
รายงานแนวโน้มการบริโภคในสเปน   
 

•  สเปนเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว (family-oriented) โดยร้อยละ 62 ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
ครอบครัว และร้อยละ 51 ใช้เวลาในการดูแล และทำกิจกรรมร่วมกับลูก 

•  นิยมใช้ชีวิตนอกบ้าน โดยร้อยละ 70 ใช้เวลาในการสร้างประสบการณ์จริง (real life experience) 
โดยเฉพาะด้านกิจกรรมสันทนาการ มากกว่าการใช้เวลากับอินเทอร์เนต หรือออนไลน์ อาทิ ร้อยละ 46 ออกไปชม
ภาพยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หลังจากวิกฤติ COVID-19 คลี่คลายความรุนแรง ชาวสเปนออกไปทำ
กิจกรรมนอกบ้าน ร้อยละ 32 เทียบกับอัตราเฉลี่ยของทั่วโลก ที่ร้อยละ 12  

•   ประสบการณ์สร้างความต้องการบริโภคใหม่ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำช่วงปี 2008-2009                        
ชาวสเปนจำนวนมากต้องออกไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อกลับมาสเปน จึงมีความคุ้นชินกับวัฒนธรรม รวมถึง
สินค้า และธุรกิจบริการจากประเทศท่ีได้ไปอยู่อาศัย  

แนวโน้มวิถีชีวิต และการบริโภคช่วง COVID-19 และ New Normal  
• ธุรกิจ Food delivery อาหาร gourmets ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการนำประสบการณ์การ 

รับประทานอาหารในภัตตาคาร หรืออาหารที่ปรุงโดยเชฟระดับมิชลิน สตาร์ ส่งตรงถึงบ้าน จากการสั่งผ่าน
แอปพลิเคชั่น โดยในช่วง COVID-19 พบว่า ร้อยละ 38 สั่งอาหารประเภทดังกล่าว อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

      
 
Food Haven เป็นธุรกิจที ่ก่อตั ้งเพื ่อ “transform 
and revolutionizing” ธ ุ รก ิ จ อาหาร เดล ิ เ ว อ รี                      
ระดับ gourmets โดยคิดค้นเมนูที่เน้นคุณภาพ ความ
สดใหม่ ความสะดวก ราคาสมเหตุสมผล และความ
หลากหลาย (ม ี ร ้ า นอาหาร ใน เคร ื อประ เภท 
แฮมเบอร์เกอร์ poke ซูชิ และอาหารสุขภาพ รวม 4 
แห ่ ง ) รวมถ ึ งการ ใช ้บรรจ ุภ ัณฑ ์ที่ เหมาะสม                             
และลดการสร้างขยะ   

ภาพ : foofhaven.com 

• ใช้ชีวิตแบบเน้นสุขภาพ (Healthy living habits)  
    ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบการบริโภคของชาวสเปนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ               

จากเดิมที่รับประทานแบบ Mediterranean ซึ่งเน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความสดใหม่ โดยเฉพาะ             
ผัก ผลไม้ ปลา น้ำมันมะกอก โดยเปลี่ยนเป็นบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยสารเคมี หรืออาหารประเภท
แป้งและไขมัน ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่อ้วนมาก (Obese) ถึง  
ร้อยละ 29 น้ำหนักเกินมาตรฐาน ร้อยละ 41 และลดอาหารอย่างจริงจัง ร้อยละ 19 ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤติการ                  
แพร่ระบาดของ COVID-19 ชาวสเปนออกกำลังกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื ่องจากการจำกัดบริเวณจาก
มาตรการล๊อคดาวน์ 
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Nestlé ใช้ระบบ “Nutri-Score” ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลทางโภชนาการ
บนฉลากสินค้า แบ่งตามระดับ (ระดับ A เป็นสินค้าที ่ดีต่อสุขภาพ                      
ไล่ลงไปถึงระดับ E ซึ ่งมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยที ่สุด ) มาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสเปน และโปรตุเกส เพิ่ม
จากที่ได้เริ่มใช้แล้วในออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และ
สวิสเซอร์แลนด์ โดยจะทำให้ผู ้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกสินค้า                   
ได้อย่างรวดเร็วจากการดูระดับบนฉลาก สินค้าที่จำหน่ายในสเปน อาทิ 
ซ ี เร ียลตรา Fitness Original, Nesquik Alphabet, Chocapic Bio 
รวมถึงอาหาร plant-based ตรา Garden Gourmet  

ภาพ : Nestlé 

 

อย่างไรก็ดี ชาวสเปนมีแนวโน้มในการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การระวังภาวะอ้วน การหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่ออาการแพ้ หรือก่อโรค นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบ               
องค์รวม (Holistics) ทั้งสุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ ตามกระแสของโลก 

    ชาวสเปน ร้อยละ 70 ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 64 รับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพเป็นประจำ ร้อยละ 45 อ่านฉลากเพื่อศึกษารายละเอียดของสินค้า ร้อยละ 44 คุมอาหารเป็นประจำ                  
ร้อยละ 35 ใช้ apps track การออกกำลัง  

     

 

