
FORECAST
THAILAND CONSUMPTION

การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย

Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (THAILAND) ทำการศึกษาเก่ียวกับ “การคาดการณพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในประเทศไทย” ทุกสองเดือน โดยมุงเนนท่ี
แนวโนมการบริโภคของคนไทยในอนาคต โดยใหผูรวมตอบแบบสอบถาม (เพศชายและหญิงจำนวน 1,200 คน อายุระหวาง 20-59 ป จาก 6 ภูมิภาคท่ัวประเทศ) ใหคะแนน “แนวโนม
ความตองการในการใชจาย” รวมถึงคำถามอ่ืนๆ และทำการเผยแพรผลของการศึกษาผานรายงานฉบับน้ี สำหรับรายละเอียด กรุณาอางอิงจากหนาสุดทาย

คุณคิดวาในอีก 3 เดือนขางหนา ระดับความสุขของคุณจะเปนอยางไร (Base: all samples n=1200)Q9

สินคาหรือบริการอะไรท่ีคุณวางแผนไววาจะซ้ือเปนพิเศษในเดือนกุมภาพันธ
(Base: Those answer YES in Q3 n=915

Q4

โควิดระลอกสองทำใหคนระวังตัวและตองการกักตุนสินคามากข้ึน การใชจายมุงเนนไปท่ีส่ิงจำเปนเทาน้ัน 
ในทางกลับกัน มีคนจำนวนมากท่ีรูสึกต่ืนเตนกับเทศกาลวาเลนไทนและวันตรุษจีน
จึงเตรียมจะซ้ือของขวัญเพ่ือแบงปนความรักและความสุข ใหกับคนรักของพวกเขา

แบ่งปันความรัก ท่ามกลางสถานการณ์โควิดการคาดการณ์
เดือน กุมภาพันธ์

ในเดือนกุมภาพันธ คุณมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคา/ใชบริการตางๆ

มากนอยเพียงใด โดย 0 คือ ไมมีความตองการจะซื้อสินคา/

บริการเลย ไปจนถึง 100 คือ มีความตองการอยางมากที่จะ

ซ้ือสินคา/บริการ (Base: all samples n=1200) 

Q1

เม่ือนึกถึงชีวิตของคุณโดยรวมทุกดานแลว ปจจุบันคุณมีความสุข

กับชีวิตของคุณมากนอยแคไหน โดยท่ี 0 คือ ไมมีความสุขเลยไปจน

ถึง 100 คือ มีความสุขอยางมาก (Base: all samples n=1200) 

Q8

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภาพรวม 54 คะแนน (-3)

54 คะแนน (-3) 55 คะแนน (-3)

63 คะแนน (-2) 65 คะแนน (-1)

มีความสุขมากขึ�น มีความสุขเท่าๆ กับตอนนี� มีความสุขน้อยลง

41% (-5) 49% (+1) 10% (+3)

ข้อบ่งชี�เกี�ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย

POINT
1

ของใช้จําเป�นในชีวิตประจําวัน  

56% (+8)01
อาหาร

54% (+8)02
เสื�อผ้า

41% (+2)03
เครื�องดื�ม

39% (+6)04
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

33% (+3)05

รองเท้า, กระเป�า 

26% (-4)06
โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน 

24% (-1)07
ทานอาหารนอกบ้าน 

24% (-8)08
นํ�ามันเชื�อเพลิง 

23% (+5)09
เครื�องประดับ

19% (-3)10

รายประเภท TOP 10฿

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย

Vol. 001 เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แนวโน้มการใช้จ่ายของคนไทย
ยังอยู่ในความระมัดระวัง

จนกว่าสถานการณ์การติดเชื�อ
ในประเทศจะดีขึ�น

การกลับมาของโควิดทำใหความตองการ
ในการใชจาย และระดับความสุขลดลงอยาง
มีนัยยะสำคัญ เน่ืองจากความไมแนนอนและ

