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รายงานผลการวิจัย :

1 กันยายน 2553

ThaiView 14ThaiView 14
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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 : กรกฎาคม 2553
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา
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เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย
ความคิดเห็นของคนกรุงเทพกับสถานการณโดยรวม
• ส่ิงที่เปนกังวล
• ความมั่นใจตอสภาพเศรษฐกิจไทย
• ความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ

การใชจายของคนกรุงเทพ
• ความพรอมที่จะใชจาย
• รายการใชจาย
• การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

ความสมดุลของชีวิตการงาน และชีวิตสวนตัว
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวมีความสมดุล
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวไมมีความสมดุล

การเปดรับสื่อของคนกรุงเทพ
• ส่ือที่เขาถึง และมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
• การบริโภคส่ือและกิจกรรมการตลาด

คนกรุงเทพหลังการชุมนุมทางการเมืองเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 2553
• ผลกระทบตอการใชชีวิตของคนกรุงเทพ
• ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคนกรุงเทพ



คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
กับสภาพการณโดยรวมกับสภาพการณโดยรวม



ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนขางหนา เดือนขางหนา ((11))
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คอนขางมั่นใจ มั่นใจมาก

%

ชวงเวลาการ
สํารวจ

ThaiView 7
มิ.ย. 2550

ThaiView 10
ส.ค. 2551

ThaiView 11
มี.ค 2552

ThaiView 12
ส.ค. 2552

ThaiView 13
มี.ค. 2553

ThaiView 14
ส.ค. 2553

% ความมั่นใจ 25% 20% 31% 19% 36% 33%

การเปล่ียนแปลง -26% -7% +11% -12% +17% -3%

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

• ในรอบสํารวจนี้ คนกรุงเทพฯ “มั่นใจ” ลดลง แตเมื่อเทียบกับปท่ีแลวภายหลังการชุมนุมในเดือนเม.ย.มีจํานวนผูมั่นใจเพียง 
19% แตภายหลังการชุมนุมในปนี้มีจํานวนผูมั่นใจมากกวามากคือ 33% 

• เหตุผลหลักท่ีมั่นใจ เพราะหนาท่ีการงานท่ียังมั่นคง (36%) และ ความมั่นใจตอเศรษฐกิจ (13%) และเห็นวาการเมืองเร่ิมนิ่ง 
(5%)

• ในกลุมท่ียังไมมั่นใจ สวนใหญเปนผูมีรายไดตํ่า เนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจเปนหลัก (48%)
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สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ 1010  อันดับแรก อันดับแรก 

   ความรุนแรงในการประทวง

   ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม

ยาเสพติด

อาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย

   ปญหาราคาพลังงานแพง (เชน ไฟฟา นํ้ามัน กาซ)

   ปญหาความเครียด

   ภาวะเงินเฟอและขาวของราคาแพง

   การมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพ และใชจายในดานตางๆ

   ความไมมั่นคงทางการเมือง

   สภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

   ปญหาดานสุขภาพ/อาการเจ็บปวย 

%

เปรียบเทียบกับการสํารวจ
เมื่อ ก.ย. 2552
(ThaiView 12)
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จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

• 5 เร่ืองแรกท่ีคนกรุงเทพกังวลมาก มี 3 เร่ืองเกี่ยวกับผลกระทบตอปากทอง และอีก 2 เร่ืองเกี่ยวกับปญหาสุขภาพและความ
   มั่นคงทางการเมือง
• เทียบกับการสํารวจในชวงเดียวกันในปท่ีแลว คนกรุงเทพกังวลกับสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองลดลง แตกังวลกับภาระคาครอง
   ชีพมากขึ้น รวมท้ังมีปญหาความเครียดและความแตกแยกในสังคมเพ่ิมขึ้น   
• กลุมผูมีรายไดสูงมีความกังวลเร่ืองปญหาสุขภาพมาก ขณะท่ีกลุมผูมีรายไดปานกลางและนอยมี
   ความกังวลกับเศรษฐกิจเปนหลักสวนเร่ืองความมั่นคงทางการเมืองและปญหาแตกแยกในสังคม
   มีกลุมรายไดสูงและปานกลางกังวลมากกวาผูมีรายไดนอย

