
ถอดรหััสผู้้�บริโภค 
ยุุค COVID-19 
การเงิินวิิกฤต  
การใช้้ชี้วิิตไม่่เหมื่อนเดิิม่

รายงานผลสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภคไทยกว่า 3 พัันรายต่่อการเปล่�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและพัฤติ่กรรมในช่่วง COVID-19 และแนวโน�มห็ลังวิกฤต่คล่�คลาย
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บทสรุปผู้้้บริหาร 

วิิกฤต COVID-19 ส่งิผู้ลให้สถานะทางิเศรษฐกิจของิผู้้้บริโภคไทยเปลี�ยนแปลงิไปอย่างิไร? 
และผู้้้บริโภคมี่มุ่ม่ม่องิต่ออนาคตอย่างิไร? 

วิิกฤต COVID-19 ส่งิผู้ลให้ผู้้้บริโภคปรับเปลี�ยนพฤติกรรม่อย่างิไร? 
และผู้้้บริโภคมี่แนวิโน้ม่การปรับตัวิภายหลังิสถานการณ์์คลี�คลายอย่างิไร?
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บทสรุป
ผู้้�บริหัาร



ท่�มา : จากการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 โดยข้�อม้ลท่�นำามาคำานวณมาจากจำานวนผ้�ต่อบแบบสำอบถึามทั�งสิำ�น 3,205 คน

56% 52%

87% 78%

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่่�ม่หน้่� ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามรายได้น้้อย ของผู้้้ตอบแบบสอบถามรายได้น้้อยที่่�ม่หน้่�

มีีปัญหัา 
การชำำาระหันีี้�

มีีสภาพคล่่องทางการเงินี้ 
ไมี่เกินี้ 6 เดือนี้

คนี้รายุได�นี้�อยุที�มีีปัญหัา
รายุได�ไมี่พอรายุจ่่ายุ 

คนี้รายุได�นี้�อยุที�มีีปัญหัา
การชำำาระหันีี้�

ผู้้�บริโภคกำาลั่งเผู้ชิำญปัญหัารายุได�ไม่ีพอใชำ�จ่่ายุ จากการที�วิิกฤต COVID-19 ส่งิผู้ลต่อรายได้ิของิผู้้้บริโภค 
ในวิงิกว้ิางิ สะท้อนจากการที�ผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ส่วินใหญ่่ระบุว่ิา ตนมี่รายได้ิที�ลดิลงิในช่้วิงิ COVID-19 และกำาลังิเผู้ชิ้ญ่
ปัญ่หารายได้ิไม่่พอรายจ่าย ซ่ึ่�งิอาจนำาไปส่้การก้้ยืม่ม่าเพื�อช้ดิเช้ยการบริโภคส่วินที�เกินรายได้ิปัจจุบัน

นี้อกจ่ากนีี้� ผู้้�บริโภคยัุงมีีปัญหัาหันีี้�แล่ะมีีสภาพคล่่องที�นี้�อยุ โดิยเกินคร่�งิหน่�งิของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ที�มี่หนี�เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หา
ในการช้ำาระหนี� (40% เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หาอย่้บ้างิ และ 16% เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หาหนัก) ซ่ึ่�งิในกลุ่ม่นี�ส่วินใหญ่่เป็นผู้้้ที�มี่รายได้ิลดิลงิ ทั�งินี� 
ปัญ่หาทั�งิด้ิานรายได้ิและภาระหนี�อาจนำาไปส่้การเก็บออม่ได้ิน้อยลงิหรือไม่่ได้ิเลยในช่้วิงิ COVID-19 ของิคนส่วินใหญ่่ และกระทบ
ต่อเนื�องิไปยังิการมี่สภาพคล่องิทางิการเงิินที�น้อย ตอกยำ�าให้สถานะทางิการเงิินของิครัวิเรือนแย่ลงิและอาจฟ้ื้�นตัวิได้ิช้้า

ทั�งนีี้�ผู้้�ที�ได�รับผู้ล่กระทบจ่ากวิิกฤต COVID-19 มีากที�สุด คือ กลุ่่มีผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุ (รายได้ิไม่่เกิน 1.5 หมื่�นบาทต่อเดืิอน) 
ซ่ึ่�งิเป็นกลุ่ม่ที�เปราะบางิอย่้ก่อนแล้วิ และจะยิ�งิทำาให้ปัญ่หาควิาม่เหลื�อม่ลำ�าทางิด้ิานรายได้ิของิไทยมี่เพิ�ม่ม่ากข่�น โดิยผู้้้ตอบ
แบบสอบถาม่ที�มี่รายได้ิน้อยมี่สัดิส่วินคนที�รายได้ิลดิลงิส้งิที�สุดิ นำาไปส่้การมี่ปัญ่หารายได้ิไม่่พอรายจ่ายและปัญ่หา 
การช้ำาระหนี�ที�หนักกว่ิา

48% 63%
ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

รายุได�ล่ดล่งในี้ชำ่วิง 
COVID-19

มีีปัญหัารายุได� 
ไมี่พอรายุจ่่ายุ 

ผู้ล่สำารวิจ่ผู้้�บริโภคของ EIC สะท�อนี้ใหั�เห็ันี้ถึง 3 ปัญหัาสำาคัญของภาคครัวิเรือนี้อันี้เป็นี้ผู้ล่ที�เกิดจ่ากวิิกฤต COVID-19  
ได�แก่ (1) ปัญหัารายุได�ไม่ีพอใชำ�จ่่ายุ (2) ปัญหัาภาระหันีี้� แล่ะ (3) ปัญหัาสภาพคล่่อง โดิยเฉพาะกลุ่ม่รายได้ิน้อยที�เผู้ชิ้ญ่ 
ปัญ่หาหนักกว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ
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ส่่วนท่ี่� 1 ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร



ห็มายเห็ตุ่ : *บริการด�านสุำข้ภาพัและความงาม เช่่น ฟิิต่เนสำ สำปา เสำริมความงาม เป็นต่�น
ท่�มา : จากการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 โดยข้�อม้ลท่�นำามาคำานวณมาจากจำานวนผ้�ต่อบแบบสำอบถึามทั�งสิำ�น 3,205 คน

เมืี�อถามีถึงมุีมีมีองต่ออนี้าคต ผู้้�บริโภคส่วินี้ใหัญ่มีองว่ิารายุได�แล่ะการใชำ�จ่่ายุจ่ะยัุงไม่ีเพิ�มีขึ�นี้ในี้ระยุะสั�นี้ และมี่จำานวินไม่่น้อยที�ประเมิ่น
ว่ิารายได้ิและการใช้้จ่ายของิตนจะลดิต่อเนื�องิแม้่สถานการณ์์ COVID-19 คลี�คลาย สะท้อนถ่งิการใช้้จ่ายในภาพรวิม่ที�จะฟ้ื้�นตัวิได้ิอย่างิช้้า ๆ 
อยุ่างไรก็ดี การใชำ�จ่่ายุบางหัมีวิดมีีแนี้วิโนี้�มีฟ้ื้�นี้ตัวิได�ดีจ่ากอุปสงค์คงค�าง (pent-up demand) โดิยเฉพาะการใช้้จ่ายของิกลุ่ม่รายได้ิส้งิ

รายุได�ของผู้้�บริโภคจ่ะยัุงไม่ีฟ้ื้�นี้ตัวิในี้ระยุะสั�นี้ โดิยผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ส่วินใหญ่่คาดิว่ิารายได้ิจะไม่่เพิ�ม่ข่�นในอีก  
6 เดืิอนข้างิหน้า และมี่บางิส่วินคาดิว่ิารายได้ิจะไม่่มี่ทางิกลับไปเท่าก่อน COVID-19 โดิยเฉพาะกลุ่ม่รายได้ิน้อยที�มี่ 
การคาดิการณ์์รายได้ิในอนาคตที�แย่กว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ ซ่ึ่�งิการที�รายได้ิฟ้ื้�นตัวิได้ิช้้าจะกดิดัินการใช้้จ่ายของิผู้้้บริโภค 
และการฟ้ื้�นตัวิของิเศรษฐกิจภายในประเทศ

ด�านี้การใชำ�จ่่ายุที�ล่ดล่งในี้ช่ำวิง COVID-19 ก็จ่ะยัุงไม่ีได�ฟ้ื้�นี้ตัวิได�เร็วิแมี�หัลั่งสถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ ทั�งินี�ผู้ลกระทบ 
จากวิิกฤต COVID-19 ส่งิผู้ลให้ผู้้้บริโภคมี่การปรับลดิการใช้้จ่ายลงิค่อนข้างิม่าก และหลังิสถานการณ์์ COVID-19 
คลี�คลายคาดิว่ิาการใช้้จ่ายจะฟ้ื้�นตัวิอย่างิค่อยเป็นค่อยไป เนื�องิจากผู้้้บริโภคยังิระมั่ดิระวัิงิการใช้้จ่ายค่อนข้างิม่าก  
โดิยเฉพาะกลุ่ม่ที�มี่รายได้ิน้อยซ่ึ่�งิเป็นกลุ่ม่ที�ได้ิรับผู้ลกระทบม่ากกว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ 

อยุ่างไรก็ดี การใชำ�จ่่ายุบางหัมีวิดมีีแนี้วิโนี้�มีฟ้ื้�นี้ตัวิดีจ่าก pent-up demand ในี้ช่ำวิง COVID-19 โดิยส่วินใหญ่่มี่แนวิโน้ม่
กลับไปใช้้จ่ายในหม่วิดิที�เกี�ยวิกับกิจกรรม่นอกบ้านหลังิสถานการณ์์คลี�คลาย โดิยเฉพาะกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิส้งิซ่ึ่�งิเป็นกลุ่ม่ที�ยังิมี่กำาลังิซืึ่�อ 
โดิย 66% ของิผู้้้มี่รายได้ิส้งิ (รายได้ิม่ากกว่ิา 1 แสนบาทต่อเดืิอน) ระบุว่ิาจะออกม่าใช้้จ่ายในการท่องิเที�ยวิภายในประเทศและ 
ใช้้บริการด้ิานสุขภาพและควิาม่งิาม่ภายใน 6 เดืิอน ขณ์ะที�มี่เพียงิ 30% ของิผู้้้รายได้ิน้อยที�จะออกม่าใช้้จ่ายในหม่วิดิดัิงิกล่าวิ

62%

61%

16%

43%

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

คาดวิ่ารายุได�ในี้อีก  
6 เดือนี้จ่ะไมี่เพิ�มีขึ�นี้ 

ใชำ�จ่่ายุซืื้�อสินี้ค�าแล่ะบริการ
ล่ดล่ง ในี้ชำ่วิง COVID-19

มีองวิ่ารายุได�ของตนี้ 
จ่ะไมี่มีีทางกลั่บมีาเหัมืีอนี้เดิมี 

ยัุงคงจ่ะชำะล่อการใชำ�จ่่ายุ
สินี้ค�าแล่ะบริการ แมี�ในี้ชำ่วิง
หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ

52% 39%
ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด ของผู้้้ตอบแบบสอบถามที่้�งหมด

