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รายงานผลการวิจัย :

โดย น.ส. วิริยา วรกิตติคุณ
นายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
11 กันยายน 2551

ThaiView 10ThaiView 10
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 เพื่อนําเสนอความเห็นของคนกรุงเทพซึ่งอาจเปนประโยชน ตอหนวยงานราชการและเอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุง
สังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ และการบริการที่สอดคลองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน 

ท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีมาและวัตถุประสงค

 เพื่อสงเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดยจัดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของคนกรุงเทพในประเด็นที่นาสนใจ
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

T h a i V i e w

ขอบเขตและวิธีการศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษา
 กลุมตัวอยาง 500 คน เปนประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อายุ 18 ปขึ้นไป
รายไดครอบครัว >10,000 บาท (ABCD SES Level)

 ระยะเวลาเก็บขอมูล วันท่ี 16-22 สิงหาคม 2551
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 สิ่งที่เปนกังวล

 ความม่ันใจตอสภาพเศรษฐกิจไทย

 ความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

 ความพรอมที่จะใชจาย

เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพกับสถานการณโดยรวม

 รายการใชจาย

 การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ภาระคาใชจายของคนกรุงเทพ

 การรับทราบถึง 6 มาตรการของภาครัฐ

 การเปนประโยชนของ 6 มาตรการของภาครัฐ

คนกรุงเทพกับ 6 มาตรการของภาครัฐ
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คนกรุงเทพคนกรุงเทพ
กับกับสภาพการณโดยรวมสภาพการณโดยรวม
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ส่ิงท่ีสรางความกังวลใจส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพใหคนกรุงเทพ

ส่ิงที่คนกรุงเทพเปนกังวลมากขึ้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแทบทั้งส้ิน รองลงมาเปนเรื่องการเมือง และสังคม

64%

41%

36%

31%

17%

16%

16%

12%

10%

8%

6%

5%

4%

20%

7%

ภาวะเงินเฟอ ขาวของราคาแพง

การมีเงินเพียงพอในการเล้ียงชีพ

เศรษฐกิจตกตํ่า การวางงาน

ความไมม่ันคงทางการเมือง

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ปญหาความแตกแยกในสังคม

ปญหาราคาพลังงานแพง

ปญหาดานสุขภาพ

อาชญากรรม การทําผิดกฎหมาย

ความรุนแรงในการประทวง

การโกงกินของขาราชการ

ปญหายาเสพติด

ปญหาจราจร

ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ

ปญหาความเครียด
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ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนจากน้ีเดือนจากน้ี

(ฐาน : 500)

4% 2%4%

41%

18%

23%
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คอนขางม่ันใจ

ม่ันใจมาก

%

Thaiview5
สิงหาคม 2549

Thaiview8
สิงหาคม 2550

Thaiview10
สิงหาคม 2551

% ความมั่นใจ 45% 27% 20%

ความเช่ือมั่นของคนกรุงเทพตอเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเมื่อปที่ผานมายังไมดีขึ้น  สาเหตุสําคัญมาจากความไมน่ิงของการเมือง 

และการที่ตองเผชิญกับปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งราคานํ้ามันที่ไมคงที่ และการที่รัฐบาลไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการ

รองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
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เปนเวลาท่ี
เหมาะสม

2%

ควรรอไปกอน
78%

กํ้าก่ึง
17%

ไมทราบ 
3%

ชวงเวลาในการซื้อสินคาที่ตองการชวงเวลาในการซื้อสินคาที่ตองการ

(ฐาน : 500)

คนกรุงเทพสวนใหญยังอยากเก็บเงินไว มากกวาจะนํามาใชจายเพ่ือซื้อสินคา ซึ่งความรูสึกน้ีเปนมาอยางตอเน่ืองตั้งแตการ

สํารวจในป 2550 แลว โดยผลสํารวจในครั้งน้ีช้ีใหเห็นวา ไมวาผูที่มีรายไดสูง ปานกลาง หรือ ต่ํา ลวนมีความรูสึกที่ยังไมอยาก

ใชจายเหมือนๆกัน
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ระดับความเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันระดับความเครียดจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

(ฐาน : 500)

5%

28%

47%

14%

7%

เครียดอยางมาก 

คอนขางเครียด 

เฉยๆ 

ไมคอยเครียด

ไมเครียดเลย

33 %

21 %

แมคนกรุงเทพจะกังวลและไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ แตจํานวนผูที่แสดงความเครียดก็ยังนอยกวาครึ่ง 

