ถอดรหััสผู้้�บริิโภค
ยุุค COVID-19

การเงิินวิิกฤต
การใช้้ชีีวิิตไม่่เหมืือนเดิิม
รายงานผลสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภคไทยกว่่า 3 พัันรายต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิิจและพฤติิกรรมในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มหลัังวิิกฤตคลี่่�คลาย
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วิิกฤต COVID-19 ส่่งผลให้้สถานะทางเศรษฐกิิจของผู้้บ� ริิโภคไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร?
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ส่่วนที่่� 2
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และผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มการปรัับตััวภายหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลายอย่่างไร?
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ผลสำำ�รวจผู้้�บริิโภคของ EIC สะท้้อนให้้เห็็นถึึง 3 ปััญหาสำำ�คััญของภาคครััวเรืือนอัันเป็็นผลที่่�เกิิดจากวิิกฤต COVID-19
ได้้แก่่ (1) ปััญหารายได้้ไม่่พอใช้้จ่่าย (2) ปััญหาภาระหนี้้� และ (3) ปััญหาสภาพคล่่อง โดยเฉพาะกลุ่่�มรายได้้น้้อยที่่�เผชิิญ
ปััญหาหนัักกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ
ผู้้�บริิโภคกำำ�ลัังเผชิิญปััญหารายได้้ไม่่พอใช้้จ่่าย จากการที่่�วิิกฤต COVID-19 ส่่งผลต่่อรายได้้ของผู้้�บริิโภค
ในวงกว้้าง สะท้้อนจากการที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่ระบุุว่่า ตนมีีรายได้้ที่่�ลดลงในช่่วง COVID-19 และกำำ�ลัังเผชิิญ
ปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย ซึ่่ง� อาจนำำ�ไปสู่่�การกู้้�ยืืมมาเพื่่�อชดเชยการบริิโภคส่่วนที่่�เกิินรายได้้ปััจจุุบััน

นอกจากนี้้� ผู้้�บริิโภคยัังมีีปััญหาหนี้้แ� ละมีีสภาพคล่่องที่่�น้้อย โดยเกิินครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีีหนี้้�เผชิิญปััญหา
ในการชำำ�ระหนี้้� (40% เผชิิญปัญ
ั หาอยู่่�บ้้าง และ 16% เผชิิญปัญ
ั หาหนััก) ซึ่่ง� ในกลุ่่�มนี้้�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นผู้้�ที่่มี� รี ายได้้ลดลง ทั้้�งนี้้�
ปััญหาทั้้�งด้า้ นรายได้้และภาระหนี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�การเก็็บออมได้้น้อ้ ยลงหรืือไม่่ได้้เลยในช่่วง COVID-19 ของคนส่่วนใหญ่่ และกระทบ
ต่่อเนื่่�องไปยัังการมีีสภาพคล่่องทางการเงิินที่่�น้อ้ ย ตอกย้ำำ�� ให้้สถานะทางการเงิินของครััวเรืือนแย่่ลงและอาจฟื้้น� ตััวได้้ช้า้
ทั้้�งนี้้�ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากวิิกฤต COVID-19 มากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 1.5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือน)
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�เปราะบางอยู่่�ก่่อนแล้้ว และจะยิ่่�งทำ�ำ ให้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางด้้านรายได้้ของไทยมีีเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยผู้้�ตอบ
แบบสอบถามที่่�มีีรายได้้น้้อยมีีสััดส่่วนคนที่่�รายได้้ลดลงสููงที่่�สุุด นำำ�ไปสู่่�การมีีปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่ายและปััญหา
การชำำ�ระหนี้้�ที่่�หนัักกว่่า

ที่่�มา : จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 โดยข้อ้ มููลที่่�นำำ�มาคำำ�นวณมาจากจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
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รายได้้ลดลงในช่่วง
COVID-19

มีีปััญหารายได้้
ไม่่พอรายจ่่าย

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

มีีปััญหา
การชำำ�ระหนี้้�

มีีสภาพคล่่องทางการเงิิน
ไม่่เกิิน 6 เดืือน

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีีหนี้้�

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

คนรายได้้น้้อยที่่�มีีปััญหา
รายได้้ไม่่พอรายจ่่าย

คนรายได้้น้้อยที่่�มีีปััญหา
การชำำ�ระหนี้้�

48%

56%

87%

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามรายได้้น้้อย

63%

52%

78%

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามรายได้้น้้อยที่่�มีีหนี้้�
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ส่่วนที่่� 2
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เมื่่�อถามถึึงมุุมมองต่่ออนาคต ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่มองว่่ารายได้้และการใช้้จ่่ายจะยัังไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในระยะสั้้�น และมีีจำ�ำ นวนไม่่น้อ้ ยที่่�ประเมิิน
ว่่ารายได้้และการใช้้จ่า่ ยของตนจะลดต่่อเนื่่�องแม้้สถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย สะท้้อนถึึงการใช้้จ่า่ ยในภาพรวมที่่�จะฟื้้น� ตััวได้้อย่่างช้้า ๆ
อย่่างไรก็็ดีี การใช้้จ่่ายบางหมวดมีีแนวโน้้มฟื้้นตั
� วั ได้้ดีีจากอุุปสงค์์คงค้้าง (pent-up demand) โดยเฉพาะการใช้้จ่า่ ยของกลุ่่�มรายได้้สููง
รายได้้ของผู้้�บริิโภคจะยัังไม่่ฟื้้�นตััวในระยะสั้้�น โดยผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่คาดว่่ารายได้้จะไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในอีีก
6 เดืือนข้้างหน้้า และมีีบางส่่วนคาดว่่ารายได้้จะไม่่มีีทางกลัับไปเท่่าก่่อน COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่่�มรายได้้น้้อยที่่�มีี
การคาดการณ์์รายได้้ในอนาคตที่่�แย่่กว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ ซึ่่ง� การที่่�รายได้้ฟื้้�นตััวได้้ช้้าจะกดดัันการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภค
และการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจภายในประเทศ
ด้้านการใช้้จ่่ายที่่�ลดลงในช่่วง COVID-19 ก็็จะยัังไม่่ได้้ฟื้้�นตัวั ได้้เร็็วแม้้หลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย ทั้้�งนี้้�ผลกระทบ
จากวิิกฤต COVID-19 ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีการปรัับลดการใช้้จ่่ายลงค่่อนข้้างมาก และหลัังสถานการณ์์ COVID-19
คลี่่�คลายคาดว่่าการใช้้จ่่ายจะฟื้้�นตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคยัังระมััดระวัังการใช้้จ่่ายค่่อนข้้างมาก
โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้น้้อยซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ
อย่่างไรก็็ดีี การใช้้จ่่ายบางหมวดมีีแนวโน้้มฟื้้นตั
� ัวดีีจาก pent-up demand ในช่่วง COVID-19 โดยส่่วนใหญ่่มีแี นวโน้้ม
กลัับไปใช้้จ่า่ ยในหมวดที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมนอกบ้้านหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีรี ายได้้สููงซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มที่่�ยังมี
ั กำี �ลั
ั อ�
ำ งซื้้
โดย 66% ของผู้้�มีรี ายได้้สููง (รายได้้มากกว่่า 1 แสนบาทต่่อเดืือน) ระบุุว่า่ จะออกมาใช้้จ่า่ ยในการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศและ
ใช้้บริิการด้้านสุุขภาพและความงามภายใน 6 เดืือน ขณะที่่�มีเี พีียง 30% ของผู้้ร� ายได้้น้อ้ ยที่่�จะออกมาใช้้จ่า่ ยในหมวดดัังกล่่าว

หมายเหตุุ : *บริิการด้้านสุุขภาพและความงาม เช่่น ฟิิตเนส สปา เสริิมความงาม เป็็นต้้น
ที่่�มา : จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 โดยข้อ้ มููลที่่�นำำ�มาคำำ�นวณมาจากจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
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คาดว่่ารายได้้ในอีีก
6 เดืือนจะไม่่เพิ่่�มขึ้้�น

มองว่่ารายได้้ของตน
จะไม่่มีีทางกลัับมาเหมืือนเดิิม

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ลดลง ในช่่วง COVID-19

ยัังคงจะชะลอการใช้้จ่่าย
สิินค้้าและบริิการ แม้้ในช่่วง
หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

จะใช้้จ่่ายในการเที่่�ยวในประเทศ
ภายใน 6 เดืือนหลัังจากที่่�
สถานการณ์์คลี่่�คลาย

