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รายงานผลการวิจัย :

โดย น.ส. วิริยา วรกิตติคุณ
นายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
3 เมษายน 2552

ThaiView 11ThaiView 11
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 เพ่ือนําเสนอความเห็นของคนกรุงเทพซ่ึงอาจเปนประโยชน ตอหนวยงานราชการและเอกชน ใน
การพัฒนาและปรับปรุงสังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ และการบริการที่สอดคลองตอความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน 

ท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีมาและวัตถุประสงค

 เพ่ือสงเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดยจัดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาทัศนคติของคน
กรุงเทพในประเด็นที่นาสนใจตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

T h a i V i e w

ขอบเขตและวิธีการศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษา
 กลุมตัวอยาง 500 คน เปนประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อายุ 18 ปข้ึนไป

รายไดครอบครัว >10,000 บาท

 คํานิยามรายได “รายไดตํ่า” หมายถึง มีรายไดครอบครัวไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน

“รายไดปานกลาง” หมายถึง มีรายไดครอบครัว 20,000-39,999 บาทตอเดือน

“รายไดสูง” หมายถึง มีรายไดครอบครัวต้ังแต 40,000 บาทข้ึนไป

 ระยะเวลาเก็บขอมูล วันที่ 5-13 มีนาคม 2552
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 สิ่งที่เปนกังวล

 ความม่ันใจตอสภาพเศรษฐกิจไทย

 ความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

 ความพรอมที่จะใชจาย

เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพกับสถานการณโดยรวม

 รายการใชจาย

 การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ภาระคาใชจายของคนกรุงเทพ

 การรับทราบถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

 ประโยชนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ

คนกรุงเทพกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
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คนกรุงเทพคนกรุงเทพ
กับสภาพการณโดยรวมกับสภาพการณโดยรวม



ส่ิงที่คนกรุงเทพเปนกังวลมากคือความไมแนใจในผลกระทบที่จะไดรับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ความไมมั่นคงทางการเมือง และปญหาสุขภาพที่
อาจจะมีผลการความเปนอยูปจจุบัน 
ทั้งนี้คนกรุงเทพมีความกังวลกับเร่ืองเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาเปนเร่ืองการเมือง และสังคม 5

ส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ
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สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ความไมมั่นคงทางการเมือง

ปญหาดานสุขภาพ/อาการเจ็บปวย

การมีเงินเพียงพอที่จะเล้ียงชีพ และใชจายในดานตางๆ
ภาวะเงินเฟอและขาวของราคาแพง

อาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย
ภาวะการวางงาน

ปญหาราคาพลังงานแพง (เชน ไฟฟา นํ้ามัน กาซ)
ยาเสพติด

ปญหาความแตกแยกในสังคม
ความรุนแรงในการประทวง

ปญหาความเครียด
ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ

การกระทําที่ไมถูกตอง/การโกงกินของขาราชการ
ที่ถูกเลือกเขาไป

ปญหาการจราจร
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพระสงฆ

%(ฐาน : 500)



ความเช่ือมั่นของคนกรุงเทพตอเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเมื่อปที่ผานมามีสัญญาณดีขึ้น  สาเหตุสําคัญมาจากเช่ือมั่นนายกอภิสิทธิ์และคณะ เห็นวา

การเมืองเร่ิมมั่นคงขึ้น

ในกลุมที่ยังไมมั่นใจเพราะเห็นวาการเมืองขาดความตอเนื่องในการแกปญหาเศรษฐกิจ และคิดวาภาวะเศรษฐกจิยังไมแนนอน 6

ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนจากนี้เดือนจากนี้

(ฐาน : 500)
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คอนขางม่ันใจ

ม่ันใจมาก

%

Thaiview5
สิงหาคม 2549

Thaiview8
สิงหาคม 2550

Thaiview10
สิงหาคม 2551

Thaiview11
มีนาคม 2552

% ความมั่นใจ 45% 27% 20% 31%

-18% -7% +11%



แมคนกรุงเทพที่ยังเครียดกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอในปจจุบัน แตสัญญาณของความรูสึกผอนคลายเร่ิมมองเห็นแลว โดยจํานวนผูที่ไมเครียดเร่ิมมี