จ่ะใชำ�จ่่ายุในี้การเที�ยุวิในี้ประเทศ 
ภายุในี้ 6 เดือนี้หัลั่งจ่ากที� 

สถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ

จ่ะใชำ�บริการด�านี้สุขภาพ*  
ภายุในี้ 6 เดือนี้หัลั่งจ่าก 
ที�สถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ
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จากภาวิะเศรษฐกิจช้ะลอตัวิทำาให้ผู้้้บริโภคมี่กำาลังิซืึ่�อลดิลงิและระมั่ดิระวัิงิการใช้้จ่ายม่ากข่�น ทั�งิยังิมี่ควิาม่เชื้�อมั่�นที�ไม่่ดีินัก การใชำ�จ่่ายุ 
บางหัมีวิดจึ่งมีีแนี้วิโนี้�มีฟ้ื้�นี้ตัวิค่อนี้ข�างจ่ำากัด ขณ์ะเดียุวิกันี้ ผู้้�บริโภคก็มีีการเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีทั�งด�านี้การใชำ�เทคโนี้โล่ยีุแล่ะการเปลี่�ยุนี้ 
มีาทำางานี้ที�บ�านี้มีากขึ�นี้ในี้ช่ำวิง COVID-19 โดยุพฤติกรรมีบางอยุ่างจ่ะยัุงคงอยุ่้แมี� COVID-19 คลี่�คล่ายุ (New Normal)

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ พฤติกรรมีที�ผู้้�บริโภคปรับเปลี่�ยุนี้ในี้ช่ำวิงที�ผู่้านี้มีา มีีแนี้วิโนี้�มีที�จ่ะยัุงคงอยุ่้ต่อเนืี้�อง หัรือกล่ายุเป็นี้ New Normal แมี�จ่ะล่ดนี้�อยุล่งบ�าง 
จ่ากที�เคยุทำาในี้ช่ำวิง COVID-19 
• ผู้้�บริโภคกวิ่า 86% ระบุวิ่าจ่ะยุังคงซื้ื�อสินี้ค�าออนี้ไล่นี้์ต่อไปแมี�สถานี้การณ์์ COVID-19 คล่ี�คล่ายุ อีกพฤติกรรมีผู้้�บริโภคที�มีีแนี้วิโนี้�มีจ่ะกล่ายุเป็นี้ New Normal  

ได�แก่ การใชำ�เวิล่าทำากิจ่กรรมีที�บ�านี้ที�ผู้้�บริโภคส่วินี้ใหัญ่ (91%) ระบุว่ิาจ่ะยัุงคงทำาต่อไป เช่้นเดีิยวิกันกับการปรับปรุงิ-ตกแต่งิบ้าน (67%) และการใช้้บริการ food  
delivery (67%) ซ่ึ่�งิคาดิว่ิาพฤติกรรม่กลุ่ม่นี�ได้ิรับแรงิสนับสนุนจากเทรนด์ิการทำางิานที�บ้านที�หลายองิค์กรมี่แนวิโน้ม่ปรับใช้้แบบระยะยาวิ ทำาให้การใช้้เวิลาที�บ้านของิ 
ผู้้้บริโภคจะเพิ�ม่ข่�นตาม่ม่า 

• อยุ่างไรก็ตามี กลุ่่มีพฤติกรรมีดังกล่่าวิมีีแนี้วิโนี้�มีล่ดล่งบ�างเมืี�อสถานี้การณ์์คล่ี�คล่ายุ เพราะอาจ่ถ้กทดแทนี้ด�วิยุทางเล่ือกนี้อกบ�านี้ โดิยเฉลี�ยประม่าณ์ 25-30%  
ของิผู้้้บริโภคระบุว่ิาจะยังิคงิพฤติกรรม่การซืึ่�อของิออนไลน์และการใช้้เวิลาที�บ้าน แต่จะลดิน้อยลงิจากที�เคยทำาในช่้วิงิ COVID-19 ทั�งินี�สาเหตุอาจม่าจากการมี่ทางิเลือก 
ม่ากข่�นเมื่�อบริการที�ทดิแทนกันได้ิแบบออฟื้ไลน์ เช่้น ห้างิสรรพสินค้า ร้านอาหาร กลับม่าเปิดิให้บริการได้ิม่ากข่�น

• ควิามีต�องการท่องเที�ยุวิต่างประเทศเกิดขึ�นี้ชำ�ากวิ่าควิามีต�องการต่อบริการในี้ประเทศ ตามีข�อจ่ำากัดด�านี้การเดนิี้ทางระหัวิ่างประเทศแล่ะควิามีเชำื�อมัี�นี้ในี้การเดนิี้ทางไกล่  
โดิยกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิส้งิมี่แนวิโน้ม่เริ�ม่เที�ยวิต่างิประเทศเร็วิกว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ คล้ายคล่งิกับแนวิโน้ม่ของิ pent-up demand ต่อบริการในประเทศ จากผู้ลการตอบแบบสอบถาม่ 
พบว่ิา 48% ของิกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิส้งิมี่แผู้นท่องิเที�ยวิต่างิประเทศภายใน 1 ปีหลังิ COVID-19 คลี�คลาย เทียบกับกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิน้อยที�มี่เพียงิ 10% เท่านั�น

• คนี้ส่วินี้ใหัญ่ยัุงไมี่มีีแผู้นี้การใชำ�จ่่ายุที�เกี�ยุวิกับสนิี้ค�าคงทนี้ที�มีีมี้ล่ค่าส้ง ได�แก่ บ�านี้แล่ะรถ ในี้ระยุะสั�นี้ จากผู้ลของิรายไดิ้ที�มี่แนวิโนม้่ฟื้้�นตวัิไดิ้ช้้า ประกอบกับควิาม่เช้ื�อม่ั�น 
ผู้้้บริโภคที�ยังิซึ่บเซึ่า โดิยมี่เพียงิราวิ 10% ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่เท่านั�น ที�วิางิแผู้นซืึ่�อสินค้าคงิทนภายใน 1 ปีหลังิ COVID-19 คลี�คลาย ทั�งินี�เมื่�อพิจารณ์าแยกตาม่ระดัิบ 
รายได้ิ พบว่ิา ไม่่ได้ิมี่ควิาม่แตกต่างิของิควิาม่เร็วิในการกลับม่าใช้้จ่ายระหว่ิางิกลุ่ม่รายได้ิอย่างิมี่นัยสำาคัญ่ สัดิส่วินของิผู้้้มี่รายได้ิส้งิที�จะซืึ่�อบ้านหรือรถภายใน 1 ปีนั�น  
ใกล้เคียงิกับสัดิส่วินของิคนรายได้ิน้อยที�มี่แผู้นดัิงิกล่าวิ

ท่�มา : จากการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 โดยข้�อม้ลท่�นำามาคำานวณมาจากจำานวนผ้�ต่อบแบบสำอบถึามทั�งสิำ�น 3,205 คน
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ส่่วนท่ี่� 1 ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร



เพศ อาชีำพปัจ่จุ่บันี้

รายุได�เฉลี่�ยุต่อเดือนี้

สาขาธุุรกิจ่ของอาชีำพปัจ่จุ่บันี้

ช่ำวิงอายุุ

ที�อยุ่้อาศัยุ

ข้อม้่ลสถิติที�สำาคัญ่จากการสำารวิจควิาม่คิดิเห็นผู้้้บริโภคของิ EIC (EIC Consumer Survey) ผู่้านช่้องิทางิออนไลน์ 
ระหว่ิางิวัินที� 27 สิงิหาคม่ ถ่งิ 27 กันยายน 2021 มีีผู้้�ตอบแบบสอบถามีทั�งสิ�นี้ 3,205 คนี้

60.9%

35.7%

3.4%

44.0%

17.1%

15.7%

11.0%

7.0%

5.3%

12.0%

10.5%

10.5%

6.7%

6.5%

5.0%

4.5%

4.4%

3.8%

3.3%

3.0%

33.3%

19.3%

17.3%

14.9%

10.8%

4.5%

หญิ่งิ

ช้าย

LGBTQIA+

พนักงิานบริษัทเอกช้น

ฟื้รีแลนซ์ึ่/รับจ้างิ

เกษียณ์/ว่ิางิงิาน/อื�น ๆ

พนักงิานรัฐวิิสาหกิจ/ภาครัฐ

เจ้าของิกิจการไม่่มี่ล้กจ้างิ

เจ้าของิกิจการที�มี่ล้กจ้างิ

ค้าส่งิ-ค้าปลีก

การเงิิน-การธุนาคาร-ประกันภัย

ท่องิเที�ยวิ

การผู้ลิตสินค้า

การก่อสร้างิ-อสังิหาริม่ทรัพย์

บริการวิิช้าชี้พ-ราช้การ

บริการด้ิานสุขภาพ

การศ่กษา

เทคโนโลยี

เกษตรกรรม่, ประม่งิ

การขนส่งิสินค้า

1 - 15,000

15,001-30,000

30,001-50,000

50,001-100,000

ม่ากกว่ิา 100,000

ไม่่มี่รายได้ิ

Gen X (39-54 ปี)

Gen Y (22-38 ปี)

Baby Boomer (55-73 ปี)

Gen Z (15-21 ปี)

Silent Gen (74 ปี+)

ไม่่ระบุ

กรุงิเทพ-ปริม่ณ์ฑล

ภาคกลางิ

ภาคใต้

ภาคอิสาน

ภาคเหนือ

ไม่่ระบุ

ต่างิประเทศ

44.4%

34.5%

18.0%

2.5%

0.3%

0.3%

59.5%

14.8%

8.8%

8.7%

7.7%

0.5%

0.2%

หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

ห็มายเห็ตุ่ : ผ้�ต่อบแบบสำอบถึามบางส่ำวนไม่ได�อย่้ในสำาข้าธุุรกิจข้�างต่�น เช่่น ผ้�ท่�ทำาอาช่่พัรับจ�างทั�วไป
นักเร่ยน/นักศึกษา เกษ่ยณอายุ ว่างงาน เป็นต่�น
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ส่่วนท่ี่� 1 ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร



วิิกฤต COVID-19 ส่งผู้ล่ใหั�สถานี้ะทางเศรษฐกิจ่ 
ของผู้้�บริโภคไทยุเปลี่�ยุนี้แปล่งไปอยุ่างไร? 
แล่ะผู้้�บริโภคมีีมุีมีมีองต่ออนี้าคตอยุ่างไร?

