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ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจโ้พลล์) ไดส้ ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทัว่ประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 1,591 ราย ระหว่างวนัท่ี 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม  

2564 ในหัวขอ้“โควิด-19 กับตลาดสินคา้เกษตรยุคดิจิทัล”มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ 

ความสนใจของประชาชนทัว่ประเทศต่อการซ้ือสินคา้เกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จากการส ารวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 70.58 ไม่เคย

ซ้ือสินคา้เกษตรผ่านระบบออนไลน ์โดยใหเ้หตุผลวา่ เน่ืองจาก สามารถใชจ้่ายเลือกซ้ือสินคา้เองท่ีตลาดสดและ

รา้นคา้สะดวกซ้ือไดต้ามปกติ มากท่ีสุด (รอ้ยละ 50.65) รองลงมา ไดแ้ก ่ไม่สนใจซ้ือสินคา้เกษตรผ่านทางระบบ

ออนไลน์และใชส่ื้อออนไลน์ไม่เป็น (รอ้ยละ 22.21)  กังวลและไม่มัน่ใจในคุณภาพสินคา้ (รอ้ยละ 16.54) 

เพาะปลูกพืชผักไว ้บ ริ โภคเอง (ร้อยละ 5.17) การแพ็คสินค้าบกพร่องและการขนส่ง สินค้า ท่ี ล่าช้า  

(รอ้ยละ 3.36) และ ราคาในตลาดออนไลน์สงูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป (รอ้ยละ 2.07) มีประชาชนรอ้ยละ 29.42 

ท่ีเคยซ้ือสินคา้เกษตรแบบออนไลน ์โดยสินคา้ท่ีประชาชนนิยมซ้ือ มากที่สุด คือ ผักผลไม ้เช่น ผักกาด ผักสลัด 

อะโวคาโด ทุเรียน มะม่วง (รอ้ยละ 50.21) รองลงมา ไดแ้ก่ สินคา้เกษตร เช่น ตน้ไม ้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์

การเกษตร (รอ้ยละ 44.95) สินคา้เกษตรแปรรูป เช่น เน้ือสัตว์ ทุเรียนทอด น ้ าพริก (รอ้ยละ 41.00)  

สินคา้ประมงแปรรูป เช่น กุง้แหง้ กะปิ หมึกแหง้ รอ้ยละ (21.71) และ ธัญพืชและขา้ว เช่น ถัว่ชนิดต่างๆ  

ขา้วกลอ้ง (รอ้ยละ 16.44) โดยช่องทางท่ีประชาชนใชเ้ลือกซ้ือสินคา้เกษตรผ่านตลาดออนไลน ์คือ มากที่สุด 

คือ ทางส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค(Facebook) (รอ้ยละ 88.39) รองลงมาไดแ้ก่ การสัง่ซ้ือทางเว็ปไซต์หรือ 

แอพพลิเคชัน่ของแบรนด์สินคา้โดยตรง เช่น Lotus, Big-C, Tops, 7-11 (รอ้ยละ 60.70)  การสัง่ซ้ือทาง

แอพพลิ เคชั ่น ไล น์  (Line) (ร้อยละ  53.86) การสั ่ง ซ้ื อทางมาร์ เ ก็ ต เพลส  เช่น  ลาซาด้า  ( Lazada)   

ชอ้ปป้ี (Shopee) (รอ้ยละ 52.14) การสัง่ซ้ือทางแอพพลิเคชัน่อินสตราแกรม (Instagram) (รอ้ยละ 15.61) 

และ การสัง่ซ้ือทางแอพพลิเคชัน่ทวิตเตอร ์(Twitter) (รอ้ยละ 3.69) ทั้งน้ีประชาชนพบปัญหาและอุปสรรคตอ่

การซ้ือสินคา้เกษตรผ่านตลาดออนไลน ์1) ราคาสินคา้ท่ีสงูกวา่ราคาทอ้งตลาดทัว่ไป และ 2) การขนส่งสินคา้ท่ี

