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7 เทรนด์ที่น่าจับตาหลงั Post Pandemic ในแคนาดา

           ว ิกฤต Covid-19 ได ้ทำให ้วงการธ ุรก ิจค ้าปล ีกอาหาร 
(Grocery Business) ได้ประสบกับสิ่งท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน โดยในเดือน
มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงแรกของโรคระบาด ยอดจำหน่ายของธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารในแคนาดามียอดที่เพิ่ม
จากปรกติถึง 2 พันล้านเหรียญฯ (5.4 
หมื ่นล ้านบาท) เม ื ่อเทียบกับยอด
จำหน่าย เดือน มีนาคม ในปี 2562 
โดยเป็นยอดจำหน่ายก้าวกระโดด
แบบที่ไม ่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน 
สินค้าบางรายการได้มียอดพุ่งสูงเป็น
ประวัติการณ์ ตั ้งแต่ กระดาษชำระ 
น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะ
สินค้าแอลกอฮอล์เจล (Hand Sanitizer) มียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น 
833% 
           ปีถัดมาจนถึงปัจจุบัน ห้างค้าปลีกอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้คาด
ว่ายอดจำหน่ายในปีนี้จะสามารถขยายตัวแบบก้าวกระโดดเหมือนปีที่
ผ่านมา แต่ยอดจำหน่ายในภาพรวมก็ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยในช่วง 
มค-มิย 64 ยอดจำหน่ายสินค้าอาหารในภาพรวมขยายตัว 8% ในเชิง
มูลค่าและในเชิงปริมาณขยายตัว 3% ห้างค้าปลีกต่างๆ ได้เริ่มจับตา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค หลังโรคระบาด สรุปได้ดังนี้  
           1) Still Anxious About Future: ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคง
ระมัดระวังสถานการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าแคนาดาเริ่มทีจ่ะสามารถคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ในปัจจุบัน แต่
ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงระมัดระวังถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การจับจ่าย 
การเตรียมตัวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่ส่วนใหญ่จะยังคง
ประหยัดเงิน ซึง่จากสถิตธินาคารแห่งชาติแคนาดา พบว่าชาวแคนาดา
ส่วนใหญ่จะเพิ ่มเงินฝาก (Saving) มากขึ ้นถึง 5,000 เหรียญ/คน 
(ประมาณ 135,000 บาท/คน) ในช่วงปีที่ผ่านมาลดการใช้จ่ายที่ไม่
จำเป็น รวมถึงหาวิธีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า อาทิ มองหาสินค้าราคา
ประหยัด มองหาโปรโมช่ันสินค้าของห้างต่างๆ  

           2) Keepting Up Apperances: นอกเหนือจากช่วงแรก
ของโรคระบาดที่ผ ู ้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเร ื ่องความ
ปลอดภัย สินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต่อมาได้หันมาให้ความสำคัญกับ

เรื่อง “ภาพลักษณ์” มากขึ้นหลังจากท่ี
เ ก ็ บ ต ั ว ม าน าน จา ก  Work From 
Home หร ื อ ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว มประ ชุ ม
ออนไลน์ ซึ ่งส ินค้ากลุ ่มคอสเมติกส์ 
เสริมสวยความงาม ได้มียอดจำหน่ายที่
เพิ ่มสูงขึ ้น ที่คนส่วนใหญ่หันมาสนใจ
กับสุขภาพกับความสวยงามมากขึ้น ที่
ช่วงระหว่าง 2563-2564 สินค้ากลุ่มนี้

