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ผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกท่ี 6 

ตอแนวโนมการบริโภคผักผลไมและไมดอกไมประดับในสหรัฐอเมริกา 

 

 

  สมาคมการตลาดผักและผลไม (Produce Marketing Association: PMA) ซ่ึงเปนองคกรการคา

ท่ีเปนตัวแทนของผูประกอบการจากทุกภาคสวนในหวงโซอุปทานการคาผัก ผลไม ไมดอกและไมประดับท่ัว

โลก ไดเผยแพรผลการสํารวจความเชื่อม่ันของผูบริโภคผักผลไมและไมดอกไมประดับในสหรัฐอเมริกา โดยมี

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการแพรระบาดของโควิด-19 ในชวง Wave 6 หรือ

ระยะการระบาดระลอกท่ี 6) ท่ีสงผลกระทบตอแนวโนมการจับจายของผูบริโภคเพ่ือการซ้ือหาผักผลไม และ

ไมดอกไมประดับในสหรัฐอเมริกา และเพ่ือใชเปนขอมูลทิศทางการตลาดสําหรับผูประกอบการในชวง

สถานการณท่ีไมแนนอน 

 

ผักและผลไม 

  ขอบเขตและวิธีการศึกษา เปนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของกลุม

ตัวอยางผูซ้ือสินคาท้ังหมด 500 คน โดยแบงชวงการศึกษาเปน 2 ชวงคือ ชวงระหวางวันท่ี 31 มีนาคม -               

4 เมษายน 2563 ซ่ึงเปนชวงเริ่มตนของการการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ (ภาพท่ี 1) เปรียบเทียบกับ

ชวงระหวางวันท่ี 8 - 10 มิถุนายน 2563 และแยกสินคาออกเปน 6 ประเภท ไดแก ผลไมสด ผักสด ผลไม

แชแข็ง ผักแชแข็ง ผลไมกระปองและผักกระปอง 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงจํานวนผูติดเช้ือโควิด-19 ในสหรัฐฯ รายวันชวงวันท่ี 1 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 64 
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  ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคในกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือผักและผลไมสดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ

ชวงกอนเริ่มการระบาดของโรคซ่ึงสื่อใหเห็นวาผูบริโภคมีทัศนคติวาผักและผลไมเปนสวนสําคัญในการบริโภค

อาหารประจําวัน โดยผูบริโภคสวนใหญซ้ือผลไมสดเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูบริโภคสวนนอยท่ีซ้ือผักและ

ผลไมลดลงสาเหตุสวนใหญเปนผลมาจากความถ่ีของการซ้ือสินคาหรือการจับจายลดลงในชวงการระบาดและ

มีความกังวลเก่ียวกับอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 2) รายละเอียดผลการศึกษามี ดังนี้ 

  1. ผูบริโภคสวนใหญซ้ือผักและผลไมเพ่ิมข้ึน รอยละ 48 ของกลุมตัวอยางท่ีสํารวจระบุวา                          

ซ้ือผลไมสดเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรอยละ 44 ระบุวาซ้ือผักสดเพ่ิมข้ึน รอยละ 39 ระบุวาซ้ือผักแชแข็งเพ่ิมข้ึน   

รอยละ 35 ระบุวาซ้ือผลไมกระปองเพ่ิมข้ึน รอยละ 34 ระบุวาซ้ือผักกระปองเพ่ิมข้ึน และรอยละ 31 ระบุวา

ซ้ือผลไมแชแข็งเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 2) 

  2. ผูบริโภคสวนนอยท่ีซ้ือผักและผลไมลดลง โดยรอยละ 17 ของกลุมตัวอยางท่ีสํารวจระบุวา

ซ้ือผลไมแชแข็งลดลง รอยละ 17 ระบุวาผลไมกระปองลดลง รอยละ 16 ระบุวาซ้ือผักกระปองลดลง รอยละ 