จะใช้้บริิการด้้านสุุขภาพ*
ภายใน 6 เดืือนหลัังจาก
ที่่�สถานการณ์์คลี่่�คลาย

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

62%
61%
52%

16%

43%
39%
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ส่่วนที่่� 2
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จากภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวทำำ�ให้้ผู้�บ้ ริิโภคมีีกำ�ลั
ำ ังซื้้�อลดลงและระมััดระวัังการใช้้จ่่ายมากขึ้้�น ทั้้�งยัังมีีความเชื่่�อมั่่�นที่่�ไม่่ดีีนััก การใช้้จ่่าย
บางหมวดจึึงมีีแนวโน้้มฟื้้นตั
� วค่
ั อ่ นข้้างจำำ�กัดั ขณะเดีียวกันั ผู้้บ� ริิโภคก็็มีกี ารเปลี่่�ยนพฤติิกรรมทั้้�งด้้านการใช้้เทคโนโลยีีและการเปลี่่�ยน
มาทำำ�งานที่่�บ้้านมากขึ้้�นในช่่วง COVID-19 โดยพฤติิกรรมบางอย่่างจะยัังคงอยู่่�แม้้ COVID-19 คลี่่�คลาย (New Normal)
• ความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศเกิดขึ้นช้ากว่าความต้องการต่อบริการในประเทศ ตามข้อจ�ำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศและความเชื่อมั่นในการเดินทางไกล
โดยกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููงมีีแนวโน้้มเริ่่�มเที่่�ยวต่่างประเทศเร็็วกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ คล้้ายคลึึงกัับแนวโน้้มของ pent-up demand ต่่อบริิการในประเทศ จากผลการตอบแบบสอบถาม
พบว่่า 48% ของกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููงมีีแผนท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศภายใน 1 ปีีหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย เทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�มีีเพีียง 10% เท่่านั้้�น
• คนส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าคงทนที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ บ้านและรถ ในระยะสั้น จากผลของรายได้ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า ประกอบกับความเชื่อมั่น
ผู้้�บริิโภคที่่�ยัังซบเซา โดยมีีเพีียงราว 10% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามเท่่านั้้�น ที่่�วางแผนซื้้�อสิินค้้าคงทนภายใน 1 ปีีหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย ทั้้�งนี้้�เมื่่�อพิิจารณาแยกตามระดัับ
รายได้้ พบว่่า ไม่่ได้้มีีความแตกต่่างของความเร็็วในการกลัับมาใช้้จ่่ายระหว่่างกลุ่่�มรายได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั สััดส่่วนของผู้้�มีีรายได้้สููงที่่�จะซื้้�อบ้้านหรืือรถภายใน 1 ปีีนั้้�น
ใกล้้เคีียงกัับสััดส่่วนของคนรายได้้น้้อยที่่�มีีแผนดัังกล่่าว
หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย พฤติิกรรมที่่�ผู้้�บริิโภคปรัับเปลี่่�ยนในช่่วงที่่�ผ่่านมา มีีแนวโน้้มที่่�จะยัังคงอยู่่�ต่่อเนื่่�อง หรืือกลายเป็็น New Normal แม้้จะลดน้้อยลงบ้้าง
จากที่่�เคยทำำ�ในช่่วง COVID-19
• ผู้บริโภคกว่า 86% ระบุว่าจะยังคงซื้อสินค้าออนไลน์ต่อไปแม้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย อีกพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะกลายเป็น New Normal
ได้้แก่่ การใช้้เวลาทำำ�กิจิ กรรมที่่�บ้้านที่่�ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ (91%) ระบุุว่่าจะยัังคงทำำ�ต่่อไป เช่่นเดีียวกัันกัับการปรัับปรุุง-ตกแต่่งบ้้าน (67%) และการใช้้บริิการ food
delivery (67%) ซึ่่ง� คาดว่่าพฤติิกรรมกลุ่่�มนี้้�ได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากเทรนด์์การทำำ�งานที่่�บ้้านที่่�หลายองค์์กรมีีแนวโน้้มปรัับใช้้แบบระยะยาว ทำำ�ให้้การใช้้เวลาที่่�บ้้านของ
ผู้้�บริิโภคจะเพิ่่�มขึ้้�นตามมา
• อย่างไรก็ตาม กลุ่มพฤติกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงบ้างเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เพราะอาจถูกทดแทนด้วยทางเลือกนอกบ้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 25-30%
ของผู้้�บริิโภคระบุุว่่าจะยัังคงพฤติิกรรมการซื้้�อของออนไลน์์และการใช้้เวลาที่่�บ้้าน แต่่จะลดน้้อยลงจากที่่�เคยทำำ�ในช่่วง COVID-19 ทั้้�งนี้้�สาเหตุุอาจมาจากการมีีทางเลืือก
มากขึ้้�นเมื่่�อบริิการที่่�ทดแทนกัันได้้แบบออฟไลน์์ เช่่น ห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านอาหาร กลัับมาเปิิดให้้บริิการได้้มากขึ้้�น

ที่่�มา : จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 โดยข้อ้ มููลที่่�นำำ�มาคำำ�นวณมาจากจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
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บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ข้้อมููลสถิิติิที่่�สำำ�คััญจากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภคของ EIC (EIC Consumer Survey) ผ่่านช่่องทางออนไลน์์
ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 มีีผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

เพศ
หญิิง
ชาย
LGBTQIA+

60.9%
35.7%
3.4%

ช่่วงอายุุ
Gen X (39-54 ปีี)
Gen Y (22-38 ปีี)
Baby Boomer (55-73 ปีี)
Gen Z (15-21 ปีี)
Silent Gen (74 ปีี+)
ไม่่ระบุุ

44.4%
34.5%
18.0%
2.5%
0.3%
0.3%

ที่่�อยู่่�อาศััย
กรุุงเทพ-ปริิมณฑล
ภาคกลาง
ภาคใต้้
ภาคอิิสาน
ภาคเหนืือ
ไม่่ระบุุ
ต่่างประเทศ
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59.5%
14.8%
8.8%
8.7%
7.7%
0.5%
0.2%

อาชีีพปััจจุบัุ นั

สาขาธุุรกิิจของอาชีีพปััจจุุบััน

พนัักงานบริิษััทเอกชน

44.0%

ค้้าส่่ง-ค้้าปลีีก

12.0%

ฟรีีแลนซ์์/รัับจ้้าง

17.1%

การเงิิน-การธนาคาร-ประกัันภััย

10.5%

เกษีียณ/ว่่างงาน/อื่่�น ๆ

15.7%

ท่่องเที่่�ยว

10.5%

พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ/ภาครััฐ

11.0%

การผลิิตสิินค้้า

6.7%

เจ้้าของกิิจการไม่่มีลููี กจ้้าง

7.0%

การก่่อสร้้าง-อสัังหาริิมทรััพย์์

6.5%

เจ้้าของกิิจการที่่�มีลููี กจ้้าง

5.3%

บริิการวิิชาชีีพ-ราชการ

5.0%

บริิการด้้านสุุขภาพ

4.5%

การศึึกษา

4.4%

เทคโนโลยีี

3.8%

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน
1 - 15,000

33.3%

15,001-30,000

19.3%

เกษตรกรรม, ประมง

3.3%

30,001-50,000

17.3%

การขนส่่งสิินค้้า

3.0%

50,001-100,000

14.9%

มากกว่่า 100,000

10.8%

ไม่่มีีรายได้้

4.5%

หมายเหตุุ : ผู้้�ตอบแบบสอบถามบางส่่วนไม่่ได้้อยู่่�ในสาขาธุุรกิิจข้้างต้้น เช่่น ผู้้�ที่่�ทำำ�อาชีีพรัับจ้้างทั่่�วไป
นัักเรีียน/นัักศึึกษา เกษีียณอายุุ ว่่างงาน เป็็นต้้น

ส่่วนที่่� 1

วิิกฤต COVID-19 ส่่งผลให้้สถานะทางเศรษฐกิิจ
ของผู้้�บริิโภคไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร?
และผู้้�บริิโภคมีีมุุมมองต่่ออนาคตอย่่างไร?