อยางไรก็ตาม พบวาผูที่มีฐานะรายไดปานกลาง และ ต่ํา มีจํานวนทีกลาววามีความเครียด คอนขางมากถึงมาก มากกวาผูที่มี

ฐานะรายไดดี
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การใชจายของการใชจายของ
                                คนกรุงเทพคนกรุงเทพ
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ภาระคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในแตละเดือนภาระคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในแตละเดือน

(ฐาน : 500) อาหารและเคร่ืองด่ืม
32% เส้ือผา รองเทา

เคร่ืองประดับ
6%

เกี่ยวกับการพักอาศัย
(คาเชา คาน้ําไฟ) 

11%

เพื่อการเดินทาง
9%

เพื่อการส่ือสาร
7%

เพื่อการบันเทิงตางๆ 
3%

เพื่อการศึกษา
5%

เพื่อการทองเที่ยว
3%

เพื่อการดูแลสุขภาพ
7%

การชําระหนี้
9%

การออมเงิน 
8%

โดยเฉลี่ยคนกรุงเทพใชจายเงิน 1 ใน 3 ของรายไดไปกับหมวดอาหารเครื่องดื่ม รองลงมาเปนคาใชจายเกี่ยวกับการพักอาศัย 

การเดินทาง/พาหนะ และการส่ือสาร/โทรศัพท คิดรวมเปน 27.4% นอกจากน้ี คนกรุงเทพยังตองมีภาระการชําระหน้ีคิดเปน 

8.6% ของรายได (คนที่มีรายไดต่ําจะมีภาระหน้ีสูงถึง 12%) ในขณะที่ 7.8% ของรายไดจะถูกนําไปเก็บออม (คนที่มีรายไดสูง

มีสัดสวนการเก็บออมถึง 10.5%)
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จํานวนผูที่มีคาใชจายเพ่ิมขึ้นในหมวดอาหาร/เครื่องดื่มมากคือ อายุ 25-39 ป และสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย
ในหมวดการเดินทาง คานํ้ามัน พาหนะ พบมากในผูมีอายุ 30-49 ป และพบทั้งผูมีรายไดสูงและต่ํา
ในหมวดการดูแลสุขภาพ พบมากในผูมีอายุมากกวา 60 ป และพบทั้งผูมีรายไดสูงและต่ํา
ในหมวดการออม พบมากในผูมีอายุ 18-24 ปและ 50 ปขึ้นไป และสวนใหญเปนผูมีรายไดสูง

จํานวนผูที่มีคาใชจายลดลงในหมวดเส้ือผาเครื่องประดับ พบมากในผูมีอายุ 18-24 ป และ 30-49 ป และพบในทุกระดับรายได
ในหมวดการบันเทิง พบมากในผูมีอายุ 18-49 ป และสวนใหญเปนผูมีรายไดสูงและปานกลาง
ในหมวดการส่ือสาร โทรศัพท พบมากในผูมีอายุ 18-24 ป และสวนใหญมีรายไดปานกลางและต่ํา

จํานวนผูที่ใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จํานวนผูที่ใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง 
เม่ือเที่ยบกับชวงตนปเม่ือเที่ยบกับชวงตนป

(ฐาน : 500)

หมวดอาหาร/เครื่องด่ืม

หมวดเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ

หมวดการพักอาศัย (คาเชา คาน้ํา/ไฟ)

หมวดการเดินทาง คาน้ํามัน พาหนะ

หมวดการสื่อสาร คาโทรศัพท

หมวดการบันเทิง

หมวดการศึกษา

หมวดการทองเที่ยว

หมวดการดูแลสุขภาพ

หมวดการชําระหนี้

หมวดการออมเงิน

+20.0 %

-13.0 %

+2.6 %

+12.6 %

-5.6 %

-7.4 %

+7.2 %

-3.2 %

+8.6 %

+4.2 %

+7.4 %
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ความตองการซื้อสินคาถาวรในคร่ึงปหลังความตองการซื้อสินคาถาวรในคร่ึงปหลัง

(ฐาน : 500)

11%

8%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

60%

เครื่องโทรศัพทมือถือ

ทองคํา

เครื่องใชไฟฟา 

คอมพิวเตอร-โนตบุค

รถยนต

มอเตอรไซค

กลองถายรูป

บาน หรือ คอนโดมิเนียม

คอมพิวเตอร-ตั้งโตะ

หุน/กองทุน/ ตราสารหนี้

ที่ดิน

เครื่องประดับ (เพชรพลอย)

