
 

 

 
 

 

 
 

 
    

  ศูนย์วจัิยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 คนกรุงเทพฯ มีการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็นเม็ด
เงนิ 23,000 ล้านบาท1 ทรงตัวเม่ือเทยีบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว อนัเป็นผลจากคนกรุงฯ ยงัคงกงัวลในเร่ืองของค่า
ครองชีพ อีกทัง้คนกรุงฯ บางส่วนได้มีการใช้จ่ายไปแล้วในช่วงปลายปีก่อน จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐท่ี
ออกมา จงึท าให้ยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่ายอย่างตอ่เน่ือง และอาจจะไม่ได้หนุนธุรกิจเก่ียวเน่ืองมากเท่าปีก่อน สะท้อนได้
จากผลการส ารวจท่ีพบว่า คนกรุงฯ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 64 หนัมาปรับพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงสงกรานต์ลง 
เช่น ลดการกินเลีย้งสงัสรรค์ร่ืนเริง มาเป็นการกินเลีย้งเล็กๆ ในกลุ่มครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง รวมถึงลดการซือ้ของขวญัหรือ  
ชอ็ปปิง้ของท่ีไมจ่ าเป็นลง เป็นต้น  

 นอกจากนี ้ความไม่สะดวกในการเดินทาง สภาพอากาศท่ีร้อนและไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ
เช่นเดียวกบัปีก่อน จงึท าให้บรรยากาศในการจบัจ่ายใช้สอยของคนกรุงฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนีอ้าจจะไม่คกึคกัมาก
นกั สอดรับกบัรูปแบบของการจดังานเทศกาลสงกรานต์ในปีนีท่ี้ยงัคงงดกิจกรรมร่ืนเริง เน้นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เช่น กิจกรรมรดน า้ขอพรผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

ทัง้นี ้เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลีย้งสังสรรค์ 
(อาหารและเคร่ืองดื่ม) 8,800 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 5,800 ล้านบาท ช็อปป้ิง 4,400 ล้านบาท ท าบุญไหว้
พระ 2,000 ล้านบาท และกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ ค่าเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ / ดูหนังฟังเพลง/ เล่นน า้สงกรานต์ 
2,000 ล้านบาท รวมเป็นเม็ดเงนิ 23,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน 

 สงกรานต์ปีนีค้นกรุงฯ กว่าร้อยละ 44.0 วางแผนท ากิจกรรมในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากขึน้เม่ือเทียบ
กับปีก่อน: รองลงมาคือ กลบับ้านตา่งจงัหวดั (ร้อยละ 34) และท่องเท่ียว (ร้อยละ 22) โดยกิจกรมหลกัท่ีคนกรุงฯ วางแผน
จะท าคือ การนดัเลีย้งสงัสรรค์ พกัผ่อนอยู่บ้านและท าบุญตกับาตร ตามล าดบั ทัง้นี ้ในส่วนของการนดัเลีย้งสงัสรรค์ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมยอดนิยมนัน้ จากผลการส ารวจจะพบวา่ คนกรุงฯ สว่นใหญ่ยงัให้ความนิยมนดัเลีย้งสงัสรรค์ตามร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้ามากท่ีสดุ รองลงมาคือ ร้านอาหารทัว่ไปและสัง่บริการฟู้ ดเดลิเวอร่ี (Food Delivery) ตามล าดบั แต่ประเด็น
ท่ีน่าสนใจคือ การนดัเลีย้งสงัสรรค์ตามร้านอาหาร (ทัง้ร้านอาหารทัว่ไปและในห้างสรรพสินค้า) มีสดัสว่นท่ีลดลง แตไ่ปเพ่ิม
ในสว่นของการสัง่บริการฟู้ ดเดลิเวอร่ีมากขึน้  

นอกจากนี ้ยังพบข้อสังเกตว่า ในปีนีค้นกรุงฯ ปรับลดโปรแกรมท่องเที่ยวและหันมาท ากิจกรรม
พักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึน้ อาทิ ดหูนงั/ ดทีูวี เลน่ Social Media ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ รวมถึงการสัง่

                                                                                 
1 คนกรุงเทพฯ หมายถึง ประชาชนท่ีพ านกัอาศยัในกรุงเทพฯ และคา่ใช้จ่ายนีไ้ม่นบัรวมคา่ทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 
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อาหารและเคร่ืองดื่มเดลิเวอร่ีมารับประทานภายในบ้าน (เน่ืองจากสะดวก ง่าย อากาศร้อน ไมอ่ยากเปียกน า้ ร้านประจ าปิด
บริการ ฯลฯ) ซึง่พฤติกรรมผู้บริโภคในลกัษณะนี ้อาจท าให้ภาคธุรกิจต้องหนัมาปรับแนวทางการท าตลาด เพ่ือดงึก าลงัซือ้
ของคนกลุม่นีใ้ห้หนัมาจบัจ่ายใช้สอยให้ได้ แม้วา่จะไมอ่อกจากบ้าน 