มากขึ้นจาก 21% จากการสํารวจเมื่อปลายป 2551 เพ่ิมเปน 28% ในการสํารวจคร้ังนี้

ทั้งนี้คนที่มีรายไดนอยยังคงมีระดับความเครียดสูงกวาผูมีรายไดมาก และคนที่มีอายุ 30-49 ปก็มีความเครียดมากกวาวัยอื่นๆ 7

ระดับเครียดของคนกรุงเทพท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันระดับเครียดของคนกรุงเทพท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

(ฐาน : 500)
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เครียดอยางมาก

คอนขางเครียด

เฉยๆ

ไมคอยเครียด

ไมเครียดเลย

2323 %

2128 %

ThaiView 10 

(สิงหาคม 2551)
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ผลกระทบจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

(ฐาน : 500)
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ThaiView 10

ThaiView 11

จับจายซื้อสินคาเทาที่จําเปน

ลดการทานอาหารนอกบาน

ซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นเพ่ือใหได
ราคาที่ถูกลง

ใชเวลาอยูบานมากขึ้น
 

ทํางานพิเศษ/O.T. เพ่ือหารายไดมากขึ้น

ลดคาใชจายในการบันเทิง เชน ดูหนัง 
เที่ยวผับ บาร

ลดคาใชจายที่ไมจําเปน

ใหความสําคัญกับการออมเงินมากขึ้น

หันมาเส่ียงโชคมากขึ้น เชน ซื้อ
ลอตเตอรี่ ซื้อหวยบนดิน ฯลฯ

ไมไดปรับเปลี่ยนอะไรเลย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายใต
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

คอนขางมี
ผลกระทบ

53%

ไมคอยมี
ผลกระทบ

25%

มีผลกระทบ
อยางมาก

14%
ไมมี

ผลกระทบเลย
8%

สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันมีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูประจําวันเพียงใด
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การใชจายของการใชจายของ
                                คนกรุงเทพคนกรุงเทพ



คนกรุงเทพสวนใหญยังอยากเก็บเงินไวมากกวาจะนํามาใชจายเพ่ือซ้ือสินคา อยางไรก็ตามสัญญาณเร่ิมมีทิศทางของความกลาจับจายมากขึ้น 

โดยเฉพาะจากผูที่มีรายไดสูง 10

เปนเวลาที่
เหมาะสม

2%

กํ้าก่ึง
17%

ไมทราบ 
3%

ควรรอไปกอน
78%

ชวงเวลาในการซื้อสินคาท่ีตองการชวงเวลาในการซื้อสินคาท่ีตองการ

(ฐาน : 500)

ควรรอไป
กอน
67%

ก้ํากึ่ง
29%

เปน
เวลาท่ี

เหมาะสม
 4%

ไมทราบ 
0%

ThaiView 10 

(สิงหาคม 2551)

ThaiView 11

(มีนาคม 2552)



คนกรุงเทพ 42% มีเงินเก็บออม ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีอายุ 30-49 ป และมีรายไดสูงจะมีสัดสวนผูออมมากกวาผูมีรายไดนอย
ขณะเดียวกันคนกรุงเทพ 42% มีภาระที่ตองชําระหนี้ ซ่ึงสวนใหญมีอายุ 30-39 ป และผูมีรายไดนอยมีสัดสวนมากถึง 72% ที่มีภาระหนี้ตองชําระ
และผูมีฐานะปานกลางมีมากถึง 91% ที่มีภาระหนี้ตองชําระ 11

รายการใชจายของคนกรุงเทพรายการใชจายของคนกรุงเทพ
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42
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99

50

3
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(ฐาน : 500)

อาหารและเคร่ืองด่ืม (ท้ังสด/สําเร็จรูป)    

เกี่ยวกับการพักอาศัย                           

คาใชจายเพ่ือการติดตอส่ือสาร คาโทรศัพท 

คาใชจายเพื่อการเดินทาง คาพาหนะน้ํามัน 

เส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง 

คาใชจายเพ่ือการดูแลสุขภาพ                       

การออมเงินรูปแบบตางๆ                               

การชําระหนี้ เงินผอนตางๆ                   

คาใชจายเพ่ือการศึกษา                           

คาใชจายเพื่อการบันเทิงตางๆ                     

คาใชจายเพ่ือการทองเท่ียว                           

การลงทุนตางๆ เชน หุน กองทุน,อสังหาริมทรัพย



โดยเฉลี่ยคนกรุงเทพใชจายเงิน 1 ใน 3 ของรายไดไปกับหมวดอาหารเครื่องดื่ม รองลงมาเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การเดินทาง/พาหนะ การพักอาศัย และการส่ือสาร/โทรศัพท คิดรวมเปน 32% นอกจากน้ี คนกรุงเทพยังตองมีภาระการชําระหน้ี