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ผลสำำ�รวจผู้้�บริิโภคของ EIC สะท้้อนให้้เห็็นถึึง 3 ปััญหาสำำ�คััญของภาคครััวเรืือนอัันเป็็น
ผลที่่�เกิิดจากวิิกฤต COVID-19 ได้้แก่่ (1) ปััญหารายได้้ไม่่พอใช้้จ่่าย (2) ปััญหาภาระหนี้้�
และ (3) ปััญหาสภาพคล่่อง ซึ่่�งทั้้�ง 3 ปััญหามีีแนวโน้้มจะส่่งผลต่่อกััน เช่่น เมื่่�อมีีปััญหาหนี้้�
มัักจะมีีปััญหาด้้านการใช้้จ่่ายด้้วย เป็็นต้้น
ำ านในธุุรกิิจ
ผลสำำ�รวจยัังชี้้�ให้้เห็็นว่่า ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบมากประกอบไปด้้วย กลุ่่�มผู้้�ทำ�ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว และกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบางสููง
เป็็นทุุนเดิิม สะท้้อนถึึงผลกระทบทางเศรษฐกิิจในรอบนี้้�ที่่�มีีความรุุนแรงมากเป็็นพิิเศษ
ต่่อคนกลุ่่�มนี้้� ส่่งผลซ้ำำ��เติิมปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางเศรษฐกิิจได้้ในอนาคต
ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ยัังมองว่่า รายได้้และการใช้้จ่่ายจะยัังไม่่ได้้เพิ่่�มมากนัักในระยะต่่อไป และมีี
จำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ยังั ประเมิินว่่า รายได้้และรายจ่่ายของตนจะยัังลดลงต่่อเนื่่�องแม้้ COVID-19
คลี่่�คลายแล้้วก็็ตาม ถืือเป็็นตััวบ่่งชี้้�ว่่าการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภคในประเทศซึ่่ง� เป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
สำำ�คััญของเศรษฐกิิจไทยนั้้�นจะฟื้้�นตััวได้้อย่่างช้้า ๆ

ที่่�มา : จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021
โดยข้้อมููลที่่�นำ�ำ มาคำำ�นวณมาจากจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
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วิิกฤตเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ส่่งผลให้้รายได้้ของผู้้�บริิโภคลดลงในวงกว้้าง
และผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ยัังคาดการณ์์ว่่า
รายได้้ในอนาคตจะยัังไม่่กลัับมาในระยะเวลาอัันใกล้้นี้้�
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ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

ผู้้�ตอบแบบสอบถามเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งรายได้้ลดลงในช่่วง COVID-19

และเมื่่�อมองไป 6 เดืือนข้้างหน้้า ส่่วนใหญ่่ (62%) คาดว่่ารายได้้ตนเองจะยัังไม่่เพิ่่�มขึ้้น�
ช่่วง COVID-19

ช่่วง 6 เดืือนข้้างหน้้า

ผู้้�ตอบแบบสอบถามเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง (48%) รายได้้ลดลง
ในช่่วง COVID-19 ขณะที่่�อีีก 28% ได้้รายได้้เท่่าเดิิม
โดยมีีเพีียง 24% ที่่�มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
คำำ�ถาม : รายได้้ปััจจุุบันั ของคุุณเทีียบรายได้้ก่่อน COVID-19* เป็็นอย่่างไร?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่กว่่า 62% ยัังไม่่คิิดว่่า
รายได้้ตนเองจะเพิ่่�มขึ้้�น โดย 39% คิิดว่่ารายได้้จะเท่่าเดิิม
อีีก 23% คิิดว่่ารายได้้จะลดลงอีีก

คำำ�ถาม : คุุณคาดว่่า รายได้้ 6 เดืือนข้้างหน้้าของคุุณเทีียบรายได้้ปััจจุุบัันจะเป็็นอย่่างไร?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

65% ของคนกลุ่่�มนี้้�เป็็น

30%

28%

39%
30%

18%

16%

ผู้้�ที่่�มีีรายได้้ลดลงในช่่วง
COVID-19 โดยส่่วนใหญ่่
เป็็นผู้้�มีีรายได้้น้้อย หรืือ
ผู้้�ที่่�มีีอาชีีพอิิสระ หรืือ
อยู่่�ในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับ
การท่่องเที่่�ยว
16%

8%

8%

เพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่า 10%

เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วง 1-10%

24%

เท่่าเดิิม

28%

ลดลง
ในช่่วง 1-10%

ลดลง
มากกว่่า 10%

48%

หมายเหตุุ : *รายได้้ก่่อน COVID-19 หมายถึึง รายได้้เฉลี่่�ยที่่�เคยได้้รัับในช่่วงปีี 2019
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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7%

เพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่า 10%

เพิ่่�มขึ้้�น
ในช่่วง 1-10%

38%

เท่่าเดิิม

ลดลง
ในช่่วง 1-10%

62%

ลดลง
มากกว่่า 10%

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

ผู้้�ตอบส่่วนใหญ่่คาดว่่ารายได้้ตนเองจะกลัับมาเท่่ากัับก่่อน COVID-19 ตั้้�งแต่่ปีีหน้้าเป็็นต้้นไป
อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีคนจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�มองว่่ารายได้้ของตนจะไม่่มีีทางกลัับมาเหมืือนเดิิม
คำำ�ถาม : คุุณคาดว่่า รายได้้ของคุุณจะกลัับมาเท่่ากัับก่่อน COVID-19* ในช่่วงเวลาใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

25%
19%
17%

16%

63%

9%

เท่่ากัับหรืือสููงกว่่าก่่อน
COVID-19 อยู่่�แล้้ว

ภายในสิ้้�นปีีนี้้�
(ปีี 2021)

ปีี 2021 = 34%

ภายในครึ่่�งปีีแรกของ
ปีีหน้้า (ปีี 2022)

ภายในครึ่่�งหลัังของ
ปีีหน้้า (ปีี 2022)

7.4%

7.0%

ภายใน
สิ้้�นปีี 2023

หลััง
ปีี 2023

ปีี 2022 เป็็นต้้นไป = 50%

หมายเหตุุ : *รายได้้ก่่อน COVID-19 หมายถึึง รายได้้เฉลี่่�ยที่่�เคยได้้รัับในช่่วงปีี 2019
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ผู้้�ที่่�คาดว่่ารายได้้ไม่่มีีทางกลัับมาเท่่าเดิิม
ประกอบไปด้้วยคนในทุุกระดัับชั้้�นรายได้้
แต่่ส่่วนใหญ่่ถึึง
เป็็นผู้้�มีีรายได้้น้้อย ซึ่่�งส่่วนมากเป็็นคน
ทำำ�งานในภาคการท่่องเที่่�ยวและค้้าปลีีก

ไม่่มีีทาง
กลัับมาเท่่าเดิิม

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ในกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย มีีสััดส่่วนผู้้�ที่่�มีีรายได้้ปััจจุบัุ นล
ั ดลงสููงกว่่า
และมีีการคาดการณ์์รายได้้ในอนาคตที่่�แย่่กว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ

ในกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย มีีสััดส่่วนผู้้�ที่่�มีีรายได้้ปััจจุุบัันลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงก่่อน COVID-19 สููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ
คำำ�ถาม : รายได้้ปััจจุุบัันของคุุณเทีียบรายได้้ก่่อน COVID-19* เป็็นอย่่างไร?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

ไม่่เกิิน 15,000

15,001-30,000

30,001-50,000

50,001-100,000

มากกว่่า 100,000

41%

22%

31%
20%

15%

23%
21%

19%

12%
11%

ลดลงมากกว่่า 10%
เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง 1-10%

19%
31%

36%
34%

21%

คำำ�ถาม : คุุณคาดว่่า รายได้้ของคุุณจะกลัับมาเท่่ากัับก่่อน COVID-19* ในช่่วงเวลาใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้

9%

9%

12%

7%
8%

22%

10%

34%

24%

10%

ลดลงในช่่วง 1-10%
เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 10%

เท่่าเดิิม

หมายเหตุุ : *รายได้้ก่่อน COVID-19 หมายถึึง รายได้้เฉลี่่�ยที่่�เคยได้้รัับในช่่วงปีี 2019
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยคาดว่่ารายได้้ของตนจะกลัับมาเท่่า
ช่่วงก่่อน COVID-19 ช้้ากว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ และเกิิน 1 ใน 4
คาดว่่ารายได้้จะไม่่มีีทางกลัับมาเท่่าเดิิม
9%

12%

37%

22%

16%

10%
34%

40%
8%

43%
49%

15%
38%

7%

29%
6%

26%

28%

13%
13%

8%

14%

8%

10%

รายได้้ปััจจุุบัันเท่่ากัับหรืือสููงกว่่าก่่อน COVID-19 อยู่่�แล้้ว
ภายใน 2021
ภายใน 2022
ตั้้�งแต่่ 2023
ไม่่มีีทางกลัับมาเท่่าเดิิม

8%

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

รายได้้ที่่ล� ดลงของผู้้�บริิโภค นำำ�ไปสู่่�การเผชิิญปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย
ปััญหาภาระการชำำ�ระหนี้้� และปััญหาสภาพคล่่องที่่�น้้อย โดยเฉพาะกลุ่่�มรายได้้น้้อย
ซึ่่งยิ่่
� �งตอกย้ำำ��ปัญ
ั หาความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางด้้านรายได้้ของไทย
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ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย :
รายได้้ที่่ล� ดลงส่่งผลให้้
คนส่่วนใหญ่่ประสบปััญหา
รายได้้ไม่่พอรายจ่่าย
โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อย

ผู้้�ตอบถึึง 63% ประสบปััญหา
รายได้้ไม่่พอใช้้ไม่่มากก็็น้้อย

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ผู้้ที่่� �มีีรายได้้น้้อยมีีสััดส่่วนผู้้ที่่� �มีีปััญหา
รายได้้ไม่่พอรายจ่่ายที่่�สููงกว่่า

คำำ�ถาม : ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา คุุณมีีปััญหา
รายได้้ไม่่พอกัับค่่าใช้้จ่่ายหรืือไม่่?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

คำำ�ถาม : ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา คุุณมีีปััญหารายได้้ไม่่พอกัับค่่าใช้้จ่่ายหรืือไม่่?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้
ไม่่เกิิน 15,000