15 ระบุวาซ้ือผักแชแข็งลดลง รอยละ 13 ระบุวาซ้ือผักสดลดลง และรอยละ 12 ระบุวาซ้ือผลไมสดลดลง 

สําหรับสาเหตุของการซ้ือท่ีลดลง (ภาพท่ี 2 และ 3) ไดแก 

  รอยละ 50 ระบุวา ความถ่ีในการซ้ือสินคาลดลง จึงมีความกังวลถึงอายุการเก็บรักษาสินคา  

  รอยละ 36 ระบุวา มีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย/ความสะอาด  

  รอยละ 24 ระบุวา หาซ้ือสินคาท่ีตองการในรานจําหนายสินคาไดยากข้ึน 

  รอยละ 19 ระบุวา ราคาสินคาสูงเกินไป/มีปญหาดานฐานะทางการเงิน 

  รอยละ 16 ระบุวา มีความกังวลเก่ียวกับแหลงกําเนิดสินคา/ประเทศท่ีผลิตสินคา 

  รอยละ 14 ระบุวา ไมพอใจคุณภาพสินคาในรานท่ีซ้ือสินคา 

  รอยละ 12 ระบุวา ไมกังวลดานการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากนักในชวงโควิด-19 

  รอยละ 5   ระบุวา การบริโภคผักและผลไมในชวงการระบาดถือเปนการดูแลสุขภาพ 

  รอยละ 23 ระบุวา ซ้ือสินคาออนไลนเปนสวนใหญในชวงการระบาดและขาดความเชื่อถือใน 

       คุณภาพของผักผลไมท่ีจําหนายออนไลน 
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ภาพท่ี 2 รอยละของกลุมตัวอยางท่ีซ้ือผักและผลไมเพ่ิมข้ึนและกลุมตัวอยางท่ีซ้ือลดลงในชวงการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  เหตุผลของการซ้ือผักผลไมลดลงในชวงการระบาด  
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  3. ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับผักและผลไมในชวงการระบาดของโควิด-19 พบวา ผูบริโภค

สวนใหญมีความไมม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดของผักผลไมสดมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับ

ความสําคัญของทัศนคติในดานตางๆ ไดดังนี้ 

  รอยละ 56 ระบุวา มีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย/ความสะอาดของผักผลไมสด  

  รอยละ 54 ระบุวา ตั้งแตมีการระบาด ผูบริโภคใหความใสใจเก่ียวกับอายุการเก็บรักษาผักและ 

      ผลไมมากข้ึน ดังนั้นจึงพยายามซ้ือผักผลไมท่ีมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานกวา 

  รอยละ 48 ระบุวา เห็นวาการบริโภคผักผลไมสดเปนการดูแลสุขภาพในชวงการระบาด 

  รอยละ 45 ระบุวา มีแนวโนมท่ีจะซ้ือผักผลไมท่ีบรรจุในภาชนะหรือถุงท่ีปดมิดชิดมากกวา 

  รอยละ 43 ระบุวา ใหความใสใจในเรื่องประเทศแหลงกําเนิดหรือผูผลิตสินคามากข้ึนในชวงการ 

       ระบาด 

  รอยละ 37 ระบุวา ตั้งแตการระบาดไดปรับเปลี่ยนการบริโภคจากผักผลไมแชแข็งหรือกระปอง 

       ไปเปนผักและผลไมสดแทน 

  รอยละ 36 ระบุวา ความกังวลในเรื่องฐานะทางการเงินสงผลใหไมสามารถซ้ือผักผลไมสดมา 

       บริโภคไดมากเหมือนกอนการระบาด 

  รอยละ 33 ระบุวา การบริโภคเพ่ือสุขภาพมีความสําคัญลดลงในชวงการระบาด 

  รอยละ 26 ระบุวา มีความกังวลเก่ียวกับโภชนาการสําหรับตัวเองและครอบครัวนอยลงในชวง 

       การระบาดของโควิด-19  (ภาพท่ี 4) 