ได้มีการขยายตัว 63% ที่แสดงถึงศักยภาพในอนาคต  
           3) Grocery Online is Real: ในอดีตนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
ได้มองว่ากลุ่มสินค้าอาหาร (Grocery) เป็นกลุ่มสินค้าท่ีคนส่วนใหญ่ยัง
ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการไปจับจ่ายหรือจะหันไปซื้อในช่องทางออนไลน์ 
โดยคนส่วนใหญ่ยังสนใจที่จะมาซื้อจับจ่าย เลือกสินค้าด้วยตนเอง
ภายในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่วิกฤต Covid-19 ได้เปลี่ยนทัศนคติ 
และพฤติกรรมของชาวแคนาดาไปอย่างสิ้นเชิง ที่ยอดจำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวในช่องทางออนไลน์ ได้ขยายตัวในช่วง 2563-2564 ยอด
จำหน่ายออนไลน์ขยายตัว 148% ในกลุ่มอาหาร (Food) และกลุ่ม
ไม่ใช่อาหาร (Non-Food Item) ขยายตัว 60% โดยประชากรชาว
แคนาดากว่า 20% ได้เคยมีประสบการณใ์นการสัง่ซื้อสินค้าอาหารผา่น
ช่องทางออนไลน์ในปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มที่สูงข้ึน  
           4. Turing to Discount for Value: ในช่วงแรกของวิกฤต 
ร้านค้าปลีกประเภทร้านของชำ (Conenience Store) ได้รับผลดีที่คน
มาจับจ่ายมากข้ึนเนื่องจากความสะดวก ท่ีตั้งอยู่ใกล้ที่พักและส่วนใหญ่
เป็นร้านที่ไม่หนาแน่นจำนวนผู้คนไม่เยอะ (ในช่วงแรกคนส่วนใหญ่
หลีกเลี่ยงการไปช็อปปิ้งที่ร้านใหญ่ที่มีคนจำนวนมาก) แต่ต่อมาร้าน
ประเภทราคาประหยัด (Discount Store) ได้รับผลดีเนื่องจากคนส่วน
ใหญ่ได้เปลี่ยนไป โดยระวังการจับจ่ายเงินมากขึ้น เป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจความไม่แน่นอน และอัตราการว่างงานท่ียังคงอยู่ในระดับสูง  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 
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           5 . Declining Numbers of Shopping Trip: น โ ยบาย 
ล็อกดาวน์ การทำงานจากบ้าน ได้สร้างนิสัยใหม่ให้กับผู้บริโภค คุ้นชิน
กับการอยู่บ ้านมากขึ ้น ที ่คนส ่วนใหญ่มีการเย ี ่ยมเย ียนร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก “น้อยครั้งลง” อาทิ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเดือนมีนาคมปี 2563 และปี 2564 พบว่าชาวแคนาดามีการ
เดินทางไปจับจ่ายภายในร้าน น้อยครั้งลงจาก 37.5 ครั้ง/เดือน ลดลง
ไปเหลือ 32.3 ครั้ง/เดือน 
           6. Lower Population Growth: ในปี 2563 แคนาดาได้
เผชิญกับปัญหาประชากรที่เกิดน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 ที่อัตรา
ประชากรขยายตัวเพียง 0.4% ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับ สินค้าเด็ก
เล็ก ตั้งแต่ ผ้าอ้อม นมผง อุปกรณ์เด็กแรกเกิด เตียง เสื้อผ้า โดยยอด
จำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง 7% นอกจากนี้แคนาดาได้หยุดนโยบาย 
Immigration ชั่วคราวเนื่องจากมีการปิดพรมแดน (Border) ระหว่าง
ประเทศชั่วคราว ที่ทำให้ปี 2563 เป็นปีที่จำนวนประชากรขยายน้อย
สุดในรอบ 5 ปี  
          7. Don’t Rely on Vaccines for Spending Boost: ภาค
ธุรกิจและห้างค้าปลีกส่วนใหญ่ได้เคยคาดหวังว่าหากประชากรส่วน
ใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนท่ีครบ 2 เข็มแล้ว เมืองสามารถกลับมาเปิดใหม่
ได ้อ ีกคร ั ้ง  การเปิดประเทศ จะทำให้ผู้คนก็จะกลับมาจ ับจ ่าย
เหมือนเดิม แต่ความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการใช้เงิน 
โดยจากผลการสำรวจล่าสุดจาก บริษัท NielsonIQ พบว่า 83% ยังไม่
แผนที่จับจ่ายเงินมากขึ้นถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ที่
ปัจจัยความมั่นใจต่อเศรษฐกิจ (Condidence) ความรู้สึกของผู้บริโภค 
(Sentiment) มีผลกระทบต่อการจับจ่ายและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
แคนาดา        
             

ความเห็นสำนักงานฯ 
            แคนาดาได้เร ิ ่มเข ้าสู ่ย ุคหลัง Post Pandemic ที ่วิกฤต 
Covid-19 ได้สร้างแผลบอบช้ำให้กับเศรษฐกิจและสังคมแคนาดาเป็น
อย่างมาก รวมถึงการเปลี ่ยนแปลง ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผ ู ้บร ิโภค ที ่ทำให้ภาคธุรก ิจ ห ้างค ้าปล ีกต ้องปร ับต ัวตามการ
เปลี ่ยนแปลง โดยวิกฤตครั ้งนี ้ย ังได้ เป็นตัวเร่ง (Accelator) การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การห่วงใยสุขภาพมากขึ้น การออกกำลัง
กายมากขึ้น การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การจับจ่ายออนไลน์มากขึ้น 
การระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน มองถึงความคุ้มค่ามากข้ึน และเทรนด์ใน
ระยะยาวที่น่าจับตามองได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลง จำนวนประชากร
ทีอ่าจหดตัวในอนาคต ที่ผู้คนอาจหันมาจับจ่ายทีใ่ห้ความสำคัญในเรื่อง
คุณภาพ (Quality) มากกว่าปริมาณ (Quantity) ที่เป็นเทรนด์การ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาในช่วงหลังวิกฤต ที่ผู ้ประกอบการไทยควร

ศึกษา ปรับรูปแบบสินค้า การตลาด ให้เข้ากับสภาวะใหม่ (New 
Normal) กับตลาดแคนาดาที่ปรับเปลี่ยนไป    
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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