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รายงานผลการวิจัย :

7 เมษายน 2553

ThaiView 13ThaiView 13
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ท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีมาและวัตถุประสงค

 เพ่ือนําเสนอความเห็นของคนกรุงเทพซึ่งอาจเปนประโยชน ตอหนวยงานราชการและ
เอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุงสังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ และการบริการที่
สอดคลองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดยจัดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของคนกรุงเทพในประเด็นที่นาสนใจตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

 กลุมตัวอยาง 500 คน เปนประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อายุ 18 ปขึ้นไป
รายไดครอบครัว >10,000 บาท/เดือน

 คํานิยามรายได “รายไดตํ่า”  หมายถึง รายไดครอบครัวไมเกิน 20,000 บาท /เดือน

“รายไดปานกลาง” หมายถึง รายไดครอบครัว 20,000-39,999 บาท /เดือน

              “รายไดสูง” หมายถึง รายไดครอบครัวต้ังแต 40,000 บาทข้ึนไป

 ระยะเวลาเก็บขอมูล : 26 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2553

T        h       a       i       V       i       e       w

ขอบเขตและวิธีการศึกษา



3

เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพกับสถานการณโดยรวม
• ส่ิงที่เปนกังวล
• ความมั่นใจตอสภาพเศรษฐกิจไทย
• ความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

ภาระคาใชจายของคนกรุงเทพ
• ความพรอมที่จะใชจาย
• รายการใชจาย
• การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ความสมดุลของชีวิตการงาน และชีวิตสวนตัว
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวมีความสมดุล
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวไมมีความสมดุล

การเปดรับสื่อของคนกรุงเทพ
• ส่ือที่เขาถึง และมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
• การบริโภคส่ือและกิจกรรมการตลาด

คนกรุงเทพกับการใชชีวิตในสภาวะโลกรอน
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินคา
• การใชชีวิตประจําวัน



คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
กับสภาพการณโดยรวมกับสภาพการณโดยรวม
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ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนขางหนา เดือนขางหนา ((11))
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คอนขางมั่นใจ

มั่นใจมาก

%

ชวงเวลาการ
สํารวจ

ThaiView 7
มิถุนายน 2550

ThaiView 10
สิงหาคม 2551

ThaiView 11
มีนาคม 2552

ThaiView 12
สิงหาคม 2552

ThaiView 13
มีนาคม 2553

% ความม่ันใจ 25% 20% 31% 19% 36%

การเปลี่ยนแปลง -26% -7% +11% -12% +17%

สํารวจในชวงกอนเกิดการชุมนุม
 ของ “นปช.” เมื่อ 12 มี.ค. 53

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A3

• ในรอบสํารวจน้ี คนกรุงเทพฯ “มั่นใจ” (36%) วาในอีก 12 เดือนตอจากน้ี ตนเองจะมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น
กวาเดิม สูงกวาการสํารวจทุกรอบท่ีผานมา โดยเฉพาะมีสัญญาณดีขึ้นจากการสํารวจเมื่อกลางป 2552 ท่ี
ผานมา

• ส่ิงท่ีทําใหเกิดความมั่นใจ เน่ืองจากหนาท่ีการงานท่ีมั่นคง (38%)  และมีรายไดเพ่ิมขึ้น (27%)
• ในกลุมท่ียังไมมั่นใจ เน่ืองมาจากปญหาเศรษฐกิจเปนหลัก (64%)

สํารวจในชวงกอนเกิดการชุมนุม
 ของ “นปช.” เมื่อ 12 มี.ค. 53

สํารวจในชวงกอนเกิด
การชุมนุมรุนแรงของคนเส้ือแดง

เมื่อ เม.ย. 52

สํารวจในชวงกอนเกิด
การชุมนุมรุนแรงของคนเส้ือแดง

เมื่อ เม.ย. 52
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ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนขางหนา เดือนขางหนา ((22))

  ท่ีมา : ขอ A3

ความเช่ือมั่นตอสภาวะเศรษฐกิจ
รวม

ระดับรายไดของครอบครัว

ตํ่า ปานกลาง สูงใน 12 เดือนขางหนา

จํานวนตัวอยาง (n) 500 128 238 134

สัดสวน (%) % % % %

   ไมมั่นใจเลย 14 19 13 11

   ไมคอยมั่นใจ 43 43 46 39

   คอนขางมั่นใจ 30 26 29 37

   มั่นใจมาก 6 4 6 8

   ไมทราบ 6 9 5 5

% ความมั่นใจ 36 30 35 45

พิจารณาจําแนกตามรายได
ครอบครัว พบวา...

