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โสดสายเปย์

ตลาดนี้ SME ต้องเกาะติด!

1

Analysis

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย มกราคม 2563

ประเด็นสำ�คัญ
ปั จ จุ บั น จ� ำ นวนคนโสดทั่ ว โลกก� ำ ลั ง เพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และถื อ เป็ น ตลาดที่ มี ค วาม
น่าสนใจ เนือ่ งจากกลุม่ คนโสดไม่มภี าระเกีย่ วกับครอบครัวทัง้ ลูกหลาน คูส่ มรส จึงมีการตัดสินใจทีร่ วดเร็ว
โดยไม่ตอ้ งปรึกษาใคร และมีความกล้าในการใช้จา่ ยสูง เพือ่ สินค้าและบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต่างๆ เริ่มมีการน�ำปัจจัยด้านคนโสดที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น มาก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
เพือ่ เข้าถึงผูซ้ อื้ กลุม่ นีม้ ากขึน้
เมื่อมองกลับมาในส่วนของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยบางราย เริ่มที่จะ
ท�ำกิจกรรมการตลาดส�ำหรับคนโสดบ้างแล้ว แต่ยังมีน้อยหรืออาจยังไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นผู้ประกอบการ
SME ทีต่ อ้ งการจับตลาดกลุม่ นี้ อาจจ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมบางอย่าง
ของคนโสดทีอ่ าจแตกต่างจากกลุม่ อืน่ เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้องการมากขึน้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ตลาดทีน่ า่ สนใจคือกลุม่ คนโสดทีอ่ ยูค่ นเดียว ซึง่ ก�ำลังมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ และ
มีไลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างจากคนโสดกลุม่ อืน่ อย่างชัดเจน ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SME สามารถ
สร้างกิจกรรมหรือกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจง และลดการแข่งขันกับธุรกิจที่จับตลาดคนโสดทั่วไป
ซึง่ อาจมีพฤติกรรมทีไ่ ม่แตกต่างจากคนทัว่ ไปมากนัก
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ปัจจุบัน ตลาดเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจและก�ำลังกลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกเหนือจากกลุ่มเด็ก
กลุม่ ผูส้ งู อายุ และกลุม่ คนรุน่ ใหม่เจน Alpha เจน Z หรือกลุม่ Millenial ก็คอื กลุม่ คนโสด1 ทีก่ ำ� ลังมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
ในหลายๆ ประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ซึง่ อาจเกิดจากแรงกดดันทางด้านการท�ำงานหรือภาระค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นท�ำให้ไม่อยากแบกภาระเพิ่ม หรือบางกลุ่มอาจสามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่ต้องให้คู่สมรสเลี้ยงดู
โดยประเทศที่โดดเด่น ทางด้านจ�ำนวนคนโสด เช่นประเทศที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาสูง อาทิ สหรัฐฯ สัดส่วน
คนที่ยังเป็นโสดหรือยังไม่ได้แต่งงานมีถึง 85 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มผู้มีอายุในช่วง 30 ปีขึ้นไปถึง 30.5 ล้านคน2
ส�ำหรับประเทศในเอเชียที่เด่นๆ คงหนีไม่พ้นประเทศจีน ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรโสดที่สูงถึง 200 ล้านคน