คิดเปน 6% ของรายได ในขณะที่ 6% ของรายไดจะถูกนําไปเก็บออม 12

ภาระคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในแตละเดือนภาระคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคในแตละเดือน

(ฐาน : 500) อาหารและเคร่ืองด่ืม
37% เส้ือผา รองเทา

เคร่ืองประดับ
6%

เกี่ยวกับการพักอาศัย
(คาเชา คาน้ําไฟ) 

14%

เพื่อการเดินทาง
11%

เพื่อการส่ือสาร
7%

เพื่อการบันเทิงตางๆ 
2%

เพื่อการศึกษา
4%

เพื่อการทองเที่ยว
2%

เพื่อการดูแลสุขภาพ
7%

การชําระหนี้
6%

การออมเงิน 
6%



เมื่อเทียบกับชวง 6 เดือนกอนน้ัน มีจํานวนคนกรุงเทพที่ลดการใชจายในหมวดเส้ือผาเครื่องประดับ หมวดบันเทิง หมวด
ทองเที่ยว หมวดการลงทุน และหมวดการออมเงิน มากกวาหมวดรายการใชจายอื่นๆ ในขณะที่มีคนกรุงเทพที่เพ่ิมการใชจายใน
หมวดอื่นๆมากกวาผูที่ลดการใชจายลง
เมื่อพิจารณาจํานวนเงินที่ใชจายเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ยมีการใชจายเพ่ิมในหมวดการศึกษาเปนจํานวนงิน 16% รองลงมาใชจายเพ่ิม
ในหมวดการชําระหน้ีเปนจํานวนเงิน 12% ในทางตรงขามในหมวดรายการใชจายที่มีจํานวนคนกรุงเทพใชจายนอยลง พบวา 
หมวดบั้นเทิงมีการใชจายลดลงเปนจํานวนเงิน 11% และหมวดการออมเงินมีการใชจายลดลงเปนจํานวนเงิน 8% 13

การใชการใชจายที่เพ่ิมขึ้น หรือ ลดจายที่เพ่ิมขึ้น หรือ ลดลงของแตละรายการ ลงของแตละรายการ 
เมื่อเที่ยบเมื่อเที่ยบกับ กับ 66  เดือนกอนเดือนกอน

(ฐาน : 500)
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หมวดอาหาร/เครื่องด่ืม

หมวดเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ

หมวดการพักอาศัย (คาเชา คาน้ํา/ไฟ)

หมวดการเดินทาง คาน้ํามัน พาหนะ

หมวดการสื่อสาร คาโทรศัพท

หมวดการบันเทิง

หมวดการศึกษา

หมวดการทองเที่ยว

หมวดการดูแลสุขภาพ

หมวดการชําระหนี้

หมวดการลงทุน เชน หุน กองทุน

หมวดการออมเงิน

9.7%

8.6%

8.5%

9.7%

10.4%

7.3%

16.1%

6%

9.9%

12.4%

7.5%

7.6%

12.3%

10%

8.2%

9.8%

9.3%

11.1%

10.8%

7.3%

6%

8.3%

4%

8.4%

มูลคาเงิน
ท่ีใชจายลดลง

จํานวนคน
ท่ีใชจายลดลง

มูลคาเงิน
ท่ีใชจายเพิ่มขึ้น

จํานวนคน
ท่ีใชจายเพิ่มขึ้น



คนกรุงเทพเก็บออมไดนอยลงเมื่อเทียบกับป 2551 โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 30 ปขึ้นไปเก็บออมไดนอยกวาคนที่มีอายุ 18-29 ป และคนที่มีรายไดสูง

จะเก็บออมไดมากขึ้นกวาคนที่มีรายไดนอยกวา 14

จํานวนเงินออมในป จํานวนเงินออมในป 2552 2552 เทียบกับป เทียบกับป 2551 2551 

(ฐาน : 500)