ส่วินที� 1



ผู้ลสำารวิจผู้้้บริโภคของิ EIC สะท้อนให้เห็นถ่งิ 3 ปัญ่หาสำาคัญ่ของิภาคครัวิเรือนอันเป็น 
ผู้ลที�เกิดิจากวิิกฤต COVID-19 ได้ิแก่ (1) ปัญ่หารายได้ิไม่่พอใช้้จ่าย (2) ปัญ่หาภาระหนี�  
และ (3) ปัญ่หาสภาพคล่องิ ซ่ึ่�งิทั�งิ 3 ปัญ่หามี่แนวิโน้ม่จะส่งิผู้ลต่อกัน เช่้น เมื่�อมี่ปัญ่หาหนี� 
มั่กจะมี่ปัญ่หาด้ิานการใช้้จ่ายด้ิวิย เป็นต้น
 
ผู้ลสำารวิจยังิชี้�ให้เห็นว่ิา ผู้้้ที�ได้ิรับผู้ลกระทบม่ากประกอบไปด้ิวิย กลุ่ม่ผู้้้ทำางิานในธุุรกิจ 
ที�เกี�ยวิข้องิกับการท่องิเที�ยวิ และกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิน้อยซ่ึ่�งิเป็นกลุ่ม่ที�มี่ควิาม่เปราะบางิส้งิ 
เป็นทุนเดิิม่ สะท้อนถ่งิผู้ลกระทบทางิเศรษฐกิจในรอบนี�ที�มี่ควิาม่รุนแรงิม่ากเป็นพิเศษ 
ต่อคนกลุ่ม่นี� ส่งิผู้ลซึ่ำ�าเติม่ปัญ่หาควิาม่เหลื�อม่ลำ�าทางิเศรษฐกิจได้ิในอนาคต

ผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่ยังิม่องิว่ิา รายได้ิและการใช้้จ่ายจะยังิไม่่ได้ิเพิ�ม่ม่ากนักในระยะต่อไป และมี่
จำานวินไม่่น้อยที�ยังิประเมิ่นว่ิา รายได้ิและรายจ่ายของิตนจะยังิลดิลงิต่อเนื�องิแม้่ COVID-19 
คลี�คลายแล้วิก็ตาม่ ถือเป็นตัวิบ่งิชี้�ว่ิาการใช้้จ่ายของิผู้้้บริโภคในประเทศซ่ึ่�งิเป็นแรงิขับเคลื�อน
สำาคัญ่ของิเศรษฐกิจไทยนั�นจะฟ้ื้�นตัวิได้ิอย่างิช้้า ๆ

ท่�มา : จากการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021
โดยข้�อม้ลท่�นำามาคำานวณมาจากจำานวนผ้�ต่อบแบบสำอบถึามทั�งสิำ�น 3,205 คน
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ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร ส่่วนท่ี่� 1



วิิกฤตเศรษฐกิจที�เกิดิจากการแพร่ระบาดิของิ COVID-19 
ส่งผู้ล่ใหั�รายุได�ของผู้้�บริโภคล่ดล่งในี้วิงกวิ�าง  

และผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่ยังิคาดิการณ์์ว่ิา 
รายุได�ในี้อนี้าคตจ่ะยัุงไม่ีกลั่บมีาในี้ระยุะเวิล่าอันี้ใกล่�นีี้�
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ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร ส่่วนท่ี่� 1



ผู้้�ตอบแบบสอบถามีเกือบครึ�งหันึี้�งรายุได�ล่ดล่งในี้ช่ำวิง COVID-19 
และเมื่�อม่องิไป 6 เดืิอนข้างิหน้า ส่วินใหญ่่ (62%) คาดิว่ิารายได้ิตนเองิจะยังิไม่่เพิ�ม่ข่�น

ผู้้�ตอบแบบสอบถามีเกือบครึ�งหันึี้�ง (48%) รายุได�ล่ดล่ง 
ในี้ช่ำวิง COVID-19 ขณ์ะที�อีก 28% ได�รายุได�เท่าเดิมี  
โดยุมีีเพียุง 24% ที�มีีรายุได�เพิ�มีขึ�นี้
คำาถามี : รายุได�ปัจ่จุ่บันี้ของคุณ์เทียุบรายุได�ก่อนี้ COVID-19* เป็นี้อยุ่างไร?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

คำาถามี : คุณ์คาดว่ิา รายุได� 6 เดือนี้ข�างหันี้�าของคุณ์เทียุบรายุได�ปัจ่จุ่บันี้จ่ะเป็นี้อยุ่างไร?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

ผู้้�ตอบแบบสอบถามีส่วินี้ใหัญ่กว่ิา 62% ยัุงไม่ีคิดว่ิา 
รายุได�ตนี้เองจ่ะเพิ�มีขึ�นี้ โดยุ 39% คิดว่ิารายุได�จ่ะเท่าเดิมี  
อีก 23% คิดว่ิารายุได�จ่ะล่ดล่งอีก

ห็มายเห็ตุ่ : *รายได�ก่อน COVID-19 ห็มายถึึง รายได�เฉล่�ยท่�เคยได�รับในช่่วงปี 2019
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

8%

16%

28%

18%

30%

8%

30%

39%

16%

7%

65% ของิคนกลุ่ม่นี�เป็น 
ผู้้้ที�มี่รายได้ิลดิลงิในช่้วิงิ 
COVID-19 โดิยส่วินใหญ่่
เป็นผู้้้มี่รายได้ิน้อย หรือ 
ผู้้้ที�มี่อาชี้พอิสระ หรือ 
อย่้ในธุุรกิจที�เกี�ยวิกับ 

การท่องิเที�ยวิ

เพ่ิ่�มข้�น้
มากกว่่า 10%

เพ่ิ่�มข้�น้
มากกว่่า 10%

เพ่ิ่�มข้�น้ 
ใน้ช่่ว่ง 1-10%

เพ่ิ่�มข้�น้ 
ใน้ช่่ว่ง 1-10%

เท่ี่าเด่ม เท่ี่าเด่มลดลง 
ใน้ช่่ว่ง 1-10%

ลดลง 
ใน้ช่่ว่ง 1-10%

ลดลง 
มากกว่่า 10%

ลดลง 
มากกว่่า 10%

24% 28% 38%48% 62%

ช่ำวิง COVID-19 ช่ำวิง 6 เดือนี้ข�างหันี้�า
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ผู้้้ที�คาดิว่ิารายได้ิไม่่มี่ทางิกลับม่าเท่าเดิิม่ 
ประกอบไปด้ิวิยคนในทุกระดัิบชั้�นรายได้ิ 
แต่ส่วินใหญ่่ถ่งิ 
  

เป็นผู้้้มี่รายได้ิน้อย ซ่ึ่�งิส่วินม่ากเป็นคน
ทำางิานในภาคการท่องิเที�ยวิและค้าปลีก

ผู้้�ตอบส่วินี้ใหัญ่คาดว่ิารายุได�ตนี้เองจ่ะกลั่บมีาเท่ากับก่อนี้ COVID-19 ตั�งแต่ปีหันี้�าเป็นี้ต�นี้ไป
อย่างิไรก็ตาม่ ยังิมี่คนจำานวินไม่่น้อยที�ม่องิว่ิารายได้ิของิตนจะไม่่มี่ทางิกลับม่าเหมื่อนเดิิม่

ห็มายเห็ตุ่ : *รายได�ก่อน COVID-19 ห็มายถึึง  รายได�เฉล่�ยท่�เคยได�รับในช่่วงปี 2019
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

25%

9%

17%

19%

7.4% 7.0%

16%

เท่ี่าก้บหรือส้งกว่่าก่อน้ 
COVID-19 อย่้แล้ว่

ภายใน้ส่�น้ปีีน่้� 
(ปีี 2021)

ภายใน้คร้�งปีีแรกของ 
ปีีหน้้า (ปีี 2022)

ภายใน้คร้�งหล้งของ 
ปีีหน้้า (ปีี 2022)

ภายใน้ 
ส่�น้ปีี 2023

หล้ง
ปีี 2023

ไม่ม่ที่าง
กล้บมาเท่ี่าเด่ม

ปี 2021 = 34% ปี 2022 เป็นี้ต�นี้ไป = 50%

คำาถามี : คุณ์คาดว่ิา รายุได�ของคุณ์จ่ะกลั่บมีาเท่ากับก่อนี้ COVID-19* ในี้ช่ำวิงเวิล่าใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

63%

12

ส่่วนท่ี่� 2 นัยต่่อธุุรกิิจบที่ส่รุปผู้้�บริหาร ส่่วนท่ี่� 1



ในี้กลุ่่มีผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุ มีีสัดส่วินี้ผู้้�ที�มีีรายุได�ปัจ่จุ่บันี้ล่ดล่งส้งกว่ิา 
และมี่การคาดิการณ์์รายได้ิในอนาคตที�แย่กว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ

ในี้กลุ่่มีผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุ มีีสัดส่วินี้ผู้้�ที�มีีรายุได�ปัจ่จุ่บันี้ล่ดล่ง
เมืี�อเทียุบกับช่ำวิงก่อนี้ COVID-19 ส้งกว่ิากลุ่่มีอื�นี้ ๆ 

คำาถามี : รายุได�ปัจ่จุ่บันี้ของคุณ์เทียุบรายุได�ก่อนี้ COVID-19* เป็นี้อยุ่างไร?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่รายได้ิ

คำาถามี : คุณ์คาดว่ิา รายุได�ของคุณ์จ่ะกลั่บมีาเท่ากับก่อนี้ COVID-19* ในี้ช่ำวิงเวิล่าใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่รายได้ิ

กลุ่่มีผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุคาดว่ิารายุได�ของตนี้จ่ะกลั่บมีาเท่า 
ช่ำวิงก่อนี้ COVID-19 ชำ�ากว่ิากลุ่่มีอื�นี้ ๆ แล่ะเกินี้ 1 ในี้ 4  
คาดว่ิารายุได�จ่ะไม่ีมีีทางกลั่บมีาเท่าเดิมี

ห็มายเห็ตุ่ : *รายได�ก่อน COVID-19 ห็มายถึึง  รายได�เฉล่�ยท่�เคยได�รับในช่่วงปี 2019
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ไม่ีเกินี้ 15,000

30,001-50,000

15,001-30,000

50,001-100,000

มีากกว่ิา 100,000

41% 9%

31% 22%

20% 34%

23% 43%

21% 49%

22% 12%

19% 10%

15% 8%

12% 7%

11% 6%

19% 37%

31% 40%

36% 38%

34% 29%

34% 28%

9% 16%

12% 15%

21% 13%

22% 14%

24% 10%

9% 26%

7% 13%

8% 8%

10% 8%

10% 8%

ลดลงมากกว่่า 10% ลดลงใน้ช่่ว่ง 1-10% เท่ี่าเด่ม

เพ่ิ่�มข้�น้มากกว่่า 10%เพ่ิ่�มข้�น้ใน้ช่่ว่ง 1-10%

รายได้ปัีจจุบ้น้เท่ี่าก้บหรือส้งกว่่าก่อน้ COVID-19 อย่้แล้ว่ ภายใน้ 2021

ภายใน้ 2022 ต้�งแต่ 2023 ไม่ม่ที่างกล้บมาเท่ี่าเด่ม
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รายได้ิที�ลดิลงิของิผู้้้บริโภค นี้ำาไปส่้การเผู้ชิำญปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ  
ปัญหัาภาระการชำำาระหันีี้� แล่ะปัญหัาสภาพคล่่องที�นี้�อยุ โดิยเฉพาะกลุ่ม่รายได้ิน้อย 