ส�ำหรับประเทศไทยเอง จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สัดส่วนคนโสดที่ยังไม่แต่งงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 25.8 ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 2553 (ประมาณ 13.8 ล้านคน) มาเป็นร้อยละ 26.5
ในปี 25624(ประมาณ 15.2 ล้านคน)
จากจ�ำนวนคนโสดที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ น�ำปัจจัยดังกล่าว มาก�ำหนด
กลยุทธ์การตลาดเพื่อพุ่งเป้ามาที่ตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น อาทิ ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกระตุ้น
ยอดขายโดยอิงกับวันคนโสด ซึง่ เป็นวันทีค่ นหนุม่ คนสาวออกมาฉลองให้กบั ความโสดในวันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปี
ทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์บางราย มียอดขาย
เฉพาะวันนี้เพียงวันเดียวสูงเกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ (รวมยอดขายทั้งกลุ่มคนโสดและคนทั่วไปของเทศกาล
ปี 2562) ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการบางรายก็มกี ารผลิตสินค้าหรือบริการทีเ่ จาะจงกลุม่ เป้าหมายคนโสดเพิม่ มากขึน้ อาทิ
สินค้าส�ำหรับให้เช่าแทนการซื้อ เช่น ตู้อบเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือให้เช่าอุปกรณ์ปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์
หรือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ากลุ่มนี้จะได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบัน
ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนโสดที่อยู่คนเดียวมากขึ้น
ส�ำหรับในส่วนของผูป้ ระกอบการไทยเอง ทีผ่ า่ นมาอาจมีบางรายทีเ่ ริม่ ท�ำกิจกรรมการตลาดส�ำหรับคนโสดบ้าง
แต่ยงั มีนอ้ ยหรืออาจยังไม่ชดั เจนนัก ทัง้ ทีก่ ลุม่ นีม้ กี ำ� ลังซือ้ ทีส่ งู และน่าสนใจ (ประเมินว่าคนโสดจ�ำนวน 15.2 ล้านคน
ซึ่งมีเม็ดเงินการใช้จ่ายเฉลี่ย 7,584.3 บาทต่อคนต่อเดือน จะมีการใช้จ่ายเพื่อสินค้าและบริการต่างๆ รวมเป็น
เม็ดเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี โดยแยกเป็นค่าใช้จา่ ยด้านอาหารประมาณร้อยละ 33.7 ค่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
และของใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.8 ค่าของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 6.0 และอื่นๆ อาทิ การศึกษา การสื่อสาร
ร้อยละ 39.5)5
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คนโสดหมายถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีการแต่งงานหรือมีคู่ ไม่รวมกลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน /เป็นม่าย/หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ กับคู่ครอง
U.S. Census Bureau, Current Population Survey
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ : ไตรมาส 2 ปี 2562
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ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการจับตลาดกลุ่มนี้ อาจจ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจพฤติกรรม
บางอย่างของคนโสดทีอ่ าจแตกต่างจากกลุม่ อืน่ เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้องการของตลาดมากขึน้