 

  ธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ... ยังมีโอกาสท าตลาดหรือเพิ่มยอดขายในช่วง
สงกรานต์ปีนี:้  อาทิ ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (E-Commerce) อย่างกลุ่มสินค้าแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ ธุรกิจบนัเทิงออนไลน์ 
(Online Entertainment) ไม่ว่าจะเป็น ดหูนงั/ฟังเพลงออนไลน์ ทีวีออนไลน์ เกมออนไลน์ รวมถึงธุรกิจบริการจดัส่งอาหาร 
(Delivery Service) ทัง้ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ดและร้านอาหารท่ีมีบริการสง่ถงึท่ี ซึง่เป็นธุรกิจท่ีตอบสนองวิถีคนเมืองท่ี
นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่อยากต่อคิวหรือออกจากบ้าน อีกทัง้รูปแบบการให้บริการยังสอดรับกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีใช้เวลากบัสงัคมออนไลน์มากขึน้ด้วย โดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่น-วยัท างาน ท่ีเข้าถึง Social Media อยู่เป็นประจ า ท า
ให้คาดวา่ธุรกิจกลุม่นี ้น่าจะมีโอกาสทางการตลาดและสามารถเข้าถงึผู้บริโภคในช่วงสรานต์ได้มากขึน้ นอกเหนือจากธุรกิจ
เดิมท่ีได้อานิสงส์ในช่วงสงกรานต์อยู่แล้ว เช่น ร้านอาหารทัว่ไป ค้าปลีก ป๊ัมน า้มนั/ แก๊ส ธุรกิจท่องเท่ียว เป็นต้น 

 เทคนิคการท าตลาดที่โดนใจ ยังสามารถดึงก าลังซือ้คนได้ ... ภายใต้พฤติกรรมคนกรุงฯ ที่เปล่ียนไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจและการใช้ชีวิต: แม้ว่าจะเป็นอีกปีท่ีค่อนข้างท้าทายส าหรับผู้ประกอบการในการท าธุรกิจ แต่เทศกาล
สงกรานต์ก็ถือเป็นหนึ่งในอีเว้นท์ใหญ่ของปี ท่ีจะสามารถใช้กระตุ้นยอดขายได้ แต่ผู้ประกอบการอาจจะต้องปรับรูปแบบ
การท าตลาดและเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้สอดรับกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจบุนัมากขึน้ เช่น 

  การจดักิจกรรมทางการตลาดผ่านกลยุทธ์ลด แลก แจก แถม ยงัคงเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีใช้กระตุ้น
ยอดขายและก าลงัซือ้ผู้บริโภคได้ดี โดยจะเห็นได้จากผลการส ารวจท่ีระบุว่า หากมีกลยุทธ์ลดแลกแจกแถม จะท าให้คน   
กรุงฯ หนัมาตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการของมากท่ีสดุ (ร้อยละ 39) รองลงมาคือ การจดัอีเว้นท์ร่วมสนกุ/ชิงรางวลั (ร้อยละ 
24) และผ่อนช าระ 0%  (ร้อยละ 18)  

  เลือกช่องทางในการสื่อสารไปยงัผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากท่ีสดุ โดยช่องทางท่ีคนกรุงฯ ส่วนใหญ่ให้
การตอบรับท่ีดี ยงัคงได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ (ร้อยละ 63) แต่อย่างไรก็ดี จากผลการส ารวจพบว่า การโฆษณา
ผ่าน Facebook (ร้อยละ 46) และ Application ตา่ง  ๆอาทิ Line Instagram (ร้อยละ 17)  เป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมท่ีไต่
อันดับมากขึน้ ดังนัน้ ผู้ ประกอบการควรท าการตลาดผ่านช่องทางนีใ้ห้มากขึน้ โดยเฉพาะกับผู้ ประกอบการท่ีมี
กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่วยัรุ่น-วยัท างาน เพราะผู้บริโภคกลุม่นีเ้ข้าถงึช่องทางการสื่อสารเหลา่นีอ้ยู่เป็นประจ า 