Mindhope เป็นแพลตฟอร์มให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
ความเครียด ฯลฯ โดยบุคลากรทางการแพทย์ด้านจิตวิทยา ผ่าน 
Chat on WhatsApp โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั ้งนี ้ มีบริการเป็น 
package เช่น ปรึกษา 150 ชั่วโมง ซึ่งมีความสะดวก เข้าถึงง่าย  

 

ภาพ : mindhope.com   

 

• การขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  
    แม้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเริ่มได้รับความนิยมในสเปนช้ากว่าประเทศอ่ืนในยุโรป หากแต่มีแนวโน้มขยายตัว 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงแม้ว่าจะลดความรุนแรง แต่จากการที่ได้เริ่มใช้เป็น
ช่องทางในการซื้อสินค้าในช่วงล๊อคดาวน์ ทำให้ชาวสเปนมีความคุ้นเคยกับช่องทางนี้มากขึ้น 

ในช่วง 5 ปีที ่ผ่านมา การใช้อินเทอร์เนตเพื ่อซื ้อสินค้าโดยรวม เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 46 ส่งผลให้ธุรกิจ                  
อีคอมเมิร์ซขยายตัวร้อยละ 200 โดยเฉพาะในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุระหว่าง 54-65 ปี) ซึ่งใช้อินเทอร์เนต                 
ในการซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 94 ส่งผลให้อีคอมเมิร์ซในกลุ่มนี้ขยายตัวถึงร้อยละ 300 

https://halal-welt.com/wp-content/uploads/2020/06/Nestl%C3%A9-Nutri-Score.jpg
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ด้วยอุปนิสัยของชาวสเปนที่ชอบออกไปจับจ่ายใช้สอย ซึ่งร้อยละ 60 ทำการซื้อสินค้าทุกสัปดาห์ และ              
ร้อยละ 51 นิยมเห็นสินค้าจริงก่อนทำการซื้อ ดังนั้น ช่องทางการค้าออนไลน์ผสมออฟไลน์ หรือ Omnichannel 
ซึ่งเชื่อมอีคอมเมิร์ซ กับ Physical store จึงมีศักยภาพสูงในสเปน  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะช่วยให้อีคอมเมิร์ซขยายตัวในอัตราเร่ง โดยสเปนเป็นประเทศแรก                 
ในยุโรปที่ใช้ระบบเครือข่าย 5G ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงถึง 1 กิกาไบต์ต่อวินาที โดย Vodafone Spain 
ร่วมกับ Huawei โดยเริ่มใช้แล้วใน 15 เมือง รวมถึงมาดริด และบาร์เซโลนา ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของชาวสเปน                
ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และร้อยละ 55 ใช้แทบเบลต  

    
สเปนเป ็น  Launchpad ในสหภาพย ุ โรปของ 
Alibaba โดยเป ิด Ali Express Experience Store 
“AliExpress Plaza”เ ป ็ น แห ่ ง แ รกของย ุ โ รป                       
ที่ห้างสรรพสินค้า Xanadu ในมาดริด เมื่อปี 2562 
บนพื้นที่กว่า 760 ตารางเมตร จัดแสดงสินค้าของ
แบรนด์นานาชาติ และสเปนรวมกว่า 1,000 แบรนด์ 
(ส ่วนใหญ่เป ็นเคร ื ่อง ใช้อ ิ เล ็กทรอน ิกส์ ) และ
ตั ้งเป้าหมายจะเพิ ่มจำนวนถึง 10,000 แบรนด์
ต่อไป  
 
ภาพ : www.intuxanadu.com 

 
 
 
Alibaba ร่วมกับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสเปน                 

El Corte Inglés เปิดพื้นที่ “AliExpress Pop-Up” ซึ่งเป็นการ
จ ัด In-Store Pop Up ในห้างค ้าปล ีกเป ็นคร ั ้ งแรก ท ี ่สาขา 
Sanchinarro กร ุ ง มาดร ิ ด  และ เม ื ่ อ ปี  2561  ร ่ วมกั น                         
เปิด Digital Flagship store บนแพลตฟอร์ม AliExpress และ 
Tmall Global 

                           

                                           ภาพ : El Corte Ingles 
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Mercadona ซุปเปอร์มาร์เกตที ่ใหญ่ที ่ส ุดในสเปน 
ลงทุนกว่า 12 ล ้านยูโรในการเปิดศูนย์โลจิสติกส์ 
(Logistics Center) ที ่ เม ือง Getafe ชานกรุงมาดริด                 
บนพื้นที่กว่า 9.000 ตารางเมตร เพื่อเป็นโกดังสินค้า                
ที ่สั ่งซื ้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ ่งการค้า
รูปแบบดังกล่าว มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
ผู้บริโภคที่อาศัยในเขตตัวเมือง (urban) และรอบนอก 
โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเพิ่มในเมืองใหญ่อีก 2 แห่ง 
คือ บาร์เซโลนา และวาเลนเซีย     

ภาพ : Mercadona 
 

• Ethical living ชาวสเปนตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน 
สวัสดิภาพแรงงาน การปกป้องสิทธิต่างๆ ทั้งแรงงานคน และสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมุ่งมั่นในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม หรือสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งเหล่านี้ ล้วนสะท้อนถึงความต้องการสินค้า และธุรกิจบริการ                
ที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้  