 กลุมผูมีรายไดต่ํา “มั่นใจ”ตอ  
ภาวะเศรษฐกิจ ในชวง 12 
เดือนตอจากน้ี ต่ําท่ีสุด(30%)
โดยสวนใหญ (62%) ยังไม
มั่นใจ   

• ตรงขามกับ กลุมผูมีรายได
   สูง ท่ียัง“มั่นใจ”ตอภาวะ  

เศรษฐกิจ ในชวง 12 เดือน
ตอจากน้ีมากท่ีสุด (45%) 

มั่นใจ (182 ราย) เพราะ....

• มีหนาท่ีการงาน และการเงินท่ีมั่นคง (38%)
• มีรายไดมากขึ้น (27%)
• ใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (5%)
• ไดรับมรดก/ มีเงินเก็บเยอะ (5%)
• การเมืองเร่ิมนิ่ง/เศรษฐกิจเร่ิมดีขึ้น (5%)

ไมมั่นใจ (288 ราย) เพราะ....

• เศรษฐกิจไมดี คาครองชีพสูง                (35%)
• เศรษฐกิจไมดี คาขายไดนอยลง (29%)
• การเมืองไมมั่นคงทําใหเศรษฐกิจตกตํ่า (17%)
• เศรษฐกิจตกตํ่า กังวลเร่ืองงานในอนาคต (5%)
• งานท่ีทํายังไมมั่นคง   (5%)

ไมมั่นใจ  58%

มั่นใจ 36%

ไมทราบ
6%

ปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความมั่นใจ-ไมมั่นใจ

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย



7

สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ 1010  อันดับแรก อันดับแรก ((11))

35

34

27

27

23

17

17

14

14

12

12   ความรุนแรงในการประทวง

   ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม

ยาเสพติด

อาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย

   ปญหาราคาพลังงานแพง (เชน ไฟฟา นํ้ามัน กาซ)

   ปญหาความเครียด

   ภาวะเงินเฟอและขาวของราคาแพง

   การมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพ และใชจายในดานตางๆ

   ความไมมั่นคงทางการเมือง

   สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

   ปญหาดานสุขภาพ/อาการเจ็บปวย 

%

เปรียบเทียบกับการสํารวจ
เมื่อ ส.ค. 2552
(ThaiView 12)

+6

-13

-1

+4

-7

-

-3

เทาเดิม

-2

-

-
จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A1

•  “ปญหาดานสุขภาพ” (35%) จัดเปนความกังวลใจหลักของคนกรุงเทพ  ซึ่งพบวามีความกังวลใจในดานน้ีเพ่ิม
มากขึ้นเล็กนอย (+6%) เมื่อเทียบกับการสํารวจในชวงเดือนสิงหาคม 2552 ท่ีผานมา

•   ดาน “สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา” (34%) เปนอีกปจจัยหน่ึง ท่ีพบในสัดสวนใกลเคียงกัน แตก็ยอมรับไดมากขึ้น 
เน่ืองจากมีสัดสวนลดลงจากการสํารวจรอบท่ีแลว (ลดลง 13%)

ปจจัยใหมพ่ีพบ
ในการสํารวจ

คร้ังน้ี
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สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ 1010  อันดับแรก อันดับแรก ((22))

  ท่ีมา : ขอ A1

ส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ 10 อันดับแรก
รายไดครอบครัว

ต่ํา ปานกลาง สูง

จํานวนตัวอยาง 128 238 134

% % %

   ปญหาดานสุขภาพ/อาการเจ็บปวย 44 29 36

   สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 24 37 38

   ความไมมั่นคงทางการเมือง 23 28 31

   การมีเงินเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ และใชจายในดานตางๆ 38 26 18

   ภาวะเงินเฟอและขาวของราคาแพง 27 24 19

   ปญหาความเครียด 17 18 17

   ปญหาราคาพลังงานแพง (เชน ไฟฟา น้ํามัน กาซ) 14 17 20

   ปญหาอาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย 11 14 16

   ปญหายาเสพติด 16 15 10

   ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม 11 11 16

   ความรุนแรงในการประทวง 13 13 9

•  กลุมผูมีรายไดครอบครัวระดับต่ํา มักจะกังวลในดานปญหาสุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว

•  ขณะท่ีกลุมผูมีรายไดครอบครัวระดับปานกลาง และระดับสูง กลับมองไปท่ีปญหาในภาพรวมทางดาน

   เศรษฐกิจ และการเมือง 



การใชจายของการใชจายของ
                        คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
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ชวงเวลาในการซ้ือสินคาท่ีตองการชวงเวลาในการซ้ือสินคาท่ีตองการ