เศรษฐกิจในขาลงอยางตอเน่ือง
ซ่ึงแตกตางไปมากจาก
ผลการศึกษาฉบับเดือน

ธันวาคม 2563

สินค้าที�ตอบ “หลากหลายจุดประสงค์
การใช้งาน” เป�นที�ต้องการ

อย่างเห็นได้ชัด
ผูบริโภคท่ัวประเทศพูดถึงการซ้ือสินคาและ

บริการท่ีไมใชแคการอำนวยความสะดวกสบาย
แตยังชวยเสริมความตองการอ่ืนๆ ในชีวิต
เชน สมารทโฟน (ใชทำงานและใหลูกใช

เรียนออนไลน), รถยนต (สำหรับการ
พักผอนและการทำงาน), ของตกแตงบาน

(เพ่ือความสวยงาม
และความสะดวกสบาย) 

POINT
2

1

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปัจจุบันคุณมีความสุข
กับชีวิตมากน้อยแค่ไหน ?

ใน 3 เดือนข้างหน้า  คุณคาดว่าระดับความสุขของคุณจะเป็นอย่างไร?

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

เดือนกุมภาพันธ์

2564

64 คะแนน (-2)



1) แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย : ภาพรวม, แบ่งตามภูมิภาคและอายุ
2) สาเหตุในการให้คะแนนความต้องการที�จะซื�อสินค้า/บริการ

REFERENCE

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล 58  (-6)

53  (-3)

47  (-6)

58  (+4)

54  (-3)

56  (-3)

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย : ภาพรวม

Q1 ในเดือนกุมภาพันธคุณมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคา/ใชบริการตางๆ มากนอยเพียงใด โดย 0 คือ ไมมีความตองการจะซ้ือสินคา/บริการเลย ไปจนถึง 100 คือ มีความตองการอยางมาก
ท่ีจะซ้ือสินคา/บริการ (Base: all samples n=1200)

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย : แบ่งตามภูมิภาคและช่วงอายุ

Q1 ในเดือนกุมภาพันธ คุณมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคา/ใชบริการตางๆ มากนอยเพียงใด โดย 0 คือ ไมมีความตองการจะซ้ือสินคา/บริการเลย ไปจนถึง 100 คือ มีความตองการอยางมาก
ท่ีจะซ้ือสินคา/บริการ (Base: all samples n=1200)

(ผู้ที�ให้คะแนนมากกว่าค่าเฉลี�ย) (ผู้ที�ให้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี�ย)

ความคิดเห็นของผู้บริโภค : อะไรเป�นสาเหตุที�ทาํให้คุณให้คะแนน “ความต้องการที�จะซื�อสินค้า/บริการ”

“ว่างงาน”
ว่างงาน เลยไม่มีความคิดที�จะซื�อสินค้า

หรือบริการอะไรเลย 

หญิง / 29 ป� / ชุมพร

“รายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์โควิด”
สถานการณ์โควิดทําให้รายได้ในครอบครัวลดลง

จึงจําเป�นต้องประหยัด 

ชาย / 23 ป� / เชียงราย

“ซื�อแค่มาแทนของเก่า”
เพราะสินค้าที�ซื�อเพื�อมาแทนของเก่าที�ใช้มาเป�นระยะเวลา
พอสมควรที�จะเปลี�ยนใหม่ แล้วมีหลายรายการแต่ทยอย 

ชาย / 50 ป� / กรุงเทพฯ

“กังวลเรื�องการเงินของครอบครัว”
เพราะทํางานคนเดียว จึงต้องประหยัด ยังมีค่านํ�า ค่าไฟ
ค่าประกันชีวิตตนเอง และของลูกด้วย ค่าเรียนพิเศษ 

หญิง / 44 ป� / ชลบุรี

“ตุนสินค้าไว้ เลี�ยงการออกไปข้างนอก”
ซื�อสินค้าตุนไว้ เพราะ ทํางานที�บ้าน

และไม่ต้องการไปตลาดบ่อยๆ

หญิง / 43 ป� / กรุงเทพฯ

“ใช้บริการส่งอาหารมากขึ�นในต่างจังหวัด”
ซื�อสินค้าออนไลน์มากขึ�น 

ใช้บริการส่งอาหารถึงบ้านมากขึ�น 

หญิง / 32 ป� / อํานาจเจริญ

“ซื�อของให้รางวัลตัวเอง”
ชอบช้อป เวลาเครียดๆมันช่วยได้เยอะ

บางทีทํางานเหนื�อยๆ ก็ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อย 

หญิง / 25 ป� / กรุงเทพฯ

“ของขวัญวาเลนไทน์สําหรับคนรัก”
มีของที�ต้องการจะซื�อเป�นของขวัญ

ในเดือนแห่งความรัก 

ชาย / 54 ป� / กระบี�

2

100
80
60
40
20

0
(คะแนน)

