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Highlight 

  ภาพรวมตลาดบตัรเครดติสะทอ้นว่า การใชจ้่ายภาคครวัเรอืนยงัไมส่ดใสนกั มเีพยีงผูม้รีายได้
สงูเท่านัน้ทีย่งัคงใชจ้่ายเพิม่ทัง้ในดา้นการใชจ้่ายทัว่ไปและการลงทุน อย่างไรกด็ ีอไีอซพีบเท
รนดใ์หม่คอื ผูใ้ชบ้ตัรเครดติมกีารใชจ้่ายเพื่อซือ้ประสบการณ์มากขึน้ ทัง้ในดา้นการท่องเทีย่ว
และรา้นอาหาร รวมไปถงึการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ในขณะทีม่กีารควบคุมค่าใชจ้่ายดา้นอื่น อี
ไอซแีนะผูป้ระกอบการปรบักลยุทธต์อบรบัการเปลีย่นแปลง เน้นความส าคญัดา้นการบรกิาร
เพื่อต่อยอดธุรกจิ 

 

 

ตลาดบัตรเครดิตชี้ผู้มีรายได้ปานกลางยังไม่กลับมาใช้จ่าย ในขณะที่ผู้มีรายได้สูงใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง จากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มูลค่าการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติมกีารเตบิโตเฉลีย่ 7% ต่อปีนับตัง้แต่ปี 
2013 แต่การเตบิโตสว่นใหญ่มาจากการเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้ตัรเป็นหลกั ขณะทีค่่าใชจ้่ายต่อคนค่อนขา้งคงที ่ยกเวน้กลุ่มผูม้รีายได้
สงูซึง่มจี านวนน้อย สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของส านกังานสถติแิห่งชาตทิีพ่บวา่การใชจ้่ายภาคครวัเรอืนทีย่งัอยูใ่นระดบัคงที ่ทัง้นี้
จากขอ้มลูการใชบ้ตัรเครดติของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชยใ์นช่วง 3 ปีทีผ่่านมา อไีอซพีบว่าพฤตกิรรมการลงทุน พฤตกิรรมการ
ใชจ้่าย และรปูแบบการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มรายได ้คอื กลุ่มผูม้รีายไดส้งู (รายไดเ้ฉลีย่ 100,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไป) 
และกลุ่มผูม้รีายไดป้านกลาง ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มผูม้รีายไดป้านกลางระดบัล่าง (รายไดเ้ฉลีย่ 15 ,000 - 35,000 บาทต่อเดอืน) 
และกลุ่มผู้มรีายไดป้านกลางระดบับน (รายได้เฉลี่ย 35 ,000 - 100,000 บาทต่อเดอืน)  มพีฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป
แตกต่างกนั 

ในด้านการลงทุน พบการลงทุนในทองค ายังคงเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ขณะที่การลงทุนใน
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตวัอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และทรงตัวในกลุ่มผู้มีรายได้
สูง ถงึแมว้่าช่วงทีผ่่านมาราคาทองค าในตลาดโลกจะลดลงจาก 1,600 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปอนด ์(25,000 บาทต่อทองหนึ่งบาท
ในตลาดไทย) ในปี 2013 จนเหลอืเพยีง 1,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปอนด์ (18,000 บาทต่อทองหนึ่งบาทในตลาดไทย) ในปี 
2015 แต่จากการส ารวจพบว่ามเีพยีงกลุ่มผูม้รีายไดส้งูเท่านัน้ที่ลงทุนในทองค าเพิม่ ซึง่เพิม่ถงึ 9% ต่อปีโดยเน้นเพิม่ปรมิาณเงนิ
ลงทุนในแต่ละครัง้ ในขณะที่กลุ่มผูม้รีายไดป้านกลางมีมูลค่าการลงทุนค่อนขา้งคงที ่ส าหรบัการลงทุนในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์
พบว่า แมจ้ะมนีโยบายสนบัสนุนจากรฐับาลในช่วงปลายปี 2015 แต่กลุ่มผูม้รีายไดป้านกลางยงัคงชะลอการลงทุน โดยมีมูลค่า
การลงทุนลดลงเฉลีย่ถงึ 12% สว่นกลุ่มผูม้รีายไดส้งูยงัคงลงทุนอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัภาพรวมของตลาดคอนโดในปีทีผ่่าน
มาทีก่ารเตบิโตสว่นใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของคอนโดระดบัไฮเอนด ์ในขณะทีต่ลาดคอนโดทัว่ไปอยู่ในภาวะชะลอตวั 