 ปญหาความแตกแยกในสังคม

ภาวะวางงาน
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ระดับความสุขของคนกรุงเทพ ระดับความสุขของคนกรุงเทพ 

6%   ทําตัวใหเปนสุข ปลอยวาง

8%   ชีวิตไมขัดสน/ มีเงินทองพอใช

13%   มีหนาท่ีการงานท่ีมั่นคง

14%   ใชจายอยางพอเพียง/ ใชชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

45%   ครอบครัวอบอุนมีลูก,คูครองท่ีดี

เหตุผลที่มีความสุข (345 ราย)

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย ,  ( ) = จํานวนตัวอยาง

ระดับความสุข

7%   สุขภาพไมแข็งแรง

10%   กังวลเร่ืองการงานในอนาคต เชน ถูกเลิกจาง รายไดลดลง

25%   สินคาราคาแพง/ คาใชจายตางๆ สูงขึ้น

 8%   การเมืองมีความรุนแรง ขัดแยง ทําใหสังคมเกิดความแตกแยก

16%   รายไดนอยลงจากเดิม
19%   รายไดไมพอกับคาใชจาย

เหตุผลที่ไมมีความสุข (147 ราย)

มีความสุขมาก

มีความสุข

ไมแนใจ

ไมมีความสุข

ไมมีความสุขเลย

• แมจะผานสถานการณชุมนุมทางการเมืองไปเพียง 3 เดือน แตคนกรุงเทพจํานวนมากก็ยังมีความสุข แมวาจํานวนผูท่ีมีความสุข

จะลดลงจากการสํารวจเมื่อตนปก็ตาม (69% เทียบกับ 81%)

• ปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดความสุขมาจากครอบครัวท่ีอบอุนและการปรับตัวของคนกรุงเทพ สวนปจจัยท่ีทําใหไมมีความสุขเกี่ยวกับ

  คาครองชีพท่ีแพงขึ้น รายไดท่ีไมพอรายจาย

• กลุมผูมีรายไดสูง มีความสุขมากกวาผูมีรายไดปานกลาง และผูมีรายไดตํ่าตามลําดับ (88% vs. 69% vs. 56%) 

%

%
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ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

คอนขาง
มีผลกระทบ 62%

ไมคอยมี
ผลกระทบ 15%

มีผลกระทบ
อยางมาก 22%

ไมมีผลกระทบ
เลย 1%

   ไมไดปรับเปล่ียนอะไรเลย

   หันมาเส่ียงโชคมากขึ้น เชน ซื้อลอตเตอร่ี หวยบนดิน

   ใหความสําคัญกับการออมเงินมากขึ้น

   ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน

   ชะลอการซื้อสินคาท่ีตองใชเงินมาก เชน บาน รถยนต

   ทํางานพิเศษ/O.T. เพื่อหารายไดมากขึ้น

   ซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นเพื่อใหไดราคาท่ีถูกลง

   ลดคาใชจายในการบันเทิง เชน ดูหนัง เท่ียวผับ บาร

   ลดการทานอาหารนอกบาน

   ลดการใชสินคาฟุมเฟอย/ย่ีหอแพงๆ (Brand Name)

   ใชเวลาอยูบานมากขึ้น 

   เลือกซื้อสินคาท่ีลดราคาหรือจัดรายการสินคาพิเศษ

   จับจายซื้อสินคาเทาท่ีจําเปน

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันมีผลกระทบตอ
ความเปนอยู ในชีวิตประจําวันเพียงใด

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายใต
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน

%

• คนกรุงเทพ 84% เห็นวาสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลกระทบตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดตํ่า

   และเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อตนป พบวามีจํานวนมากขึ้นท่ีเห็นถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตอความเปนอยูใน

ชีวิตประจําวัน (84% vs. 73%)

• การปรับตัวของคนกรุงเทพตอผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ สวนใหญจับจายซื้อสินคาเทาท่ีจําเปน ลดความฟุมเฟอยในการซื้อ