ซ่ึ่�งิยิ�งิตอกยำ�าปัญ่หาควิาม่เหลื�อม่ลำ�าทางิด้ิานรายได้ิของิไทย
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ปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ :  
รายได้ิที�ลดิลงิส่งิผู้ลให้ 
คนส่วินใหญ่่ประสบปัญ่หา 
รายได้ิไม่่พอรายจ่าย  
โดิยเฉพาะกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิน้อย

ผู้้�ตอบถึง 63% ประสบปัญหัา 
รายุได�ไม่ีพอใชำ�ไม่ีมีากก็นี้�อยุ

ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ผู้้�ที�มีีรายุได�นี้�อยุมีีสัดส่วินี้ผู้้�ที�มีีปัญหัา
รายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุที�ส้งกว่ิา

ไม่่เกิน 15,000

30,001-50,000

15,001-30,000

50,001-100,000

ม่ากกว่ิา 100,000

ม่ปัีญหาบ่อยคร้�ง ม่ปัีญหาบางคร้�ง ไม่ม่ปัีญหา

44%

20%

11%

10%

5%

43%

50%

39%

29%

21%

14%

31%

50%

61%

73%

คำาถามี : ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา คุณ์มีีปัญหัารายุได�ไม่ีพอกับค่าใชำ�จ่่ายุหัรือไม่ี?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่รายได้ิ

คำาถามี : ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา คุณ์มีีปัญหัา
รายุได�ไม่ีพอกับค่าใชำ�จ่่ายุหัรือไม่ี?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

63% ประสบปัญ่หา 
รายได้ิไม่่พอใช้้ไม่่ม่ากก็น้อย

แม้่ในกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิส้งิเกิน 1 แสนต่อเดืิอนก็ยังิมี่คนที�เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หา 
รายได้ิไม่่พอรายจ่าย โดิยคนที�มี่ปัญ่หาคิดิเป็น 1 ใน 4 ของิคนกลุ่ม่นี�

39%

37%

24%

ม่ปัีญหา 
บ่อยคร้�ง

ม่ปัีญหาบางคร้�ง

ไม่ม่ปัีญหา
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ปัญหัาการชำำาระหันีี้� : เกินคร่�งิหน่�งิของิผู้้้ที�มี่หนี� มี่ปัญ่หาในการช้ำาระหนี� และคนกลุ่ม่นี�ส่วินใหญ่่ มี่รายได้ิลดิลงิในช่้วิงิ COVID-19 
โดิยเกือบทุกคนที�มี่ปัญ่หาหนี�จะมี่ปัญ่หาเรื�องิการใช้้จ่ายด้ิวิย

ห็มายเห็ตุ่ : *ภาระการช่ำาระห็น่� ห็มายถึึง การจ่ายคืนห็น่�สิำนประเภทต่่าง ๆ ทั�งในส่ำวนเงินต่�นและดอกเบ่�ย // **76% ข้องผ้�ต่อบแบบสำอบถึามระบุว่าต่นเองม่ห็น่�สิำน
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

60-70% ของผู้้�ที�มีีปัญหัา 
การชำำาระหันีี้�มีีรายุได�ล่ดล่ง 
ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา

ผู้้�มีีปัญหัาการชำำาระหันีี้� 
เกือบทั�งหัมีด เผู้ชิำญปัญหัา 
รายุได�ไม่ีพอกับรายุจ่่ายุ 

56% ของผู้้�ที�ตอบว่ิา “มีีหันีี้�”  
เผู้ชิำญปัญหัาการชำำาระหันีี้�

72%

61%

30%

98% 94%

44%

คำาถามี : ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา ภาระการชำำาระหันีี้�*ของคุณ์
เป็นี้ปัญหัาอยุ่้ในี้ระดับใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ที�มี่หนี�**

สัดส่วินี้ของผู้้�ที�มีีรายุได�ล่ดล่งในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่

สัดส่วินี้ของผู้้�ที�มีีปัญหัารายุได�ไม่ีพอกับรายุจ่่ายุ 
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่

ภาระการช่ำาระหน่้� 
เป็ีน้ปัีญหาหน้้ก

ภาระการช่ำาระหน่้� 
เป็ีน้ปัีญหาหน้้ก

ภาระการช่ำาระหน่้�  
เป็ีน้ปัีญหาอย่้บ้าง

ภาระการช่ำาระหน่้�  
เป็ีน้ปัีญหาอย่้บ้าง

ภาระการช่ำาระหน่้� 
ไม่เป็ีน้ปัีญหา

ภาระการช่ำาระหน่้� 
ไม่เป็ีน้ปัีญหา

45%

ไม่ม่ปัีญหา

16%

เป็ีน้ปัีญหา
หน้้ก

40%

เป็ีน้ปัีญหา
อย่้บ้าง
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ปัญหัาการชำำาระหันีี้� :  
กลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิน้อยที�มี่หนี� 
ส่วินใหญ่่เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หาภาระหนี�  
ขณ์ะที�หากแบ่งิตาม่สาขาธุุรกิจ
ที�ทำางิาน พบว่ิา คนที�อย่้ใน 
ภาคท่องิเที�ยวิถ่งิราวิ 70% 
เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หาภาระหนี�

ผู้้�ที�มีีรายุได�นี้�อยุมีีสัดส่วินี้ผู้้�ที�มีีปัญหัา 
การชำำาระหันีี้�ที�ส้งกว่ิากลุ่่มีอื�นี้ ๆ

ผู้้�ที�ทำางานี้ในี้ธุุรกิจ่ที�เกี�ยุวิข�องกับการท่องเที�ยุวิ 
มีีสัดส่วินี้ผู้้�ที�มีีปัญหัาการชำำาระหันีี้�ส้งสุด

ห็มายเห็ตุ่ : *ภาระการช่ำาระห็น่� ห็มายถึึง การจ่ายคืนห็น่�สิำนประเภทต่่าง ๆ ทั�งในส่ำวนเงินต่�นและดอกเบ่�ย //**สำาข้าธุุรกิจอื�น ๆ เช่่น การผลิต่สิำนค�า บริการด�านสุำข้ภาพั การก่อสำร�าง การศึกษา และเกษต่รกรรม เป็นต่�น
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ภาระการช่ำาระหน่้�เป็ีน้ปัีญหาหน้้ก ภาระการช่ำาระหน่้�เป็ีน้ปัีญหาอย่้บ้าง ภาระการช่ำาระหน่้�ไม่เป็ีน้ปัีญหา

ไม่่เกิน 15,000 ท่องิเที�ยวิ

30,001-50,000 สาขาธุุรกิจอื�น ๆ **

15,001-30,000 ค้าปลีก-ค้าส่งิ

50,001-100,000 เทคโนโลยี

ม่ากกว่ิา 100,000 การเงิิน

27% 20%

10% 14%

9% 17%

7% 16%

6% 6%

51% 49%

46% 45%

30% 40%

28% 30.0%

19% 22%

22% 30%

44% 41%

62% 42%

65% 54%

75% 72%

คำาถามี : ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา ภาระการชำำาระหันีี้�*ของคุณ์ 
เป็นี้ปัญหัาอยุ่้ในี้ระดับใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ที�มี่หนี�ในแต่ละกลุ่ม่รายได้ิ

คำาถามี : ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา ภาระการชำำาระหันีี้�*ของคุณ์ 
เป็นี้ปัญหัาอยุ่้ในี้ระดับใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ที�มี่หนี�ในแต่ละสาขาธุุรกิจ
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ผู้้้มี่รายได้ิส้งิบางิส่วินก็เผู้ชิ้ญ่ปัญ่หาภาระการช้ำาระ
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ปัญหัาสภาพคล่่อง : ปัญ่หาทั�งิด้ิานรายได้ิและภาระหนี�ส่งิผู้ลกระทบทำาให้คนส่วินใหญ่่เก็บออม่ได้ิน้อยลงิหรือไม่่ได้ิเลย 
ในช่้วิงิ COVID-19 ซึ่ำ�าเติม่ปัญ่หาสภาพคล่องิที�ส่วินใหญ่่มี่อย่้เพียงิพอใช้้จ่ายไม่่เกิน 6 เดืิอน

ผู้้�ตอบแบบสอบถามีส่วินี้ใหัญ่ไม่ีได�เก็บออมีในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา ขณ์ะที�ผู้้�ที�ออมีเพิ�มีขึ�นี้
เป็นี้การออมีเพื�อรองรับควิามีไม่ีแน่ี้นี้อนี้ แล่ะ/หัรือนี้ำาไปล่งทุนี้

ห็มายเห็ตุ่ : *จำานวนเงินท่�เก็บออม ห็มายถึึง เงินเก็บทั�งในร้ปข้องเงินสำด เงินฝาก และการลงทุนในสิำนทรัพัย์ทางการเงิน // **ทรัพัย์สิำนทางการเงิน ได�แก่ เงินสำด เงินฝาก สิำนทรัพัย์ม่สำภาพัคล่องอื�น ๆ
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ผู้้�ตอบเกินี้ครึ�ง (52%) มีีสภาพคล่่อง 
ไม่ีเกินี้ 6 เดือนี้

เก็บออมเพ่ิ่�มข้�น้

เก็บออมเท่ี่าเด่ม

ม่การเก็บออม แต่น้้อยกว่่าท่ี่�เคยเก็บใน้ช่่ว่งก่อน้ COVID-19

ไม่ม่การเก็บออมใน้ช่่ว่ง 6 เดือน้ท่ี่�ผู่้าน้มา

ไม่เคยเก็บออมมาก่อน้

มากกว่่า 1 ปีี

มากกว่่า 6 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 1 ปีี

มากกว่่า 3 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 6 เดือน้

มากกว่่า 1 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 3 เดือน้

ไม่เก่น้ 1 เดือน้

61% ของิคนกลุ่ม่นี�  
เป็นคนที�รายได้ิลดิลงิ 
ในช่้วิงิ 6 เดืิอนที�ผู่้านม่า

83% ของิคนกลุ่ม่นี� เป็นคน 
ที�ออม่ลดิลงิ-ไม่่มี่การออม่  
หรือไม่่เคยเก็บออม่ม่าก่อน

เพื�อรองิรับควิาม่ไม่่แน่นอนที�ส้งิข่�น

เพื�อนำาไปลงิทุนหาผู้ลตอบแทนเพิ�ม่เติม่

ค่าใช้้จ่ายลดิลงิ

รายได้ิเพิ�ม่ข่�น

มี่แผู้นใช้้จ่ายในอนาคต เช่้น ซืึ่�อบ้าน/รถ ศ่กษาต่อ

57%

50%

49%

28%

21%

17%

32%

16%

21%

14%

คำาถามี : เหัตุผู้ล่ที�คุณ์ออมีเงินี้เพิ�มีขึ�นี้
หน่วิย : % ต่อจำานวินผู้้้ที�ออม่เพิ�ม่

คำาถามี : ทรัพย์ุสินี้ทางการเงินี้**ของคุณ์ในี้ปัจ่จุ่บันี้เพียุงพอที�คุณ์จ่ะใชำ�จ่่ายุได�
เป็นี้เวิล่านี้านี้เท่าใด?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

