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ชาวแคนาดาปรับตัวอยางไรเมื่อ “ราคาอาหาร/คาครองชีพ” พุงสูงข้ึน

            ในชวงหลายเดือนที่ผานมาผูบริโภคชาวแคนาดาไดเริ่มรับรู
วาราคาสินคาเกือบทุกประเภท และคาครองชีพไดทยอยปรับสูงข้ึน
ตั้งแตราคาน้ำมัน คาเดินทาง คาใชจายในชีวิตแตละวันรวมถึงราคา
สินคาข้ันพ้ืนฐานอยาง สินคาอาหาร ในขณะท่ีรายไดของผูคนสวนใหญ
ไมไดปรับสูงข้ึนตามคาครองชีพ สงผลใหผูบริโภคไดเริ่มคีวามกังวลและ
หันมาประหยัด “รัดเข็มขัด” มากข้ึน  
 ตัวเลขเงินเฟอลาสุดพบวา ราคาสินคาอาหารไดปรับเพ่ิม
สูงขึ ้นโดยเฉลี่ย 5% เมื ่อเทียบกับปที ่ผานมา ตั ้งแตสินคาเนื ้อสัตว 
ผลิตภัณฑนมเนย สินคาอาหารข้ันพ้ืนฐาน โดยคนสวนใหญไดพุงเปาไป
ท่ีต นตอของป ญหา  ท ี ่มาจากห วงโซ อ ุปทาน (Supply Chain 
Disruption) แตอีกปจจัยที่สำคัญที่คนสวนใหญอาจมองขามไดแก 
ปญหาทางภูมิอากาศ ภัยแลง ภัยน้ำทวม ที ่เปนปญหา Climate 
Change ทำใหการกำลังการผลิต โดยเฉพาะสินคาเกษตรไมสามารถ
เพาะปลูกเปนไปตามฤดูกาล ที่มาซ้ำเติมปญหา อาทิ การขาดแคลนตู
คอนเทนเนอร คาขนสงท่ีพุงสูงข้ึน ฯลฯ  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ถึงแมวา จากผลการสำรวจพบวา ผูบริโภคในกลุมผูสูงอายมุี
ความออนไหวในเรื่องราคาสินคา (Price Sensitive) มากกวาผูบริโภค
กลุมคนหนุมสาวก็ตาม แตราคาสินคาอาทิ เน้ือสัตวไดพุงสูงข้ึน 51.8% 
ที่ไดสงผลใหผูบริโภคไดเริ่มลดการบริโภคเนื้อสัตว หรือหันไปบริโภค
สินคาอยางอ่ืนทดแทน โดยหากเจาะลงไปแตละรัฐฯ จะพบวาผูบริโภค

ในรัฐอัลเบอรตา (ภาคตะวันตกแคนาดา) ซึ ่งเปนรัฐที ่มีการบริโภค
เนื้อสัตวตอคนสูงสุดในแคนาดา พบวา 57% ของผูบริโภคไดลดการ
จับจายซื้อเนื้อสัตว ในขณะท่ีรัฐออนแทริโอและควิเบค (รัฐที่มีจำนวน
ประชากรใหญอันดับ 1 และ 2 ของประเทศ) ไดเห็นถึงแนวโนมการ
บริโภคเนื้อสัตวลดลงถึง 46% และหันมาบริโภคสินคาโปรตีนอ่ืน
ทดแทน  
 ทุกวันนี้ผูบริโภคแคนาดาไดหันไปจับจายกับสินคา Private 
Label มากขึ้นกวาแตกอน โดยกวา 37.5% ของผูบริโภคยอมรับวาได
หันไปซื ้อสินคา Private Label มากขึ ้นเมื ่อเทียบกับปกอน โดย 
41.6% มองหาขอมูลจากใบปลิว โปรโมช่ันของแตละหางมากข้ึน ไมวา
จะผานทางเว็ปไซด อีเมลลหรือใบปลิวท่ีแจกภายในหางมากข้ึน รวมถึง 
39.5% ใหหันมาใชคูปอง (รวมถึง E-Coupon) มากขึ้นกวาปกอน ท่ี
สะทอนถึงพฤติกรรมท่ีเริ่มปรับเปลี่ยนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ 39.6% ของผูบริโภคเองยอมรับวา จะยินดีซื้อ
สินคาท่ีมีสวนลดราคา (พิเศษ) แมวาสินคาเหลานี้ใกลวันหมดอายุแลว
ก็ตาม เพื่อตองการประหยัดเงินใหมากที่สุด รับมือกับคาครองชีพท่ี
สูงขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่สนใจ นาจับตามอง ไดแก ชาว
แคนาดากวา 22.3% ใชโทรศัพทม ือถือคนหาขอม ูลในเว็ปเพ่ือ
เปรียบเทียบราคาในขณะที ่ไปซ็อปภายในหาง (Real time Price 
Comparsion) เพื ่อหาดีลสินคาที ่ด ีที ่ส ุด และกวา 12.1% จะใช