  สินคา และใชเวลาอยูกับบานมากกวานอกบาน 



การใชจายของการใชจายของ
                        คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
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ชวงเวลาในการซ้ือสินคาท่ีตองการชวงเวลาในการซ้ือสินคาท่ีตองการ

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

• จากการท่ีคนกรุงเทพมีความกังวลกับภาระคาครองชีพมากขึ้น และเช่ือมั่นตอเศรษฐกิจลดลงเมื่อเทียบกับตอนตนป ทําใหมีจํานวน

ผูท่ีระบุวา ควรชะลอการซื้อของไปกอน มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสํารวจคร้ังกอน (60% vs. 51%) 

• กลุมผูมีรายไดสูงมีสัดสวนของคนสวนใหญท่ีคิดวาเปนชวงเวลาก้ํากึ่งในการซื้อสินคา (42%) ในขณะท่ีผูมีรายไดปานกลางและ

นอยเห็นวาเปนชวงเวลาท่ีควรรอไปกอนมีมาก (63-66%)

เหมาะสมท่ี
จะซื้อ 5%

ภาพรวมชวงเวลา
ท่ีเหมาะสมในการซื้อสินคา

รอไปกอน
60%

ก้ํากึ่ง 
32%

ไมทราบ
3%
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การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในแตละเดือนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในแตละเดือน

   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)

ภาพรวมภาพรวม

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย
%

•คนกรุงเทพยังคงใชจายลดลงในเร่ือง การบันเทิง การทองเท่ียว และการใชจายในหมวดเสื้อผาเคร่ืองประดับ

  นั่นคือคนกรุงเทพมีแนวโนมจะใชเวลาอยูกับบานมากขึ้น 

สัดสวนผูท่ี
ใชจายลดลง

สัดสวนผูท่ี
ใชจายเพ่ิมขึ้น

Net
ThaiView 14

+33

+31

+5

-24

+29

-36

+16

-48

-47

+15

+29

-7
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การออมเงินการออมเงิน

มากข้ึน
(14%)

เทาเดิม
(67%)

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

การออมเงิน

• คนกรุงเทพมีเงินออมลดลง ขณะท่ีมีหนี้มากขึ้น และยังพบผูท่ีมีหนี้นอกระบบจํานวน 17% โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยมีมาก
ถึง 25% ท่ีมีหนี้นอกระบบ

• เมื่อเทียบกับป 2552 พบวาคนกรุงเทพมีเงินออมลดลง ซึ่งการสํารวจคร้ังนี้มีจํานวน 35% เทียบกับการสํารวจเมื่อตนปมีจํานวน 
25% โดยสวนใหญจะออมโดยการฝากธนาคาร

• ในดานหนี้สิน คนกรุงเทพมีภาระหนี้สินมากขึ้น ซึ่งการสํารวจคร้ังนี้มีจํานวน 21% เทียบกับการสํารวจเมื่อตนปมีจํานวน 14% 

หน้ีสิน

มากขึ้น
(21%)

เทาเดิม
(51%)

นอยลง
(35%)

นอยลง
(12%)



ความสมดุลความสมดุล
ของชีวิตคนกรุงเทพฯของชีวิตคนกรุงเทพฯ



ความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว

สมดุล 11%

เกือบจะสมดุล 69%

ไมคอยสมดุล 17%

ไมสมดุลเลย 3%

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย   

• คนกรุงเทพสวนใหญมีชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวเกือบสมดุล โดยกลุมผูมีรายไดสูงมีจํานวนผูที่มีความสมดุลมากกวา
กลุมผูมีรายไดปานกลางและต่ํา (สมดุลและเกือบสมดุลมี 88% vs. 81% vs. 71%)

• ปจจัยที่ทําใหเกิดความสมดุลหรือไม มาจากสภาพเศรษฐกิจและความกังวลกับอนาคตเปนหลัก

• มาตรการที่คนกรุงเทพสนใจเพ่ือใหมีความสมดุลในชีวิต ไดแก การใชเวลาเดินทางนอยลง สามารถทํางานที่บานได มี
เวลาใหกับครอบครัวมากขึ้น และมีการงานที่มั่นคง