ผู้ประกอบการ SME กับการท�ำตลาดกลุ่มคนโสด
เหตุผลที่ตลาดคนโสดมีความน่าสนใจ ก็คือ กลุ่มนี้มีการตัดสินใจเร็วและกล้าใช้จ่าย แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน
ช่วงโปรโมชั่นหรือลดราคา หากสินค้าหรือบริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ และกลุ่มนี้ภาระผูกพัน
ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวทั้งลูกหลาน คู่สมรส รวมถึงญาติ จะน้อยกว่ากลุ่มที่แต่งงาน ท�ำให้การบริหาร
การใช้จา่ ยส�ำหรับสินค้าและบริการมีความยืดหยุน่ มากกว่า โดยเฉพาะกลุม่ คนโสดในวัยท�ำงาน ทีอ่ ายุยงั ไม่สงู มากนัก
และเนื่องจากไม่ต้องแบ่งเวลาในการดูแลครอบครัว จึงสามารถบริหารเวลาในช่วงที่ว่างจากการท�ำงานได้ดีกว่า
ขณะที่กลุ่มนี้มีการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตไม่เข้มงวดมากนัก ซึ่งจากไลฟ์สไตล์ดังกล่าว
ท�ำให้รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้จึงถูกใช้ไปในด้านสันทนาการ ช้อปปิ้ง การออกก�ำลังกายหรือการท่องเที่ยว
ในขณะที่กลุ่มคนโสดที่เริ่มมีอายุมากขึ้น กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นโสดและไม่แต่งงาน และเป็นไปได้ที่จะไม่มี
ลูกหลานหรือคูค่ รองคอยดูแล จึงต้องการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้ชวี ติ อาทิ ธุรกิจเดลิเวอรีห่ รือแอปพลิเคชัน
สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจท�ำความสะอาดที่พัก หรือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน กลุ่มนี้ก็เริ่มมีความรอบคอบในการวางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการวางแผนทางการเงินมากขึ้น
จึงมีการดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง เพราะไม่มีคนดูแล อาทิ การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
การออกก�ำลังกาย เข้าฟิตเนส การซื้อบริการประกันชีวิตหรือการมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว
อาทิ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า กลุ่มคนโสดที่น่าสนใจและก�ำลังกลายเป็นเทรนด์ส�ำคัญของตลาดคนโสดทั่วโลก
คือ คนโสดที่พักอาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งก�ำลังมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับในส่วนของไทยเอง จากการส�ำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจ�ำนวนครัวเรือนที่อยู่คนเดียวหรือครัวเรือนที่มี
สมาชิกคนเดียวเพิ่มขึ้นจาก 2.0 ล้านคนในปี 2550 มาเป็น 3.8 ล้านคนในปี 2558 ซึ่งในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคน
โสดถึง 1.5 ล้านคน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2562
จ�ำนวนครัวเรือนที่อยู่คนเดียว น่าจะมีจ�ำนวนประมาณ 4.5-5.0 ล้านคน และน่าจะเป็นคนโสดเกือบ 2 ล้านคน
และเนือ่ งจากคนโสดกลุม่ นีม้ คี วามต้องการแตกต่างจากกลุม่ คนโสดทัว่ ไป ส่งผลให้ธรุ กิจต่างๆ สามารถน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์เพื่อจับตลาดได้ค่อนข้างชัดเจนและตรงเป้าหมาย และช่วยลดการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการ SME
อาจน�ำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้แก่
สิ น ค้ า อุ ป โภค-บริ โ ภค อาทิ เฟอร์ นิ เ จอร์ ต กแต่ ง บ้ า น โต๊ ะ เก้ า อี้ สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า รวมถึ ง
สิ น ค้ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม อาจต้ อ งออกแบบมาให้ มี ข นาดเล็ ก ลงจากเดิ ม เพื่ อ ให้ ท านหมดในครั้ ง เดี ย ว
หรื อ มี จ� ำ นวนชิ้ น ต่ อ หน่ ว ยลดลง โดยโปรโมชั่ น 1 แถม 1 อาจไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ คนกลุ ่ ม นี้ ซึ่ ง อาจ
ตรงข้ า มกั บ การจั บ ตลาดครอบครั ว ใหญ่ ที่ ต ้ อ งการสิ น ค้ า ไซส์ ใ หญ่ ห รื อ หี บ ห่ อ ที่ มี สิ น ค้ า จ�ำ นวนมากชิ้ น
ซึ่ ง นอกจากตลาดในประเทศแล้ ว ขนาดสิ น ค้ า ที่ เ ล็ ก ลง ยั ง น่ า จะเป็ น ที่ ต ้ อ งการของตลาดต่ า งประเทศ