44%

มีีปััญหา
บ่่อยครั้้�ง

20%

39%

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

37%

มีีปััญหาบางครั้้�ง

14%

15,001-30,000

24%

ไม่่มีีปััญหา

43%
50%

31%

30,001-50,000

11%

39%

50%

50,001-100,000

10%

29%

61%

มากกว่่า 100,000

5%

63% ประสบปััญหา

รายได้้ไม่่พอใช้้ไม่่มากก็็น้้อย

21%

แม้้ในกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููงเกิิน 1 แสนต่่อเดืือนก็็ยัังมีีคนที่่�เผชิิญปััญหา
รายได้้ไม่่พอรายจ่่าย โดยคนที่่�มีีปััญหาคิิดเป็็น 1 ใน 4 ของคนกลุ่่�มนี้้�
มีีปััญหาบ่่อยครั้้�ง

ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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73%

มีีปััญหาบางครั้้�ง

ไม่่มีีปััญหา

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ปััญหาการชำำ�ระหนี้้� : เกิินครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�ที่่�มีีหนี้้� มีีปัญ
ั หาในการชำำ�ระหนี้้� และคนกลุ่่�มนี้้�ส่ว่ นใหญ่่ มีีรายได้้ลดลงในช่่วง COVID-19
โดยเกืือบทุุกคนที่่�มีปัี ัญหาหนี้้�จะมีีปัญ
ั หาเรื่่�องการใช้้จ่่ายด้้วย
56% ของผู้้�ที่่�ตอบว่่า “มีีหนี้้”�
เผชิิญปััญหาการชำำ�ระหนี้้�

คำำ�ถาม : ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา ภาระการชำำ�ระหนี้้�*ของคุุณ
เป็็นปััญหาอยู่่�ในระดัับใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีีหนี้้�**

60-70% ของผู้้ที่่� �มีีปััญหา
การชำำ�ระหนี้้�มีีรายได้้ลดลง
ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา

สััดส่่วนของผู้้ที่่� �มีีรายได้้ลดลงในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�ม

เป็็นปััญหา
หนััก

สััดส่่วนของผู้้ที่่� �มีปัี ัญหารายได้้ไม่่พอกัับรายจ่่าย
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�ม

98%

16%

94%

72%

ไม่่มีีปััญหา

61%

45%

44%

เป็็นปััญหา
อยู่่�บ้้าง

30%

40%

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
เป็็นปััญหาหนััก

หมายเหตุุ : *ภาระการชำำ�ระหนี้้� หมายถึึง การจ่่ายคืืนหนี้้�สิินประเภทต่่าง ๆ ทั้้�งในส่่วนเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย // **76% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามระบุุว่่าตนเองมีีหนี้้�สิิน
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ผู้้�มีีปััญหาการชำำ�ระหนี้้�
เกืือบทั้้�งหมด เผชิิญปััญหา
รายได้้ไม่่พอกัับรายจ่่าย

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
เป็็นปััญหาอยู่่�บ้้าง

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
ไม่่เป็็นปััญหา

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
เป็็นปััญหาหนััก

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
เป็็นปััญหาอยู่่�บ้้าง

ภาระการชำำ�ระหนี้้�
ไม่่เป็็นปััญหา

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ปััญหาการชำำ�ระหนี้�้ :
กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้น้้อยที่่�มีีหนี้้�
ส่่วนใหญ่่เผชิิญปััญหาภาระหนี้้�
ขณะที่่�หากแบ่่งตามสาขาธุุรกิิจ
ที่่�ทำ�ง
ำ าน พบว่่า คนที่่�อยู่่�ใน
ภาคท่่องเที่่�ยวถึึงราว 70%
เผชิิญปัญ
ั หาภาระหนี้้�

ผู้้�ที่่�มีีรายได้้น้้อยมีีสััดส่่วนผู้้�ที่่�มีปัี ัญหา
การชำำ�ระหนี้้�ที่่�สููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ

คำำ�ถาม : ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา ภาระการชำำ�ระหนี้้�*ของคุุณ
เป็็นปััญหาอยู่่�ในระดัับใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีีหนี้้�ในแต่่ละสาขาธุุรกิิจ

ไม่่เกิิน 15,000

ท่่องเที่่�ยว

27%

51%

22%

20%

15,001-30,000

44%

30%

62%

28%

65%

มากกว่่า 100,000

6% 19%

14%
สาขาธุุรกิิจของอาชีีพปััจจุุบััน

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

46%

50,001-100,000

7%

49%

30%

ค้้าปลีีก-ค้้าส่่ง

30,001-50,000

9%

45%

41%

40%

42%

สาขาธุุรกิิจอื่่�น ๆ **

17%
เทคโนโลยีี

16%

30.0%

54%

การเงิิน

75%

6%

22%

72%

ผู้้�มีีรายได้้สููงบางส่่วนก็็เผชิิญปััญหาภาระการชำำ�ระ
ภาระการชำำ�ระหนี้้�เป็็นปััญหาหนััก

หมายเหตุุ : *ภาระการชำำ�ระหนี้้� หมายถึึง การจ่่ายคืืนหนี้้�สิินประเภทต่่าง ๆ ทั้้�งในส่่วนเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย //**สาขาธุุรกิิจอื่่�น ๆ เช่่น การผลิิตสิินค้้า บริิการด้้านสุุขภาพ การก่่อสร้้าง การศึึกษา และเกษตรกรรม เป็็นต้้น
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ผู้้ที่่� ทำ� �ำ งานในธุุรกิิจที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว
มีีสััดส่่วนผู้้ที่่� �มีปัี ัญหาการชำำ�ระหนี้้�สููงสุุด

คำำ�ถาม : ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา ภาระการชำำ�ระหนี้้�*ของคุุณ
เป็็นปััญหาอยู่่�ในระดัับใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีีหนี้้�ในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้

10%

ส่่วนที่่� 1

ภาระการชำำ�ระหนี้้�เป็็นปััญหาอยู่่�บ้้าง

ภาระการชำำ�ระหนี้้�ไม่่เป็็นปััญหา

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ปััญหาสภาพคล่่อง : ปััญหาทั้้�งด้้านรายได้้และภาระหนี้้�ส่่งผลกระทบทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่เก็็บออมได้้น้้อยลงหรืือไม่่ได้้เลย

ในช่่วง COVID-19 ซ้ำำ�� เติิมปััญหาสภาพคล่่องที่่�ส่ว่ นใหญ่่มีีอยู่่�เพีียงพอใช้้จ่่ายไม่่เกิิน 6 เดืือน
ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้เก็็บออมในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา ขณะที่่�ผู้้�ที่่อ� อมเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นการออมเพื่่�อรองรัับความไม่่แน่่นอน และ/หรืือนำำ�ไปลงทุุน

คำำ�ถาม : การเก็็บออม*ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา เทีียบช่่วงก่่อน COVID-19
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

คำำ�ถาม : เหตุุผลที่่�คุุณออมเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
หน่่วย : % ต่่อจำำ�นวนผู้้�ที่่�ออมเพิ่่�ม

ผู้้�ตอบเกิินครึ่่�ง (52%) มีีสภาพคล่่อง
ไม่่เกิิน 6 เดืือน

คำำ�ถาม : ทรััพย์์สิินทางการเงิิน**ของคุุณในปััจจุุบัันเพีียงพอที่่�คุุณจะใช้้จ่่ายได้้
เป็็นเวลานานเท่่าใด?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด

เพื่่�อรองรัับความไม่่แน่่นอนที่่�สููงขึ้้�น

57%

32%

17%

เพื่่�อนำำ�ไปลงทุุนหาผลตอบแทนเพิ่่�มเติิม

50%

7%

32%

ค่่าใช้้จ่่ายลดลง

12%

49%
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น

21%

28%
มีีแผนใช้้จ่่ายในอนาคต เช่่น ซื้้อ� บ้้าน/รถ ศึึกษาต่่อ

30%

61% ของคนกลุ่่�มนี้้�

เป็็นคนที่่�รายได้้ลดลง
ในช่่วง 6 เดืือนที่่�ผ่่านมา

19%

21%

เก็็บออมเพิ่่�มขึ้้น�
เก็็บออมเท่่าเดิิม
มีีการเก็็บออม แต่่น้้อยกว่่าที่่�เคยเก็็บในช่่วงก่่อน COVID-19
ไม่่มีีการเก็็บออมในช่่วง 6 เดืือนที่่ผ่
� ่านมา
ไม่่เคยเก็็บออมมาก่่อน

หมายเหตุุ : *จำำ�นวนเงิินที่่�เก็็บออม หมายถึึง เงิินเก็็บทั้้�งในรููปของเงิินสด เงิินฝาก และการลงทุุนในสิินทรััพย์์ทางการเงิิน // **ทรััพย์สิ์ ินทางการเงิิน ได้้แก่่ เงิินสด เงิินฝาก สิินทรััพย์์มีีสภาพคล่่องอื่่�น ๆ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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16%
มากกว่่า 1 ปีี
มากกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 1 ปีี
มากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
มากกว่่า 1 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 3 เดืือน
ไม่่เกิิน 1 เดืือน