ในด้านการใช้จ่ายพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางพยายามรักษาระดับการใช้จ่าย ในขณะที่กลุ่มรายได้สูง
ยังคงใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ จากสภาวะทางเศรษฐกจิที่ค่อนขา้งซบเซาในช่วงที่ผ่านมา ถึงแมว้่าจะได้รบั
ผลบวกจากราคาน ้ามนัทีล่ดลงสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายดา้นน ้ามนัลดลงรวม 23% ตามราคาน ้ามนัหน้าป ัม๊แลว้กต็าม แต่กลุ่มผูม้รีายได้
ปานกลางยงัใชจ้่ายอย่างระมดัระวงั ลดการซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟือยลง เช่น ค่าใชจ้่ายในกลุ่มเครื่องประดบัที่ลดลงเฉลีย่ 10% ต่อปี 
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นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้ยงัพยายามควบคุมค่าใชจ้่ายในการชอ้ปป้ิงแต่ละใบเสรจ็อกีดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มผูม้รีายไดป้าน
กลางยงัคงกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และระมดัระวงัการใช้จ่าย ในทางกลบักนักลุ่มผู้มีรายได้สูงยงัคงใช้จ่ายตามปกติ และมี
แนวโน้มทีจ่ะใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในแต่ละครัง้อกีดว้ย สงัเกตไดจ้ากราคาเฉลีย่ต่อครัง้ของการใชจ้่ายทัว่ไปทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั 
เช่น การชอ้ปป้ิงทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 5% ต่อปี 

ในด้านรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคพบว่ามีการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์มากข้ึน โดยกลุ่มผู้มีรายได้ 
ปานกลางเน้นความหลากหลายของประสบการณ์ ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้สูงเน้นความพิ เศษของ
ประสบการณ์ จากการส ารวจพบผูใ้ชบ้ตัรเครดติท่องเทีย่วและกนิอาหารนอกบา้นมากขึน้ สอดคลอ้งกบัเทรนดข์องผูบ้รโิภค
ยุคใหม่ โดยในดา้นการท่องเที่ยว ในกลุ่มผูม้รีายไดป้านกลางพบว่า มกีารใช้จ่ายกบัผู้ใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วทัง้ออนไลน์
และออฟไลน์สงูขึน้ถงึปีละ 10% และซือ้ตัว๋เครื่องบนิเฉลีย่บ่อยขึน้ถงึปีละ 15% อย่างไรกด็ ีแมก้ารใชจ้่ายเพื่อการท่องเทีย่วจะ
เตบิโตแต่เมื่อพจิารณาถงึมลูค่าการใชจ้่ายต่อครัง้กลบัพบว่ามรีาคาถูกลงราว 10% ทัง้นี้ สว่นหนึ่งมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ยุคใหม่ที่นิยมซื้อแพค็เกจหรอืค้นหาขอ้เสนอราคาพเิศษ เหน็ได้จากการเปลี่ยนมาจองแพค็เกจท่องเทีย่วผ่านเวบ็ไซต์ที่มกัมี
ส่วนลดแทนการจองผ่านโรงแรมโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มรีายได้ปานกลางระดบัล่างที่สามารถคน้หาขอ้เสนอพเิศษ และ
วางแผนเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วไดเ้หมาะสม จนสามารถจองตัว๋เครื่องบนิไดใ้นราคาถูกกว่าผูม้รีายไดป้านกลางระดบับนถงึ 30% 
ในทางกลบักนัในกลุ่มผูม้รีายไดส้งู ไม่พบว่ามคีวามถีใ่นการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้มากนกั แต่กลบัพบการเตบิโตของมลูค่าการใชจ้่าย
ในแต่ละครัง้ เช่น พกัโรงแรมแพงขึน้ 6% สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการยกระดบัประสบการณ์ท่องเทีย่วให้หรูหรา แปลกใหม่มากยิง่ขึน้ 
ซึง่การใชจ้่ายในรา้นอาหารกเ็ตบิโตในรปูแบบเดยีวกนั 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์มากข้ึน โดยมูลค่าการใช้จ่ายออนไลน์เติบโตถึง 
28% ในทุกกลุ่มรายได้ และลดการซื้อสินค้าหน้าร้านลง ทัง้นี้ มูลค่าการซื้อสนิค้าอเิล็กทรอนิกสแ์ละไอทีหน้าร้าน
ลดลงต่อเนื่องราว 7% ต่อปีและมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงต่อ โดยผลส ารวจของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) 
พบว่าตลาดออนไลน์ส าหรบัผูบ้รโิภค เตบิโตเกอืบ 4 เท่าใน 2 ปีทีผ่่านมา จนมมีลูค่ากว่า 4 แสนลา้นบาทในปจัจุบนั และสนิคา้ที่
นิยมซื้อทางออนไลน์มากที่สุดคือสนิค้าในกลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์และไอท ีนอกจากนี้ จากการส ารวจตลาดบตัรเครดติยงัพบว่า
ผูบ้รโิภคมมีูลค่าการใชจ้่ายออนไลน์ต่อครัง้สงูขึน้ถงึเฉลีย่ปีละ 24% และยงัมแีนวโน้มจะเตบิโตต่อ แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมี
ความเชื่อถอืในช่องทางออนไลน์มากขึน้ ทัง้นี้ เป็นทีน่่าสนใจว่ามูลค่าการซือ้สนิคา้ออนไลน์เฉลี่ยต่อครัง้แปรผนัตรงกบัรายได้
ของผูซ้ือ้ โดยการส ารวจในครัง้นี้พบว่ากลุ่มผูม้ีรายไดส้งูซือ้สนิคา้ออนไลน์ราคาเฉลีย่ต่อครัง้แพงกว่าผูบ้รโิภครายไดป้านกลาง
ระดบับนถงึ 2 เท่า และแพงกว่าผูบ้รโิภครายไดป้านกลางระดบัล่างถงึ 3 เท่า 