80%
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เลือกไดท่ีจะทํางานไมเต็มเวลา

เกษียณจากการทํางานเร็วข้ึน

ริเร่ิมธุรกิจสวนตัว เพื่อสรางความมั่นคง
ใหตนเองและครอบครัว

สามารถจัดการในเร่ืองงานและ
มีเวลาใหตนเองหรือครอบครัวมากข้ึน

สามารถจัดใหมีเวลาการศึกษาเพิ่มเติมได

มีสถานท่ีสําหรับสันทนาการ
ท่ีสะดวกกับการเดินทาง

มีการคมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน
(ใชเวลาเดินทางนอยลง)

สามารถทํางานท่ีบานได

มีเวลาการทํางานท่ียืดหยุนได

รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการแกปญหา
ความไมสมดุลของชีวิตสวนตัวและชีวิตงาน

ความสนใจตอมาตรการตางๆ

%

สนใจมาก คอนขางสนใจ

%T2B
86%

81%

83%

96%

86%

79%

92%

89%

64%

81%



การเปดรับส่ือการเปดรับส่ือ
ของคนกรุงเทพฯของคนกรุงเทพฯ



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย
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สื่อสื่อ--กิจกรรมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกิจกรรมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

%

   ไฮไฟว

   การโทรแจงผานโทรศัพทมือถือ

SMS

 ปายโฆษณาขนาดใหญกลางแจง

   ปายตามขางทางตางๆ

   นิตยสาร 

   อินเตอรเน็ต (เว็ป หรือ อีเมลล)

   วิทยุ

   หนังสือพิมพ

   โทรทัศน

กิจกรรมการตลาดท่ึกระตุนการซื้อสินคา

%

โฆษณาผานทางอินเตอรเนตเชน website / blog

การโทรเสนอสินคา/บริการผานโทรศัพทมือถือ

โฆษณาผานทางมือถือ เชน SMS

โฆษณาทางหนังสือพิมพ

ใบปลิวโฆษณา

ปายโฆษณาตามรานคา
ในหางสรรพสินคาศูนยการคา

ปายโฆษณาตามขางทางตางๆ

ทํากิจกรรมสรางภาพลักษณท่ีดีตอสังคม

การออกบูธ และนิทรรศการตางๆ

โฆษณาทางวิทยุ

โฆษณาทางทีวี

• ทีวีและหนังสือพิมพเปนส่ือที่เขาถึงคนกรุงเทพไดดีมากกวาส่ืออื่นๆ สวนส่ือทางอิเลคทรอนิคจะเขาถึงผูมีอายุ 18-39 ป
มากกวาวัยอื่นๆ

• ส่ือหลักที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของคนกรุงเทพคือทีวี รองลงมาคือหนังสือพิมพ การออกบูธแสดงสินคา ปายโฆษณา
ตามรานคาและวิทยุ  

• สวนส่ือทางอิเลคทรอนิคสยังมีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย

ส่ือท่ีเขาถึงตัวไดดีขึ้น

ดีเปนอยางยิ่ง ดี

 ทวิตเตอร

ใบปลิว

มาก ปานกลาง

โฆษณาทางนิตยสาร

ขาวสารในทวิตเตอร

ขาวสารในไฮไฟว

 ปายโฆษณาขนาดใหญกลางแจง

%T2B
92%

54%

67%

36%

18%

 8%

15%

34%

25%

43%

41%

45%

63%

73%

51%
29%

33%

 20%

22%
47%

54%

60%

62%

55%

%T2B
93%

26%

49%



คนกรุงเทพฯหลังการชุมนุมคนกรุงเทพฯหลังการชุมนุม
ทางการเมืองเดือนมีทางการเมืองเดือนมี..คค..--พพ..คค..