มากกวาป 
2551, 12%

พอๆกับป 
2551, 41%

นอยกวาป 
2551, 47%



ในครึ่งปแรกของป 2552 มีรายการสินคาที่มีมูลคาสูงที่คนกรุงเทพวางแผนจะซื้อมีจํานวน 28% ซึ่งนอยลงกวาเมื่อปลายป 

2551 ทั้งน้ี โทรศัพทมือถือ ยังคงเปนรายการสินคามูลคาสูงที่มีผูคิดจะซื้อมากกวาสินคาประเภทอื่นๆ และในตนปน้ียังมีผูคิดจะ

ซื้อรถยนต บาน/คอนโดฯ และคอมพิวเตอรโนดบุค มากกวาสินคาประเภทอื่นๆ 15

ความตองการซื้อสินคาความตองการซื้อสินคาถาวรถาวร

(ฐาน : 500)

11%

8%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

60%

5%

3%

2%

6%

6%

2%

2%

5%

2%

1%

72%

ThaiView 10
ThaiView 11

เคร่ืองโทรศัพทมือถือ 

ทองคํา 

เคร่ืองใชไฟฟา  

คอมพิวเตอร-โนตบุค 

รถยนต 

มอเตอรไซค 

กลองถายรูป 

บาน หรือ คอนโดมิเนียม 

คอมพิวเตอร-ต้ังโตะ 

หุน/กองทุน/ ตราสารหนี้ 

ไมมี
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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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คนกรุงเทพ กับคนกรุงเทพ กับ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
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มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

(ฐาน : 500)

18%
18%

36%

34%

28%

11%

9%

16%

14%

9%

37%
37%

31%

46%

45%

37%

37%

36%

36%

27%

30%

17%
21%

16%

7%

13%

20%

28%

27%

25%

24%

31%

10%

14%

16%

12%

17%

16%

10%
11%

8%

6%

7%

10%

11%

12%

11%

17%

14%

23%
7%

7%
9%

13%
19%

ชวยไดอยางมาก ชวยไดพอสมควร เฉยๆ ชวยไมคอยได ชวยไมไดเลย

มาตรการชวยคาครองชีพ 2,000 บาทแกผูประกันตน

มาตรการชวยคนตกงาน

มาตรการเรียนฟรี 15 ป

มาตรการตออายุลดคาใชจายนํ้าประปา ไฟฟา

มาตรการชวยเหลือเงินยังชีพคนชรา

มาตรการจําหนายสินคาราคาถูก

มาตรการกระตุนธุรกิจนําเที่ยว

มาตรการสนับสนุน SME

มาตรการฟนฟูความเช่ือมั่นและเสริมภาพลักษณ
ประเทศ

มาตรการยกเวนภาษีสําหรับผูซื้อบานใหม

มาตรการดานภาษีชวยเหลือ SME

ไมทราบ
27%

ทราบ
73%

10% 57% 17%
12%

4%

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมชวยคุณไดมากนอยเพียงใดทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือไม

มาตรการโดยรวม



19

ผลสัมฤทธิ์ของ ผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการแจกเงิน มาตรการแจกเงิน 22,,000000  บาทแกบาทแก
ผูประกันตนท่ีมีรายไดนอยกวา ผูประกันตนท่ีมีรายไดนอยกวา 1515,,000000  บาทบาท

(ฐาน : 500)

26%

40%

17%

11%

6%

เห็นดวยอยางยิ่ง

คอนขางเห็นดวย

เฉยๆ

ไมคอยเห็นดวย

ไมเห็นดวยเลย

นําเงิน 2,000 บาทไปใชจายอะไร

63%

31%

19%

17%

11%

10%

10%

7%

7%

2%

2%

2%

1%

อาหารและเคร่ืองดื่ม (ทั้งสด/สําเร็จรูป)

เกี่ยวกับการพักอาศัย เชน คาเชา คาไฟฟา น้ําประปา
 

การออมเงินรูปแบบอื่นๆ เชน การฝากเงินกับธนาคาร, ประกันชีวิต
 

คาใชจายเพ่ือการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
 

คาใชจายเพ่ือการศึกษา
 

คาใชจายเพ่ือการดูแลสุขภาพ รวมถึงคาตรวจรักษาสุขภาพ คายา
 

เส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง
 

การชําระหนี้ เงินผอนตางๆ
 

คาใชจายเพ่ือการติดตอส่ือสาร คาโทรศัพท
 

คาใชจายเพ่ือการทองเที่ยว
 

การลงทุนตางๆ เชน หุน กองทุน ซ้ืออสังหาริมทรัพย
 

คาใชจายเพ่ือการบันเทิงตาง ๆ
 

ทําบุญ/บริจาค 

เห็นดวยหรือไมกับมาตรการนี้
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อยากใหรัฐบาลชวยเหลือประชาชนในดานใดอยากใหรัฐบาลชวยเหลือประชาชนในดานใด