คำาถามี : การเก็บออมี*ในี้ช่ำวิง 6 เดือนี้ที�ผู่้านี้มีา เทียุบช่ำวิงก่อนี้ COVID-19
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ทั�งิหม่ดิ

32%

7%

12%

30%

19%
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ผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุ 49% เผู้ชิำญทั�งปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ การชำำาระหันีี้� แล่ะสภาพคล่่อง  
โดิยผู้้้ที�เผู้ชิ้ญ่ทั�งิสาม่ปัญ่หานี�ปรับตัวิในช่้วิงิ COVID-19 ด้ิวิยการประหยัดิค่าใช้้จ่ายและการพ่�งิพาม่าตรการภาครัฐเป็นหลัก

80%

59%

47%

33%

32%

28%

27%

25%

25%

23%

19%

15%

15%

14%

14%

13%

ประหัยัุดค่าใชำ�จ่่ายุในี้ชีำวิิตประจ่ำาวัินี้

เข�ารับมีาตรการเยีุยุวิยุาในี้ร้ปเงินี้โอนี้จ่ากภาครัฐ

ใชำ�ประโยุชำน์ี้จ่ากมีาตรการกระตุ�นี้การใชำ�จ่่ายุของภาครัฐ

นี้ำาเอาเงินี้เก็บออกมีาใชำ�จ่่ายุ

หัารายุได�เสริมีจ่ากงานี้ประจ่ำาด�วิยุการทำางานี้ฟื้รีแล่นี้ซ์ื้

เข�าร่วิมีมีาตรการช่ำวิยุเหัลื่อล้่กหันีี้�ของสถาบันี้การเงินี้ 

ก้�ยืุมีจ่ากสถาบันี้การเงินี้เพื�อนี้ำามีาใชำ�จ่่ายุ

เลื่�อนี้แผู้นี้การใชำ�จ่่ายุสินี้ค�าที�มีีม้ีล่ค่าส้งออกไป 

ก้�ยืุมีเงินี้ญาติ-คนี้ร้�จั่กเพื�อนี้ำามีาใชำ�จ่่ายุ

หัารายุได�เสริมีจ่ากงานี้ประจ่ำาด�วิยุการทำาธุุรกิจ่

เปลี่�ยุนี้ไปใชำ�สินี้ค�าที�มีีราคาถ้กล่ง

เริ�มีธุุรกิจ่ใหัม่ี-ยุ�ายุงานี้

ก้�ยืุมีเงินี้นี้อกระบบเพื�อนี้ำามีาใชำ�จ่่ายุ

ไม่ีได�มีีการปรับตัวิ

ขายุ-จ่ำานี้องสินี้ทรัพย์ุที�มีีเพื�อนี้ำามีาใชำ�จ่่ายุ-ใชำ�หันีี้�

ปรับแผู้นี้การทำาธุุรกิจ่ เช่ำนี้ เข�าแพล่ตฟื้อร์มีออนี้ไล่น์ี้

ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

เกือบครึ�งหันึี้�งของผู้้�มีีรายุได�นี้�อยุเผู้ชิำญทั�ง
ปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ ปัญหัาด�านี้การ 
ชำำาระหันีี้� แล่ะปัญหัาสภาพคล่่อง

ผู้้�ที�เผู้ชิำญทั�ง 3 ปัญหัา ปรับตัวิด�วิยุการประหัยัุดค่าใชำ�จ่่ายุ แล่ะการเข�าร่วิมีมีาตรการภาครัฐเป็นี้หัลั่ก

ไม่่เกิน 15,000

30,001-50,000

ม่ากกว่ิา 100,000

15,001-30,000

50,001-100,000

ทุกกลุ่ม่รายได้ิ

49%

32%

18%

15%

10%

31%

29%

26%

22%

18%

11%

24%

14%

20%

23%

17%

15%

17%

8%

22%

38%

49%

64%

28%

สัดส่วินี้ของผู้้�ที�เผู้ชิำญทั�งปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ การชำำาระหันีี้�  
แล่ะสภาพคล่่อง
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่รายได้ิ

การปรับตัวิในี้ช่ำวิง COVID-19 ของผู้้�ที�มีีทั�งปัญหัารายุได�ไม่ีพอรายุจ่่ายุ การชำำาระหันีี้� แล่ะสภาพคล่่อง
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ที�มี่ปัญ่หาการช้ำาระหนี�

รา
ยไ

ดิเ
ฉลี

�ยต่
อเ

ดิอ
น 

(บ
าท

)

ม่ 2 ปัีญหาม่ท้ี่�ง 3 ปัีญหา ม่ 1 ปัีญหา ไม่ม่ปัีญหา
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วิิกฤต COVID-19 ส่งผู้ล่ใหั�ผู้้�บริโภค 
ปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีอยุ่างไร?
แล่ะผู้้�บริโภคมีีแนี้วิโนี้�มีการปรับตัวิภายุหัลั่ง
สถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุอยุ่างไร?

ส่วินที� 2



ภาวิะเศรษฐกิจช้ะลอตัวิ ส่งิผู้ลต่อกำาลังิซืึ่�อและควิาม่เชื้�อมั่�นของิผู้้้บริโภค นำาไปส่้การใช้้จ่าย 
ที�ลดิลงิม่ากและมี่แนวิโน้ม่ฟ้ื้�นตัวิช้้า โดิยเฉพาะกลุ่ม่ผู้้้บริโภคที�มี่รายได้ิน้อย

อย่างิไรก็ตาม่ ในช่้วิงิที�สถานการณ์์เริ�ม่คลี�คลาย หม่วิดิการใช้้จ่ายที�ได้ิประโยช้น์จาก pent-up 
demand เช่้น การท่องิเที�ยวิในประเทศ การออกไปใช้้บริการเสริม่สวิย ควิาม่บันเทิงิ ร้านอาหาร 
และบริการสุขภาพ มี่แนวิโน้ม่ฟ้ื้�นตัวิได้ิเร็วิ โดิยเฉพาะส่วินที�พ่�งิพากำาลังิซืึ่�อของิกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิ
ปานกลางิถ่งิส้งิ

ในขณ์ะเดีิยวิกัน การเปลี�ยนพฤติกรรม่ของิผู้้้บริโภคในช่้วิงิ COVID-19 ทั�งิในด้ิานการใช้้บริการ
ออนไลน์และการใช้้เวิลาอย่้บ้านที�ม่ากข่�นมี่แนวิโน้ม่จะเป็น New Normal ที�เป็นโอกาสสำาหรับ
สินค้าและบริการที�เกี�ยวิข้องิ

การเปลี่�ยุนี้แปล่งทั�งในี้ด�านี้กำาลั่งซืื้�อแล่ะพฤติกรรมีผู้้�บริโภคเป็นี้ 2 แนี้วิโนี้�มีสำาคัญที�มีีผู้ล่กระทบ 
ต่อโอกาสแล่ะควิามีท�าทายุของภาคธุุรกิจ่ทั�งในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะช่ำวิงหัลั่งสถานี้การณ์์วิิกฤต 
เริ�มีคลี่�คล่ายุ

ท่�มา : จากการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021
โดยข้�อม้ลท่�นำามาคำานวณมาจากจำานวนผ้�ต่อบแบบสำอบถึามทั�งสิำ�น 3,205 คน
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เพ่ิ่�มข้�น้เท่ี่าเด่มลดลง

ผู้ล่กระทบจ่ากภาวิะเศรษฐกิจ่ 
ส่งผู้ล่ใหั�ผู้้�บริโภคมีีการปรับ
ล่ดการใชำ�จ่่ายุล่งค่อนี้ข�างมีาก 
และหลังิสถานการณ์์ 
คลี�คลายคาดิว่ิาการใช้้จ่าย 
จะฟ้ื้�นตัวิอย่างิค่อยเป็นค่อยไป
เนื�องิจากผู้้้บริโภคยังิระมั่ดิระวัิงิ
การใช้้จ่ายค่อนข้างิม่าก  
โดิยเฉพาะกลุ่ม่ที�มี่รายได้ิน้อย

ผู้้�บริโภค 61% ใชำ�จ่่ายุล่ดล่งในี้ช่ำวิง COVID-19 อีกทั�ง ผู้้�บริโภค 43% ยัุงระมัีดระวัิงการใชำ�จ่่ายุ 
แมี�สถานี้การณ์์จ่ะคลี่�คล่ายุ

ช่ำวิง COVID-19  
เทียบกับช่้วิงิก่อน 
COVID (ปี 2019)

หัลั่ง COVID-19  
เทียบกับช่้วิงิเวิลา 
ที�ตอบแบบสำารวิจ  

(ก.ย. 2021)

61% 17%21%

43% 29% 28%

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

การใชำ�จ่่ายุซืื้�อสินี้ค�าแล่ะบริการ ในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

กว่่า 50% เป็ีน้ผู้้้ม่รายได้ตำ�ากว่่า 15,000 บาที่
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แม้่ว่ิาภาวิะเศรษฐกิจส่งิผู้ลให้มี่การช้ะลอตัวิของิการใช้้จ่ายลงิค่อนข้างิม่าก  
แต่ภายหลังิการแพร่ระบาดิยังิคงิมี่ pent-up demand 

ต่อกิจ่กรรมีบางประเภทที�มีีแนี้วิโนี้�มีฟ้ื้�นี้ตัวิได�ดีขึ�นี้
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มี่แผู้นจะเที�ยวิในประเทศภายใน 6 เดืิอน 
หลังิจากที�สถานการณ์์คลี�คลาย

มี่แผู้นจะเที�ยวิต่างิประเทศภายใน  
6 เดืิอนหลังิสถานการณ์์คลี�คลาย

มี่ควิาม่มั่�นใจในการเข้าไปใช้้บริการ 
ด้ิานสุขภาพและควิาม่งิาม่ เช่้น ฟิื้สเนส 
สปา รวิม่ถ่งิบริการเพื�อควิาม่บันเทิงิ
ต่างิ ๆ เช่้น โรงิหนังิ สวินสนุก ภายใน 
6 เดืิอนหลังิสถานการณ์์คลี�คลาย

มี่การวิางิแผู้นที�จะซืึ่�อสินค้าม้่ลค่าส้งิ
อย่างิรถยนต์หรือบ้านภายใน 6 เดืิอน
หลังิสถานการณ์์คลี�คลาย

หัลั่งสถานี้การณ์์ COVID-19 
คลี่�คล่ายุ ผู้้�บริโภคส่วินี้ใหัญ่
มีี pent-up demand ในี้ด�านี้
การท่องเที�ยุวิส้ง รวิม่ถ่งิ 
มี่ควิาม่ต้องิการใช้้บริการ 
ด้ิานสุขภาพ ควิาม่งิาม่และ
ควิาม่บันเทิงิในช่้วิงิ 6 เดืิอน
ข้างิหน้า แต่ยังิช้ะลอการใช้้จ่าย
ซืึ่�อสินค้าคงิทน อาทิ รถยนต์
และบ้านออกไป

