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เงินจะเฟ้อแค่ไหน แต่คนไทยก็สู้กลับ
มุ่งเพิ่มความรู้ สร้างโอกาส ปรับการใช้จ่ายรับมือสถานการณ์
บานเมืองยังคงคึกคัก นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตปญหาคาครองชีพพุงสูงสงผลใหความตองการใชจายและความสุขของคนไทยในรอบ

เดือนนี้ยังทรงตัว โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่ไดรับผลกระทบมากกวาภาคอื่นๆ อยางไรก็ตาม คนไทยมีแนวโนมปรับตัวพรอมสูสถานการณ 

โดยเริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได ไมวาจะเปนการกักตุนอาหารกอนราคาขึ้น ลดรายจายที่ไมจำเปน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อสรางโอกาส

ในการทำงาน รวมถึงวางแผนทองเที่ยวใชจายรับวันหยุดยาว และชวงปดเทอมของลูกๆ

Recommendations from Hakuhodo

เสนอ Tips & tricks เทคนิคการ
ประหยัดใน everyday living

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง 
special memory ภายในครอบครัว 
รับวันปิดเทอมเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชชีวิตประจำวัน

และประหยัดคาใชจาย เชน แชรเทคนิคการจัดเก็บ

อาหารใหสดใหมไดนาน เทคนิคการขับรถใหประหยัด

น้ำมัน หรือเสนอแนะการประยุกตของใชที่มีอยู 

ใหเกิดประโยชนมากขึ้นกวาเดิม

วันหยุดยาวและชวงปดเทอมที่กำลังจะมาถึง เปนโอกาส

ที่แบรนดจะไดเปนสวนหนึ่งของการสรางความทรงจำ

สุดพิเศษในครอบครัว ผานการนำเสนอไอเดียกิจกรรม

สำหรับพอแมลูกในแตละชวงวัย หรือแคมเปญพิเศษ

สำหรับครอบครัวที่มาใชจายดวยกัน เปนตน

THAILAND CONSUMPTION

FORECAST
การคาดการณ์พฤติกรรม
การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในประเทศไทย



แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่าย

แยกรายประเภท TOP10

ความเห็นของผู้บริโภค
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อาหาร

31%
(+8%)

ของใช้จำเป็น
ในชีวิตประจำวัน

16%
(+3%)

8%
(-2%)

โทรศัพท์มือถือ,
สมาร์ตโฟน

ผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม
4% (-2%)
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ปัจจุบันคุณมีความสุขกับชีวิต
มากน้อยแค่ไหน
เปรียบเทียบกับฉบับเดือน ส.ค. 2565 เปรียบเทียบกับฉบับเดือน ส.ค. 2565

ใน 3 เดือนข้างหน้าคุณคาดว่า
ระดับความสุขจะเป็นอย่างไร?

มีความสุขมากขึ้น        

มีความสุขเท่าๆ กับตอนนี้         

มีความสุขน้อยลง

6%52%42%

65 คะแนน

67
คะแนน

*จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

64
คะแนน

(-1)

(+2)

(-3)

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

2 3

4%
(-2%)

เสื้อผ้า

41

6

4%
(+0%)

ท่องเที่ยว
ในประเทศ

5

เครื่องใช้ไฟฟ้า
4% (+0%)

รองเท้า,
กระเป๋า
3% (+0%)

น้ำมันรถ
3% (-1%)

คอมพิวเตอร์, 
แท็บเล็ต
3% (-2%)

ภาพรวม

67 คะแนน
(+0%)

68
คะแนน

(+2%)

*จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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66
คะแนน

(-1%)

ไมซื้อของที่ไมจำเปนตอการดำรง
ชีวิต ซื้อแตของที่จำเปน เพราะ
ปจจุบันราคาสินคาสูงขึ้นอยางมาก

หญิง/31ป/กรุงเทพฯ

เพราะอาหารมีราคาที่สูงขึ้น 
เราจำเปนตองซื้อเก็บถนอม
ไวในตูเย็น เพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจายและไมตอง
ทานอาหารนอกบานมากไป

หญิง/31ป/เชียงราย

เดือนตุลาคมเปนชวงปดเทอม 
อาจจะมีความตองการซื้อ 
หรือพาเด็กๆ ไปเที่ยวบาง
มากกวาเดือนอื่น

