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7 - 13 พฤษภาคม 2564 

5 กลยุทธ์การตลาดของซุปเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลีย 
 
ในปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีการเติบโตของตลาด e-commerce ในออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ (สถิติโดย Australia Post) และคิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดค้าปลีก
ทั้งหมด คาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ในอีก 1-1.5 ปี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ COVID-19 เป็น “Rapid 
Digital Transformation” นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งประเด็น
เรื่องสุขภาพ ความสะดวกสบายและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นทำให้ ธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่ม
ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ต้องปรับกลยุทธ์การตลาด เช่น การ
จัดตั้งคลังกระจายสินค้า การร่วมมือกับพันธมิตรใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการสินค้าที่เพ่ิมข้ึนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่หลากหลายแตกต่างกัน ดังนี้  

กลยุทธ์การตลาด ผู้ค้าปลีก 
1. กระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ Woolworths จัดตั้งคลังสินค้าอัตโนมัติขนาดย่อมท่ีสามารถจัดสง่สินคา้

ตามคำสั่งซื้อได้เร็วจากการจัดสง่สินค้าปกติถึง 5 เท่า เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และร่วมมือกับบริษัท
บริการจัดส่งสินค้าอ่ืนๆ เช่น Sherpa, Drive Yello และ Uber เพื่อบริการ
ที่รวดเร็วและทั่วถึง  

Coles ลงท ุนจ ัดต ั ้ ง  Online fulfilment centre (นครซ ิดน ีย ์และ
เมลเบิร ์น) และขยายสาขาบร ิการจ ัดส่งส ินค้าถ ึงบ ้านและบริการ 
Contactless click and collect เพิ่มอีกมากกว่า 450 สาขาเพื่อรองรับ
การสั่งซื้อซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้น  
7-Eleven ซื้อธุรกิจ Tipple (บริษัท Startup ให้บริการจัดส่งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์) เพื่อใหบ้ริการจัดส่งสินค้าออนไลน์ในนครซิดนียแ์ละเมลเบริน์ 
Metcash นำเสนอบริการสั่งซื้ออาหาร (IGA shop online) และเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ออนไลน์ (shopmylocal.com.au) และจัดส่งสินค้าผ่าน
เครือข่ายร้านค้าอิสระที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

2. ปฏ ิ ว ั ต ิ ก า รทำตล าด  Digital 
marketing 

Woolworths  
- จัดตั้ง WoolieX โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ 1) Digital และ 

Media 2) e-commerce และ Fulfilment 3) Loyalty และ fintech    

- เปิดตัว Everyday Rewards app (ได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 2.3 
ล้านครั้ง) และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี Smart shop lists, Meal 
inspiration และผู้ใช้งานสามารถระบุความต้องการเฉพาะได้ 
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Coles นำเสนอ Digital catalogues (Coles&co) เพื ่อนำเสนอสินค้า
ใหม่ แนวค ิดเก ี ่ยวก ับเมน ูอาหารและข ้อเสนอพิเศษต ่างๆพร ้อม 
shoppable feature (สามารถคลิกเลือกสินค้าใน catalogues เพื่อสั่งซื้อ
ได้ทันที) แทนการใช้ catalogues ดั้งเดิม 
7-Eleven ปรับปรุงแอพพลิเคชั ่น My 7-Eleven ด้วยข้อเสนอพิเศษ 
พร้อมบริการ My card เพื่อรับของสมนาคุณฟรีเมื่อมาซื้อสินค้าในร้าน
ทุกๆ 7 ครั้ง และสามารถล็อคราคาน้ำมันที่ถูกที่สุดในปั้ม 7-Eleven ได้
นาน 7 วัน 

3. เน้น Healthy Life เป็นจุดขาย Woolworths ทำการตลาดในทุกรูปแบบเพื ่อตอบสนองกลุ ่มผู ้รัก
สุขภาพ ทั้งในร้านค้าและเว็บไซต์ โดยนำเสนอสินค้าอาหารทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ “Healthier alternatives” มากกว่า 3,000 รายการ พร้อม
ตั้งเป้าหมายให้สินค้า Private label เป็นแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพที่ดี
ที่สุดภายในปี 2568 

Coles ตั ้งเป้าหมายเป็นที ่หมายแห่งสุขภาพ ออก Healthier Living 
แคมเปญ นำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพ เมนู และเคล็ดลับการรับประทาน
อาหารและออกกำลังจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียง และลงทุนในนวัตกรรมด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเซ็นต์สัญญาสปอนเซอร์ AFL และ AFLW เป็น
เวลา 5 ปี พร้อมจัดตั้ง Health Hub บนเว็บไซต์ด้วย 

Aldi นำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลายในร้านค้าอย่างต่อเนื่อง 
โดย เฉพาะแบรนด ์  Just Organic และ Has No ตลอดจนเป ิดตั ว
แอพพลิเคชั่น Healthy Picks (ลูกค้าสแกน Barcode สินค้าในร้าน Aldi 
โภชนาการอาหารในแต่ละสินค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า)  
และแนะนำอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier alternatives ด้วย 
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาสูตรสินค้า การแสดงฉลากอย่างโปร่งใส 
จำกัดการใช้รูปภาพ การโปรโมทสินค้าในกลุ่มผู้บริโภควัยเด็ก ตลอดจน
ขยายรายการสินค้าโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้น 