เที�ยวิในประเทศ

บริการเพื�อควิาม่บันเทิงิ เช่้น โรงิหนังิ คอนเสิร์ต กีฬา สวินสนุก 

ซืึ่�อรถยนต์

ใช้้บริการด้ิานสุขภาพ (ฟิื้ตเนส, สปา, เสริม่ควิาม่งิาม่)

เที�ยวิต่างิประเทศ

ซืึ่�อบ้าน

73%

67%

47%7%

49%

28%

10%

16%

14%

21%

15%

15%

59%18%

18%

20%

10%10%12%13%

5%

7%

7%

13%

12%3%3% 5%

2%

2%

6%

4%

2%

1%

2%

2%

คำาถามี : คุณ์มีีแผู้นี้ใชำ�จ่่ายุในี้สินี้ค�าแล่ะบริการดังต่อไปนีี้�เมืี�อใดนัี้บจ่ากสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ*?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

ไม่เก่น้ 1 เดือน้ มากกว่่า 1 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 3 เดือน้ มากกว่่า 3 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 6 เดือน้

มากกว่่า 1 ปีีมากกว่่า 6 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 1 ปีี ไม่ม่แผู้น้ท่ี่�จะใช้่

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ

52%

11%

5 - 6%~

~35 - 40%
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ผู้้�ตอบส่วินี้ใหัญ่ที�มีีรายุได�ปานี้กล่างถึงส้ง มีากกว่ิา 40% มีีแผู้นี้เที�ยุวิในี้ประเทศภายุในี้ 3 เดือนี้ 
หลังิสถานการณ์์ COVID-19 คลี�คลาย ขณ์ะที�ส่วินใหญ่่ยังิไม่่มั่�นใจในการเดิินทางิต่างิประเทศ 

เที�ยุวิต่างประเทศเที�ยุวิในี้ประเทศ

ไม่เก่น้ 1 เดือน้ มากกว่่า 1 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 3 เดือน้ มากกว่่า 3 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 6 เดือน้

มากกว่่า 1 ปีีมากกว่่า 6 เดือน้ แต่ไม่เก่น้ 1 ปีี ไม่ม่แผู้น้ท่ี่�จะใช้่

ไม่เก่น้ 15,000 15,001-30,000 30,001-50,000 50,001-100,000 มากกว่่า 100,000

46%

23%
15% 14%

8%

8%

8%

9%
5%

6%

11%

16%

15%

13%

14%

10%

17%

20%

23%

19%

14%

22% 27%
28%

32%

13% 15% 14% 16%
22%

3% 3% 2% 3%

ไม่เก่น้ 15,000 15,001-30,000 30,001-50,000 50,001-100,000 มากกว่่า 100,000

80%

10%

63%

18%

11%

46%

26%

16%

6%

39%

25%

19%

9%

24%

28%

24%

11%

7%

6%
1% 3% 4% 4%

3% 3%

3%

ผู้้�ที�มีีรายุได�ปานี้กล่างถึงส้ง มีากกว่ิา 40% มีีแผู้นี้เที�ยุวิในี้ประเทศ
ภายุในี้ 3 เดือนี้ หัลั่งสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ

กลุ่่มีผู้้�มีีรายุได�ส้งมีีแผู้นี้จ่ะเดินี้ทางต่างประเทศภายุในี้ระยุะเวิล่า 6 
เดือนี้ถึง 1 ปี หัลั่งสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ

คำาถามี : คุณ์มีีแผู้นี้ใชำ�จ่่ายุด�านี้ท่องเที�ยุวิเมืี�อใดนัี้บจ่ากสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ*?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

รายได้ิเฉลี�ยต่อเดืิอน (บาท) รายได้ิเฉลี�ยต่อเดืิอน (บาท)
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ขณ์ะที�การแพร่ระบาดิของิไวิรัสส่งิผู้ลให้เทคโนี้โล่ยีุกล่ายุเป็นี้ช่ำองทางสำาคัญ 
ในี้การดำาเนิี้นี้ชีำวิิต เกือบครึ�งของผู้้�บริโภคมีีแนี้วิโนี้�มี 

ใชำ�ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้เพิ�มีมีากขึ�นี้
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ผู้้�ตอบแบบสอบถามีกว่ิา 66% ใชำ�บริการ food delivery  
ในี้ช่ำวิง COVID-19 โดยุ 38% ใชำ�บริการมีากขึ�นี้ ทั�งนีี้�กว่ิา 67% 
ของผู้้�ตอบแบบสอบถามีจ่ะยัุงคงใชำ�บริการต่อไปหัลั่ง COVID-19 
แมี�บางส่วินี้จ่ะล่ดการใชำ�บริการล่งบ�าง ตามีทางเลื่อกการ 
ทานี้อาหัารที�มีีมีากขึ�นี้

COVID-19 เป็นี้ตัวิเร่งใหั�เกิดการนี้ำาเอาเทคโนี้โล่ยีุมีาใชำ�มีากขึ�นี้  
เช่้น การซืึ่�อสินค้าออนไลน์และการใช้้บริการ food delivery

ลดลงไม่ที่ำา เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้

ช่ำวิง COVID-19  
เทียบกับช่้วิงิก่อน 
COVID (ปี 2019)

หัลั่ง COVID-19  
เทียบกับช่้วิงิเวิลา 
ที�ตอบแบบสำารวิจ  

(ก.ย. 2021)

ผู้้�ตอบแบบสอบถามีกว่ิา 88% ซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ออนี้ไล่น์ี้ แล่ะมีีถึง 
41% ที�ซืื้�อเพิ�มีขึ�นี้ในี้ช่ำวิง COVID-19 ทั�งนีี้�ผู้้�ตอบแบบสอบถามี
กว่ิา 86% มีีแนี้วิโนี้�มีจ่ะซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ online ต่อไปหัลั่ง
สถานี้การณ์์จ่ะคลี่�คล่ายุ แมี�ผู้้�บริโภคจ่ำานี้วินี้หันึี้�ง (36%) จ่ะซืื้�อ
ล่ดล่ง จ่ากทางเลื่อกในี้การกลั่บไปซืื้�อสินี้ค�าที�หันี้�าร�านี้มีากขึ�นี้

การใชำ�จ่่ายุซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้ ในี้ช่ำวิง COVID-19  
แล่ะมีีแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

การใชำ�บริการ food delivery ในี้ช่ำวิง COVID-19  
แล่ะแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

33%12% 34% 16%

36%14% 33% 27%

14% 12%

24% 19%

41% 38%

26% 21%

88% ซืื้�อส่น้ค้าออน้ไลน์้ใน้ช่่ว่ง COVID-19 66% ใช้่บร่การ food delivery ใน้ช่่ว่ง COVID-19

67% ใช้่บร่การ food delivery ต่อไปีหล้งสถาน้การณ์์ COVID-19 คล่�คลาย86% ซืื้�อส่น้ค้าออน้ไลน์้ต่อไปีหล้งสถาน้การณ์์ COVID-19 คล่�คลาย
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กลุ่่มีผู้้�ส้งอายุุ (Baby Boomer) มีีการปรับตัวิหัันี้มีาซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้เพิ�มีขึ�นี้มีากแล่ะเริ�มีคุ�นี้ชิำนี้
กับช่ำองทางนีี้� ขณ์ะที� Gen Z มี่แนวิโน้ม่ต้องิการออกไปช้้อปปิ�งินอกบ้านม่ากข่�นหลังิสถานการณ์์ COVID-19 คลี�คลาย 

การใชำ�จ่่ายุซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้ในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะมีีแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่

ช่ำวิง COVID-19 ช่ำวิงหัลั่ง COVID-19

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby  
Boomer

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

31%

36%

33%

29%

42%

37%

36%

34%

11%

16%

14%

10%

17%

25%

25%

21%

40%

37%

42%

45%

17%

25%

26%

29%

19%

11%

12%

15%

23%

13%

13%

16%

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ

65%

50%

ของิกลุ่ม่ Gen Z มี่แนวิโน้ม่ต้องิการ
ออกไปซืึ่�อสินค้าจากช่้องิทางิหน้าร้าน
ม่ากข่�นหลังิสถานการณ์์ COVID-19 
คลี�คลาย

ของิกลุ่ม่ Baby Boomer มี่แนวิโน้ม่
ซืึ่�อสินค้าออนไลน์เท่าเดิิม่/ม่ากข่�นหลังิ
สถานการณ์์คลี�คลาย

ลดลงไม่ที่ำา เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้
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แมี�ว่ิาผู้้�บริโภคจ่ะมีีควิามีคุ�นี้ชิำนี้กับการซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้มีากขึ�นี้ในี้สินี้ค�าหัล่ากหัล่ายุประเภท  
แต่ยังิมี่สินค้าบางิประเภทที�ผู้้้บริโภคยังินิยม่ซืึ่�อผู่้านช่้องิทางิออฟื้ไลน์ม่ากกว่ิา อาทิ กลุ่ม่สินค้าไอที สินค้าแฟื้ชั้�น และอาหารสดิ

ช่ำวิง COVID-19 ช่ำวิงหัลั่ง COVID-19

สินี้ค�าเพื�อสุขภาพ 
แล่ะควิามีงามี

อาหัารสด

สินี้ค�าเกี�ยุวิกับบ�านี้

สินี้ค�าไอที

สินี้ค�าแฟื้ชัำ�นี้

สินี้ค�าอุปโภค 
บริโภค

การใชำ�จ่่ายุซืื้�อสินี้ค�าผู่้านี้ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้ในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะแนี้วิโนี้�มีหัลั่งสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ*?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ลดลงไม่ซืื้�อออน้ไลน์้ เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้

21%

19%

25%

27%

36%

21%

25%

23%

27%

24%

29%

19%

12%

31%

29%

27%

32%

43%

14%

31%

30%

28%

33%

45%

27%

23%

20%

22%

16%

19%

34%

25%

25%

29%

21%

22%

39%

28%

26%

24%

16%

17%

27%

20%

19%

19%

17%

14%

เทรนี้ด์การซืื้�อสินี้ค�าออนี้ไล่น์ี้ที�น่ี้าสนี้ใจ่

สินี้ค�าอุปโภคบริโภค
• ไดิ้รับควิาม่นิยม่ม่ากข่�นในช้่วิงิ COVID-19 และจะยังิไดิ้รับ 

ควิาม่นิยม่ต่อไป จากส่วินใหญ่่มี่แบรนด์ิหรือสิ�งิที�ต้องิการ 
ในใจอย่้แล้วิ ไม่่จำาเป็นต้องิไปเลือกที�หน้าร้าน

• ผู้้้ประกอบการต่างิ ๆ หันม่าเปิดิให้บริการ online grocery  
ม่ากข่�น

อาหัารสด สินี้ค�าเกี�ยุวิกับบ�านี้  
แล่ะสินี้ค�าเพื�อสุขภาพแล่ะควิามีงามี 
• ม่ีแนวิโน้ม่ไดิ้รับควิาม่นิยม่จากผู้้้บริโภคกลุ่ม่เดิิม่ต่อไป 

