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COVID-19 เร่งตลาดสแน็คในแคนาดาขยายตวั   

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤต COVID-19 ไดส้่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกือบทุกภาคอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอุตสาหกรรม
อาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นทีต่้องมีการปรับตัวตามพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 
มาตรการ lockdown ผู้ผลิตอาหารหลายรายยอมรับว่าได้รับอานิสงส์จากตลาดขนมขบเคี้ยวมาช่วยสร้างรายได้
ทดแทนกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืนๆ ทีสู่ญเสียไป  

การขยายตัวของตลาดขนมขบเคี้ยวในแคนาดา มา
จากพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่ต้องทำงานทางไกล 
(work from home)  เรียนทางออนไลน์ ทีส่่งให้ชาว
แคนาดาใช้เวลาในที่พักอาศัยและรับประทานสแน็ค 
ระหว่างมื้ออาหารมากขึ้น โดยข้อมูลสำนักงานสถิติ
แคนาดา พบว่า ต้ังแต่การแพร่ระบาด COVID-19 
เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา มีชาวแคนาดาร้อยละ 40 
ทำงานทางไกล และยังคาดว่าคนกลุ่มนั้นยังเลือกที่จะ
ทำงานทางไกลต่อไป แม้สถานการณ์โรคระบาดจะดี

ขึน้ นอกจากนั้น ช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์ทีส่ะดวกต่อผู้ซ้ือมากข้ึน ทำให้การสั่งซื้อโกวเซอรี่ อาหารและขนมขบ
เคี้ยวกลายเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน   

ปัจจุบันมูลค่าตลาดขนมขบเคี้ยวในแคนาดาอยู่ทีร่ะดับ 1.4 พันล้านดอลลาร์แคนาดา และจากปัจจัยข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการขยายตัวของขนมขบเคี้ยวทีเ่ร่งให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวหรอืสแน็ค
ต่างๆ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการมากท่ีสุด ซ่ึง Ms. Julie Anne Philip ผู้อำนวยการฝ่าย
วิเคราะห์ลูกค้าและตลาด บริษัท Mondelez Canada ผู้ผลิตแบรนด์ขนมชื่อดังมากมาย อาทิ Oreo, Ritz, 
Toblerone, Clorets, Dentyne เปิดเผยข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวชาวแคนาดาในช่วงโรค
ระบาด COVID ไว้ว่า ร้อยละ 42 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่นชอบสแน็คถือเป็นสิ่งที่รับประทานได้ตลอดเวลา โดย
กลุ่มมิลเล็นเนียลและกลุ่ม Gen-Z จะนิยมขนมขบเคี้ยวมากกกว่าช่วงอายุอ่ืน สัดส่วนราวรอ้ยละ 60  

นอกจากนั้น เทรนด์การบริโภคขนมขบเค้ียวจะเน้นไปในทางที่ดีต่อสุขภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงช่อง
ทางการขายทีเ่ป็นออนไลน์มากข้ึน Ms. Julie พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ้ือขนมขบเคี้ยวแบรนด์
ที่ตนเองคุ้นเคยกับสมัยวัยเยาว์ เพ่ือทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นกายและใจ โดยทางบรษิัท Mondelez เผยถึงยอด
จำหน่ายขนมของบริษัท อาทิ คุ้กกี้ Oreo แคร็กเกอร์ Premium Plus แคนด้ีบาร์ Cadbury ว่าได้รับความนิยมดี 

 นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด      รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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และทางบริษัทเองก็เพ่ิงออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น ซีเรียลรสชาติ Apple Jack (Limited 
Edition) และข้าวพอง (Rice Crispy) สำหรับฤดูกาลใบไม้ผลิ เป็นต้น 

ด้านบริษัท Super Puff ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์มันฝรั่งกรอบเค็ม ป๊อบคอร์น ตาม
ออเดอร์ OEM ในเมือง Mississauga แคนาดา โดย Mayson Jaffer ผู้จัดการฝ่ายขาย
ของบริษัท กล่าวว่า เทรนด์ขนมขบเค้ียวจะเปลี่ยนตามกระแสและเทศกาลค่อนข้างเร็ว 
อย่างเช่น ช่วงเทศกาลแข่งขันกีฬา Superbowl สินค้าสแน็คจะขายดีมาก และนับแต่
ช่วงโรคระบาดเกดิขึ้นมา ผู้บริโภคแคนาดาก็มีการกักตุนขนมขบเคี้ยวและยังซื้อติดบ้าน
เป็นประจำ ๆ เรื่อยมาตลอด 

ในขณะเดียวกัน ตลาดขนมขบเคี้ยวบางประเภทก็สวนทางกับโอกาสการขยายตัวในช่วง 
COVID อย่างผู้ผลิตสแน็กบาร์ (snack bar) จากบริษัท Yourbarfactory ทีพ่บว่ามียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลง
ร้อยละ 15-20 ตามพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มนักเรียน กลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มนักกีฬา เพราะมาตรการ
ปิดเมือง ปิดโรงเรียน และปิดสถานออกกำลังกายต่าง ๆ ทำให้ไม่มีความจำเป็นในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่
จะหันไปเลือกซ้ือขนมขบเคี้ยวประเภทขนมอบหรือประเภทอ่ืน ๆ แทน 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ แม้ว่าจะมีโอกาสทางการตลาดสำหรับขนมขบเคี้ยวในแคนาดา เพราะด้วยพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ และชาวแคนาดามองว่าขนมขบเคี้ยวเป็นขนมที่สามารถทานได้ตลอดเวลานั้น
แต่ความท้าทายที่สำคัญของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดแห่งนี้ คือ กฎระเบียบด้านอาหารที่เข้มงวด และตลาด
การแข่งขันที่คอ่นข้างสูงทั้งผลิตภัณฑ์ในและต่างประเทศ นอกจากนั้น เทรนด์ตลาดขนมขบเค้ียวในแคนาดาที่
ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง คือขนมขบเค้ียวที่ดีต่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบที่สร้างความรับรู้ในเรื่องของธรรมชาติและ
วัตถุดบิที่มีประโยชน์มากขึ้น รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีสะดุดตา เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ ตลอดทั้ง
ช่องทางการตลาดและการขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ธุรกิจอาหารหรือขนมขบเค้ียวยังเป็นที่ต้องการเสมอ 
เพียงแต่ต้องเตรียมรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและเหตุการณ์ที่เข้ามาในเวลานั้น ๆ ก็จะ
ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้ 
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