ภาพท่ี 4 ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมในชวงการระบาดของโควิด-19 
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ไมดอกไมประดับ 

  ขอบเขตและวิธีการศึกษา เปนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของกลุม

ตัวอยางผูซ้ือสินคาในชวงกอนการระบาดของโควิด-19 เปรียบเทียบกับชวงเดือนพฤษภาคม 2563 และชวง

กรกฎาคม 2563 โดยศึกษากลุมตัวอยางผูซ้ือสินคาใน 3 ตลาด ประกอบดวย ตลาดสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร

และเยอรมนี และแยกสินคาออกเปน ไมดอก ตนไมประดับในบาน และบอลลูน (balloon) แตในท่ีนี้จะ

รายงานเฉพาะไมตัดดอกและตนไมประดับ ดังนี้ 

  ผลการศึกษา สรุปไดวา ตลาดไมตัดดอกไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากท่ีสุด

ในท้ัง 3 ตลาด รองลงมาเปนตนไมประดับในอาคารบานเรือน อยางไรก็ตาม ตลาดเริ่มฟนตัวข้ึนในเดือน

กรกฎาคมเนื่องจากมีผูซ้ือมากข้ึน 

  1. ผลกระทบแยกตามสินคา 

  ตนไมประดับ ในภาพรวมท้ัง 3 ตลาด ผูบริโภคซ้ือตนไมประดับในเดือนกรกฎาคมลดลงโดยเฉลี่ย

รอยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงกอนท่ีจะมีการระบาด และตลาดตนไมประดับเริ่มฟนตัวข้ึนในเดือน

กรกฎาคม 2563       

  ไมตัดดอก โดยภาพรวมของผูบริโภคยังคงซ้ือไมตัดดอกลดลงจากชวงกอนการระบาดของโควิด-19 

โดยในชวงเดือนกรกฎาคม 2563 มีผูซ้ือไมตัดดอกลดลงจากชวงกอนการระบาดโดยเฉลี่ยรอยละ 18      

อยางไรก็ตาม ตลาดไมตัดดอกเริ่มฟนตัวข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2563 เชนเดียวกัน 

  สหรัฐฯ จะมีความผันผวนของผูบริโภคในการซ้ือไมตัดดอกมากกวาสหราชอาณาจักร และ

เยอรมนี เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมการซ้ือไมตัดดอกในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤษภาคมเพียงรอยละ 9 

ในขณะท่ีสหราชอาณาจักรซ้ือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 จึงดูเหมือนวาสหราชอาณาจักรจะอยูในชวงฟนตัว ในขณะท่ี

ตลาดไมตัดดอกของเยอรมนีคอนขางคงท่ี 

  2. สถานท่ีซ้ือ มีความสอดคลองกันในหมูผูบริโภคในท้ัง 3 ตลาดเก่ียวกับสถานท่ีซ้ือ กลาวคือ 

สวนใหญซ้ือสินคาจากซูเปอรมารเก็ตคิดเปนอัตราสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 46 และซ้ือจากรานจําหนายสินคา

จํานวนมากคิดเปนรอยละ 30 ท่ีเหลือเปนการซ้ือจากรานคาอ่ืนๆ (ภาพท่ี 2) ในขณะเดียวกันในภาพรวม

ประมาณรอยละ 70 คาดวาจะซ้ือเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึนในรานซูเปอรมารเก็ต ในขณะท่ีเยอรมนีมีผูบริโภค

จํานวนมากท่ีคาดวาจะซ้ือเพ่ิมข้ึนจากรานขายดอกไมและรานขายอุปกรณทําสวน 

  3. พฤติกรรมการซ้ือ มีความสอดคลองกันในหมูผูบริโภคในท้ัง 3 ตลาดเก่ียวกับสถานท่ีซ้ือ 