ไมมี

ในครึ่งปหลัง มีรายการสินคาที่มีมูลคาสูงที่คนกรุงเทพ

จํานวน 40% วางแผนจะซื้อ โดยโทรศัพทมือถือและ

ทองคํา เปนสองรายการหลักที่มีคนกลาววาจะซื้อมาก

ที่สุด รองลงมาเปนคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟา 

ทั้งน้ี คนที่มีรายไดมากมีสัดสวนที่จะซื้อทองคําและ

คอมพิวเตอรแบบโนตบุคมากกวา ในขณะที่คนที่มี

รายไดระดับกลางและรายไดนอยมีสัดสวนที่จะซื้อ

โทรศัพทมือถือมากกวา
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คอนขางมี
ผลกระทบ

62%

เฉย ๆ  
16%

มี
ผลกระทบ
อยางมาก

16%

ไมมี
ผลกระทบ

เลย
1%ไมคอมี

ผลกระทบ
5%

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

(ฐาน : 500)

90%

36%

32%

30%

20%

19%

13%

10%

8%

5%

จับจายซื้อสินคาเทาที่จําเปน

ลดการทานอาหารนอกบาน

ซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นเพ่ือใหได
ราคาที่ถูกลง

ใชเวลาอยูบานมากขึ้น
 

ทํางานพิเศษ/O.T. เพ่ือหารายไดมาก
ขึ้น

ลดคาใชจายในการบันเทิง เชน ดู
หนัง เที่ยวผับ บาร

ลดคาใชจายที่ไมจําเปน

ใหความสําคัญกับการออมเงินมากขึ้น

หันมาเส่ียงโชคมากขึ้น เชน ซื้อ
ลอตเตอรี่ ซื้อหวยบนดิน ฯลฯ

ไมไดปรับเปลี่ยนอะไรเลย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายใต
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
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ปจจัยที่ใหความสําคัญในการจับจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภคปจจัยที่ใหความสําคัญในการจับจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภค

(ฐาน : 500)

ราคาประหยัด

คุณภาพดี

สถานที่จอดรถ

เดินทางสะดวก

การจัดรายการ
สงเสริมการขาย

ความหลากหลาย
ของสินคา/บริการ

สําคัญอันดับ 1

สําคัญอันดับ 2

สําคัญอันดับ 3

สําคัญอันดับ 4

สําคัญอันดับ 5

สําคัญอันดับ 6
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ผลสัมฤทธิ์ของ ผลสัมฤทธิ์ของ ““6 6 มาตรการ มาตรการ 6 6 เดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทยเดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทย””

(ฐาน : 500)

10%

60%

17%

9%

4%

ชวยไดอยางมาก

ชวยไดพอสมควร

เฉยๆ

ชวยไมคอยได

ชวยไมไดเลย

15%

15%

20%

19%

13%

43%

46%

49%

47%

45%

20%

24%

21%

16%

15%

22%

39% 25%

6%

6%

7%

7%

6%

13%4%

15%

13%

9%

12%

12%

ชวยไดอยางมาก ชวยไดพอสมควร เฉยๆ ชวยไมคอยได ชวยไมไดเลย

มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามัน

มาตรการชะลอการปรับราคากาซหุงตม

มาตรการลดคาใชจายนํ้าประปาของครัวเรือน

มาตรการลดคาใชจายไฟฟาของครัวเรือน

มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจําทาง/มี
รถประจําทางใหโดยสารฟรี

มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ไมปรับ
อากาศทั่วประเทศ/มีรถไฟช้ัน 3 ใหโดยสารฟรี
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สรุปสรุป
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สรุปสรุป: : สถานการณโดยรวมสถานการณโดยรวม

 ความหวังของคนกรุงเทพที่เคยคิดวาเม่ือมีการเลือกต้ังตนป 2551 อาจจะทําใหการเมืองนิ่งและ

ไดรัฐบาลที่เขามาทํางานไดเต็มที่ เพ่ือผลักดันใหบรรยากาศภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน แตจากการ

สํารวจลาสุดของสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย พบวา คนกรุงมีความกังวลเพ่ิมมาก

ข้ึนกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไมมีสัญญาณบวก โดยมีจํานวนผูที่แสดงความม่ันใจในสภาวะ

เศรษฐกิจเพียง 20% (ลดลงจากเม่ือครั้งสํารวจในป 2550 ซ่ึงมีจํานวน 27%) ทั้งนี้ สาเหตุ

สําคัญที่ทําใหคนกรุงไมม่ันใจมาจากความไมนิ่งของการเมือง การตองเผชิญกับปญหาคาครอง

ชีพที่สูงข้ึน ราคาน้ํามันปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

และภาครัฐก็ยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการรับมือกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