ล่าชา้ท าใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย โดยประชาชนทัว่ไปมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการขายสินคา้เกษตร

ผ่านตลาดออนไลน์ 1) คุณภาพของสินคา้ควรตรงตามท่ีโฆษณา 2) ควรจัดโปรโมชัน่ของสินคา้ท่ีขายบนส่ือ

ออนไลน์ 3) รา้นคา้ควรมีความรับผิดชอบและไม่หลอกลวงผูบ้ริโภค และ 4) ควรมีการโฆษณาสินคา้เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน  

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ 

และ วิถีชีวิตของประชาชนเป็นวงกวา้ง ในหลายๆ ธุรกิจมีการชะลอตวัและปิดตวัลง ส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน

และ เศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกนัในดา้นของธุรกิจการขายออนไลน์สามารถเติบโตไดม้าก 

ในปัจจุบัน การขายสินค้าในระบบออนไลน์ น้ันถือว่าเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ร ้านค้าสามารถ 

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพสินคา้ท่ีมีลักษณะเฉพาะของสินคา้เกษตรท าให ้

ผลการส ารวจพบว่ามีผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้เกษตรผ่านระบบออนไลน์ไม่มากนักเน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัพบเจอปัญหา

ในคุณภาพของสินคา้ท่ีมกัเกิดความเสียหายจากการขนส่งท่ีล่าชา้หรือคุณภาพของสินคา้ท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะท่ี

รา้นคา้หรือผูข้ายไดร้ะบุไว ้จึงควรมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งคอยตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ และ มีการรับรองใน

คุณภาพของสินคา้จากผูข้ายไปจนกว่าจะถึงมือผูบ้ริโภคเพ่ือสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค

ต่อไปในอนาคต 
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1.พฤตกิรรมการซ้ือสินคา้เกษตรในตลาดออนไลนใ์นช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19  

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2564) 

1.1 เคยซ้ือ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) รอ้ยละ 29.42  

      ไดแ้ก ่   ผกัและผลไม ้(ทุเรียน มะม่วง อะโวคาโด และ ผกัสลดั)   รอ้ยละ 50.21 

            สินคา้เกษตร (ตน้ไม ้เมล็ดพนัธุ)์     รอ้ยละ 44.95 

               สินคา้เกษตรแปรรปู (เน้ือสตัว ์ ทุเรียนทอด น ้าพริก)   รอ้ยละ 41.00 

            สินคา้ประมงแปรรปู (กุง้แหง้ กะปิ )     รอ้ยละ 21.71 

                     ธญัพืชและขา้ว  (ถัว่ชนิดต่างๆ ขา้วกลอ้ง)   รอ้ยละ 16.44  

1.2 ไม่เคยซ้ือ    รอ้ยละ 70.58 

      โดยใหเ้หตุผลวา่ 

         สามารถเลือกซ้ือท่ีตลาดสดและรา้นคา้สะดวกซ้ือไดต้ามปกติ  รอ้ยละ 50.65 

         ไม่สนใจซ้ือสินคา้เกษตรผ่านทางระบบออนไลน์   รอ้ยละ 22.21 

  และใชส่ื้อออนไลน์ไม่เป็น     

         กงัวลและไมม่ัน่ใจในคุณภาพสินคา้     รอ้ยละ 16.54 

         เพาะปลกูพืชผกัไวบ้ริโภคเอง      รอ้ยละ 5.17 

         การแพ็คสินคา้บกพร่องจากการขนส่งและสินคา้ท่ีล่าชา้   รอ้ยละ 3.36 

            ราคาในตลาดออนไลน์สงูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป    รอ้ยละ 2.07 

2.ช่องทางท่ีเลือกซ้ือสินคา้เกษตรในออนไลนใ์นช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

 (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    ไดแ้ก ่ เพจหรือกลุ่มในส่ือสงัคมออนไลน์ (Facebook)    รอ้ยละ 88.39 