กลาวคือ สวนใหญซ้ือสินคาจากซูเปอรมารเก็ตคิดเปนอัตราสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 46  และซ้ือจากรานจําหนาย

สินคาจํานวนมากคิดเปนรอยละ 30 ท่ีเหลือเปนการซ้ือจากรานคาอ่ืนๆ (ภาพท่ี 2) ในขณะเดียวกันใน

ภาพรวมประมาณรอยละ 70 คาดวาจะซ้ือเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึนในรานซูเปอรมารเก็ต ในขณะท่ีเยอรมนีมี
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ผูบริโภคจํานวนมากท่ีคาดวาจะซ้ือเพ่ิมข้ึนจากรานขายดอกไมและรานขายอุปกรณทําสวน เหตุผลของการซ้ือ

นอยลง สาเหตุหลักของการซ้ือนอยลงในท้ัง 3 ตลาด คือ การจับจายนอยลง และดอกไมไมตรงกับความ

ตองการ นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนเชนกัน ไดแก 

  - ผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑไมดอกใหกันในชวงโอกาสพิเศษไมมีโอกาสในการเฉลิมฉลองในชวงการระบาด 

  - มีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยและความสะอาด 

  - มีการซ้ือสินคาออนไลนมากข้ึนในชวงการระบาด แตไมตัดดอกไมประดับไมมีจําหนายในรานคา 

    ออนไลน 

  - ราคาสูงเกินไป/มีปญหาดานฐานะทางการเงิน 

  - ซ้ือสินคาออนไลนมากข้ึนและไมเชื่อม่ันในคุณภาพของการซ้ือไมดอกไมประดับในตลาดออนไลน 

  - ไมสามารถหาซ้ือไมดอกไมประดับท่ีตองการไดจากรานคาท่ีซ้ือประจํา 

  - ไมพอใจในคุณภาพของไมดอกไมประดับท่ีซ้ือจากรานคาท่ีซ้ือประจํา 

  เนื่องจาก สหรัฐฯ เปนแหลงท่ีมีการแพรระบาดอยางรวดเร็วของโควิด-19 และสงผลกระทบ

อยางมากตอเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จึงเปนตลาดท่ีมีผูท่ีกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย/ความสะอาด และราคา

มากกวาตลาดอ่ืนๆ ในขณะท่ีตลาดเยอรมนีมีความกังวลเรื่องคุณภาพสินคาในตลาดออนไลนมากท่ีสุด 

  4. เหตุผลของการซ้ือเพ่ิมข้ึน ในสหรัฐฯ สวนใหญระบุวามีสาเหตุมาจากการจับจายเพ่ิมข้ึน 

ในขณะท่ีในสหราชอาณาจักรและเยอรมนีมีผูบริโภคจํานวนมากระบุวาซ้ือผลิตภัณฑจากดอกไมเพ่ือเปน

กําลังใจใหแกตนเอง โดยมีเหตุผลสําคัญอ่ืนๆ ตามลําดับดังนี้ 

  - ผลิตภัณฑไมดอกไมไมประดับชวยใหบรรเทาความเครียด 

  - ตนไมประดับชวยใหมีกิจกรรมทําในบาน 

  - มีเวลาอยูบานมากข้ึน จึงตองการทําใหสภาพแวดลอมในบานดีข้ึน 

  - คุณภาพดีมาก 

  - ซ้ือเพ่ือใหเปนกําลังใจกับผูอ่ืน  

  - ตองการสนับสนุนรานคาในทองท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู 

  - เปนของขวัญใหผูอ่ืนๆ ซ่ึงไมสามารถไปมาหาสูดวยตัวเอง 

  - มีการจับจายใชสอยมากข้ึน 

  - ราคาจูงใจ 



ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

 

ภาพท่ี 5  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการซ้ือไมตัดดอกไมประดับกอนและหลังการระบาดโควิด-19         

ชวงเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม 2563 ในตลาดสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แหลงซ้ือผลิภัณฑดอกไม 
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