ซึ่งมีจ�ำนวนคนโสดเพิ่มมากขึ้น ทั้งในยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่น หรือจีน
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ร้านอาหาร อาจต้องมีการออกแบบสถานทีเ่ พือ่ รองรับลูกค้าทีม่ าทานคนเดียว ให้มจี ำ� นวนหรือพืน้ ทีร่ องรับเพิม่ ขึน้
โดยอาจแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มคี วามเป็นส่วนตัว หรือเพิม่ บาร์ทนี่ งั่ คนเดียว รวมถึงการพัฒนาเมนูอาหารส�ำหรับ
ทานคนเดียวที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีร้านอาหารที่ให้บริการแบบ one-person
restaurant เพือ่ บริการลูกค้าทีม่ าคนเดียวในประเทศไทยบ้างแล้ว และคาดว่าแนวคิดนีจ้ ะกระจายไปยังผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ร้านอาหารทีม่ บี ริการจัดส่งถึงทีพ่ กั หรือเดลิเวอรี่ ซึง่ ได้รบั ความนิยมส�ำหรับคนโสดทีอ่ ยูค่ นเดียว และไม่มเี วลา
หรือไม่มีใครซื้ออาหารให้ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว อ�ำนวยความสะดวกให้สามารถสั่งสินค้าทีเดียวได้หลายๆ ร้าน
อย่างไรก็ตาม หากการสั่งอาหารมีจ�ำนวนน้อย อาจไม่คุ้มต่อราคาค่าจัดส่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มนี้
อาจต้องพัฒนารูปแบบการปรุงอาหารหรือการพัฒนาน�ำบรรจุภณั ฑ์ทสี่ ามารถเก็บหรือถนอมอาหารให้คงคุณภาพ
หรือรสชาติและเก็บไว้ทานได้นานขึ้น เพื่อที่คนโสดจะได้สามารถสั่งอาหารในปริมาณที่สูง และคุ้มกับค่าขนส่ง
ซึ่งปัจจุบัน ก็มีบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ถูกพัฒนาออกมาจ�ำนวนมาก อาทิ Active Packaging ที่ยืดอายุอาหาร
ได้นานขึ้น เป็นต้น
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กลุ่มคนโสดจ�ำนวนมากมีการวางแผนรูปแบบการเดินทางเอง โดยอาจหาข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการทัวร์ ตามไลฟ์สไตล์ความชอบที่เหมือนๆ กัน อาทิ ทัวร์ท�ำบุญ อย่างไรก็ตาม
ประเด็นทีธ่ รุ กิจต้องค�ำนึงถึงค่อนข้างสูงคือความปลอดภัย ซึง่ เป็นประเด็นทีค่ นโสดค่อนข้างกังวล โดยเฉพาะคนโสด
ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้อาจต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรืออาจไปกับคนรู้จัก
ที่จัดเป็นกลุ่มย่อยๆ 4-5 คน
ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ เช่นธุรกิจบริการรถเช่า ธุกิจสอนท�ำอาหารส�ำหรับคนโสด ธุรกิจให้บริการพื้นที่ท�ำงาน
หรือกิจกรรมร่วมกัน ส�ำหรับคนโสดที่ต้องการเข้าสังคม (Co-Working Space) เป็นต้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ตลาดเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะตลาดคนโสด ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจาก
มีจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีก�ำลังซื้อและอิสระด้านการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มที่มีครอบครัว
ซึ่งเป็นโอกาสส�ำหรับผู้ประกอบการและ SME ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อจับตลาดนี้ โดยเฉพาะกลุ่มคนโสด
ที่อยู่คนเดียว ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะสามารถท�ำตลาดในประเทศแล้ว ยังสามารถ
ขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย
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โอกาสส�ำหรับธุรกิจที่จับตลาดกลุ่มคนโสด
จ�ำนวนคนโสดในประเทศไทย

13.8
ล้านคน

15.2
ล้านคน

(ปี 2553)

กลุ่มคนโสดที่น่าสนใจ

(ปี 2562)
ลักษณะพฤติกรรมคนโสด

คนโสดทั่วไป ตัดสินใจเร็ว กล้าใช้จ่าย
คนโสดวัยท�ำงานเริ่มต้น ใช้จ่ายสันทนาการ บันเทิง
ช็อปปิ้ง ท่องเที่ยว
คนโสดมีอายุ มองความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพ
พึ่งแอปพลิเคชั่นอ�ำนวยความสะดวก
ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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กลุ่มคนโสดที่อยู่คนเดียว
หรือใช้ชีวิตคนเดียว

การปรับตัวของธุรกิจ
สินค้าไซส์เล็ก
พื้นที่ส�ำหรับคนที่มาทานอาหารคนเดียว
เดลิเวอรี่สั่งอาหาร
บริการท่องเที่ยวและอื่นๆ

