
ชีวิตเริ่ม”อยู่ตัว”
ดันความอยากช้อปและความสุขพุ่งสูงสุดทั่วประเทศ
โดยเฉพาะกรุงเทพที่เพิ่มขึ้นถึง 15%
ถึงแมจำนวนผูติดเชื้อจะเริ่มกลับมาพุงสูงอีกครั้ง แตนโยบายโควิดที่ผอนคลายอยางตอเนื่อง เพิ่มโอกาสในการทองเที่ยว การคาขาย 

และความคึกคักในบานเมือง ทำใหคนไทยมีความหวังและรูสึกมั่นคงมากขึ้น มีแนวโนมเริ่มใหความสนใจเรื่องตางๆ ในชีวิตนอกเหนือ

จากโควิดและสุขภาพ อยากออกไปใชชีวิตนอกบาน กลับไปทำงาน กลับไปเรียน และเขาสังคมมากขึ้น และถึงแมขาวของแพงขึ้น 

แตคนไทยยังอยากใชเงินเพื่อ “เฉลิมฉลอง” ในดานตางๆ เชน เทศกาลวันแม ที่อยากซื้อของขวัญ และถือโอกาสทองเที่ยวรวมญาติ
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การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในประเทศไทย

Recommendations from Hakuhodo

สนับสนุน “Best Version of Me”
เพื่อตัวเองและครอบครัว

แสดงจุดยืน ความโปร่งใส จริงใจต่อ
ผู้บริโภค ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ความอยากชอปพีคสุด พรอมความสุขที่สูงขึ้น แบรนดสามารถ

สนับสนุน momentum เหลานี้ดวย communication สงเสริม

ความ “เต็มที่กับการใชชีวิต” ไมวาจะเปนการพัฒนาภาพลักษณ 

และ upskill ดานตางๆของตัวเอง หรือแคมเปญฉลองการ 

“กลับไปใชชีวิตนอกบาน” ทั้งกับตัวเอง ในการกลับไปทำงาน 

เรียนหนังสือ และกับครอบครัว เชน โปรวันแม การทองเที่ยว

รวมญาติ

ในสถานการณขาวยากหมากแพง แตของจำเปนก็ยังตองใช 

นับเปนโอกาสที่แบรนดจะไดแสดง transparency หรือจุดยืน

ในการเปน “เพื่อนยาก” ชวยเหลือผูบริโภคผานการสื่อสารที่

ตรงไปตรงมา เชน อธิบายเหตุผลอยางชัดเจนหากจำเปนตอง

ขึ้นราคา หรือมีความพยายามในการตรึงราคาเทาที่ไหว



แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย

แยกรายประเภท TOP10

ความเห็นของผู้บริโภค
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อาหาร

23%
(-2%)

ของใช้จำเป็น
ในชีวิตประจำวัน

13%
(-5%)

10%
(+0%)

โทรศัพท์มือถือ,
สมาร์ตโฟน

คอมพิวเตอร์, 
แท็บเล็ต
5% (+0%)
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ปัจจุบันคุณมีความสุขกับชีวิต
มากน้อยแค่ไหน
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ใน 3 เดือนข้างหน้าคุณคาดว่า
ระดับความสุขจะเป็นอย่างไร?

มีความสุขมากขึ้น        

มีความสุขเท่าๆ กับตอนนี้

มีความสุขน้อยลง

7%51%41%

66 คะแนน

65
คะแนน

*จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

67
คะแนน

(+1)

(+0)

(+2)

(+2%) (-1%) (-1%)

2 3

6%
(+0%)

เสื้อผ้า

41

6

6%
(+1%)

ผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม

5

ท่องเที่ยว
ในประเทศ
4% (+2%)

ทานอาหาร
นอกบ้าน
4% (+2%)

น้ำมันรถ
4% (+2%)

เครื่องใช้ไฟฟ้า
4% (-1%)

ภาพรวม

67 คะแนน
(+4%)

66
คะแนน

(+4%)

*จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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67
คะแนน

(+3%)

ครึ่งปที่ผานมาเหนื่อยมาก  
กำลังจะซื้อความสะดวก
สบายใหกับตัวเอง

ชาย/27ป/สงขลา

วันเกิดแม อยากแตงหอง 
อยากไดเครื่องใชไฟฟาเพิ่ม 
และคลายปวดดวยสปา

หญิง/34ป/กรุงเทพฯ

มีสินคาที่ตองใชเพื่อพัฒนา
ตนเองทั้งดานบุคลิก และ
ซื้ออุปกรณ เสริมทักษะ
พัฒนาสกิลในการทำงาน

ชาย/22ป/กรุงเทพฯ

เปนเดือนที่มีความพรอม
ทุกดานที่สุดหลังจาก
ที่ไมไดซื้อมานาน

ชาย/59ป/เลย

สถานการณโควิดผอนคลาย
ทำใหการทองเที่ยวมีความสุข

หญิง/43ป/นนทบุรี

สูงที่สุด
นับตั้งแต่

ธันวาคม 2563

7 8 109

สูงที่สุด
นับตั้งแต่

ธันวาคม 2563
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แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายโดยรวม

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายแบ่งตามภูมิภาคและช่วงอายุ
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ครอบครัว

15 30 45

32%

สุขภาพ 24%

REFERENCE 1
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กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต

อายุ 20-29

อายุ 30-39

อายุ 40-49

อายุ 50-59

75

65

62

65

63

66

67

7167

68

(คะแนน) (คะแนน)กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ในภาพรวมกลับมา

คึกคักอีกครั้ง พรอมจับจายมาก
ที่สุดเปนประวัติการณ ผูคนเริ่ม
กลับไปทำงานนอกบาน นักทอง
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทั้ง

การงาน และการคาขาย

กลุมอายุ 20-29
หลังจากแนวโนมการใชจายของ
กลุมนี้ซบเซามานาน ในเดือนนี้

พวกเขามีความตื่นเตน ตื่นตัวที่จะได
กลับไปเขาสังคมอีกครั้ง จึงอยากใช
เงินเพื่อ upskill และความสวยงามภาคตะวันออก และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนนใชจายกับเรื่องจำเปน 

โดยเฉพาะเรื่องคาน้ำมัน เพราะ
หลีกเลี่ยงไมไดในการเดินทาง 

และประกอบอาชีพ เชน 
เกษตรกรรม ขนของ 

สิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตช่วงนี้ TOP5

การงาน 12%

ความมั่งคั่ง 12%

           สังคม 4%

฿

(%)

(+0%)

(-4%)

(+2%)

(+1%)

(+2%)

งานคือเงิน เงินคืองาน
และหากสังคมดี ชีวิตก็จะดี
ตามไปด้วย
ชั่วโมงนี้คงไมมีอะไรจะสำคัญไปกวาการสรางความมั่นคง
ในชีวิตของตัวเองและครอบครัว โดยการโฟกัสกับงานเพื่อ
สรางรายได เปน safety net ที่ทำใหมีความสุขมากขึ้น 
พรอมติดตามสถานการณในสังคมเพื่อเตรียมพรอมปรับตัว
อยูตลอดเวลา ใหมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม

REFERENCE 2

*Sample size = 200 per region *Sample size: 20-29=300, 30-39=303, 40-49=298, 50-59=299

(+15)

(+6)

(-2)

(-4)

(+5)
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(+2)

(+3)

(+5)
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ข่าวที่ถูกพูดถึงมากที่สุด TOP10

ได้เวลา Restart ชีวิต! อยากหาคำตอบให้สิ่งที่ยังค้างคาในสังคม
พร้อมมองไปข้างหน้าสู่ชีวิตที่สดใสขึ้น
ความสนใจในขาวโควิดซาลงตอเนื่อง ถึงแมจำนวนผูติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น สนใจความเปนไปรอบตัวในเชิงลึกมากขึ้น โดยพยายาม
ที่จะหาขอสรุปใหกับเรื่องราวที่ยังคางคา เชน ขาวแตงโม ทำไมน้ำมันถึงขึ้นราคา และความตองการที่จะเริ่มตนกับสิ่งใหมๆ เพื่อ
กลับมาใชชีวิตอีกครั้ง เชน กระแสผูวาฯ คนใหม ขาวเกี่ยวกับปากทองและการทำงาน เชน เรื่องเงินเฟอ และสภาวะเศรษฐกิจ

REFERENCE 3

ข่าวแตงโม
18% (-10%) 12%

76 9 108
โควิด-19
5%

เศรษฐกิจ
5%

สงคราม
รัสเซีย-ยูเครน
4%

กีฬา 
(ฟุตบอล/วอลเลย์บอล)
4%

ร้านบุฟเฟ่ต์ดารุมะ
2%

1
ราคาน้ำมัน

2
11%

ผู้ว่ากรุงเทพฯ

3

8%

เงินเฟ้อ/
ราคาสินค้าแพงขึ้น

4
6%

การเมือง

5

E-mail
Telephone
Website
FACEBOOK

: info@hill-asean.com 
: 02-257-0399
: https://hillasean.com
: https://www.facebook.com/hakuhodohillasean

Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (THAILAND) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ “การคาดการณพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในประเทศไทย” ทุกสองเดือน โดย

มุงเนนที่แนวโนมการบริโภคของคนไทยในอนาคต โดยใหผูรวมตอบแบบสอบถาม (เพศชายและหญิงจำนวน 1,200 คน อายุระหวาง 20-59 ป จาก 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ) 

ใหคะแนน “แนวโนมความตองการในการใชจาย” รวมถึงคำถามอื่นๆ และทำการเผยแพรผลของการศึกษาผานรายงานฉบับนี้

About This Study

Editor Contributor

Name
Methodology
Area of study

Sample size
Respondent

Period of study

Thailand Consumption Forecast
Online survey
6 regions in Thailand: GBKK, Central,
Northern, Eastern, Northeastern, 
and Southern
1,200 samples (200 samples per region)  
M/F aged 20-59 years old, SES ABCD
*National population based on NSO
2019 and SES by TMRS 2018
20 - 28 June 2022
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