 การเตรียมพร้อมธุรกิจในการท าตลาดช่วงสงกรานต์ ช่วงสงกรานต์เป็นช่วงท่ีบางธุรกิจหยุดกิจการ แต่
หากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการเตรียมความพร้อมท่ีจะให้บริการช่วงสงกรานต์ ทัง้พนกังานท่ีให้บริการ สต๊อกสินค้าท่ี
พร้อมจะสง่ ช่องทางในการสง่สินค้าและบริการไปถงึมือลกูค้า ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการท าตลาดให้ผู้ประกอบการได้ 

 สร้างการรับรู้แบรนด์ ผ่านคอนเทนต์ท่ีดงึดดูความสนใจ ซึง่อาจจะท าเป็นหนงัสัน้ผ่านช่องทาง Social 
Media เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีผูกโยงไปถึงธุรกิจ ซึง่แม้ว่าการท าการตลาดในลกัษณะนี ้อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนมาใน
รูปแบบของรายได้ท่ีชัดเจนในช่วงสงกรานต์ แต่จะท าให้เกิดความสนใจและพูดถึงแบรนด์ในวงกว้าง สร้างการจดจ าและ
รับรู้ในหมูผู่้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึง่น่าจะสง่ผลบวกตอ่ยอดขายของธุรกิจในระยะข้างหน้าได้  
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เม็ดเงินจับจ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
เม็ดเงินใช้จ่ายช่วงสงกรานต์

23,000
ล้านบาท

ทรงตวั
เม่ือเทยีบกบัปีที่แล้ว

ค่าใช้จ่ายเ ลี่ย

5,600
บาทต่อคน

ปัจจยักระทบพฤติกรรมการจบัจ่าย 

40%   
ค่าครองชีพ

29%
การเดินทาง

23 
สภาพอากาศที่ร้อน

สงกรานต์ปี’60  คนกรุงฯ วางแผนท าอะไร  
กลับบ้านต่างจังหวัด

44% 34% 22% 
อยู่ กทม. ท่องเท่ียว

72

59

86

54%

63%

78%

              

                

                 
                  

    
    

ผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย 

64%

36% 

ปรับพฤติกรรม
การใช้จ่าย
(ลดสงัสรรค์/
ลดช็อปป้ิง)

คงพฤติกรรม
การใช้จ่าย
(เตรียมงบไว้/ 
ใช้เงินเกบ็)

 ดูทวีี ดูหนัง (65%)
 เล่น Social Media (49%)
 สั่งอาหารเคร่ืองดื่ม 

Delivery  มาทาน (39%)

พฤติกรรมคนกรุงฯ ช่วงหยุดสงกรานต์  

รูปแบบ
ของการกนิเลีย้งสงัสรรค์

 ไปทานที่ร้านอาหารใน

     ห้างสรรพสนิค้า (26%)
 ไปทานที่ร้านอาหารทั่วไป (24%)
 สั่งอาหารเคร่ืองดื่ม 

Delivery มาทาน (24%)
  

กจิกรรม
เม่ือพักผ่อนอยู่ บ้าน 

60

63

96

70%

76%

93%

                

              

                 
                  

    
    

ที่มา: โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560) หมายเหตุ:   = ตอบได้มากกว่า   ข้อ

ธุรกิจที่มีโอกาสเพิ่มยอดขาย
ในช่วงสงกรานต์ปีนี ้

 ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (E-Commerce)
 ธุรกิจบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment)
 ธุรกิจบริการจดัส่งอาหาร (Delivery Service)

  ใช้กลยุทธ์ลด แลก แจก แถม
  เลือกช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  เตรียมพร้อมด้านพนักงานที่จะให้บริการ/ สินค้าพร้อมส่ง
  สร้างการรับรู้แบรนด์ ผ่านคอนเทนต์ที่ดงึดูดความสนใจ

หมายเหตุ:   = กิจกรรมอื่นๆ อาทิ  ค่าเที่ยวตามสถานที่ ต่างๆ / ดูหนังฟัง
เพลง/ เล่นน า้สงกรานต์ ฯลฯ

เมด็เงนิใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ 

ค่าเลีย้งสังสรรค์           
8,800 

ล้านบาท

ค่าท่ีพัก/เดินทาง           
5,800 

ล้านบาท

ช็อปป้ิง                
4,400                        

ล้านบาท

ท าบุญ                  
2,000 

ล้านบาท

กิจกรรมอื่นๆ                   
2,000 

ล้านบาท
25 

หนีค้รัวเรือน

22 
ไม่มีมาตรการ

%

%

%

%

%

%

อยู่ กทม. กลับบ้านต่างจังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความสมบูรณ์เพ่ือใช้
ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ  ด้วย
วิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดังกล่าว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไม่ถือว่าเป็น  
การให้ความเห็น  หรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้  