% ของผูที่เห็นวา "เปนชวงเวลาที่ตองรอไปกอน"

67%
64%

51%

ThaiView 11 มีนาคม 2552 ThaiView 12 สิงหาคม 2552 ThaiView 13 มีนาคม 2553

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A2

• พบสัญญาณดีขึ้น ท่ีการจับจายใชสอยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดเปนอยางดี  เน่ืองจาก
สัดสวนผูท่ีระบุวา ควรชะลอการซื้อของไปกอน มีสัดสวนลดลงคอนขางชัดเจน จาก 67% - 64% - 51% 

• อยางไรก็ตาม จากขอมูลพบวา ท่ีเหลือสวนใหญยังรูสึก“กํ้าก่ึง” วาขณะน้ีเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะซื้อของ 
กับ ควรจะรอไปกอน (37%)

เหมาะสมท่ี
จะซื้อ 8%

ภาพรวมชวงเวลา
ท่ีเหมาะสมในการซื้อสินคา

รอไปกอน
51%

กํ้าก่ึง 
37%

ไมทราบ
4%
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ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซ้ือในอีก ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซ้ือในอีก 66 เดือนขางหนาเดือนขางหนา

%

เปรียบเทียบกับ
การสํารวจ

เมื่อ ส.ค. 2552
(ThaiView 12)

+6

+1

+9

+5

+6

+4

+5

-1

+3

+1

+2

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย
ท่ีมา : ขอ B5

   หุน/กองทุน/ ตราสารหน้ี / พันธบัตรรัฐบาล

   มอเตอรไซค

   คอมพิวเตอร-ตั้งโตะ

   เครื่องใชไฟฟา

   กลองถายรูป

   ประกันชีวิต

   คอมพิวเตอร-โนตบุค

   เครื่องโทรศัพทมือถือ

   บาน หรือ คอนโดมิเนียม

   ทองคํารูปพรรณ/ ทองคําแทง

   รถยนต

• เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนกอน พบวา การวางแผนซื้อสินคาตางๆ มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นคอนขาง
ชัดเจน (จาก 38% เพ่ิมเปน 51%)

• หากมองในกลุมของผูท่ีมีแผนจะซื้อสินคา พบวา ความตองการท่ีอยูอาศัย มีสัดสวนเพ่ิมขึ้น
มากท่ีสุด (+9%)

• สินคาอื่นๆ ท่ียังเปนท่ีตองการในอันดับตนๆ ไดแก  “ทองคํา”, “รถยนต”, “โทรศัพทมือถือ”

• เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับ
การสํารวจในชวง ส.ค. 2552 
ท่ีผานมา
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การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในแตละเดือนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในแตละเดือน

100

99

97

94

94

93

80

65

64

63

49

16   การลงทุนตางๆ เชน หุน กองทุน,
อสังหาริมทรัพย, ตราสารหนี้

เพ่ือการศึกษา

   การชําระหนี้ ชําระเงินผอนตางๆ

เพ่ือการบันเทิงตางๆ 

เพ่ือการทองเที่ยว

เพ่ือการดูแล/ คาตรวจรักษาสุขภาพ

   เส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับ
เคร่ืองสําอาง

   เกี่ยวกับการพักอาศัย เชน คาเชา
คาไฟฟา น้ําประปา

   การออมเงินรูปแบบตาง ๆ

เพ่ือการติดตอส่ือสาร คาโทรศัพท

เพ่ือการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน

   อาหารและเคร่ืองดื่ม (ทั้งสด/สําเร็จรูป)

ระดับอายุ (ป) รายไดครอบครัว

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 > 60 ต่ํา ปาน
กลาง สูง

72 57 113 111 81 66 128 238 134

% % % % % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 98 99 100 99 95 98 99 99

100 100 98 97 95 91 93 98 99

94 100 98 93 95 83 90 95 96

71 98 95 100 100 95 96 95 90

99 96 98 93 89 80 88 97 91

78 82 85 76 77 83 80 79 82

78 86 77 59 49 42 53 65 78

83 89 79 54 49 27 55 63 72

44 77 77 73 57 41 59 64 66

75 54 51 52 43 12 41 51 52

4 25 27 20 5 9 8 12 31

ภาพรวมภาพรวม

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ B6%

• “อาหารเคร่ืองด่ืม”, “การเดินทาง” และ “การ
ติดตอสื่อสาร” เปนยอดรายจายประจําท่ีคนกรุงเทพฯ 
ทุกคน