57 54
ธ.ค. 2563 ก.พ. 2564 เม.ย. 2564 มิ.ย. 2564 ส.ค. 2564 ต.ค. 2564 ธ.ค. 2564

SAMPLE คะแนน

คะแนน
200

200

200

200

200

200

SAMPLE

20 - 29 54  (0)298

การเพ่ิมข้ึนน้ีอาจเกิด
จากการยายถ่ินฐาน
ของคนจากกรุงเทพฯ

กลับภูมิลำเนา
เน่ืองจาก โควิด

ชวงอายุน้ีมีความตองการ
ใชจายเพ่ือบรรเทาความรูสึก

เบ่ือจากการอยูบานเปน
เวลานาน เชน ผลิตภัณฑ

เสริมความงาม หรือ
มือถือเคร่ืองใหม

(รอการศึกษาในครั�งต่อไป)

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563

54  (-2)313 30 - 39

55  (-4)312 40 - 49

54  (-5)277 50 - 59



3) สินค้าหรือบริการที�อยากจะซื�อ/ใช้งาน “มากที�สุด”

4) HOT TOPIC ในเดือนนี� 

อาหาร
ของใช้จําเป�นในชีวิตประจําวัน (เช่น ผงซักฟอก,กระดาษชําระ ฯลฯ)
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน
เสื�อผ้า
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว, แท็บเล็ต ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว, เครื�องสําอาง ฯลฯ)
เครื�องใช้ภายในบ้าน (เช่น ตู้เย็น, เครื�องซักผ้า, เครื�องปรับอากาศ ฯลฯ)
เครื�องประดับ (เช่น นา�ิกาข้อมือ, เครื�องประดับอื�นๆ, กระเป�าสตางค์, แว่นตา ฯลฯ)
เครื�องนอน (เช่น เตียงนอน, หมอน, ฯลฯ)
รถยนต์/อุปกรณ์รถยนต์
รองเท้า/กระเป�า
สินค้าตกแต่งภายใน (เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ)
ทานอาหารนอกบ้าน
รถมอเตอร์ไซค์/อุปกรณ์มอเตอร์ไซค์
บริการเกี�ยวกับความงาม (เช่น ร้านเสริมสวย, บริการบํารุงความงาม, บริการนวด ฯลฯ)

TREND COMPARISON : สินค้าหรือบริการที�อยากจะซื�อ/ใช้งาน “มากที�สุด”

SAMPLE

โควิดระลอกสองทาํให้เกิดความกลัวและความไมแ่นน่อนปกคลุมไปทั�วประเทศไทย
ขาวการตดิเชือ้โควิดระลอกสองชวงกอนวนัหยุดปใหมทําใหเกิดกระแสแพนิคไปท่ัวประเทศ สงผลใหมกีารกลาวถึง “โควดิ” เพิม่สงูข้ึนจาก 4% ในการศกึษาครงัทีแ่ลวเปน 81%* การพลกิผนัครัง้ใหญน้ี
ทําใหอารมณรืน่เรงิของคนไทยตอนตนเดอืนธันวาคม กลับกลายเปนปใหมท่ีเงยีบสงดัเน่ืองมาจากการหามการเฉลมิฉลองในท่ีสาธารณะ และคนไทยสวนใหญเลอืกทีจ่ะยกเลกิการเดนิทางในประเทศ
ผลกระทบจากกระแสโควดิทาํใหความรอนแรงทางการเมอืงซึง่มกีารกลาวถึงสงูสดุในฉบบัท่ีแลว (57%) ลดลงเหลอืเพยีง 3%