14%

83% ของคนกลุ่่�มนี้้� เป็็นคน
ที่่�ออมลดลง-ไม่่มีีการออม
หรืือไม่่เคยเก็็บออมมาก่่อน

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ผู้้�มีีรายได้้น้้อย 49% เผชิิญทั้้�งปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย การชำำ�ระหนี้้� และสภาพคล่่อง

โดยผู้้�ที่่�เผชิิญทั้้�งสามปััญหานี้้�ปรัับตััวในช่่วง COVID-19 ด้้วยการประหยััดค่่าใช้้จ่่ายและการพึ่่�งพามาตรการภาครััฐเป็็นหลััก
เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�มีีรายได้้น้้อยเผชิิญทั้้�ง
ปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย ปััญหาด้้านการ
ชำำ�ระหนี้้� และปััญหาสภาพคล่่อง

ผู้้ที่่� เ� ผชิิญทั้้�ง 3 ปััญหา ปรัับตััวด้้วยการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย และการเข้้าร่่วมมาตรการภาครััฐเป็็นหลักั

การปรัับตััวในช่่วง COVID-19 ของผู้้ที่่� �มีทั้้ี �งปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย การชำำ�ระหนี้้� และสภาพคล่่อง
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�มีปัี ัญหาการชำำ�ระหนี้้�

สััดส่่วนของผู้้ที่่� �เผชิิญทั้้�งปััญหารายได้้ไม่่พอรายจ่่าย การชำำ�ระหนี้้�
และสภาพคล่่อง
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�มรายได้้
ไม่่เกิิน 15,000

49%

29%

ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วััน
เข้้ารัับมาตรการเยีียวยาในรููปเงิินโอนจากภาครััฐ
ใช้้ประโยชน์์จากมาตรการกระตุ้้�นการใช้้จ่่ายของภาครััฐ

14%

หารายได้้เสริิมจากงานประจำำ�ด้้วยการทำำ�งานฟรีีแลนซ์์

15,001-30,000

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

32%

26%

20%

22%

30,001-50,000

18%

22%

23%

38%

50,001-100,000

15%

นำำ�เอาเงิินเก็็บออกมาใช้้จ่่าย

8%

เข้้าร่่วมมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ของสถาบัันการเงิิน
กู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อนำำ�มาใช้้จ่่าย
เลื่่�อนแผนการใช้้จ่่ายสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าสููงออกไป
กู้้�ยืมื เงิินญาติิ-คนรู้้�จัักเพื่่�อนำำ�มาใช้้จ่่าย
หารายได้้เสริิมจากงานประจำำ�ด้้วยการทำำ�ธุุรกิิจ

18%

17%

49%

เปลี่่�ยนไปใช้้สิินค้้าที่่�มีีราคาถููกลง
เริ่่�มธุุรกิิจใหม่่-ย้้ายงาน

มากกว่่า 100,000

10% 11%

15%

64%

กู้้�ยืืมเงิินนอกระบบเพื่่�อนำำ�มาใช้้จ่่าย
ไม่่ได้้มีีการปรัับตััว

ทุุกกลุ่่�มรายได้้

31%

24%

มีีทั้้�ง 3 ปััญหา

มีี 2 ปััญหา

17%
มีี 1 ปััญหา

28%

ขาย-จำำ�นองสิินทรััพย์์ที่่�มีีเพื่่�อนำำ�มาใช้้จ่่าย-ใช้้หนี้้�
ปรัับแผนการทำำ�ธุุรกิิจ เช่่น เข้้าแพลตฟอร์์มออนไลน์์

ไม่่มีีปััญหา

ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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80%
59%
47%
33%
32%
28%
27%
25%
25%
23%
19%
15%
15%
14%
14%
13%

ส่่วนที่่� 2

วิิกฤต COVID-19 ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภค
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมอย่่างไร?
และผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มการปรัับตััวภายหลััง
สถานการณ์์คลี่่�คลายอย่่างไร?

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในด้้านกำำ�ลัังซื้�อ้ และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคเป็็น 2 แนวโน้้มสำำ�คััญที่่�มีผล
ี กระทบ
ต่่อโอกาสและความท้้าทายของภาคธุุรกิิจทั้้ง� ในช่่วง COVID-19 และช่่วงหลัังสถานการณ์์วิิกฤต
เริ่่�มคลี่่�คลาย
ภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว ส่่งผลต่่อกำำ�ลัังซื้้�อและความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภค นำำ�ไปสู่่�การใช้้จ่่าย
ที่่�ลดลงมากและมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวช้้า โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�มีีรายได้้น้้อย
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงที่่�สถานการณ์์เริ่่�มคลี่่�คลาย หมวดการใช้้จ่่ายที่่�ได้้ประโยชน์์จาก pent-up
demand เช่่น การท่่องเที่่�ยวในประเทศ การออกไปใช้้บริิการเสริิมสวย ความบัันเทิิง ร้้านอาหาร
และบริิการสุุขภาพ มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวได้้เร็็ว โดยเฉพาะส่่วนที่่�พึ่่�งพากำำ�ลัังซื้้�อของกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้
ปานกลางถึึงสููง
ในขณะเดีียวกััน การเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในช่่วง COVID-19 ทั้้�งในด้้านการใช้้บริิการ
ออนไลน์์และการใช้้เวลาอยู่่�บ้้านที่่�มากขึ้้�นมีีแนวโน้้มจะเป็็น New Normal ที่่�เป็็นโอกาสสำำ�หรัับ
สิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ที่่�มา : จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021
โดยข้้อมููลที่่�นำ�ำ มาคำำ�นวณมาจากจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งสิ้้�น 3,205 คน
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บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจ
ส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีการปรัับ
ลดการใช้้จ่่ายลงค่่อนข้้างมาก
และหลัังสถานการณ์์
คลี่่�คลายคาดว่่าการใช้้จ่่าย
จะฟื้้�นตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป
เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคยัังระมััดระวััง
การใช้้จ่่ายค่่อนข้้างมาก
โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้น้้อย

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

ผู้้�บริิโภค 61% ใช้้จ่่ายลดลงในช่่วง COVID-19 อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิโภค 43% ยัังระมััดระวัังการใช้้จ่่าย
แม้้สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย
การใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าและบริิการ ในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ช่่วง COVID-19
เทีียบกัับช่่วงก่่อน
COVID (ปีี 2019)

61%

หลััง COVID-19
เทีียบกัับช่่วงเวลา
ที่่�ตอบแบบสำำ�รวจ
(ก.ย. 2021)

21%

43%

29%

กว่่า 50% เป็็นผู้้�มีีรายได้้ต่ำำ��กว่่า 15,000 บาท
ลดลง

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ส่่วนที่่� 1

เท่่าเดิิม

เพิ่่�มขึ้้�น

17%

28%

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

แม้้ว่่าภาวะเศรษฐกิิจส่่งผลให้้มีีการชะลอตััวของการใช้้จ่่ายลงค่่อนข้้างมาก
แต่่ภายหลัังการแพร่่ระบาดยัังคงมีี pent-up demand
ต่่อกิิจกรรมบางประเภทที่่�มีีแนวโน้้มฟื้้นตั
� วั ได้้ดีีขึ้้�น

23

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

หลัังสถานการณ์์ COVID-19
คลี่่�คลาย ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่
มีี pent-up demand ในด้้าน
การท่่องเที่่�ยวสููง รวมถึึง
มีีความต้้องการใช้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพ ความงามและ
ความบัันเทิิงในช่่วง 6 เดืือน
ข้้างหน้้า แต่่ยังช
ั ะลอการใช้้จ่่าย
ซื้้�อสิินค้้าคงทน อาทิิ รถยนต์์
และบ้้านออกไป

ส่่วนที่่� 1

นััยต่่อธุุรกิิจ

คำำ�ถาม : คุุณมีีแผนใช้้จ่่ายในสิินค้้าและบริิการดัังต่่อไปนี้เ้� มื่่�อใดนัับจากสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย*?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
เที่่�ยวในประเทศ

15%

21%

16%

13%

7%

28%

หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย

เที่่�ยวต่่างประเทศ

3%3% 5% 12%

18%

52%

59%

มีีแผนจะเที่่�ยวในประเทศภายใน 6 เดืือน
หลัังจากที่่�สถานการณ์์คลี่่�คลาย

11
%
มีีแผนจะเที่่�ยวต่่างประเทศภายใน

ใช้้บริิการด้้านสุุขภาพ (ฟิิตเนส, สปา, เสริิมความงาม)