•การใชจายเพ่ือการทองเท่ียวและการบันเทิงยังพบ
มากเฉพาะในผูมีอายุ 18-39 ป เทานั้น 

จํานวนตัวอยาง 
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การใชจายที่เพิ่มข้ึน หรือ ลดลงของแตละรายการเมื่อเทียบกับ การใชจายที่เพิ่มข้ึน หรือ ลดลงของแตละรายการเมื่อเทียบกับ 66  เดือนกอนเดือนกอน

สัดสวนผูท่ี
ใชจายลดลง

สัดสวนผูท่ี
ใชจายเพิ่มขึ้น Net

ThaiView 13
Net

ThaiView 12

36

41

27

24

24

15

30

22

17

29

40

19

-13

-14

-19

-22

-14

-39

-21

-48

-53

-20

-25

-18

การออมเงินรูปแบบตาง ๆ

การลงทุนตางๆ เชน หุน กองทุน,
ซ้ืออสังหาริมทรัพย,ตราสารหนี้

การชําระหนี้ ชําระเงินผอนตางๆ

เพ่ือการดูแล/ คาตรวจรักษาสุขภาพ

เพ่ือการทองเที่ยว

เพ่ือการศึกษา

เพ่ือการติดตอส่ือสาร คาโทรศัพท

เพ่ือการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน

เกี่ยวกับการพักอาศัย 
เชน คาเชา คาไฟฟา น้ําประปา
เส้ือผา รองเทา เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองสําอาง

อาหารและเคร่ืองดื่ม (ทั้งสด/สําเร็จรูป) +23 +9

+27 +14

+8 -15

+2 -14

+10 -1

-24 -36

+9 +9

-26 -29

-36 -38

+9 +16

+15 +5

+1 -13
  ท่ีมา : ขอ B6

%

• หมวดที่มีการใชจายเพ่ิมขึ้นไดแก “หมวดการเดินทาง” , “หมวดการศึกษา” และ “หมวดอาหารและเครื่องดื่ม”

1

2

3

2

3

• หมวดที่มีการใชจายลดลง ไดแก “หมวดบันเทิงตางๆ”, “หมวดทองเที่ยว” และ “หมวดเส้ือผาและเครื่องประดับ” 

(471)

(80)

(317)

(400)

(326)

(244)

(485)

(494)

(469)

(465)

(500)

(จํานวนตัวอยาง)

เพ่ือการบันเทิงตางๆ 1(318)
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การออมเงินการออมเงิน

91

9

4

4

2

2

1

1

1

1

6

มากข้ึนกวาป 2552
(30%)

เทากันกับป 2552
(45%)

นอยลง
กวาป 2552 (25%)

ไมมีการออม

   การลงทุนตราสารหน้ี

   การลงทุนในหุนกู

   สหกรณ เชน สหกรณที่ทํางาน/ สหกรณยูเนียน

   การลงทุนในตลาดซื้อขายลวงหนาตลาดทองคํา
(Future Gold)

   เก็บเงินเองโดยไมฝากธนาคาร 
เชน หยอดกระปุกออมสิน

   การลงทุนในตลาดหุน

   ประกันชีวิต เชน ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย

   การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

   กองทุนรวม / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

   การออมเงินฝากทางธนาคาร

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ B1/ B4

การออมเงินในป 2553
เทียบกับป 2552

รูปแบบการออม

%

• การออมเงินในป 2553 ยังอยูในสภาวะดี เมือเทียบกับป 2552 ซึ่งเกือบคร่ึงของกลุมตัวอยาง (45%) มีการเก็บ
ออมเงินเทากับป 2552 ท่ีผานมา, 30% ออมเงินมากกวาเดิม โดยมีผูออมเงินนอยลงเพียง 1ใน 4 (25%)

• ความเขาใจของคนกรุงเทพเร่ืองการลงทุนทางการเงินยังนอย สวนใหญจึงนิยมออมเงินดวยการ “ฝาก
ธนาคาร”  มากกวาวิธีอื่นๆ (91%)



หน้ีสินในป 2553
กับปท่ีผานมา 2552

15

หน้ีสินหน้ีสิน

หน้ีนอกระบบ

มากขึ้นกวาป 2552 (14%)

เทากันกับป 2552 (63%)

นอยลง
กวาป 2552

(23%)

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ B2/ B3

มีหน้ีนอกระบบ (15%)

ไมมีหน้ีนอกระบบ (85%)

• คนกรุงเทพฯ สวนใหญยังมีภาระหน้ีสินอยู ซึ่งเปนหน้ีในระบบเปนหลัก 

• ประมาณ 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยาง มีหน้ีสินในจํานวนเทากับปที่ผานมา (63%)  ที่เหลือสวนใหญ มีหน้ีสินนอยลง (23%) 
มีเพียง 14% เทาน้ันที่มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น