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

ผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน ผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน 
มีนาคมมีนาคม--พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553

%

การสังสรรค พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคนในครอบครัวและหมูญาติ

การเปดรับสื่อ และขาวสาร สาระตางๆ

การซื้อสินคา/ ใชบริการ

การเขารวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม

การแสดงออกทางการเมือง

การทํางาน/ การประกอบการธุรกิจ

การสังสรรค พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนฝูง

การใชเสนทางในการเดินทาง

การเลือกสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป

การใชชีวิตประจําวันโดยรวม

• สถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2553 มีผลกระทบตอคนกรุงเทพ ทั้งการใชชีวิตนอกบานและ
ความสัมพันธภายในครอบครัว ระหวางเพ่ือนฝูง รวมถึงการเปดรับส่ือและขาวสารตางๆดวย

มีผลมาก มีผลปานกลาง

การทองเท่ียว/ สันทนาการ
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%T2B

76%

74%

75%

63%

62%

53%

54%

61%

64%

49%

52%



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

ความคิดเห็นหลังจากเกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน ความคิดเห็นหลังจากเกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน 
มีนาคมมีนาคม--พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553

%

คุณเลือกที่เขาเปนสมาชิก หรือเปนสวนหนึ่งของกลุม/ ชมรม/ 
โซเชียลเน็ตเวิรค ที่มีความคิดเห็นตรงกับคุณ

หลังเหตุการณ คุณมีความกังวลกับความมั่นคงของหนาที่การงาน/ธุรกิจ/ เศรษฐกิจ มากยิ่งขึ้น

คุณระมัดระวังในการรับขาวสารมากขึ้นกวาเดิม ไมเช่ือส่ิงที่เห็นทันที

คุณเขารวมกิจกรรมกับกลุมการเมืองตางๆ มากขึ้นกวาเดิม

คุณไววางใจบุคคลอื่นๆ นอยลง

จุดยืนทางการเมือง และสังคมของคุณในปจจุบัน มีผลตอการเลือกคบหาเพ่ือน

คุณไมอยากรวมงานกับคนที่มีทัศนคติ หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองที่ตางจากคุณ

คุณวิพากษวิจารณทางการเมืองและสังคมกับกลุมคน และผานโซเชียลเน็ตเวิรคตางๆ เปนตน

คุณมีจุดยืนทางดานการเมือง และสังคมชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม

คุณเร่ิมสนใจและติดตามเร่ืองการเมืองมากขึ้นกวาเมื่อกอน

• หลังสถานการณฯ คนกรุงเทพใหความสนใจการเมืองมากขึ้นและมีความกังวลวาสถานการณดังกลาวจะมีผลกระทบตอ
การทํามาหากิน 

• ขณะเดียวกันคนกรุงเทพก็มีความระมัดระวังในการับขาวสารมากขึ้น จะมีการกลั่นกรองกอนที่จะเช่ือ

• ทัศนคติตอการเมือง มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของคนกรุงเทพ

เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย

สวนใหญแลว คุณมักจะเปดรับขาวสาร ขอมูลเฉพาะเร่ืองที่สอดคลองกับความเช่ือและจุดยืนของคุณ
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จุดยืนทางการเมือง และสังคมของคุณในปจจุบัน มีผลทําใหคุณเลือกสินคา
บริการที่สอดคลองกับความเช่ือ และจุดยืนของคุณ

คุณเช่ือวาการเลือกบริโภคสินคา และบริการตามความเช่ือจุดยืนทางการเมืองและสังคมของคุณ
จะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสังคมได

%T2B

71%

45%

47%

25%

77%

38%

19%

24%

68%

20%

30%

26%

24%



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย                                         ท่ีมา : ขอ D3

คุณมีทัศนคติตออนาคตของประเทศไทยอยางไร คุณมีทัศนคติตออนาคตของประเทศไทยอยางไร 
หลังจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองหลังจากสถานการณการชุมนุมทางการเมือง

• คนกรุงเทพมีความเห็นวา สถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2553 มีผลตออนาคตของประเทศไทย 
คือสวนใหญเห็นวา “อนาคตประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง” 