15%

14%

10% 7% 5%

49%

13%

12%

10%

10%

7%

6 เดืือนหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย

~35 - 40%

บริิการเพื่่�อความบัันเทิิง เช่่น โรงหนััง คอนเสิิร์์ต กีีฬา สวนสนุุก

มีีความมั่่�นใจในการเข้้าไปใช้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพและความงาม เช่่น ฟิิสเนส
สปา รวมถึึงบริิการเพื่่�อความบัันเทิิง
ต่่าง ๆ เช่่น โรงหนััง สวนสนุุก ภายใน
6 เดืือนหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย

47%

ซื้้�อรถยนต์์

2%
2% 6%
2%

20%

67%

~5 - 6%

มีีการวางแผนที่่�จะซื้้�อสิินค้้ามููลค่่าสููง
อย่่างรถยนต์์หรืือบ้้านภายใน 6 เดืือน
หลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย

ซื้้�อบ้้าน

2%
1% 4%
2%

18%

ไม่่เกิิน 1 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 1 ปีี
หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ส่่วนที่่� 2

73%
มากกว่่า 1 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 3 เดืือน
มากกว่่า 1 ปีี

มากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
ไม่่มีีแผนที่่�จะใช้้

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

ผู้้�ตอบส่่วนใหญ่่ที่่�มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง มากกว่่า 40% มีีแผนเที่่�ยวในประเทศภายใน 3 เดืือน
หลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย ขณะที่่�ส่ว่ นใหญ่่ยังั ไม่่มั่่�นใจในการเดิินทางต่่างประเทศ
คำำ�ถาม : คุุณมีีแผนใช้้จ่่ายด้้านท่่องเที่่�ยวเมื่่�อใดนัับจากสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย*?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม

ผู้้ที่่� �มีีรายได้้ปานกลางถึึงสููง มากกว่่า 40% มีีแผนเที่่�ยวในประเทศ
ภายใน 3 เดืือน หลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย

กลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููงมีีแผนจะเดิินทางต่่างประเทศภายในระยะเวลา 6
เดืือนถึึง 1 ปีี หลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย

เที่่�ยวในประเทศ

เที่่�ยวต่่างประเทศ

23%
46%
8%
11%
10%
14%

8%
16%
17%
22%

15%
9%

14%
5%
13%

15%

23%

20%

28%

27%

13%

15%

14%

16%

ไม่่เกิิน 15,000

15,001-30,000

30,001-50,000

50,001-100,000

8%
6%
14%
19%

63%

80%

28%
26%

32%
18%
3%
3%
1%
3%

22%
มากกว่่า 100,000

10% 3%
3%
3%

ไม่่เกิิน 15,000

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

ไม่่เกิิน 1 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 1 ปีี

11%
15,001-30,000

4%
2%

16%
6% 4%
3%

30,001-50,000

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน (บาท)

มากกว่่า 1 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 3 เดืือน
มากกว่่า 1 ปีี

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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46%

39%

24%

มากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
ไม่่มีีแผนที่่�จะใช้้

25%
24%
19%
9%

11%
7%
6%

50,001-100,000

มากกว่่า 100,000

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ขณะที่่�การแพร่่ระบาดของไวรััสส่่งผลให้้เทคโนโลยีีกลายเป็็นช่่องทางสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต เกืือบครึ่่�งของผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้ม
ใช้้ช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น

26

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

COVID-19 เป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดการนำำ�เอาเทคโนโลยีีมาใช้้มากขึ้้�น
เช่่น การซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์และการใช้้บริิการ food delivery

ผู้้�ตอบแบบสอบถามกว่่า 88% ซื้้�อสิินค้้าผ่่านออนไลน์์ และมีีถึึง
41% ที่่�ซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง COVID-19 ทั้้�งนี้้ผู้
� ้�ตอบแบบสอบถาม
กว่่า 86% มีีแนวโน้้มจะซื้้�อสิินค้้าผ่่าน online ต่่อไปหลััง
สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย แม้้ผู้้�บริิโภคจำำ�นวนหนึ่่�ง (36%) จะซื้้อ�
ลดลง จากทางเลืือกในการกลัับไปซื้้�อสิินค้้าที่่�หน้้าร้้านมากขึ้้�น

ผู้้�ตอบแบบสอบถามกว่่า 66% ใช้้บริิการ food delivery
ในช่่วง COVID-19 โดย 38% ใช้้บริิการมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�กว่่า 67%
ของผู้้�ตอบแบบสอบถามจะยัังคงใช้้บริิการต่่อไปหลััง COVID-19
แม้้บางส่่วนจะลดการใช้้บริิการลงบ้้าง ตามทางเลืือกการ
ทานอาหารที่่�มีีมากขึ้้�น

การใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ในช่่วง COVID-19
และมีีแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ช่่วง COVID-19
เทีียบกัับช่่วงก่่อน
COVID (ปีี 2019)

12%

33%

14%

การใช้้บริิการ food delivery ในช่่วง COVID-19
และแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม

41%

34%

88% ซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ในช่่วง COVID-19

หลััง COVID-19
เทีียบกัับช่่วงเวลา
ที่่�ตอบแบบสำำ�รวจ
(ก.ย. 2021)

14%

36%

24%

12%

38%

66% ใช้้บริิการ food delivery ในช่่วง COVID-19

26%

33%

86% ซื้�อ้ สิินค้้าออนไลน์์ต่่อไปหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย
ไม่่ทำำ�

ลดลง

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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16%

27%

19%

21%

67% ใช้้บริิการ food delivery ต่่อไปหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย
เท่่าเดิิม

เพิ่่�มขึ้้�น

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ (Baby Boomer) มีีการปรัับตััวหัันมาซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นมากและเริ่่�มคุ้้�นชินิ
กัับช่่องทางนี้้� ขณะที่่� Gen Z มีีแนวโน้้มต้้องการออกไปช้้อปปิ้้�งนอกบ้้านมากขึ้้�นหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย
การใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในช่่วง COVID-19 และมีีแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�ม

ช่่วง COVID-19
Gen Z

Gen Y

Gen X

Baby
Boomer

19%
11%
12%
15%

31%
36%
33%
29%

11%
16%
14%
10%

ช่่วงหลััง COVID-19
40%

23%

37%

13%

42%

13%

45%

16%

ไม่่ทำำ�

42%

ลดลง

เท่่าเดิิม

37%
36%
34%
เพิ่่�มขึ้้�น

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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17%
25%

17%
25%

25%

26%

21%

29%

หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย
Gen Z มีีแนวโน้้มต้้องการ
65% ของกลุ่่�ม
ออกไปซื้้�อสิินค้้าจากช่่องทางหน้้าร้้าน
มากขึ้้�นหลัังสถานการณ์์ COVID-19
คลี่่�คลาย

Baby Boomer มีีแนวโน้้ม
50% ของกลุ่่�ม
ซื้้อ� สิินค้้าออนไลน์์เท่่าเดิิม/มากขึ้้�นหลััง
สถานการณ์์คลี่่�คลาย

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

แม้้ว่่าผู้้�บริิโภคจะมีีความคุ้้�นชินกั
ิ ับการซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�นในสิินค้้าหลากหลายประเภท
แต่่ยัังมีีสิินค้้าบางประเภทที่่�ผู้้�บริิโภคยัังนิิยมซื้้�อผ่่านช่่องทางออฟไลน์์มากกว่่า อาทิิ กลุ่่�มสิินค้้าไอทีี สิินค้้าแฟชั่่�น และอาหารสด

เทรนด์์การซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ที่่�น่่าสนใจ

การใช้้จ่่ายซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย*?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม

ช่่วง COVID-19
สิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค

12%

21%

27%

อาหารสด

31%

19%

สิินค้้าเกี่่�ยวกัับบ้้าน

29%

25%

สิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพ
และความงาม

27%

27%

สิินค้้าแฟชั่่�น
สิินค้้าไอทีี

32%
43%

ช่่วงหลััง COVID-19
39%

23%

36%
21%

14%

25%

34%

28%

31%

23%

25%

20%

20%

26%

30%

27%

25%

19%

22%

24%

28%

24%

29%

19%

16%
19%

16%

33%

17%

ไม่่ซื้อ้� ออนไลน์์

29%
45%

ลดลง

เท่่าเดิิม

19%
เพิ่่�มขึ้้�น

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้อ้ มููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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27%

