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ปัจจุบันจ�านวนคนโสดทั่วโลกก�าลังเพิ่มจ�านวนข้ึนอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นตลาดที่มีความ 

น่าสนใจ เน่ืองจากกลุม่คนโสดไม่มภีาระเก่ียวกบัครอบครัวทัง้ลกูหลาน คูส่มรส จงึมกีารตดัสนิใจทีร่วดเร็ว 

โดยไม่ต้องปรึกษาใคร และมคีวามกล้าในการใช้จ่ายสงู เพือ่สนิค้าและบริการทีส่ร้างความพงึพอใจ ส่งผลให้ 

ผู้ประกอบการต่างๆ เร่ิมมีการน�าปัจจัยด้านคนโสดที่เพิ่มจ�านวนมากข้ึน มาก�าหนดกลยุทธ์การตลาด 

เพือ่เข้าถงึผูซ้ือ้กลุม่น้ีมากข้ึน

เมื่อมองกลับมาในส่วนของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยบางราย เร่ิมที่จะ 

ท�ากิจกรรมการตลาดส�าหรับคนโสดบ้างแล้ว แต่ยังมีน้อยหรืออาจยังไม่ชัดเจนนัก ดังน้ันผู้ประกอบการ 

SME ทีต้่องการจบัตลาดกลุม่น้ี อาจจ�าเป็นต้องศกึษาและท�าความเข้าใจไลฟ์สไตล์และพฤตกิรรมบางอย่าง 

ของคนโสดทีอ่าจแตกต่างจากกลุม่อืน่ เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์ทีต่รงกบัความต้องการมากขึน้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เหน็ว่า ตลาดทีน่่าสนใจคอืกลุม่คนโสดทีอ่ยูค่นเดยีว ซึง่ก�าลงัมจี�านวนเพิม่ขึน้ และ 

มไีลฟ์สไตล์ทีแ่ตกต่างจากคนโสดกลุม่อืน่อย่างชัดเจน ซึง่ช่วยให้ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะธุรกจิ SME สามารถ

สร้างกิจกรรมหรือกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจง และลดการแข่งขันกับธุรกิจที่จับตลาดคนโสดทั่วไป  

ซึง่อาจมพีฤตกิรรมทีไ่ม่แตกต่างจากคนทัว่ไปมากนกั

ประเด็นสำ�คัญ
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ปัจจุบัน ตลาดเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจและก�าลังกลายเป็นเทรนด์ที่เกิดข้ึนทั่วโลก นอกเหนือจากกลุ่มเด็ก  

กลุม่ผูส้งูอาย ุและกลุม่คนรุ่นใหม่เจน Alpha เจน Z หรือกลุม่ Millenial กค็อืกลุม่คนโสด1 ทีก่�าลงัมจี�านวนเพิม่ข้ึน 

ในหลายๆ ประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย ซ่ึงอาจเกดิจากแรงกดดนัทางด้านการท�างานหรือภาระค่าครองชีพ 

ที่สูงข้ึนท�าให้ไม่อยากแบกภาระเพิ่ม หรือบางกลุ่มอาจสามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่ต้องให้คู่สมรสเลี้ยงดู  

โดยประเทศที่โดดเด่น ทางด้านจ�านวนคนโสด เช่นประเทศที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาสูง อาทิ สหรัฐฯ สัดส่วน

คนที่ยังเป็นโสดหรือยังไม่ได้แต่งงานมีถึง 85 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มผู้มีอายุในช่วง 30 ปีขึ้นไปถึง 30.5 ล้านคน2 

ส�าหรับประเทศในเอเชียที่เด่นๆ คงหนีไม่พ้นประเทศจีน ซึ่งมีจ�านวนประชากรโสดที่สูงถึง 200 ล้านคน   

ส�าหรับประเทศไทยเอง จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สัดส่วนคนโสดที่ยังไม่แต่งงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจาก

ร้อยละ 25.8 ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 2553 (ประมาณ 13.8 ล้านคน) มาเป็นร้อยละ 26.5  

ในปี 25624(ประมาณ 15.2 ล้านคน)