          ร้อยละ 75 ของเจเนอเรชั่น X ให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน 
(Global warming) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 65 โดย 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้  ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ 
ร้อยละ 69 ลดละการใช้พลาสติก ร้อยละ 59 ลดการสร้างขยะอาหาร (food waste) ร้อยละ 55 ใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ความยั่งยืน นอกจากนี้ ร้อยละ 36 ซื้อสินค้าออร์แกนิคเป็นประจำ   

อย่างไรก็ดี ชาวสเปนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญมากนักกับการรีไซเคิล เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของ
ประชากรโลก โดยปัจจุบัน ร้อยละ 49 ของชาวสเปน ทำการรีไซเคิล ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที ่ร้ อยละ 59 
นอกจากนี้ ร้อยละ 84 ยังคงบริโภคแบบทิ้งขว้าง หรือซ้ือสินค้าเกินปริมาณทีบ่ริโภคจริง   

 
 
ซุปเปอร์มาร์เกต และไฮเปอร์มาร์เกต Alcampo (เครือ 
Auchan) ร่วมกับ บริษัท Too Good to Go จำหน่าย 
“Mysterious Box” ผ ่าน apps โดยกล ่องดังกล่าว 
บรรจุสินค้าอาหารที่ใกล้หมดอายุแบบคละประเภท               
ในราคากล่องละ 3.99 ยูโร โดยในช่วงเด ือนแรก 
จำหน่ายได้กว่า 1,140 กล่อง ซึ ่งช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซต์จากการผลิตสูงถึง 2,855 กิโลกรัม  
 
ภาพ: www.foodretail.es 
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• พฤติกรรมการซื้อสินค้า  
- จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการว่างงานสูง ส่งผลให้ปัจจัยด้านราคา มีความสำคัญลำดับต้น                 

ต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่ตกงาน รวมถึงกลุ่มเจเนเรชั่น X และเบบี้บูมเมอร์ โดย
ร้อยละ 50 นิยมซื้อสินค้าลดราคา และร้อยละ 39 เลือกซื้อสินค้า private label เทียบกับร้อยละ 26 ของผู้บริโภค
ทั่วโลกโดยเฉลี่ย   

- มีการระมัดระวังการใช้จ่าย และการออมเงินเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ จากปัจจัยเสี่ยง               
ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับวิกฤติ COVID-19 ซึ่งได้สร้างความกังวลในความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด ส่งผล                    
ต่อความเชื่อมั่นของการบริโภคภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ โดยช่วงก่อนวิกฤติ COVID ร้อยละ 8 ของกลุ่มนี้                     
เพิ่มการใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 24 นอกจากนี้ พบว่ามีการ
ออมเงินมากขึ้น 

 
การจำหน่ายรถยนต์ขนาดเล็กเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะ Toyota รุ่น 
Aygo และ Yaris ที่มีราคาถูก เริ่มต้นที่ประมาณ 12,000 ยูโร จากเดิม
ที่ชาวสเปนนิยมใช้แบรนด์ของยุโรปและสเปนเป็นหลัก ทั้งนี้ Toyota มี
ข ้อเสนอหลากหลาย อาทิ ผ ่อนเดือนละ 140 ยูโร และลดราคา
ค่าบริการร้อยละ 50   

ภาพ : diariomotor.com 

           - พฤติกรรมการซื้อแบบ Premiumization ซึ่งยกระดับการบริโภคที่เน้นความทันสมัย สะดวกสบาย                     
มีนวัตกรรม ทั้งด้านฟังค์ชั่น และการออกแบบ แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป รวมถึงตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม (niche) และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู ้ประกอบการเร่งใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสิ นค้าให้
ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณค่าทาง
โภชนาการ รสชาติ การปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ on-the-go กลุ่มอายุ และตอบสนองด้านความยั่งยืน 
ตลอดจนการเพ่ิมความหลากหลายใหม่ๆ (novelty products) นอกจากนี ้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการใช้
งานที่เหมาะสม ลด/เลิกใช้พลาสติก และส่งเสริมการสร้างความยั่งยืน โดยผู้บริโภคร้อยละ 36 ลดปริมาณการซื้อ
และซื้อสินค้าคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่ร้อยละ 14 ซื้อสินค้าแบรนด์เฉพาะ 
(Niche brand) เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ไม่รวมสินค้าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   

Craft beer ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย
แบรนด์ La Virgen มีการจำหน่าย 4 ล้านลิตรต่อปี รวมถึงเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 13 ของการจำหน่ายเบียร์ทั้งหมด ทั้งนี้ สเปนเป็นประเทศที่
บริโภคเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ “0.0”/แอลกอฮอล์ต่ำมากที่สุดในโลก โดยมีกฎหมาย
เก่ียวกับการขับขี่ขณะมึนเมาที่เข้มงวดมากที่สุด    

                                                                         ภาพ : La Virgen 
                    ------------------------------------------------------------------------- 
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