• ดานภาวะหน้ีนอกระบบ ยังไมจัดวาเปนปญหา โดยพบวา มีเพียง 15% เทาน้ัน ที่ยังมีภาระหน้ีสินจากหน้ีนอกระบบ 



ความสมดุลความสมดุล
ของชีวิตคนกรุงเทพฯของชีวิตคนกรุงเทพฯ
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ความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว

ความสมดุลในชีวิตการงานและ
ชีวิตสวนตัว

ระดับอายุ (ป) รายไดครอบครัว

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 > 60 ต่ํา ปานกลาง สูง

จํานวนตัวอยาง 72 57 113 111 81 66 128 238 134

% % % % % % % % %

สมดุล 21 14 16 14 22 32 16 18 22

เกือบจะสมดุล 65 70 75 65 63 53 62 68 66

ไมคอยสมดุล 13 16 9 19 12 9 19 12 10

ไมสมดุลเลย 1 - - 3 2 6 3 2 1

สมดุล 19%

เกือบจะสมดุล 66%
ไมคอยสมดุล 3%

ไมสมดุลเลย 2%

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A5

• โดยภาพรวม 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยาง มีชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวที่ “เกือบจะสมดุล” (66%) สวนใหญพบในกลุม
วัยท่ีกําลังสรางเน้ือสรางตัว (กลุมอายุ 25-39 ป) และกลุมรายไดปานกลางขึ้นไป

ความสมดุลในชีวิตการงาน และชีวิตสวนตัว

• คนกรุงเทพเพียง 19% มีชีวิตที่การงานและชีวิตสวนตัวที่ “สมดุล” ซึ่งเปนกลุมวัยเกษียณ (อายุ 60 ป ขึ้นไป - 32%)
และกลุมคนรวย (กลุมรายไดระดับสูง - 22%) มากกวากลุมอื่น

ภาพรวม
(500 ราย)

85%
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50

35

23

20

18

16

15

13

13

9

8

7

6

91

90

90

85

80

78

77

77

75

63

เลือกทํางานไมเต็มเวลาได

เกษียณเร็วขึ้น

เร่ิมธุรกิจสวนตัว

สามารถจัดการในเร่ืองงาน/
มีเวลากับตนเองและครอบครัว

มีเวลาศึกษาเพิ่มเติมได

มีสถานท่ีสันทนาการ
ท่ีสะดวกกับการเดินทาง

มีการคมนาคมท่ีสะดวก

ทํางานท่ีบานได

เวลาทํางานยืดหยุน

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการแกปญหา

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ A6/ A7%

ปจจัยของความสมดุลปจจัยของความสมดุล/ / ไมสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวไมสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว

   อาศัยอยู หรือมีครอบครัวขนาดใหญ

   มีวันหยุดไมเพียงพอ

   ความขัดแยงในท่ีทํางาน

   การบริหารเวลาระหวางงาน-ครอบครัว

   ตองดูแลบุตร 

   จํานวนช่ัวโมงการทํางาน

   ความคาดหวังจากคนรอบขางท่ีกดดัน

   เวลาในการเดินทางมาทํางาน

   หนาท่ีรับผิดชอบในการทํางาน

   สุขภาพของตนเองท่ีไมแข็งแรง

   ตองดูแลคนรอบขาง

   ความกังวลกับอนาคต

   สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมสมดุล
ในชีวิตการงานและสวนตัว

%

• คนกรุงเทพมองวา ปจจัยหลักที่จะทําใหเกิดความไมสมดุลในชีวิต เกิดจาก “สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน” (50%)                
ปจจัยรองลงมาคือ “ความกังวลกับอนาคต” (35%) และ “การตองดูแลคนรอบขาง” (23%)

• หากเปนเรื่องความสมดุลในชีวิต จะมองวาปจจัยหลักที่กอใหเกิดความสมดุลมาจาก “ความสามารถจัดการในเรื่องงาน และ 
มีเวลาใหตนเองหรือครอบครัวมากขึ้น” (91%) ตลอดจนเรื่องการคมนาคมสะดวก และการเริ่มธุรกิจสวนตัว (90% เทากัน)

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความสมดุล
ในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว



การเปดรับส่ือการเปดรับส่ือ
ของคนกรุงเทพฯของคนกรุงเทพฯ
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การเปดรับสื่อการเปดรับสื่อ

