน่ายลู ่วิ่งไฟฟ้า 
Treadmill เพิ ่มขึ ้น 280% ใน 10 เดือนที่ผ่านมา) และผู้คนหันมา
ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ ่งเป็น
โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สินค้า
ให้กับเข้ากระแสของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหาร
เพื่อสุขภาพ ที่มีศักยภาพสูงในแคนาดา ที่ไทยในช่วงทีผ่านาได้รับการ
ยอมรับ โดยไทยมี “เครดิตที่ดี” ในสายตาของชาวแคนาดา ในเรื่อง
ของการเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ (และ
ราคาต้นทุนไม่สูง) ซ่ึงไทยควรใช้จุดแข็งดังกล่าว ต่อยอดในการผลิต
สินค้า Ultra Premium Food และ Functional Food เพ่ือตอบ
รับกับกระแสความต้องการสินค้าทีก่ำลังเปลี่ยนไป        

ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์
ก รมส ่ ง เสร ิ มการค ้ าระหว ่ างประ เทศท ี ่  www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื ่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศ 
โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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