 ดวยเหตุนี้ คนกรุง 78% จึงคิดวาชวงเวลานี้ยังไมเหมาะที่จะซ้ือสินคา ควรรอไปกอน โดยผูมี

รายไดสูงหรือตํ่าก็มีแนวคิดของการชะลอการจับจายเชนเดียวกัน 

 อยางไรก็ตาม คนไทยยังมีบุคลิกสบายๆแบบไทยๆ โดยมีเพียง 32% เทานั้นที่รูสึกคอนขาง

เครียดถึงเครียดมาก จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงวิธีการผอนคลายความเครียดของคนกรุง

ก็โดยการพักอยูบาน ดูทีวี ฟงเพลง อานหนังสือ สวดมนต และทําใจ
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สรุปสรุป: : การใชจายการใชจาย
 โดยเฉล่ียคนกรุงเทพใชจายเงิน 1 ใน 3 ของรายไดไปกับหมวดอาหารเครื่องด่ืม รองลงมาเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการพักอาศัย การเดินทาง/พาหนะ และการสื่อสาร/โทรศัพท คิดรวมเปน 
27.4% นอกจากนี้ คนกรุงเทพยังตองมีภาระการชําระหนี้คิดเปน 8.6% ของรายได (คนที่มี
รายไดตํ่าจะมีภาระหนี้สูงถึง 12%) ในขณะที่ 7.8% ของรายไดจะถูกนําไปเก็บออม (คนที่มี
รายไดสูงมีสัดสวนการเก็บออมถึง 10.5%)

 เม่ือเทียบกับการใชจายในครึ่งปแรก คนกรุงเทพมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนในหมวดอาหาร/
เครื่องด่ืม การเดินทาง/พาหนะ รองลงมาคือหมวดการดูแลสุขภาพและการศึกษา แตประหยัด
มากข้ึนในหมวดเสื้อผา/เครื่องประดับ และ การบันเทิง นอกจากนี้ก็มีการใชจายมากข้ึนในหมวด
ของหนี้สิน และการเก็บออม

 ในครึ่งปหลัง มีรายการสินคาที่มีมูลคาสูงที่คนกรุงเทพจํานวน 40% วางแผนจะซ้ือ โดย
โทรศัพทมือถือและทองคํา เปนสองรายการหลักที่มีคนกลาววาจะซ้ือมากที่สุด รองลงมาเปน
คอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟา ทั้งนี้ คนที่มีรายไดมากมีสัดสวนที่จะซ้ือทองคําและ
คอมพิวเตอรแบบโนตบุคมากกวา ในขณะที่คนที่มีรายไดระดับกลางและรายไดนอยมีสัดสวนที่จะ
ซ้ือโทรศัพทมือถือมากกวา

 โดยสรุป คนกรุงเทพ 79% กลาววา สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
คอนขางมากถึงมาก โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ซ่ึงการปรับตัวของผูบริโภคสวนใหญจะยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คือ จับจายซ้ือสินคาเทาที่จําเปน รองมาคือซ้ือในปริมาณมากเพ่ือใหราคาถูก
ลง มีบางที่ผูมีรายไดมากและปานกลางจะลดรายการใชจายดานความบันเทิงหรือการทานอาหาร
นอกบานและอยูบานมากข้ึน สวนผูมีรายไดนอยก็จะทํางานพิเศษมากข้ึน รวมถึงการหันมาเสี่ยง
โชคดวย
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สรุปสรุป: : 6  6  มาตรการ ของภาครัฐมาตรการ ของภาครัฐ

 พบวาคนกรุงเทพ 89% รูจัก “6 มาตรการ 6 เดือนฝาวิกฤติเพื่อคนไทย” ซ่ึง
ในจํานวนนี้มีผูท่ีเชื่อวา 6 มาตรการโดยรวมจะชวยคนกรุงเทพไดพอสมควร
ถึงมากได คิดเปนจํานวน 69.3% 

 มาตรการท่ีคนกรุงเทพเชื่อวาจะชวยไดมากท่ีสุดคือ การลดคาใชจายประปา
ของครัวเรือน (มีผูท่ีเชื่อวาชวยไดพอควรถึงมาก จํานวน 68%) มาตรการท่ี
ชวยไดรองลงมาคือ การลดคาใชจายไฟฟาของครัวเรือน และ ชะลอการปรับ
ราคากาซหุงตม 

 มาตรการท่ีคนกรุงเทพเชื่อวาจะชวยไดนอยท่ีสุดคือ การลดคาใชจายเดินทาง
โดยรถไฟชั้น 3 (มีผูท่ีเชื่อวาชวยไดพอควรถึงมาก จํานวน 24%) 
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