ชาย/55ป/กระบี่

การที่เรามีความรู เราสามารถนำความรู
ที่มีไปปรับใชในชีวิตประจำวัน หรือปรับ
ใชใหเขากับสถานการณตางๆ ได

ชาย/23ป/จันทบุรี

7 8 109

ความมั่งคั่งเปนบอเกิดความสุขกับ
ทุกๆ เรื่อง เมื่อเรารวย ถึงแมจะ
เศราแคไหน ก็มีเงินมาเยียวยาใจได

ชาย/24ป/กรุงเทพฯ

ผูชายสุขเพิ่มขึ้นตามกระแส
สังคม แตผูหญิงสุขนอยลง 
อาจเพราะภาระหนาที่ในการ
ดูแลครอบครัว โดยเฉพาะใน
ชวงปดเทอมที่ตองจัดสรร
เวลาในการดูแลลูกมากขึ้น
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แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายโดยรวม

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายแบ่งตามภูมิภาคและช่วงอายุ
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67
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63
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ครอบครัว

15 30 45

30%

สุขภาพ 25%

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

62

65

68

68

65

68

66

6969

70

(คะแนน) (คะแนน)
กรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ไดรับผลกระทบ
อยางมากจากสภาวะเงินเฟอ 

และราคาขาวของที่แพงขึ้นอยาง
เห็นไดชัดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ

กลุมอายุ 20-29
มุงเพิ่มความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตัวเองในหนาที่การงาน เนื่องจาก

เปนวัยเริ่มสรางตัว

ภาคตะวันออก
การทองเที่ยวฟน แหลงงาน

และรายไดของคนในภาคนี้จึง
กลับมาดีขึ้นตามไปดวย 

สิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตช่วงนี้ TOP5

การงาน

17%ความมั่งคั่ง

11%

ความรู 4%

฿

(%)

(-2%)

(+1%)

(+5%)

(-1%)

(+1%)

อนาคตที่มั่งคั่งกว่าเดิม 
เริ่มต้นได้จากตัวเรา “ความรู้”
ติดอันดับ Top 5 ครั้งแรก
ในรอบปี
สะทอนความเชื่อ “ความรูคือจุดเริ่มตนของความกาวหนา” 
คนไทยมุงมั่นพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและโอกาสใน
ระยะยาว หวังเพิ่มรายได ตอสูกับเศรษฐกิจที่ไมแนนอน 
และเพื่อการจับจายที่ “ดีตอใจ” ฮีลตัวเองจากปญหา
รอบตัวที่ควบคุมไมได

REFERENCE 2

*Sample size = 200 per region *Sample size: 20-29=301, 30-39=303, 40-49=303, 50-59=293

(-13)

(+0)

(+6)

(+3)

(+2)

(+2)

(+2)

(-1)

(-2)

(+2)
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ข่าวที่ถูกพูดถึงมากที่สุด TOP10

จับตาการเมือง มองหาตัวแทนมาสร้างความเปลี่ยนแปลง
พร้อมตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของคนมีชื่อเสียงในสังคม

ขาวการเมืองรอนแรงสูงสุด! จากประเด็นครบวาระ 8 ปนายกฯ หรือขาวการทำงานของผูวากทม. คนใหม คนไทยอยากเห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งประเด็นการจัดการน้ำทวมจากฝนตกหนัก ราคาสินคา และภาวะเงินเฟอ

นอกจากนี้ ยังใหความสนใจกับขาวเกี่ยวกับความโปรงใสจากขาว Forex-3D คดีฉอโกง และขาวการทำรายรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับผู
มีชื่อเสียงและผูมีอำนาจหลายคน ทำใหเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปรงใสของรายได สิทธิพิเศษ และความชอบธรรมของคนกลุมนี้ 
นำไปสูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนจำนวนมาก เพื่อขุดคุยและสืบหาความจริง

REFERENCE 3

การเมือง
27% (+21%) 13%

76 9 108
กีฬา
(มวย/ฟุตบอล)
4%

ดารา
4%

เงินเฟ้อ/
ราคาสินค้าแพงขึ้น
4%

สงคราม
รัสเซีย-ยูเครน
3%

ตำรวจหญิง
ทำร้ายทหาร
3%

1
Forex-3D

2
6%
น้ำท่วม

3
4%

เศรษฐกิจ

4
4%

โควิด-19
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E-mail
Telephone 
Website
FACEBOOK

: info@hill-asean.com 
: 02-259-8210
: 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
19 - 29 Aug 2022
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