 จากจ�านวนคนโสดที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ น�าปัจจัยดังกล่าว มาก�าหนด

กลยุทธ์การตลาดเพื่อพุ่งเป้ามาที่ตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น อาทิ ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกระตุ้น

ยอดขายโดยองิกับวนัคนโสด ซึง่เป็นวันทีค่นหนุ่มคนสาวออกมาฉลองให้กบัความโสดในวนัที ่11 เดอืน 11 ของทกุปี 

ทั้งในส่วนของร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์บางราย มียอดขาย

เฉพาะวันน้ีเพียงวันเดียวสูงเกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ (รวมยอดขายทั้งกลุ่มคนโสดและคนทั่วไปของเทศกาล 

ปี 2562) ขณะทีผู่ป้ระกอบการบางรายกม็กีารผลติสนิค้าหรือบริการทีเ่จาะจงกลุม่เป้าหมายคนโสดเพิม่มากข้ึน อาทิ 

สินค้าส�าหรับให้เช่าแทนการซื้อ เช่น ตู้อบเสื้อผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือให้เช่าอุปกรณ์ปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส ์

หรือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ากลุ่มน้ีจะได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบัน  

ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนโสดที่อยู่คนเดียวมากขึ้น

ส�าหรับในส่วนของผูป้ระกอบการไทยเอง ทีผ่่านมาอาจมบีางรายทีเ่ร่ิมท�ากจิกรรมการตลาดส�าหรับคนโสดบ้าง 

แต่ยงัมน้ีอยหรืออาจยงัไม่ชัดเจนนัก ทัง้ทีก่ลุ่มน้ีมกี�าลงัซือ้ทีส่งูและน่าสนใจ (ประเมนิว่าคนโสดจ�านวน 15.2 ล้านคน 

ซึ่งมีเม็ดเงินการใช้จ่ายเฉลี่ย 7,584.3 บาทต่อคนต่อเดือน จะมีการใช้จ่ายเพื่อสินค้าและบริการต่างๆ รวมเป็น 

เมด็เงนิทัง้สิน้ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารประมาณร้อยละ 33.7 ค่าทีอ่ยูอ่าศยั 

และของใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.8 ค่าของใช้ส่วนบุคคลร้อยละ 6.0 และอื่นๆ อาทิ การศึกษา การสื่อสาร  

ร้อยละ 39.5)5 

  1คนโสดหมายถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีการแต่งงานหรือมีคู่ ไม่รวมกลุ่มที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน /เป็นม่าย/หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ กับคู่ครอง
 2U.S. Census Bureau, Current Population Survey
  3ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  4ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
  5ค�านวณโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ : ไตรมาส 2 ปี 2562
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  ดังนั้นผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการจับตลาดกลุ่มนี้ อาจจ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความเข้าใจพฤติกรรม 

บางอย่างของคนโสดทีอ่าจแตกต่างจากกลุม่อืน่ เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์ทีต่รงกบัความต้องการของตลาดมากข้ึน

 ผู้ประกอบก�ร SME กับก�รทำ�ตล�ดกลุ่มคนโสด

 เหตุผลที่ตลาดคนโสดมีความน่าสนใจ ก็คือ กลุ่มนี้มีการตัดสินใจเร็วและกล้าใช้จ่าย แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน

ช่วงโปรโมช่ันหรือลดราคา หากสินค้าหรือบริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ และกลุ่มน้ีภาระผูกพัน 

ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวทั้งลูกหลาน คู่สมรส รวมถึงญาติ จะน้อยกว่ากลุ่มที่แต่งงาน ท�าให้การบริหาร 

การใช้จ่ายส�าหรับสนิค้าและบริการมคีวามยดืหยุน่มากกว่า โดยเฉพาะกลุม่คนโสดในวยัท�างาน ทีอ่ายยุงัไม่สงูมากนกั 

และเน่ืองจากไม่ต้องแบ่งเวลาในการดูแลครอบครัว จึงสามารถบริหารเวลาในช่วงที่ว่างจากการท�างานได้ดีกว่า  

ขณะที่กลุ่มนี้มีการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตไม่เข้มงวดมากนัก ซึ่งจากไลฟ์สไตล์ดังกล่าว 