       แบรนดสิ์นคา้โดยตรง เช่น Lotus, Big-C, Tops, 7-11    รอ้ยละ 60.70 

       ไลน์ (Line)        รอ้ยละ 53.86  

       Lazada, Shopee        รอ้ยละ 52.14 

       อินสตราแกรม (Instagram)      รอ้ยละ 15.61 

       ทวิตเตอร ์(Twitter)       รอ้ยละ   3.69 

 

ตลาดเกษตรออนไลนย์งัไม่พุ่ง คนไทยรอ้ยละ 70.58 บอกยงัไม่เคยซ้ือ 
เหต ุยงัสามารถเลือกซ้ือไดต้ามปกตแิละไม่มัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้ 
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3. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการซ้ือ - ขายสินคา้เกษตรผ่านตลาดออนไลนใ์นช่วงการแพร่ระบาด

ของไวรสัโควิด-19 

ปัญหาอุปสรรค  

 1) ราคาสินคา้สงูกวา่ราคาทอ้งตลาดทัว่ไป 

 2) การขนส่งท่ีล่าชา้ท าใหสิ้นคา้เกิดความเสียหาย 

ขอ้เสนอแนะ 

1) คุณภาพของสินคา้ควรตรงตามท่ีโฆษณา 

2) ควรจดัโปรโมชัน่ของสินคา้ท่ีขายบนส่ือออนไลน์ 

3) รา้นคา้ควรมีความรบัผิดชอบและไม่หลอกลวงผูบ้ริโภค 

4) ควรมีการโฆษณาสินคา้เพ่ือเพ่ิมช่องทางใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดม้ากข้ึน 

 

ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ภาค  

 1.1 เหนือ  รอ้ยละ 22.01  1.2 ตะวนัออกเฉียงเหนือ  รอ้ยละ 20.17 

          1.3 กลาง   รอ้ยละ 37.02  1.4 ใต ้     รอ้ยละ 20.80 

2.เพศ 

  2.1 เพศชาย  รอ้ยละ 39.51 

2.2 เพศหญิง  รอ้ยละ 58.58 

2.3 เพศทางเลือก รอ้ยละ 2.91 

3. อายุ 

  3.1 ไม่เกิน 20 ปี               รอ้ยละ 14.20       3.2 ระหวา่ง 21-30 ปี   รอ้ยละ 32.17 

  3.3 ระหวา่ง 31-40 ปี        รอ้ยละ 25.94       3.4 ระหวา่ง 41-50 ปี   รอ้ยละ 15.95 

  3.5 ระหวา่ง 51-60 ปี       รอ้ยละ 9.86  3.6 อายุ 61 ปี ข้ึนไป     รอ้ยละ 1.88 

   (อายุเฉล่ีย 33 ปี ต า่สุด 15 ปี และสงูสุด 70 ปี) 

4. ระดบัการศึกษา 

  4.1 ประถมศึกษา        รอ้ยละ 6.19     4.2 มยัธมศึกษา        รอ้ยละ 17.10  

4.3 ปวช./ปวส.           รอ้ยละ  29.23     4.4 ปริญญาตรี     รอ้ยละ 39.29 

5.5 สงูกวา่ปริญญาตรี   รอ้ยละ  8.13     4.6 อ่ืนๆ     รอ้ยละ 0.06  

5. อาชีพ 

5.1 รบัราชการ/พนักงานรฐั                  รอ้ยละ 19.90 

5.2 พนักงานเอกชน/รบัจา้ง    รอ้ยละ 31.67 

5.3 เกษตรกร      รอ้ยละ 12.48 

5.4 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย    รอ้ยละ 15.92 

  5.5 นักเรียน/นักศึกษา     รอ้ยละ 19.07 

  5.6 อ่ืนๆ      รอ้ยละ   0.96 
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6. ระดบัรายไดต้่อเดอืน 

5.1 ไม่เกิน 20,000 บาท                  รอ้ยละ 70.54 

5.2 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  รอ้ยละ 18.76 

5.3 ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท  รอ้ยละ 6.06 

5.4 ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท  รอ้ยละ 1.87 

  5.5 มากกวา่ 50,000 บาท ข้ึนไป          รอ้ยละ 2.77 