ภายหลังิ COVID-19 
• Gen Y และ Gen Z ม่ีแนวิโน้ม่จะหันม่าซึ่ื�ออาหารสดิผู้่าน

ออนไลน์ม่ากข่�น
• ขณ์ะที�กลุ่ม่ Baby Boomer และ Gen X ม่ีแนวิโน้ม่กลับไป 

ซืึ่�ออาหารสดิจากหน้าร้านม่ากกว่ิา

สินี้ค�าแฟื้ชัำ�นี้ 
• ม่ีแนวิโน้ม่ที�ยอดิขายหน้าร้านจะลดิลงิดิ้วิย สว่ินหน่�งิอาจ 

เป็นผู้ลม่าจากเป็นสินค้าที�ยังิไม่่จำาเป็นนักในช่้วิงิที�เศรษฐกิจ 
ยังิเปราะบางิ

สินี้ค�าไอที
• กวิ่า 40% ไม่่นิยม่ซึ่ื�อสินค้าไอทีผู้่านทางิออนไลน์ ส่วินหน่�งิ 

อาจเพราะสินค้าไอทีส่วินใหญ่่มี่ม้่ลค่าส้งิ ทำาให้ผู้้้บริโภค 
ต้องิการเลือกสินค้าเองิที�หน้าร้านม่ากกว่ิา นอกจากนี� 
ยังิสาม่ารถขอคำาปร่กษาจากพนักงิานขายได้ิอีกด้ิวิย

• Gen Y เป็นกลุ่ม่ที�ม่ีแนวิโน้ม่ซึ่ื�อสินค้าไอทีส้งิที�สดุิ
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เทรนี้ด์การใชำ�เวิล่าอยุ่้บ�านี้มีากยิุ�งขึ�นี้ มี่บทบาทม่ากต่อการปรับพฤติกรรม่ 
ของิผู้้้บริโภค กว่ิา 9 ในี้ 10 ของผู้้�บริโภคยัุงคงมีีแนี้วิโนี้�มี 

ที�จ่ะใชำ�เวิล่าทำางานี้อดิเรกที�บ�านี้ต่อไปแม้่สถานการณ์์จะคลี�คลาย
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ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ยังิคงิ 
จะปรับปรุงิและตกแต่งิที�อย่้อาศัย 

ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ยังิคงิ 
จะทำางิานอดิิเรกที�บ้านต่อไป 

แม้่ว่ิาการใช้้จ่ายเพื�อควิาม่บันเทิงิ
(เกม่ live streaming) จะมี่บทบาท 
ม่ากข่�น แต่ 51% ของิผู้้้ตอบ 
แบบสอบถาม่ยังิคงิไม่่ใช่้จ่าย 
เพื�อบริการในด้ิานนี�

ปรับปรุงที�อยุ่้อาศัยุ 
/ตกแต่งบ�านี้

ทำางานี้อดิเรกที�บ�านี้  
เช่ำนี้ ปล้่กต�นี้ไมี� ทำาอาหัาร

ใชำ�จ่่ายุเพื�อควิามีบันี้เทิง 
เช่ำนี้ เกมี live streaming

นี้อกจ่ากการใชำ�เทคโนี้โล่ยีุ
มีากขึ�นี้แล่�วิ COVID-19  
ยัุงส่งผู้ล่ใหั�ไล่ฟ์ื้สไตล์่ของ 
ผู้้�บริโภคเปลี่�ยุนี้แปล่งไป  
หัันี้มีาใหั�ควิามีสำาคัญกับการ
ทำากิจ่กรรมีในี้บ�านี้มีากขึ�นี้ 
และหลายกิจกรรม่ยังิคงิ 
ดิำาเนินต่อไป แม้่สถานการณ์์
คลี�คลายแล้วิ 

คำาถามี : คุณ์มีีพฤติกรรมีเหัล่่านีี้�อยุ่างไรในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุช่้วิงิ COVID-19

ช่้วิงิ COVID-19

ช่้วิงิ COVID-19

หลังิ COVID-19 
คลี�คลาย

หลังิ COVID-19 
คลี�คลาย

หลังิ COVID-19 
คลี�คลาย

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ลดลงไม่ที่ำา เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้

23%

19%

10%

16%

16%

15%

32%

33%

9%

9%

50%

51%

20%

22%

25%

35%

20%

26%

25%

27%

57%

40%

14%

9%

67%

91%
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Baby Boomer แล่ะ Gen X ใชำ�เวิล่าอยุ่้ที�บ�านี้มีากขึ�นี้ แล่ะมีีแนี้วิโนี้�มีจ่ะใชำ�เวิล่าทำางานี้อดิเรกที�บ�านี้มีากขึ�นี้  
อีกทั�งิ มี่การปรับปรุงิที�อย่้อาศัย/ตกแต่งิบ้าน ทั�งิในช่้วิงิ COVID-19 และหลังิสถานการณ์์คลี�คลาย

ช่ำวิง COVID-19 ช่ำวิงหัลั่ง COVID-19

คำาถามี : คุณ์มีีพฤติกรรมีเหัล่่านีี้�อยุ่างไรในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*?
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่

Gen Z + Y

Gen Z + Y

Gen X

Gen X

Baby  
Boomer

Baby  
Boomer

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

ลดลงไม่ที่ำา เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้

ทำางานี้อดิเรกที�บ�านี้ 
เช่ำนี้ ปล้่กต�นี้ไมี� ทำาอาหัาร

13% 18%

10% 15%

5% 12%

12% 13%

8% 8%

3% 5%

26% 33%

23% 36%

25% 38%

49% 36%

59% 41%

66% 45%

ปรับปรุงที�อยุ่้อาศัยุ 
/ตกแต่งบ�านี้

22% 20%

24% 18%

25% 17%

36% 37%

32% 32%

25% 25%

20% 21%

19% 23%

20% 22%

22% 22%

25% 27%

29% 36%

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ

50% ของิ Gen X และ

58% ของิ Baby Boomer

77% ของิ Gen X และ

83% ของิ Baby Boomer

มี่แนวิโน้ม่ที�จะปรับปรุงิที�อย่้อาศัย/ 
ตกแต่งิบ้านเท่าเดิิม่/ม่ากข่�น 
หลังิสถานการณ์์คลี�คลาย

มี่แนวิโน้ม่ที�จะทำางิานอดิิเรกที�บ้าน  
เท่าเดิิม่/ม่ากข่�นหลังิสถานการณ์์ 
คลี�คลาย

Baby Boomer และ Gen X มี่ไลฟ์ื้สไตล์ 
ที�จะใช้้เวิลาที�บ้านม่ากกว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ ทั�งิใน
ช่้วิงิ COVID-19 และหลังิสถานการณ์์
คลี�คลาย ขณ์ะที� Gen Y และ Gen Z  
มี่แนวิโน้ม่ที�กลับไปใช้้ชี้วิิตนอกบ้านเพิ�ม่ข่�น
ม่ากกว่ิาเมื่�อมี่การคลายล็อกดิาวิน์
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Gen Y เลื่อกใชำ�จ่่ายุเพื�อควิามีบันี้เทิงเป็นี้อันี้ดับต�นี้ ๆ ทั�งก่อนี้แล่ะหัลั่งสถานี้การณ์์ COVID-19 คลี่�คล่ายุ

การใชำ�จ่่ายุเพื�อควิามีบันี้เทิงในี้ช่ำวิง COVID-19 แล่ะแนี้วิโนี้�มีการปรับเปลี่�ยุนี้พฤติกรรมีหัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ*
หน่วิย : % ของิผู้้้ตอบแบบสอบถาม่ในแต่ละกลุ่ม่

 
ห็มายเห็ตุ่ : *ห็ลัง COVID-19 คล่�คลาย ห็มายถึึง ช่่วงระยะเวลาท่�ภาครัฐยกเลิกมาต่รการล็อกดาวน์สำำาห็รับทุกประเภทกิจการ และผ้�บริโภคสำามารถึออกไปใช่�ช่่วิต่และทำากิจกรรมต่่าง ๆ ได�ต่ามปกติ่ 
ท่�มา : การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby  
Boomer

ช่ำวิง COVID-19 ช่ำวิงหัลั่ง COVID-19

25% 26%47% 46%10% 16%19% 12%

17% 17%

15% 14%

14% 11%

41% 42%

53% 54%

61% 61%

25% 31%

18% 25%

15% 20%

17% 10%

13% 8%

10% 8%

42% เลือกใช้่จ่ายเพืิ่�อคว่ามบ้น้เท่ี่ง 41% เลือกใช้่จ่ายเพืิ่�อคว่ามบ้น้เท่ี่งต่อไปี

หัลั่ง COVID-19 คลี่�คล่ายุ

41%

61%

ของิ Gen Y มี่แนวิโน้ม่ที�จะเลือกใช้้จ่าย 
เพื�อควิาม่บันเทิงิเท่าเดิิม่/ม่ากข่�นหลังิ
สถานการณ์์คลี�คลาย

ของิ Baby Boomer ไม่่ใช้้จ่ายเพื�อควิาม่
บันเทิงิที�บ้านทั�งิในช่้วิงิ COVID-19 และ 
หลังิสถานการณ์์คลี�คลาย แม้่ว่ิาเป็นกลุ่ม่ 
ที�มี่การใช้้เวิลาที�บ้านม่ากกว่ิากลุ่ม่อื�น ๆ  
แต่มี่แนวิโน้ม่ที�ส่วินใหญ่่จะเป็นกิจกรรม่ 
งิานอดิิเรกอื�น ๆ เช่้น ทำาอาหาร ปล้กต้นไม้่

ใชำ�จ่่ายุเพื�อควิามีบันี้เทิง 
เช่ำนี้ เกมี live streaming

ลดลงไม่ที่ำา เท่ี่าเด่ม เพ่ิ่�มข้�น้
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นัี้ยุต่อธุุรกิจ่



1. ในี้ภาพรวิมี กำาลั่งซืื้�อผู้้�บริโภคจ่ะฟ้ื้�นี้ตัวิได�อยุ่างชำ�า ๆ โดิยผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่ม่องิว่ิารายได้ิของิตนเองิจะยังิคงิไม่่เพิ�ม่ข่�นในระยะ 6 เดืิอนข้างิหน้า อีกทั�งิ ผู้้้บริโภคจำานวิน 
ไม่่น้อยยังิต้องิเผู้ชิ้ญ่ทั�งิปัญ่หาภาระหนี�และสภาพคล่องิ โดยุเฉพาะกลุ่่มีผู้้�บริโภครายุได�นี้�อยุ (รายุได�ไม่ีเกินี้ 1.5 หัมืี�นี้บาทต่อเดือนี้) ที�มีีปัญหัาหันัี้กกว่ิากลุ่่มีผู้้�บริโภค 
ที�รายุได�ส้งกว่ิา