ท�าให้รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้จึงถูกใช้ไปในด้านสันทนาการ ช้อปปิ้ง การออกก�าลังกายหรือการท่องเที่ยว 

 ในขณะที่กลุ่มคนโสดที่เริ่มมีอายุมากขึ้น กลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นโสดและไม่แต่งงาน และเป็นไปได้ที่จะไม่มี 

ลกูหลานหรือคูค่รองคอยดแูล จงึต้องการส่ิงอ�านวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต อาท ิธรุกจิเดลเิวอร่ีหรือแอปพลเิคชัน 

สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ รวมถึงธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจท�าความสะอาดที่พัก หรือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน กลุ่มนี้ก็เร่ิมมีความรอบคอบในการวางแผนการใช้ชีวิตรวมถึงการวางแผนทางการเงินมากข้ึน  

จึงมีการดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง เพราะไม่มีคนดูแล อาทิ การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 

การออกก�าลังกาย เข้าฟิตเนส การซื้อบริการประกันชีวิตหรือการมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว  

อาทิ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า กลุ่มคนโสดที่น่าสนใจและก�าลังกลายเป็นเทรนด์ส�าคัญของตลาดคนโสดทั่วโลก

คือ คนโสดที่พักอาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งก�าลังมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับในส่วนของไทยเอง จากการส�ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจ�านวนครัวเรือนที่อยู่คนเดียวหรือครัวเรือนที่มี

สมาชิกคนเดียวเพิ่มขึ้นจาก 2.0 ล้านคนในปี 2550 มาเป็น 3.8 ล้านคนในปี 2558  ซึ่งในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคน

โสดถึง 1.5 ล้านคน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2562 

จ�านวนครัวเรือนที่อยู่คนเดียว น่าจะมีจ�านวนประมาณ 4.5-5.0 ล้านคน และน่าจะเป็นคนโสดเกือบ 2 ล้านคน    

และเน่ืองจากคนโสดกลุม่นีม้คีวามต้องการแตกต่างจากกลุม่คนโสดทัว่ไป ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ สามารถน�าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อจับตลาดได้ค่อนข้างชัดเจนและตรงเป้าหมาย และช่วยลดการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการ SME  

อาจน�ามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ได้แก่ 

สินค้าอุปโภค-บริโภค อาทิ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน โต๊ะ เก้าอี้ สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมถึง

สินค้าอาหารและเคร่ืองดื่ม อาจต้องออกแบบมาให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมเพื่อให้ทานหมดในคร้ังเดียว 

หรือมีจ�านวนช้ินต่อหน่วยลดลง โดยโปรโมช่ัน 1 แถม 1 อาจไม่สามารถใช้ได้กับคนกลุ ่มน้ี ซึ่งอาจ

ตรงข้ามกับการจับตลาดครอบครัวใหญ่ที่ต ้องการสินค้าไซส์ใหญ่หรือหีบห่อที่มีสินค้าจ�านวนมากช้ิน  

ซึ่งนอกจากตลาดในประเทศแล้ว ขนาดสินค้าที่เล็กลง ยังน่าจะเป็นที่ต ้องการของตลาดต่างประเทศ  

ซึ่งมีจ�านวนคนโสดเพิ่มมากขึ้น ทั้งในยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่น หรือจีน 
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ร้านอาหาร อาจต้องมกีารออกแบบสถานทีเ่พือ่รองรับลกูค้าทีม่าทานคนเดยีว ให้มจี�านวนหรือพืน้ทีร่องรับเพิม่ข้ึน 

โดยอาจแบ่งสดัส่วนพืน้ทีเ่พือ่ให้มคีวามเป็นส่วนตัว หรือเพ่ิมบาร์ทีน่ั่งคนเดยีว รวมถงึการพัฒนาเมนูอาหารส�าหรับ

ทานคนเดียวที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันเร่ิมมีร้านอาหารที่ให้บริการแบบ one-person 

restaurant เพือ่บริการลกูค้าทีม่าคนเดยีวในประเทศไทยบ้างแล้ว และคาดว่าแนวคดิน้ีจะกระจายไปยงัผูป้ระกอบการ 