87

61

45

32

30

28

28

25

25

22

10

4ทวิตเตอร

ไฮไฟว

SMS

การโทรแจง
ผานโทรศัพทมือถือ

ใบปลิว

ปายบิลบอรดกลางแจง

นิตยสาร

ปายตามขางทางตางๆ

อินเตอรเน็ต
(เว็ป หรือ อีเมลล)

วิทยุ

หนังสือพิมพ

โทรทัศน

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ C1/ C3
%

• ส่ือที่เปน mass media ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ยังเปนส่ือหลักที่เขาถึงคนกรุงเทพไดดี 

• แตส่ือทางอิเลคโทรนิค ก็เขามามีบทบาทอยูไมนอยในกลุมอายุ 18-39 ป และในกลุมรายไดปานกลาง-ต่ํา

สื่อที่เขาถึงคน กทม.ไดดี ระดับอายุ (ป) รายไดครอบครัว

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 > 60 ต่ํา ปานกลาง สูง

85 86 89 86 86 89 88 90 81

47 47 71 68 68 48 65 62 55

42 26 49 49 54 38 51 44 40

61 49 50 22 6 5 26 32 39

24 33 38 32 27 21 37 31 22

39 32 33 26 25 12 27 30 26

26 26 34 32 25 18 37 28 19

28 19 22 32 26 23 34 25 17

35 37 27 25 17 8 30 22 25

42 32 27 17 12 5 22 24 19

26 16 16 5 1 0 7 13 10

11 7 5 3 0 0 3 5 4



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ C2/ C4

21

สื่อสื่อ--กิจกรรมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกิจกรรมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

90

53

26

25

22

22

14

12

6

6

3
%

   ไฮไฟว

   การโทรแจงผานโทรศัพทมือถือ

SMS

   ปายบิลบอรดกลางแจง

   ปายตามขางทางตางๆ

   ใบปลิว

   นิตยสาร 

   อินเตอรเน็ต (เว็ป หรือ อีเมลล)

   วิทยุ

   หนังสือพิมพ

   โทรทัศน 91

67

57

54

48

46

45

45

38

32

27

21

กิจกรรมการตลาดทึ่กระตุนการซื้อสินคา

%

โฆษณาผานทางอินเตอรเนตเชน website / blog

การโทรเสนอสินคา/บริการผานโทรศัพทมือถือ

โฆษณาผานทางมือถือ เชน SMS

โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ

ใบปลิวโฆษณา

ปายโฆษณาตามรานคา
ในหางสรรพสินคาศูนยการคา

ปายโฆษณาตามขางทางตางๆ

ปายบิลบอรดกลางแจง

ทํากิจกรรมสรางภาพลักษณท่ีดีตอสังคม

การออกบูธ และนิทรรศการตางๆ

โฆษณาทางวิทยุ

โฆษณาทางทีวี

• ส่ือที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของคนกรุงเทพ 3 อันดับแรก เปนไปในทิศทางเดียวกับส่ือที่กลุมตัวอยางเปดรับ

• “โทรทัศน” เปนส่ือที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด (90%) ทิ้งหางส่ืออื่นๆ อยางมาก

• แมกระทั่ง กิจกรรมการตลาดที่กระตุนใหซื้อสินคาไดมากที่สุด ยังคงเปน “โฆษณาทางทีวี” (91%) เชนกัน สวนกิจกรรม
ผานชองทางอื่นๆ สวนใหญมีสัดสวนคอนขางใกลเคียงกัน

สื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ



คนกรุงเทพฯกับการใชชีวิตคนกรุงเทพฯกับการใชชีวิต
ในสภาวะโลกรอนในสภาวะโลกรอน
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สภาวะโลกรอนกับผูบริโภคสภาวะโลกรอนกับผูบริโภค

85

84

82

79

75

71

66

61

สภาวะโลกรอนกับพฤติกรรมการซื้อสินคา

%จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                      ท่ีมา : ขอ D1/D2/ D3

งดใชสินคาจากบริษัทที่ทําลาย
ส่ิงแวดลอม

ซ้ือสินคาที่ชวยประหยัดพลังงาน

ซ้ือสินคาที่มีการยอยสลายงาย

ซ้ือสินคาที่สามารถใชพลังงานทดแทน

เลือกซ้ือสินคาที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล

เลือกซ้ือสินคาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ

เลือกซ้ือสินคาที่มีสติ๊กเกอร
อนุรักษส่ิงแวดลอม

ใชยี่หอที่จําหนายผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

69

63

49

44

43

36

8
%

   ไมมีผลตอชีวิตประจําวันในปจจุบัน

   คัดแยกขยะ

   ใชบรรจุภัณฑกระดาษ
แทนพลาสติกและโฟม

   ประหยัดการใชน้ํามันมากขึ้น

   นํากระเปา / ถุงผา ไปใสสินคา
แทนการใชถุงพลาสติก

   ประหยัดการใชน้ํามากขึ้น

   ประหยัดไฟฟามากขึ้น

มีผลมาก 10%

มีผลบาง 66%

ไมมีผล 7%
ไมมีผลเลย 3%

เฉย ๆ
 14%

• คนกรุงเทพสวนมาก (76%) เห็นวา สภาวะโลกรอนมีผลทําให
พฤติกรรมการซื้อสินคาของกลุมตัวอยางเปลี่ยนแปลงไป