(ฐาน : 500)

21%

25%

9%

7%

2%

4%

6%

4%

5%

13%

ชวยเหลือดานราคาสินคา 

ชวยเหลือดานอาชีพ 

ชวยเหลือเงินยังชีพ 

ชวยเหลือคาไฟฟา ประปา 

ชวยเหลือดานที่อยูอาศัย 

ชวยเหลือคาโดยสารพาหนะ 

ชวยเหลือเกษตรกร 

ชวยเหลือพอคาแมคา 

ชวยเหลือคนชรา 

อื่นๆ

ลดราคาสินคาจําเปน

ควบคุมราคาสินคาไมใหสูงขึ้น

ลดราคานํ้ามัน

เพ่ิมการจางงาน

ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา 10%
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สรุปสรุป
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สรุปสรุป: : สถานการณโดยรวมสถานการณโดยรวม

 แมวาคนกรุงเทพยังคงกังวลกับเรื่องเศรษฐกิจและความสามารถในการใชจาย แตกําลังใจเริ่มดี

ข้ึน โดยมีจํานวนผูที่เชื่อม่ันกับเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจของ ThaiView ในชวง 3 ปที่

ผานมาระดับผูเชื่อม่ันตอเศรษฐกิจลดลงอยางตอเนื่อง แตในการสํารวจครั้งนี้มีจํานวนผูเชื่อม่ัน

เพ่ิมข้ึนแลว ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากความเชื่อม่ันตอนายกอภิสิทธ์ิและคณะรัฐบาล

 ดวยความเชื่อม่ันตอภาวะเศรษฐกิจที่สูงข้ึนสงผลใหคนกรุงเทพเริ่มเครียดนอยลง โดยจํานวนผู

ไมเครียดมีมากข้ึนจาก 21% ที่พบในการสํารวจเม่ือปลายป 2551 เพ่ิมเปน 28% จากการสํารวจ

ครั้งนี้

 และแมคนกรุงเทพสวนใหญยังอยากเก็บเงินไวมากกวาจะนํามาใชจายเพ่ือซ้ือสินคา แตเริ่มมี

สัญญาณทิศทางของความกลาจับจายมากข้ึนโดยเฉพาะจากผูมีรายไดสูง กลาวคือ จํานวนผูที่

คิดวาเปนเวลาที่เหมาะสมในการซ้ือสินคาจากการสํารวจเม่ือปลายปมีจํานวน 2% แตการสํารวจ

ครั้งนี้เพ่ิมเปน 4% และผูที่คิดวาควรรอไปกอนกลับลดลงคือจาก 78% เปน 67%

แมวาเศรษฐกิจและการเมืองไทยยังรอนแรงอยู แตกําลังใจของคนกรุงเทพเริ่มดีข้ึน และมีความ

เชื่อม่ันกับรัฐบาลชุดใหมของ ฯพณฯนายก อภิสิทธ์ิ
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สรุปสรุป: : การใชจายการใชจาย

 คนกรุงเทพจํานวน 42% มีภาระที่ตองชําระหนี้ โดยผูมีรายไดนอยมีสัดสวนมากถึง 72% ที่มี
ภาระหนี้ รวมถึงผูมีรายไดปานกลางก็มีสัดสวนถึง 91% ที่มีภาระหนี้

 เม่ือเปรียบเทียบการใชจายกับ 6 เดือนที่ผานมา มีจํานวนคนกรุงเทพที่ลดการใชจายมากกวาที่
จะเพ่ิมการใชจายในหมวดเสื้อผาเครื่องประดับ หมวดบันเทิง หมวดทองเที่ยว และหมวดการ
ลงทุน ในทางตรงกันขามมีจํานวนคนที่ตองเพ่ิมการใชจายมากในหมวดอาหารเครื่องด่ืม หมวด
การศึกษา หมวดดูแลสุขภาพ หมวดการพักอาศัยและการเดินทาง 