ร้านอาหารอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ร้านอาหารทีม่บีริการจดัส่งถงึทีพ่กั หรือเดลเิวอร่ี ซึง่ได้รับความนิยมส�าหรับคนโสดทีอ่ยูค่นเดยีว และไม่มีเวลา 

หรือไม่มีใครซื้ออาหารให้ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว อ�านวยความสะดวกให้สามารถสั่งสินค้าทีเดียวได้หลายๆ ร้าน 

อย่างไรก็ตาม หากการสั่งอาหารมีจ�านวนน้อย อาจไม่คุ้มต่อราคาค่าจัดส่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มนี้ 

อาจต้องพฒันารูปแบบการปรุงอาหารหรือการพฒันาน�าบรรจภัุณฑ์ทีส่ามารถเกบ็หรือถนอมอาหารให้คงคณุภาพ

หรือรสชาติและเก็บไว้ทานได้นานข้ึน เพื่อที่คนโสดจะได้สามารถสั่งอาหารในปริมาณที่สูง และคุ้มกับค่าขนส่ง  

ซึ่งปัจจุบัน ก็มีบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ถูกพัฒนาออกมาจ�านวนมาก อาทิ Active Packaging ที่ยืดอายุอาหาร

ได้นานขึ้น เป็นต้น

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กลุ่มคนโสดจ�านวนมากมีการวางแผนรูปแบบการเดินทางเอง โดยอาจหาข้อมูล 

ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือใช้บริการทัวร์ ตามไลฟ์สไตล์ความชอบที่เหมือนๆ กัน อาทิ ทัวร์ท�าบุญ อย่างไรก็ตาม 

ประเดน็ทีธุ่รกจิต้องค�านึงถงึค่อนข้างสงูคอืความปลอดภยั ซึง่เป็นประเดน็ทีค่นโสดค่อนข้างกงัวล โดยเฉพาะคนโสด 

ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มน้ีอาจต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรืออาจไปกับคนรู้จัก 

ที่จัดเป็นกลุ่มย่อยๆ 4-5 คน

ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ เช่นธุรกิจบริการรถเช่า ธุกิจสอนท�าอาหารส�าหรับคนโสด ธุรกิจให้บริการพื้นที่ท�างาน

หรือกิจกรรมร่วมกัน ส�าหรับคนโสดที่ต้องการเข้าสังคม (Co-Working Space) เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ตลาดเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะตลาดคนโสด ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจาก 

มีจ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีก�าลังซื้อและอิสระด้านการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มที่มีครอบครัว  

ซึ่งเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการและ SME ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อจับตลาดนี้ โดยเฉพาะกลุ่มคนโสด

ที่อยู่คนเดียว ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะสามารถท�าตลาดในประเทศแล้ว ยังสามารถ

ขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย 



Analysis7

โอก�สสำ�หรับธุรกิจที่จับตล�ดกลุ่มคนโสด

13.8
ล้�นคน
(ปี 2553)

กลุ่มคนโสดที่อยู่คนเดียว
หรือใช้ชีวิตคนเดียว

จำ�นวนคนโสดในประเทศไทย

15.2
ล้�นคน
(ปี 2562)

กลุ่มคนโสดที่น่�สนใจ

ก�รปรับตัวของธุรกิจ
ลักษณะพฤติกรรมคนโสด

คนโสดทั่วไป ตัดสินใจเร็ว กล้าใช้จ่าย

คนโสดวัยทำ�ง�นเริ่มต้น ใช้จ่ายสันทนาการ บันเทิง

ช็อปปิ้ง ท่องเที่ยว

คนโสดมีอ�ยุ มองความมั่นคงทางการเงิน สุขภาพ

พึ่งแอปพลิเคชั่นอ�านวยความสะดวก   

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สินค้�ไซส์เล็ก

พื้นที่สำ�หรับคนที่ม�ท�นอ�ห�รคนเดียว

เดลิเวอรี่สั่งอ�ห�ร

บริก�รท่องเที่ยวและอื่นๆ


