
Amazon Fresh เปิดรา้นจ าหน่ายสินค้า Grocery  
แบบไม่มีจุดช าระเงินแหง่แรกใน UK 

 
 

 

 
 

Amazon Fresh ได้เปิดร้านจ าหน่ายสินค้า Grocery แบบไม่มีจุดช าระเงิน (till-less) แห่งแรกในสหราชอาณาจักร    

ในย่าน Ealing ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ Amazon สามารถใช้บริการผ่านแอพลิเคช่ัน 

บนมือถือ โดยสแกนรหัสบนโทรศัพท์เพื่อเข้าใช้บริการในร้าน ภายในร้านลูกค้าสามารถหยิบสินค้าที่ต้องการได้โดยไม่

ต้องสแกนหรือช าระค่าสินค้า ณ จุดช าระเงิน โดยเซ็นเซอร์บนช้ันวางของท าหน้าที่ตรวจจับเมื่อลูกค้าหยิบสินค้าออก

จากช้ันวางของ ในขณะที่กล้องและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะตรวจสอบ

การเคลื่อนไหวของลูกค้าในร้าน ในส่วนของการช าระเงินนั้น Amazon จะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี 

Amazon ของลูกค้าเมื่อออกจากร้าน  

ร้าน Amazon Fresh แห่งนี้ มีขนาด 2,500 ตารางฟุต มีพนักงานให้บริการในร้านประมาณ 5 คน  ส าหรับการ

ตอบข้อสงสัยของลูกค้า เติมสินค้า และเตรียมอาหาร โดยร้านฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคประมาณ 10,000 รายการ 

จากแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้แก่ Heinz, Kelloggs และสินค้าจากห้างซุปเปอรม์าร์เก็ต Morrisons ร้าน Booths สินค้า

อาหารพร้อมปรุงจากบริษัท Mindful Chef และ สินค้าภายใตแ้บรนด ์Amazon นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีบริการรับคืน

สินค้าอื่น  ๆที่ลูกค้าสั่งซื้อจากเว็บไซต์ Amazon อีกด้วย 

Amazon Fresh มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 20 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ภายในปี 2565 โดยก่อนหน้านี ้

Amazon ได้เปิดร้านจ าหน่ายสินค้ารูปแบบนี้ ในสหรัฐอเมริกาจ านวนกว่า 20 แห่ง ภายใต้ช่ือ Amazon Go ส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจของ Amazon ในสหราชอาณาจักรที่ผ่านมานั้น Amazon ได้เริ่มจ าหน่ายสินค้า Grocery ช่องทาง

ออนไลน์ภายใต้ช่ือ Amazon Fresh โดยร่วมมือกับห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต Morrisons อีกทั้ง ได้ลงทุนในระบบส่ง

สินค้าแบบรวดเร็ว (Rapid Delivery) ผ่านเว็บไซต์สั่งอาหารออนไลน์ Deliveroo   
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ข้อมูลเพ่ิมเติม จากข้อมูลของ Kantar พบว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา 1 ใน 5 ครัวเรือนของผู้บริโภคชาว 

สหราชอาณาจักร มีการซื้อสินค้า Grocery ในช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2564 นี้ การจ าหน่ายสินค้าในช่องทาง

ออนไลน์ยังคงจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ห้างค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ต่างพัฒนาระบบคลังสินค้า 

(Fulfilment) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลังสินค้าขนาดเล็ก (Micro-Fulfilment Centres; MFCs) ซึ่งช่วยห้างค้า

ปลีกในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว (Rapid Home Delivery) โดยเฉพาะส าหรับสินค้า Grocery ที่

มีการสั่งซื้อในปริมาณน้อย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2566 สหราชอาณาจักรจะมี MFCs จ านวน 80 แห่ง โดยห้าง 

Tesco มีแผนที่จะเปิด MFCs จ านวน 25 แห่ง ภายในปี 2566 

MFCs สามารถช่วยห้างค้าปลีกในการลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังผู้บริโภค 

ตัวอย่างเช่น ห้างจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ Ocado ให้บริการ Ocado Zoom โดยลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าสามารถรับสนิค้า

ได้ภายในระยะเวลา 60 นาที หากอยู่ภายในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากคลังสินค้าในย่าน Acton ในกรุง

ลอนดอน ทั้งนี้ บริการ Ocado Zoom ยังมีสินค้าให้เลือกกว่า 10,000 รายการ โดยร้อยละ 55 ของลูกค้าที่ใช้บริการ

เป็นการซื้อสินค้าเพื่อเติม หลังจากการซื้อสินค้าที่จ าเป็นในแต่ละสัปดาห์ (Weekly Shopping)    

ที่มา: The Guardian และ Management Today 

 

ความเห็น สคต. ห้างค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ต่างพัฒนาระบบการจ าหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ รวมทั้ง 

ระบบคลังสินค้า (Fulfilment) และระบบขนส่ง โดยการใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย เพื่อรองรับ

ความต้องการในการใช้บริการในช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี ้ห้างค้าปลีกยังคงให้ความส าคัญ

กับการบริการลูกค้า (customer service) อีกด้วย เช่น บริการ Online Chat และ Virtual Meeting ส าหรับลูกค้า

ในการพูดคุยกับพนักงานขาย  

ในส่วนของผู้ประกอบการไทยนั้น สคต. เห็นว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของ Micro-Fulfilment Centres 

และ Rapid Home Delivery ในสหราชอาณาจักร ผู้ประกอบการควรประสานกับบรษัิทผู้น าเข้าในสหราชอาณาจกัร

ถึงการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง บรรจุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากระบบ

การส่งสินค้าแบบรวดเร็วใช้พาหนะขนาดเล็ก เช่น จักรยาน หรือ จักรยานยนต์  ในการขนส่ง นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะ digital marketing ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บรโิภค 

ตลอดจนติดตามสถานการณ์ตลาด เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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