ในตางจงัหวัด เราสงัเกตเห็นความสนใจท่ีหลากหลายตัง้แตเร่ืองของ “พิมรีพ่าย” เน่ืองดวยการบรจิาคของเธอในพ้ืนท่ีภาคเหนือซึง่ทําใหเกิดขอถกเถียงเกีย่วกับความโปรงใสของรฐับาลทองถ่ินรวมไป
ถึงหวัขออืน่ๆ เชน “การเยียวยา", "น้ําทวม” และ “ลงุพล” ซึง่ไมไดรบัความสนใจเทาไหรนักในกรงุเทพฯและปรมิณฑล

*จากการสำรวจในเดือนพ.ย. 2563 และม.ค. 2564

COMMENT จากทมีผู้เขียน

กระแสขาว/ขาวสารใดท่ีคุณกำลังติดตาม และใหความสนใจอยูในขณะน้ี? (OA)  (Base: all samples n=1200)Q7

23%
19%
9%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%

TOP 15

(+8%)
(+4%)
(-1%)
(-2%)
(+1%)
(-1%)
(-1%)
0%
(+1%)
(+1%)
(-1%)
0%
(-2%)
0%
(+1%)

CHANGES

สินคาหรือบริการอะไรท่ีคุณวางแผนไววาอยากจะซ้ือมากท่ีสุด  ในเดือนกุุมภาพันธ (Base: Those answer YES in Q3 n=915)Q4.2

โควิด
การเมือง
พิมรี�พาย
เยียวยา
เศรษฐกิจ
นํ�าท่วม
ลุงพล
รัฐบาล
วัคซีน
แอปหมอชนะ

81%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

(+77%)
(-54%)

TOP 10 ข่าวที�ถูกพูดถึงมากที�สุด

3

915

ชาย /  35 ปี / นครปฐม

“สนับสนุนให้ครอบครัวทานอาหารพร้อมหน้ากัน
ทุกวัน ในเมื�อสภาวะโควิดยังมีอยู่ ควรทํางาน
อยู่บ้าน ไม่ควรไปในที�คนเยอะๆ” 

หญิง / 32 ปี / ปทุมธานี

“เด็กๆหยุดเรียน การทานอาหารที�บ้านมากขึ�น
จึงต้องซื�อเพิ�มมากขึ�น” 

ชาย / 52 ปี / กรุงเทพฯ

“ของใช้ที�สามารถเก็บได้นาน กลัวว่าราคาจะแพง
ขึ�นเพราะขาดตลาด ตามภาวะความต้องการ
ที�สูงขึ�นเรื�อยๆ” 

หญิง / 30 ปี / อยุธยา

“ของใช้หลายอย่างกําลังจะหมด เนื�องจากการ
แพร่ระบาดของเชื�อโรคในช่วงนี�ทําให้ไม่ได้ซื�อของ
ใช้มาระยะนึงแล้ว” 

หญิง / 49 ปี / สระบุรี

“ช่วงโควิดเด็กๆต้องใช้เรียนออนไลน์ และฉัน
ก็ต้องการใช้สําหรับหารายได้เสริม 

หญิง / 24 ปี / ชลบุรี

“เพื�อมาใช้งานในด้านต่างๆ เพราะเครื�องป�จจุบัน
ที�ใช้อยู่เริ�มไม่ทันสมัย อัปเดตงานไม่ค่อยได้”

เปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 2563
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อาหาร
23%  (+8)

ของใช้จําเป�นในชีวิตประจําวัน 
19%  (+4)

โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน
9%  (-1)

เสื�อผ้า
5%  (-2)

คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
5%  (+1)

มาตรการ
เยียวยา

TOP
PRODUCTS/SERVICES

SAMPLE : N = 915
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เปรียบเทียบ
กับเดือน ธ.ค. 2563



ABOUT THIS
STUDY

NAME
METHODOLOGY
AREA OF STUDY

SAMPLE SIZE
RESPONDENT

PERIOD OF STUDY

THAILAND CONSUMPTION FORECAST
ONLINE SURVEY
NATIONWIDE (6 REGIONS: GBKK, CENTRAL,
NORTH, EAST, NORTH EAST AND SOUTH)
1,200 SAMPLES (200 SAMPLES PER REGION)  
M/F, AGE 20-59 YEARS OLD, SES ABCD
*NATIONAL POPULATION BASED ON NSO 2019 AND SES BY TMRS 2018

JANUARY 8-15, 2021
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