 คนกรุงเทพมีภาระหนี้ที่ตองจายมากข้ึนเม่ือเทียบกับ 6 เดือนที่ผานมา (13% ของคนกรุงเทพ
ตองจายหนี้เพ่ิมข้ึน แต 11% ของคนกรุงเทพตองจายหนี้ลดลง) ในขณะที่จํานวนคนที่เก็บออม
เงินมีนอยลง (10% ของคนกรุงเทพเก็บออมเพ่ิมข้ึน แต 13% ของคนกรุงเทพเก็บออมได
นอยลง) และเม่ือเทียบกับเงินออมในปที่แลว คนกรุงเทพ 47% กลาววามีเงินออมลดลง

 โดยสรุป คนกรุงเทพ 67% กลาววา สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
คอนขางมากถึงมาก โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ซ่ึงการปรับตัวของผูบริโภคสวนใหญจะยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง คือ จับจายซ้ือสินคาเทาที่จําเปน รองมาคือซ้ือในปริมาณมากเพ่ือใหราคาถูก
ลง มีบางที่ผูมีรายไดมากและปานกลางจะลดรายการใชจายดานความบันเทิงหรือการทานอาหาร
นอกบานและอยูบานมากข้ึน สวนผูมีรายไดนอยก็จะทํางานพิเศษมากข้ึน รวมถึงการหันมาเสี่ยง
โชคดวย

คนกรุงเทพปรับตัวโดยลดการใชจายที่ไมจําเปน หมวดเสื้อผาเครื่องประดับ หมวดบันเทิง หมวดการ
ทองเที่ยว และหมวดการลงทุน มีจํานวนผูใชจายลดลงอยางเห็นไดชัด แตรายการใชจายที่ยังมี
คนกรุงเทพจับจายเพ่ิมข้ึนคือ หมวดอาหารเครื่องด่ืม หมวดการศึกษา หมวดการดูแลสุขภาพ 

หมวดการพักอาศัยและหมวดการเดินทาง
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สรุปสรุป: : 6  6  มาตรมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐภาครัฐ

 จํานวน 73% ของคนกรุงเทพรับทราบถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ 67% เชื่อวา
มาตรการตางๆจะชวยประชาชนในดานเศรษฐกิจได ในขณะที่ 16% ไมเชื่อวาจะชวยได

 ในบรรดามาตรการตางๆของภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 3 มาตรการที่คนกรุงเทพเชื่อวาจะชวย
ไดมากคือ

- “มาตรการตออายุการลดคาใชจายน้ําประปา ไฟฟา รถเมล รถไฟ” 80% เชื่อวาชวยได

- “มาตรการชวยเหลือเงินยังชีพคนชรา” 73% เชื่อวาชวยได

- “มาตรการเรียนฟรี 15 ป”  67% เชื่อวาชวยได

 มาตรการมอบเงิน 2,000 บาทใหแกผูประกันตนที่มีเงินเดือนนอยกวา 15,000 บาท มีคน
กรุงเทพจํานวน 66% ที่เห็นดวยกับมาตรการนี้ และมีเพียง 17% ที่ไมเห็นดวย แมแตผูมีรายได
สูงก็ยังเห็นดวยไมนอยไปกวาผูมีรายไดนอย ซ่ึงสวนใหญจะนําเงินที่ไดรับมอบนี้ไปใชจายใน
หมวดอาหารเครื่องด่ืมและเกี่ยวกับการพักอาศัย มีอยูจํานวน 19% กลาววาจะเก็บเปนเงินออม
และ  7% จะนําไปชําระหนี้

 เกี่ยวกับการชวยเหลือที่คนกรุงเทพคาดหวังอยากใหรัฐบาลชวยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สวน
ใหญตองการใหชวยดานอาชีพ (เพ่ิมการจางงาน ข้ึนคาแรงข้ันตํ่า) รองลงมาอยากใหชวยดาน
ราคาสินคา (ลดราคาสินคาจําเปน ควบคุมราคาไมใหสูงข้ึน) 

คนกรุงเทพตอบรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และคาดหวังใหรัฐชวยเหลือดานอาชีพและ
ลดภาระการใชจาย
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สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ
โทร. 02 440 0140