4. สร้างความสะดวกสบายเป็นหลัก Woolworths ขยายร้านค้าขนาดย่อม Metro store เพิ่มขึ้น 65 สาขา 
และวางแผนขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้นให้ได้ 15-30 สาขาต่อปี และจะขยาย
ร้านค้า Metro ในสถานบริการน้ำมัน Ampol เพิ่มอีก 250 สาขา เพื่อเพ่ิม
ความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

Coles พัฒนาร้านค้า Coles local ขึ้นโดยเปิดให้บริการ 6 สาขาในปี 
2563 ปรับลดสาขาในเมืองลงและเน้นความหลากหลายของสินค้าใน
ท้องถิ่นตลอดจนอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น 

David Jones ร ่วมมือกับสถานบริการน้ำมัน BP เป ิดร ้าน David 
Jones ในนครซิดนีย์และนครเมล์เบิร์นรวม 30 สาขา ซึ่งเป็นร้านคา้ที่เน้น
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สินค้าประเภท Food for now และ Food for later เพื ่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่นที่มีเวลาน้อย 

5. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Woolworths ร ิ เร ิ ่มแผนการตลาด Sustainability Plan 2025 ซึ่ ง
ประกอบด้วยการใช้พลังงานสะอาด 100% ลดปริมาณอาหารที่จะเป็น
ขยะฝั่งกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2568 และตั้งเป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์และ
แหล่งวัตถุดิบของแบรนด์ Private label ทั้งหมดมีการผลิตอย่างยั่งยืน  

Coles ร่วมมือกับ Stephanie Alexander ผู ้ก ่อตั ้งกองทุน Kitchen 
Garden Foundation (SAKGF) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารกับเด็ก
ทั ่วออสเตรเลีย พร้อมบริจาครายได้จากการขายมะเขือเทศ Perino 
Tomatoes ขนาด 200 กรัมทุกกล่องให้กับกองทุน SAKGF  

Aldi มุ่งมั่นให้การดำเนินการของร้านค้าปลีก Aldi ทั้งหมดใช้พลังงาน
งานทดแทน (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) 100% ให้ได้อย่างน้อย 
550 สาขาข้ึนไปภายในสิ้นปี 2564 
Metcash ริเริ่มโครงการ Local matter ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดย
โครงการ Matter Community Program เน ้นให้ข้อม ูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ ชุมชน และสินค้าในท้องถิ่น การลดอาหารเหลือทิ้งและรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

   
………………………………………………………… 

 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตออสเตรเลียมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ปี 2564 ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต
และร้านขายของชำออสเตรเลียจะขยายตัวร้อยละ 5.1 มีมูลค่า 121.6 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย ตลาดมีการ
แข่งขันสูง (ทั้งการแข่งขันด้านการทำตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ การรับผิดชอบต่อสังคมและการลดราคาสินค้า) 
โดยมี Woolworths เป็นผู้นำตลาดมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 37.1 รองลงมาคือ Coles มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 29 
Aldi มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 9.7 IGA มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 6.6 และร้านค้าปลีกอ่ืนๆ มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 17.6   

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการทำตลาดของซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกออสเตรเลีย 
คือ ลักษณะทางประชากรและช่วงอายุของประชากร (มีผลต่อการสั่งสต๊อกสินค้า การขยายสาขา ขนาดและ
การเลือกทำเลที่ตั้งของสาขาให้บริการ) สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การทำตลาดของซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ร้านค้าปลีกออสเตรเลียอยู่บนพื้นฐานของประชากรในประเทศเป็นหลัก ซึ่งให้ความสำคัญกับการอยู่ดีกินดี 
สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหลัก และชาวออสเตรเลียมีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้า grocery 
เฉลี่ย 140 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ต่อครัวเรือน และ 102 ต่อเหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ต่อคน (มีชาว
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ออสเตรเลียที่เป็นโสดประมาณ 2.3 ล้านคน) ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทผักและผลไม้ รองลงมาคือ ไข่ นมและ
ผลิตภัณฑ์ ขนมปังและเบเกอรี่ เนื้อและอาหารทะเล ข้าวเส้นก๋วยเตี๊ยว น้ำมันและอาหารแช่เย็นแช่แข็ง  

สินค้าประเภท Free From สินค้า Organic และสินค้าจากธรรมชาติ Meal kits, Ready Meal, 
Private label, Healthy snack, Premium spirit และ Low หรือ No ABV beverages จึงเป็นสินค้าที่วาง
จำหน่ายบนชั้นวางในซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  
ผลต่อการค้าไทย 

ปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมาออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.47 มีมูลค่า 793 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 การส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นสินค้าซอสปรุงรส เส้นก๋วยเตี ๋ยว ผัก ผลไม้กระป๋อง 
เครื่องดื่มน้ำผลไม้ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าไทยผลิตเป็น OEM ให้กับแบรนด์ Private label ของ Woolworths, 
Coles และ Aldi  

ผู้ผลิตสินค้าทั้งที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของตนและแบรนด์ Private label จึงต้องศึกษาและพัฒนาสินค้า
ให้เป็นไปในทิศทางการทำตลาดของผู ้ผลิตสินค้าและผู ้ค้าปลีกรายใหญ่ในตลาดออสเตรเลีย ซึ ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงทิศทางหลักๆ คือ การให้ความสำคัญต่อประโยชน์
ด้านสุขภาพ (ปลอดสารเคมีและสารปรุงแต่งทุกชนิด) การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและผู้ผลิตในท้องถิ่น การ
ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
ที่มา : RetailWorld/ www.retailworldmagazine.com.au 

mailto:thaitradesydney@gmail.com