21%
22%

17%
14%

สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
• ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง COVID-19 และจะยังได้รับ
ความนิิยมต่่อไป จากส่่วนใหญ่่มีีแบรนด์์หรืือสิ่่�งที่่�ต้้องการ
ในใจอยู่่�แล้้ว ไม่่จำำ�เป็็นต้้องไปเลืือกที่่�หน้้าร้้าน
• ผู้ประกอบการต่าง ๆ หันมาเปิดให้บริการ online grocery
มากขึ้้�น
อาหารสด สิินค้้าเกี่่�ยวกัับบ้้าน
และสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพและความงาม
• มีแนวโน้มได้รับความนิยมจากผู้บริโภคกลุ่มเดิมต่อไป
ภายหลััง COVID-19
• Gen Y และ Gen Z มีแนวโน้มจะหันมาซื้ออาหารสดผ่าน
ออนไลน์์มากขึ้้�น
• ขณะที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X มีแนวโน้มกลับไป
ซื้้อ� อาหารสดจากหน้้าร้้านมากกว่่า
สิินค้้าแฟชั่่�น
• มีแนวโน้มที่ยอดขายหน้าร้านจะลดลงด้วย ส่วนหนึ่งอาจ
เป็็นผลมาจากเป็็นสิินค้้าที่่�ยัังไม่่จำำ�เป็็นนัักในช่่วงที่่�เศรษฐกิิจ
ยัังเปราะบาง
สิินค้้าไอทีี
• กว่า 40% ไม่นิยมซื้อสินค้าไอทีผ่านทางออนไลน์ ส่วนหนึ่ง
อาจเพราะสิินค้้าไอทีีส่ว่ นใหญ่่มีมููี ลค่่าสููง ทำำ�ให้้ผู้�บ้ ริิโภค
ต้้องการเลืือกสิินค้้าเองที่่�หน้้าร้้านมากกว่่า นอกจากนี้้�
ยัังสามารถขอคำำ�ปรึึกษาจากพนัักงานขายได้้อีีกด้้วย
• Gen Y เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าไอทีสูงที่สุด

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

เทรนด์์การใช้้เวลาอยู่่�บ้้านมากยิ่่�งขึ้้�น มีีบทบาทมากต่่อการปรัับพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภค กว่่า 9 ใน 10 ของผู้้�บริิโภคยัังคงมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะใช้้เวลาทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้านต่่อไปแม้้สถานการณ์์จะคลี่่�คลาย
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ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

นอกจากการใช้้เทคโนโลยีี
มากขึ้้�นแล้้ว COVID-19
ยัังส่่งผลให้้ไลฟ์์สไตล์์ของ
ผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป
หัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ทำำ�กิจิ กรรมในบ้้านมากขึ้้�น
และหลายกิิจกรรมยัังคง
ดำำ�เนิินต่่อไป แม้้สถานการณ์์
คลี่่�คลายแล้้ว

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

คำำ�ถาม : คุุณมีีพฤติิกรรมเหล่่านี้้�อย่่างไรในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย
/ตกแต่่งบ้้าน
ช่่วง COVID-19

32%

หลััง COVID-19
คลี่่�คลาย

33%

23%
19%

20%

หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย

25%

22%

67%

27%

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามยัังคง
จะปรัับปรุุงและตกแต่่งที่่�อยู่่�อาศััย

ทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้าน
เช่่น ปลููกต้้นไม้้ ทำำ�อาหาร

91%

ช่่วง COVID-19

9% 10%

หลััง COVID-19
คลี่่�คลาย

9%

25%

16%

ของผู้้�ตอบแบบสอบถามยัังคง
จะทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้านต่่อไป

57%
35%

40%

แม้้ว่่าการใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิง
(เกม live streaming) จะมีีบทบาท
มากขึ้้น� แต่่ 51% ของผู้้�ตอบ
แบบสอบถามยัังคงไม่่ใช่่จ่่าย
เพื่่�อบริิการในด้้านนี้้�

ใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิง
เช่่น เกม live streaming
ช่่วง COVID-19

50%

16%

หลััง COVID-19
คลี่่�คลาย

51%

15%

ไม่่ทำำ�

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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ส่่วนที่่� 1

ลดลง

เท่่าเดิิม

20%
26%
เพิ่่�มขึ้้�น

14%
9%

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

Baby Boomer และ Gen X ใช้้เวลาอยู่่�ที่่�บ้้านมากขึ้้�น และมีีแนวโน้้มจะใช้้เวลาทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้านมากขึ้้�น
อีีกทั้้�ง มีีการปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย/ตกแต่่งบ้้าน ทั้้�งในช่่วง COVID-19 และหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย
คำำ�ถาม : คุุณมีีพฤติิกรรมเหล่่านี้้�อย่่างไรในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*?
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�ม

ช่่วง COVID-19

ปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย
/ตกแต่่งบ้้าน
Gen Z + Y

36%

Gen X

22%

32%

Baby
Boomer

24%

25%

25%

ช่่วงหลััง COVID-19

20%

22%

19%

37%

25%

20%

20%

32%

29%

21%

18%

25%

หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย
22%

23%

17%

22%

27%
36%

ทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้าน
เช่่น ปลููกต้้นไม้้ ทำำ�อาหาร
Gen Z + Y
Gen X
Baby
Boomer

12%

13%

8% 10%
3% 5%

26%

49%

23%
25%

13%

59%

8%

66%

15%

5% 12%
ไม่่ทำำ�

ลดลง

เท่่าเดิิม

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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18%

33%
36%
38%

เพิ่่�มขึ้้�น

36%
41%
45%

50% ของ Gen X และ
58% ของ Baby Boomer
มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย/
ตกแต่่งบ้้านเท่่าเดิิม/มากขึ้้�น
หลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย

77% ของ Gen X และ
83% ของ Baby Boomer
มีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�งานอดิิเรกที่่�บ้้าน
เท่่าเดิิม/มากขึ้้�นหลัังสถานการณ์์
คลี่่�คลาย
Baby Boomer และ Gen X มีีไลฟ์์สไตล์์
ที่่�จะใช้้เวลาที่่�บ้้านมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ ทั้้�งใน
ช่่วง COVID-19 และหลัังสถานการณ์์
คลี่่�คลาย ขณะที่่� Gen Y และ Gen Z
มีีแนวโน้้มที่่�กลัับไปใช้้ชีีวิิตนอกบ้้านเพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่าเมื่่�อมีีการคลายล็็อกดาวน์์

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

Gen Y เลืือกใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิงเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ทั้้�งก่่อนและหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย
การใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิงในช่่วง COVID-19 และแนวโน้้มการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลััง COVID-19 คลี่่�คลาย*
หน่่วย : % ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในแต่่ละกลุ่่�ม

ช่่วง COVID-19

ใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิง
เช่่น เกม live streaming
Gen Z
Gen Y

47%
41%

ช่่วงหลััง COVID-19

25%
17%

10%
25%

19%

46%

17%

42%

42% เลืือกใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิง

Gen X
Baby
Boomer

53%
61%

16%

17%

31%

12%
10%

41% เลืือกใช้้จ่่ายเพื่่�อความบัันเทิิงต่่อไป

15%

18%
14%

13%

54%

15% 10%
ไม่่ทำำ�

ลดลง

61%
เท่่าเดิิม

เพิ่่�มขึ้้�น

หมายเหตุุ : *หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย หมายถึึง ช่่วงระยะเวลาที่่�ภาครััฐยกเลิิกมาตรการล็็อกดาวน์์สำำ�หรัับทุุกประเภทกิิจการ และผู้้�บริิโภคสามารถออกไปใช้้ชีีวิิตและทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ตามปกติิ
ที่่�มา : การวิิเคราะห์์โดย EIC จากข้้อมููลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นผู้้�บริิโภค (EIC Consumer Survey) ระหว่่างวัันที่่� 27 สิิงหาคม ถึึง 27 กัันยายน 2021 จำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจ 3,205 คน
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26%

14%

25%
11%

20%

8%
8%

หลััง COVID-19 คลี่่�คลาย
Gen Y มีีแนวโน้้มที่่�จะเลืือกใช้้จ่่าย
41% ของ
เพื่่�อความบัันเทิิงเท่่าเดิิม/มากขึ้้�นหลััง
สถานการณ์์คลี่่�คลาย

Baby Boomer ไม่่ใช้้จ่่ายเพื่่�อความ
61% ของ
บัันเทิิงที่่�บ้้านทั้้�งในช่่วง COVID-19 และ

หลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย แม้้ว่่าเป็็นกลุ่่�ม
ที่่�มีีการใช้้เวลาที่่�บ้้านมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ
แต่่มีีแนวโน้้มที่่�ส่่วนใหญ่่จะเป็็นกิิจกรรม
งานอดิิเรกอื่่�น ๆ เช่่น ทำำ�อาหาร ปลููกต้้นไม้้

นััยต่่อธุุรกิิจ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

นััยต่่อธุุรกิิจ
จากผลการสำำ�รวจผู้้�บริิโภค
ของ EIC พบข้้อสรุุปที่่�มีีนััย
เชิิงธุุรกิิจด้้วยกััน 5 ประเด็็น
ดัังต่่อไปนี้้�

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

1. ในภาพรวม กำำ�ลัังซื้้�อผู้้�บริิโภคจะฟื้้�นตััวได้้อย่่างช้้า ๆ โดยผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่มองว่่ารายได้้ของตนเองจะยัังคงไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในระยะ 6 เดืือนข้้างหน้้า อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิโภคจำำ�นวน
ไม่่น้้อยยัังต้้องเผชิิญทั้้�งปััญหาภาระหนี้้�และสภาพคล่่อง โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�บริิโภครายได้้น้้อย (รายได้้ไม่่เกิิน 1.5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือน) ที่่�มีปัี ัญหาหนัักกว่่ากลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ที่่�รายได้้สููงกว่่า
2. แนวโน้้มรายได้้ที่่�ซบเซาประกอบกัับปััญหาภาระหนี้้�ส่่งผลให้้การใช้้จ่่ายภาพรวมฟื้้�นช้้าโดยเฉพาะกลุ่่�มสิินค้้าคงทน ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ระบุุว่่าไม่่มีีแผนจะเพิ่่�มการใช้้จ่่าย
ในระยะ 6 เดืือนข้้างหน้้า โดยมีีผู้้�บริิโภคเพีียงส่่วนน้้อยเพีียงประมาณ 5% ที่่�มีีแผนจะซื้้�อบ้้านหรืือรถในช่่วงดัังกล่่าว สอดคล้้องกัับการที่่�ผู้้�บริิโภคยัังมีีความกัังวลต่่อรายได้้
ในอนาคตของตนเองและปััญหาการชำำ�ระหนี้้� นอกจากนี้้� การใช้้จ่่ายอีีกประเภทที่่�ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ยัังไม่่มีีแผนที่่�จะใช้้จ่่าย ก็็คืือการท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ โดยอาจเป็็นผลมาจาก
ทั้้�งสภาวะเศรษฐกิิจและมาตรการการจำำ�กััดการบิินระหว่่างประเทศที่่�ยังั ไม่่แน่่นอนโดยกลุ่่�มที่่�มีีการวางแผนท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศส่่วนมากจะเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้สููง
3. อย่่างไรก็็ตาม ในระยะสั้้�น อุุปสงค์์คงค้้าง (pent-up demand) อาจเป็็นโอกาสสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่มีีแผนจะใช้้จ่่ายไปกัับกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยวในประเทศและธุุรกิิจสุุขภาพ-ความงาม-ความบัันเทิิงเมื่่�อสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย โดยเฉพาะกลุ่่�มรายได้้ปานกลาง-สููง ส่่งผลให้้การเริ่่�มทยอย
คลายล็็อกดาวน์์ในช่่วงไตรมาส 4 ที่่�เป็็นช่่วงฤดููกาลท่่องเที่่�ยว อีีกทั้้�ง ยัังมีีมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ อย่่าง “เราเที่่�ยวด้้วยกััน” “คนละครึ่่�ง” “ยิ่่�งใช้้ยิ่่�งได้้”
จะเป็็นแรงสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญของ pent-up demand

การท่่องเที่่�ยว

บริิการด้้านสุุขภาพและความงาม

บริิการเพื่่�อความบัันเทิิง

ภาคการท่่องเที่่�ยวในประเทศเป็็นกลุ่่�มแรก ๆ ที่่�จะได้้
รัับอานิิสงส์์มากหลัังจากสถานการณ์์คลี่่�คลาย
เนื่่�องจากมีี pent-up demand ค่่อนข้้างสููง จาก
การที่่�ผู้้�บริิโภคไม่่สามารถเดิินทางท่่องเที่่�ยวได้้เป็็นเวลา
นาน โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้ปานกลางและรายได้้สููง

ธุุรกิิจบริิการด้้านสุุขภาพและความงาม เช่่น ฟิิตเนส
สปา เสริิมความงาม มีีแนวโน้้มที่่�จะกลัับไปฟื้้นตั
� ัวได้้ดีี
ภายหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย หลัังจากมีี
การหยุุดให้้บริิการชั่่�วคราวในบางช่่วงที่่�มีี
การแพร่่ระบาดหนััก อีีกทั้้�งยังั จะได้้รัับประโยชน์์
จากเทรนด์์การใส่่ใจสุุขภาพมากขึ้้�นของผู้้�บริิโภค

ธุุรกิิจบริิการเพื่่�อความบัันเทิิง เช่่น โรงภาพยนตร์์
ธุุรกิิจการจััดคอนเสิิร์์ต-กีีฬา สวนสนุุก ที่่�ถููกงดหรืือ
หลีีกเลี่่�ยงในช่่วงการแพร่่ระบาด เป็็นอีีกธุุรกิิจที่่�มีี
แนวโน้้มฟื้้�นตััวหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย
จาก pent-up demand
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บทสรุุปผู้้�บริิหาร

นััยต่่อธุุรกิิจ
จากผลการสำำ�รวจผู้้�บริิโภค
ของ EIC พบข้้อสรุุปที่่�มีีนััย
เชิิงธุุรกิิจด้้วยกััน 5 ประเด็็น
ดัังต่่อไปนี้้�

ส่่วนที่่� 1

ส่่วนที่่� 2

นััยต่่อธุุรกิิจ

4. ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรม New Normal ของการใช้้เวลาที่่�บ้้านมากขึ้้�นของผู้้�บริิโภคยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะไปต่่อได้้ สิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้เวลาที่่�บ้้าน
ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำำ�งานหรืือการทำำ�กิิจกรรมงานอดิิเรก เช่่น การทำำ�อาหาร การปลููกต้้นไม้้ รวมถึึงการปรัับปรุุง-ตกแต่่งที่่�อยู่่�อาศััย กำำ�ลัังได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากเทรนด์์
การทำำ�งานที่่�บ้้าน (work from home) ที่่�หลายองค์์กรในไทยนำำ�มาปรัับใช้้มากขึ้้น� จึึงทำำ�ให้้สััดส่่วนการใช้้เวลาที่่�บ้้านเพิ่่�มขึ้้�นจากก่่อน COVID-19 อย่่างถาวร

กิิจกรรม
ภายในบ้้าน

การใช้้เวลาที่่�บ้้านมากขึ้้�นจะกลายเป็็น New Normal ใหม่่ของผู้้�บริิโภค โดยเฉพาะ Gen X และ Baby Boomer โดยจะเห็็นได้้ชััดว่่าการทำำ�งานอดิิเรก
ที่่�บ้้านมากขึ้้�น ซึ่่ง� เป็็นอานิิสงส์์กัับสิินค้้าเกี่่�ยวกัับบ้้านและงานอดิิเรกต่่าง ๆ อาทิิ การทำำ�อาหารที่่�บ้้าน การปลููกต้้นไม้้ และนำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย
-ตกแต่่งบ้้าน ยัังคงเป็็นโอกาสสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการที่่�ผลิิตหรืือให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้แม้้ในช่่วงหลััง COVID-19

5. พฤติิกรรมการซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นในช่่วง COVID-19 แต่่ความต่่อเนื่่�องเป็็น New Normal ในระยะต่่อไปมีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละประเภทสิินค้้า
โดยขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย อาทิิ มููลค่่าของสิินค้้า ลัักษณะของสิินค้้า ทางเลืือกของการบริิโภค รวมไปถึึงความชอบของผู้้�บริิโภค

Omnichannel

COVID-19 เปรีียบเสมืือนตััวเร่่งการใช้้เทคโนโลยีีเติิบโต ผู้้�บริิโภคทุุกเจนเนอเรชั่่�นปรัับตััวเข้้าหาช่่องทางออนไลน์์ แม้้แต่่ผู้้�บริิโภคกลุ่่�ม Baby Boomer
ที่่�มีีความคุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีีน้้อยที่่�สุุดก็ยั็ ังมีีการซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น จากการที่่�ช่่องทางออนไลน์์ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีทางเลืือกในการ
เสาะหาสิินค้้าและบริิการมากขึ้้น� โดยเฉพาะสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค สิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพและความงาม และสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับบ้้าน ในทำำ�นองเดีียวกััน บริิการอย่่าง
food delivery ยัังมีีแนวโน้้มได้้รัับความนิิยมในหมู่่�ผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงหลัังสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย แม้้จะลดระดัับลงบ้้างสำำ�หรัับกลุ่่�ม
ผู้้�บริิโภคที่่�อาจหัันไปทานอาหารนอกบ้้านมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้แ� ม้้ช่่องทางออนไลน์์จะมีีความสำำ�คััญมากขึ้้�น แต่่ผลสำำ�รวจยัังบ่่งชี้้�ว่่าหน้้าร้้านค้้าก็็ยัังคงสำำ�คััญกัับธุุรกิิจ เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคบางกลุ่่�มยัังคง
ต้้องการเลืือกซื้้�อสิินค้้าที่่�หน้้าร้้าน โดยเฉพาะสิินค้้าประเภทอาหารสด แฟชั่่�น และไอทีี ที่่�ผู้้�บริิโภคยัังนิิยมไปหน้้าร้้านมากกว่่าแม้้สััดส่ว่ นออนไลน์์
จะเพิ่่�มมากขึ้้�นจากช่่วงห่่อนหน้้าก็็ตาม ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องพยายามเข้้าหาผู้้�บริิโภคมากขึ้้น� จากทุุกช่่องทาง ทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์
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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.
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