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
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โปรแกรมเครื ่องคิดเลขในโทรศัพทในการคำนวณ ราคาสินคาใน
ตระกราช็อปปงกอนไปจายเงินที่แคชเชียร ท่ีแสดงถึงภาวะที่คนหันมา
รัดกุมกับการจับจายน รัดเข็มขัดมากข้ึน  
 อยางไรก็ตาม ในฝงตรงขามของพฤติกรรมดังกลาว พบวา 
44.6% จะมีการวางแผนการจับจายสินคาอาหารที่ชัดเจน หรือมีการ
ตั้งงบประมาณในแตละเดือนในการจับจายสินคา ในขณะท่ี 26.9% ได
มีการวางแผนการซื้อสินคาเปนครั้งเปนคราว โดยกลุมนี้ไดกลายเปน
เปาหมายหลักของหางคาปลีกในการ ใชกลยุทธ การจัดวางตำแหนง
สินคาท่ีเหมาะสมภายในหาง ท่ีกอใหเกิดภาวะ Impulse Buying (การ
เลือกซื้อสินคาแบบไมไดคิดลวงหนา) อาทิ การนำเสนออาหาร Kit 
Meal (อาหารพรอมทาน หรือพรอมปรุง) หรือการนำเสนอไอเดียเมนู
ใหมๆ ในการเตรียมปรุงอาหารมื้อถัดไป   
 

ความเห็นสำนักงานฯ 
            วิกฤตการณภาวะเงินเฟอ ราคาสินคาเกือบทุกประเภทพุง
สูงขึ้นท่ีเกิดขึ้นพรอมๆ ทั่วโลกหลังจากที่ประเทศสวนใหญ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว (ท่ีไดรับการแจกจายวัคซีนอยางท่ัวถึง) ไดเริ่มเขา
สูการฟนฟูทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีภาวะราคาสินคาแพง ไดมาจากหลาย
ปจจัย ตั้งแต Supply Chain Disruption รวมถึง Pent-up Demand 
หรือแมกระทัง่สาเหตุจาก Climate Change ที่ทำใหเกิดภาวะภัยแลง 
ภัยน้ำทวม ฯลฯ ที่สงผลใหระบบการผลิต การขนสง การจัดจำหนาย
ไมสามารถปรับตัวไดทัน ที่มีความผันผวนอยางที่ไมเคยเห็นมากอน 
รวมถึงปญหาเศรษฐกิจที่อัตราการวางงานยังคงอยูในระดับที่สูง และ
คาครองชีพสูงขึ้น ทำใหเกิดการปรับเปลีย่นพฤติกรรมผูบริโภคในชวง
หลายเดือนท่ีผานมาอยางเห็นไดชัด ทำใหผูผลิต หางคาปลีกตองมีการ
ปรับกลยุทธการตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธที่ไดเริ่มเห็นอยางชัดเจน
ไดแก Shrinkflation ที่ผูผลิตเลือกจะลดขนาดสินคาแตไมเพิ่มราคา
สินคา ซึ่งจากผลการสำรวจพบวาผูบริโภคกวา 75% รับรูไดวาสินคา
สวนใหญมีขนาดที่ลดลงกวาแตกอน เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาสินคา 
(ทำใหลูกคาบางสวนไมพอใจกับพฤติกรรมของผู ผลิต) แตก็มีอีก      
กลยุทธที ่ผู ประกอบการไทยอาจนำมาประยุกตใช ไดแก การสราง 
New Price Benchmark หรือการสรางมาตรฐานราคาสินคาใหมดวย
สินคาใหม อาทิ การออกผลิตภัณฑใหม ยี ่หอใหม บรรจุภัณฑใหม 
น้ำหนักสินคาใหม ที่มีราคาใหมดวย (เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงกับการ
เปรียบเทียบกับสินคาเดิมในตลาด) ในการสรางภาพลักษณวาเปน
สินคาใหม ชนิดใหม เปนการสรางบรรทัดฐานใหม ที่สรางโอกาสใน
การแยงลูกคาจากคูแขง (Brand Switching) ไดอีกดวย ในทุกวิกฤตก็
ยอมมีโอกาสตามมาอยูเสมอ ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนการผลักดัน สราง

โอกาสใหกับแบรนดสินคาใหมๆ มาทดแทนหรือตอบโจทยผูบริโภค
ในชวง “ขาวยากหมากแพง” ในปจจุบัน   
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการคาระหวางประเทศผาน
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการคาระหวางประเทศท่ี
กรมสงเสร ิมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ตางประเทศ โปรดติดตอท่ี โทร. +66 2792 6900)  
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