• อาทิเชน... ซื้อสินคาที่ชวยประหยัดพลังงาน (85%), ซื้อสินคา
ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ (84%) และใชยี่หอที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม (82%)

• รวมกับ...การประหยัดการใชไฟฟา(69%), ประหยัดการใชนํ้า 
(63%) และใชถุงผาแทนถุงพลาสติก (49%)

สภาวะโลกรอนกับการใชชีวิตประจําวัน

สภาวะโลกรอนกับการเปล่ียนแปลงการซื้อสินคา



สรุปสรุป
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 คนกรุงเทพฯ มีความม่ันใจตอเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับการสํารวจในไตรมาส 3/2552 ที่

ผานมา โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดครอบครัวระดับสูงมีความเชื่อม่ันตอเศรษฐกิจมากกวา กลุมผูมี

รายไดระดับปานกลางและระดับตํ่าอยางชัดเจน โดยมีความเชื่อม่ันวาจะยังมีอาชีพ มีหนาที่      

การงานและการเงินที่ม่ันคง มีรายไดเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯ ยังยึดหลักการดําเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเก็บออมเพ่ิมข้ึน ลดการใชจายที่ไมจําเปนลง ประกอบกับความ

ม่ันคงทางการเมือง ซ่ึงปจจัยเหลานี้ รวมทั้งความแข็งแกรงของสถาบันครอบครัว และการดําเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหคนกรุงเทพฯ สวนใหญ (81%) ยังระบุวามีความสุขใน

สภาวการณปจจุบัน

 ถึงแมวาคนกรุงเทพฯ จะม่ันใจตอเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน (17%) แตก็ยังมีความกังวลใจเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

โดยเฉพาะในกลุมคนรายไดระดับตํ่าจะกังวลในเรื่องปญหาดานสุขภาพ อาการเจ็บปวย (44%) 

และความกังวลเกี่ยวกับการมีเงินไมเพียงพอที่จะเล้ียงชีพ (38%) ขณะที่กลุมคนที่มีรายไดระดับ

ปานกลาง และระดับสูง กลับกังวลเกี่ยวกับปญหาในดานภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและการเมืองใน

ภาพรวม (28-38%)

คนกรุงเทพฯ มีความเชื่อม่ันตอเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และสูงที่สุดนับต้ังแตเกิดการรัฐประหารในป 2549
ไมวาจะเปนความเชื่อม่ันตอการมีหนาที่การงานและการเงินที่ม่ันคง นอกจากนี้คนไทยยังไดรับ

ความสุขที่เกิดจากสถาบันครอบครัวที่อบอุนอีกดวย



สรุป สรุป : : การใชจายการใชจาย
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 คนกรุงเทพฯ จับจายใชสอยตามความตองการเพ่ิมข้ึน โดยลดความลังเลที่จะจับจายใชสอยลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับการสํารวจในไตรมาส 3/ 2552 ที่ผานมา ซ่ึงพบผูที่ตองการซ้ือสินคา แตยังคิดวา
ไมใชชวงเวลาที่เหมาะสมจึง “ควรรอไปกอน” ลดลงจาก 64% เปน 51% 

 ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯสนใจซ้ือทองคํา ทองรูปพรรณ, รถยนต, ที่อยูอาศัย และโทรศัพทมือถือกันมาก
ข้ึน โดยเฉพาะที่อยูอาศัยไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึน 9% จากการสํารวจไตรมาส 3/2552

 การใชจายในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา คนกรุงเทพฯลดการใชจายในหมวดบันเทิง, หมวด
ทองเที่ยว และหมวดเสื้อผา เครื่องประดับ อยางตอเนื่องเชนเดียวกันกับการสํารวจในไตรมาส 
3/2552 ที่ผานมา 

 ดานการออมเงินของคนกรุงเทพฯ พบวามีสัดสวน 30% ที่มีการออมเงินเพ่ิมมากข้ึนจากป 2552 
ขณะที่ 1 ใน 4 (25%) ของคนกรุงเทพฯ เก็บออมเงินไดนอยลง