Implication   

 

 

 

ผู้ประกอบการควรจับตลาดให้ถูกจุด เลือกลงทุนในกลุ่มที่มีการใช้จ่ายเติบโตดี ซึ่ง
จากภาพรวมการใชจ้่ายในปจัจุบนั คอื กลุ่มผูม้รีายไดส้งู ดงันัน้ กลุ่มธุรกจิควรเน้นการลงทุนในกลุ่ม
สินค้าและบริการระดับไฮเอนด์ ที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ และหากธุรกิจนัน้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดใ้นระยะยาวจะยิง่โดดเด่นน่าสนใจ 

   ผู้ประกอบการที่เน้นลูกค้ารายได้ปานกลางควรปรับตัว โดยให้ความส าคัญกับ
บริการและประสบการณ์ที่น าเสนอให้ลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงการใช้
ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ เพื่อรกัษาสว่นแบ่งทางการตลาดในระยะยาว ผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามส าคญักบัประสบการณ์ทีล่กูคา้จะไดร้บั นอกเหนือไปจากสนิคา้และบรกิารหลกัของรา้น 
ธุรกจิควรมกีารปรบัตวัใหน่้าสนใจอยู่เสมอ ทัง้นี้ ช่องทางออนไลน์กเ็ป็นสือ่ส าคญัทีช่่วยสรา้งการรบัรู้
ของลูกคา้ในวงกวา้ง อย่างไรกด็ ีการออกโปรโมชัน่ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม จรงิใจ เนื่องจากคน
รุ่นใหม่มแีนวโน้มตรวจสอบขอ้มลูมากขึน้ 
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   ธุรกิจในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุนควรเน้นจับตลาดไฮเอนด ์ทัง้นี้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
ปานกลางส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการใช้จ่ายตึงตวั จ าเป็นต้องลดการลงทุนลง กลุ่มสนิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุนควรมุ่งเน้นไปยงักลุ่มไฮเอนด์ที่ยังมีความพร้อมในการลงทุน โดยเฉพาะในเวลานี้ที่อตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มผูม้รีายได้สงูก าลงัมองหาการลงทุนในดา้นอื่นที่ไดผ้ลตอบแทน
สงูกว่า 

 
รปูที ่1: นบัตัง้แต่ปี 2013 ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มการใชจ้่ายต่อคนลดลง แมม้ลูค่าตลาดบตัรเครดติจะเตบิโต  
 

มลูค่าการใชบ้ตัรเครดติ และมลูค่าการใชจ้่ายเฉลีย่ต่อบตัร 
 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
รปูที ่2: การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มชอ้ปป้ิงและน ้ามนั 
 

สดัส่วนการใชจ้่ายในดา้นต่างๆ ในปี 2015 
 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

หน่วย: % 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

รปูที ่3: การใชจ้่ายในกลุ่มประสบการณ์และสนิคา้ออนไลน์เตบิโตไดด้ ีโดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบักลุ่มสนิคา้ทัว่ไป 
 

อตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีในการใชจ้่ายดา้นต่างๆ ในปี 2015 เทยีบกบัปี 2013 
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ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารไทยพาณิชย ์

 
โดย :    ปญัจรตัน์ กติตจิรญูวทิย ์(panjarat.kitticharoonwit@scb.co.th) 

Economic Intelligence Center (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
EIC Online: www.scbeic.com  
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