2. แนี้วิโนี้�มีรายุได�ที�ซื้บเซื้าประกอบกับปัญหัาภาระหันีี้�ส่งผู้ล่ใหั�การใชำ�จ่่ายุภาพรวิมีฟ้ื้�นี้ชำ�าโดยุเฉพาะกลุ่่มีสินี้ค�าคงทนี้ ผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่ระบุว่ิาไม่่มี่แผู้นจะเพิ�ม่การใช้้จ่าย 
ในระยะ 6 เดืิอนข้างิหน้า โดิยมี่ผู้้้บริโภคเพียงิส่วินน้อยเพียงิประม่าณ์ 5% ที�มี่แผู้นจะซืึ่�อบ้านหรือรถในช่้วิงิดัิงิกล่าวิ สอดิคล้องิกับการที�ผู้้้บริโภคยังิมี่ควิาม่กังิวิลต่อรายได้ิ 
ในอนาคตของิตนเองิและปัญ่หาการช้ำาระหนี� นอกจากนี� การใช้้จ่ายอีกประเภทที�ผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่ยังิไม่่มี่แผู้นที�จะใช้้จ่าย ก็คือการท่องิเที�ยวิต่างิประเทศ โดิยอาจเป็นผู้ลม่าจาก
ทั�งิสภาวิะเศรษฐกิจและม่าตรการการจำากัดิการบินระหว่ิางิประเทศที�ยังิไม่่แน่นอนโดิยกลุ่ม่ที�มี่การวิางิแผู้นท่องิเที�ยวิต่างิประเทศส่วินม่ากจะเป็นกลุ่ม่ที�มี่รายได้ิส้งิ

3. อยุ่างไรก็ตามี ในี้ระยุะสั�นี้ อุปสงค์คงค�าง (pent-up demand) อาจ่เป็นี้โอกาสสำาหัรับธุุรกิจ่ที�เกี�ยุวิข�อง ผู้้้บริโภคส่วินใหญ่่มี่แผู้นจะใช้้จ่ายไปกับกิจกรรม่ 
การท่องิเที�ยวิในประเทศและธุุรกิจสุขภาพ-ควิาม่งิาม่-ควิาม่บันเทิงิเมื่�อสถานการณ์์ COVID-19 คลี�คลาย โดิยเฉพาะกลุ่ม่รายได้ิปานกลางิ-ส้งิ ส่งิผู้ลให้การเริ�ม่ทยอย 
คลายล็อกดิาวิน์ในช่้วิงิไตรม่าส 4 ที�เป็นช่้วิงิฤด้ิกาลท่องิเที�ยวิ อีกทั�งิ ยังิมี่ม่าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�สำาคัญ่ อย่างิ “เราเที�ยวิด้ิวิยกัน” “คนละคร่�งิ” “ยิ�งิใช้้ยิ�งิได้ิ”  
จะเป็นแรงิสนับสนุนที�สำาคัญ่ของิ pent-up demand

ภาคการท่องเที�ยุวิในี้ประเทศเป็นี้กลุ่่มีแรก ๆ ที�จ่ะได�
รับอานิี้สงส์มีากหัลั่งจ่ากสถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ 

เนืี้�องจ่ากมีี pent-up demand ค่อนี้ข�างส้ง จาก
การที�ผู้้้บริโภคไม่่สาม่ารถเดิินทางิท่องิเที�ยวิได้ิเป็นเวิลา
นาน โดิยเฉพาะกลุ่ม่ผู้้้มี่รายได้ิปานกลางิและรายได้ิส้งิ

ธุุรกิจ่บริการด�านี้สุขภาพแล่ะควิามีงามี เช่้น ฟิื้ตเนส 
สปา เสริม่ควิาม่งิาม่ มีีแนี้วิโนี้�มีที�จ่ะกลั่บไปฟ้ื้�นี้ตัวิได�ดี

ภายุหัลั่งสถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ หลังิจากมี่ 
การหยุดิให้บริการชั้�วิคราวิในบางิช่้วิงิที�มี่ 

การแพร่ระบาดิหนัก อีกทั�งิยังิจะได้ิรับประโยช้น์ 
จากเทรนด์ิการใส่ใจสุขภาพม่ากข่�นของิผู้้้บริโภค

ธุุรกิจ่บริการเพื�อควิามีบันี้เทิง เช่้น โรงิภาพยนตร์  
ธุุรกิจการจัดิคอนเสิร์ต-กีฬา สวินสนุก ที�ถ้กงิดิหรือ 
หลีกเลี�ยงิในช่้วิงิการแพร่ระบาดิ เป็นี้อีกธุุรกิจ่ที�มีี 

แนี้วิโนี้�มีฟ้ื้�นี้ตัวิหัลั่งสถานี้การณ์์คลี่�คล่ายุ
จาก pent-up demand

การท่องเที�ยุวิ บริการด�านี้สุขภาพแล่ะควิามีงามี บริการเพื�อควิามีบันี้เทิง

นัี้ยุต่อธุุรกิจ่
จากผู้ลการสำารว่จผู้้้บร่โภค 
ของ EIC พิ่บข้อสรุปีท่ี่�ม่น้้ย 
เช่่งธุุรก่จด้ว่ยก้น้ 5 ปีระเด็น้  
ด้งต่อไปีน่้� 

ท่�มา:  การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน
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การใชำ�เวิล่าที�บ�านี้มีากขึ�นี้จ่ะกล่ายุเป็นี้ New Normal ใหัม่ีของผู้้�บริโภค โดิยเฉพาะ Gen X และ Baby Boomer โดิยจะเห็นได้ิชั้ดิว่ิาการทำางิานอดิิเรก 
ที�บ้านม่ากข่�น ซ่ึ่�งิเป็นอานิสงิส์กับสินค้าเกี�ยวิกับบ้านและงิานอดิิเรกต่างิ ๆ อาทิ การทำาอาหารที�บ้าน การปล้กต้นไม้่ และนำาไปส่้การปรับปรุงิที�อย่้อาศัย
-ตกแต่งิบ้าน ยังิคงิเป็นโอกาสสำาหรับผู้้้ประกอบการที�ผู้ลิตหรือให้บริการที�เกี�ยวิข้องิได้ิแม้่ในช่้วิงิหลังิ COVID-19 

COVID-19 เปรียุบเสมืีอนี้ตัวิเร่งการใชำ�เทคโนี้โล่ยีุเติบโต ผู้้�บริโภคทุกเจ่นี้เนี้อเรชัำ�นี้ปรับตัวิเข�าหัาช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้ แม้่แต่ผู้้้บริโภคกลุ่ม่ Baby Boomer 
ที�มี่ควิาม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีน้อยที�สุดิก็ยังิมี่การซืึ่�อสินค้าผู่้านช่้องิทางิออนไลน์เพิ�ม่ม่ากข่�น จากการที�ช่้องิทางิออนไลน์ทำาให้ผู้้้บริโภคมี่ทางิเลือกในการ 
เสาะหาสินค้าและบริการม่ากข่�น โดิยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื�อสุขภาพและควิาม่งิาม่ และสินค้าที�เกี�ยวิกับบ้าน ในทำานองิเดีิยวิกัน บริการอย่างิ  
food delivery ยังิมี่แนวิโน้ม่ได้ิรับควิาม่นิยม่ในหม่้่ผู้้้บริโภคอย่างิต่อเนื�องิในช่้วิงิหลังิสถานการณ์์ COVID-19 คลี�คลาย แม้่จะลดิระดัิบลงิบ้างิสำาหรับกลุ่ม่ 
ผู้้้บริโภคที�อาจหันไปทานอาหารนอกบ้านม่ากข่�น
 
ทั�งนีี้�แมี�ช่ำองทางออนี้ไล่น์ี้จ่ะมีีควิามีสำาคัญมีากขึ�นี้ แต่ผู้ล่สำารวิจ่ยัุงบ่งชีำ�ว่ิาหันี้�าร�านี้ค�าก็ยัุงคงสำาคัญกับธุุรกิจ่ เนืี้�องจ่ากผู้้�บริโภคบางกลุ่่มียัุงคง
ต�องการเลื่อกซืื้�อสินี้ค�าที�หันี้�าร�านี้ โดิยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสดิ แฟื้ชั้�น และไอที ที�ผู้้้บริโภคยังินิยม่ไปหน้าร้านม่ากกว่ิาแม้่สัดิส่วินออนไลน์ 
จะเพิ�ม่ม่ากข่�นจากช่้วิงิห่อนหน้าก็ตาม่ ดัิงินั�น ผู้้้ประกอบการจำาเป็นต้องิพยายาม่เข้าหาผู้้้บริโภคม่ากข่�นจากทุกช่้องิทางิ ทั�งิออนไลน์และออฟื้ไลน์

กิจ่กรรมี
ภายุในี้บ�านี้

Omni- 
channel

4. ธุุรกิจ่ที�เกี�ยุวิข�องกับพฤติกรรมี New Normal ของการใชำ�เวิล่าที�บ�านี้มีากขึ�นี้ของผู้้�บริโภคยัุงมีีแนี้วิโนี้�มีที�จ่ะไปต่อได� สินค้าและบริการที�เกี�ยวิกับการใช้้เวิลาที�บ้าน  
ไม่่ว่ิาจะเป็นการทำางิานหรือการทำากิจกรรม่งิานอดิิเรก เช่้น การทำาอาหาร การปล้กต้นไม้่ รวิม่ถ่งิการปรับปรุงิ-ตกแต่งิที�อย่้อาศัย กำาลังิได้ิรับแรงิสนับสนุนจากเทรนด์ิ 
การทำางิานที�บ้าน (work from home) ที�หลายองิค์กรในไทยนำาม่าปรับใช้้ม่ากข่�น จ่งิทำาให้สัดิส่วินการใช้้เวิลาที�บ้านเพิ�ม่ข่�นจากก่อน COVID-19 อย่างิถาวิร 

5. พฤติกรรมีการซืื้�อสินี้ค�าออนี้ไล่น์ี้เพิ�มีส้งขึ�นี้ในี้ช่ำวิง COVID-19 แต่ควิามีต่อเนืี้�องเป็นี้ New Normal ในี้ระยุะต่อไปมีีควิามีแตกต่างกันี้ในี้แต่ล่ะประเภทสินี้ค�า  
โดิยข่�นอย่้กับหลายปัจจัย อาทิ ม้่ลค่าของิสินค้า ลักษณ์ะของิสินค้า ทางิเลือกของิการบริโภค รวิม่ไปถ่งิควิาม่ช้อบของิผู้้้บริโภค

ท่�มา:  การวิเคราะห์็โดย EIC จากข้�อม้ลการสำำารวจความคิดเห็็นผ้�บริโภค (EIC Consumer Survey) ระห็ว่างวันท่� 27 สิำงห็าคม ถึึง 27 กันยายน 2021 จำานวนผ้�ต่อบแบบสำำารวจ 3,205 คน

นัี้ยุต่อธุุรกิจ่
จากผู้ลการสำารว่จผู้้้บร่โภค 
ของ EIC พิ่บข้อสรุปีท่ี่�ม่น้้ย 
เช่่งธุุรก่จด้ว่ยก้น้ 5 ปีระเด็น้  
ด้งต่อไปีน่้� 
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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.

Disclaimer
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