 ดานภาระหนี้สิน พบวา คนกรุงเทพฯ จายหนี้สินนอยลง โดยมี 14% ที่มีภาระหนี้เพ่ิมข้ึน  ดานภาวะ
หนี้นอกระบบจัดวาไมเปนปญหา มีเพียง 15% เทานั้นที่มีหนี้นอกระบบ

คนกรุงเทพฯ เร่ิมมีการใชจายเพ่ิมมากขึ้น ควบคูกับการออมเงินที่เพ่ิมขึ้น 
และ การมีหนี้สินที่นอยลง



สรุป สรุป : : ความสมดุลของชีวิตงาน และชีวิตสวนตัวความสมดุลของชีวิตงาน และชีวิตสวนตัว
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 ความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวของคนกรุงเทพฯยังไมลงตัว  มีคนกรุงเทพฯเพียง 19% 
ที่ระบุวา “มีชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวที่สมดุลลงตัวทุกประการ” แตสวนใหญ มากถึง 2 ใน 3 
หรือ 66% เห็นวาชีวิตตนเองอยูเพียงระดับ ”เกือบจะสมดุลลงตัว” และอีก 5% ระบุวา “ไมคอย
สมดุลหรือไมสมดุลเลย”

 คนในวัย 30-39 ป เปนชวงอายุที่ระบุวา ชีวิตมีความสมดุล/ เกือบจะสมดุลมากกวาคนในวัยอื่นๆ 

 ปจจัยหลักที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวของคนกรุงเทพไมสมดุลย ไดแก สภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน (50%) ความกังวลกับอนาคต (35%) และการตองดูแลคนรอบขาง (23%)

 ปจจัยหลักที่คนกรุงเทพฯ คิดวาจะสามารถทําใหการงานและชีวิตสวนตัวมีความสมดุลยมากข้ึน คือ
ความสามารถในการจัดการงาน ใหมีเวลากับตนเองและครอบครัว (91%), การคมนาคมที่สะดวก
(90%) และ การไดเริ่มธุรกิจสวนตัว (90%)

คนกรุงเทพฯ มองวาความสามารถในการจัดการงาน ใหมีเวลากับตนเองและครอบครัว,
การทําธุรกิจสวนตัว และการมีระบบคมนาคมที่สะดวก ทําใหเกิดความสมดุลของชีวิตงาน

และชีวิตสวนตัวในปจจุบันได



สรุป สรุป : : การเปดรับสื่อการเปดรับสื่อ
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 สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ เขาถึงผูบริโภคไดดีกวาสื่ออื่นๆ

 ปจจุบันการเปดรับสื่อทางอีเลคทรอนิคเขาถึงคนในวัย 18-39 ป

 การโฆษณาทางโทรทัศน, การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ และการออกบูธ/ นิทรรศการตางๆ เปน
กิจกรรมการตลาดที่สามารถกระตุนการซ้ือสินคาไดมากกวาการโฆษณาผานชองทางอื่นๆ

คนกรุงเทพฯ มองวา สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ ตางก็เปน mass media ที่สามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดดีกวาสื่ออื่น ๆ ขณะที่สื่ออินเตอรเน็ตก็มีแนวโนมเขาถึงผูบริโภค

เพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน



สรุป สรุป : : การใชชีวิตในสภาวะโลกรอนการใชชีวิตในสภาวะโลกรอน
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 สภาวะโลกรอนมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือสินคาของคนกรุงเทพฯ สวนใหญอยูบาง
(66%) โดย “มีผลตอการซ้ือสินคามาก” ในกลุมคนไมมาก (10%) 

 พฤติกรรมการซ้ือสินคาของคนกรุงเทพฯ ที่เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากสภาวะโลกรอน  สวนใหญ 
ไดแก การหันมาซ้ือสินคาที่ชวยประหยัดพลังงาน, เลือกซ้ือสินคาที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ และ
เลือกใชยี่หอที่จําหนายผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 นอกจากนี้  คนกรุงเทพฯ ยังระบุวา สภาวะโลกรอนมีสวนทําใหเปล่ียนพฤติกรรมการใช
ชีวิตประจําวันดวย โดยมักจะหันมาประหยัดไฟฟามากข้ึน, ประหยัดการใชน้ํามากข้ึน และใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก

สภาวะโลกรอนมีผลกระทบตอการใชชีวิตของคนกรุงเทพฯ ไมวาจะเปนพฤติกรรมการซื้อสินคา
หรือ พฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน
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สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ
โทร. 02 440 0140