20

แยมาก                                                                                                    ดีมาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6% 4% 7% 13% 31% 18% 11% 7% 1% 1%

30% 60% 9%



จํานวนตัวอยาง = 500 ราย

ความคิดเห็นหลังจากเกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน ความคิดเห็นหลังจากเกิดสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน 
มีนาคมมีนาคม--พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553

%

- ความไมยุติธรรมยังคงมีอยูในสังคม และจะตองมีการชุมนุมทางการเมืองขึ้นมาอีก

- เหตุการณตางๆ จะยังไมดีขึ้น ปญหายังคงอยู รอวันท่ีจะปะทุขึ้นมาอีก

+ ไมเปนไร และฉันจะทําตนเปนพลเมืองดี ใหความรวมมือกับสวนตางๆ
เพื่อใหสังคมเปนปกติสุข ไมเกิดวิกฤต

+ ไมเปนไร สถานการณตางๆ จะดีขึ้นเอง เพราะ 
คนไทยมีจิตใจเมตตา กรุณา ใหอภัยกันได เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงขึ้นอีก

+ ไมเปนไร สถานการณตางๆ จะดีขึ้นเองเพราะ 
เมืองไทยยังมีโอกาสและพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี สามารถฟนขึ้นไดในเวลาไมนาน

+ ไมเปนไร ฉันรับไดกับสถานการณแบบนี้

• แมวาสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2553 จะมีผลกระทบตอการใชชีวิตและทัศนคติของคน
กรุงเทพ แตเอกลักษณของคนไทยที่มักจะกลาววา “ไมเปนไร” ก็มีสวนชวยในการปรับตัวของคนกรุงเทพได โดยยัง
มองเห็นความหวังในทางขางหนาอยู

เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขางเห็นดวย

- เหตุการณคร้ังนี้ไมนาจะทําใหคนไทยกลับมามีความปรองดองกันเหมือนเดิม
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%T2B

38%

65%

66%

98%

73%

51%

45%



สรุปสรุป



สรุป สรุป : : สถานการณโดยรวมสถานการณโดยรวม
23

 จากการสํารวจของสมาคมวิจัยฯเม่ือตนปกอนมีการชุมนุมทางการเมือง พบวาคนกรุงเทพฯ มี

จํานวนผูที่ม่ันใจตอเศรษฐกิจเพ่ิมสูงสุด นับต้ังแตเกิดการรัฐประหารในป 2549  (36%) และเม่ือมี

การชุมนุมในเดือนมี.ค.-พ.ค. 2553 ทําใหมีจํานวนผูมีความเชื่อม่ันลดลงมาอยูที่ 33% แตหาก

เทียบกับปที่แลวที่มีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองในชวงเวลาใกลเคียงกัน พบวา จํานวนผูมีความ

เชื่อม่ันตอเศรษฐกิจไมไดลดลงมากนัก (ปที่แลวมีจํานวน 19%)

 ปจจัยที่ไมทําใหเกิดการกระชากตัวของระดับความเชื่อม่ันของคนกรุงเทพเหมือนปที่แลว มาจาก

ความกังวลที่มีตอความไมนิ่งของการเมืองลดลง ความเสถียรภาพของราคาพลังงาน และแมวาคน

กรุงเทพจะมีความกังวลกับภาวะเงินเฟอ/ราคาสินคาที่แพงข้ึน แตตัวเลข GDP ที่ปรับตัวข้ึนและ

อัตราเติบโตของการสงออก ก็ทําใหคนกรุงเทพมีความสบายใจในระดับหนึ่ง

คนกรุงเทพสามารถปรับตัวไดดีกวาที่คาดไว ภายหลังสถานการณการชุมนุมทางการเมืองชวงเดือน
มี.ค.-พ.ค. 2553 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากความรูสึกม่ันคงทางการเมือง ทางการงาน และความ
คลองตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากคร่ึงปแรก
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 นอกจากนี้คนกรุงเทพฯก็มีการปรับตัวในการใชชีวิต ดวยการใชจายที่ระมัดระวังมากข้ึน ใชชีวิตใน
บานมากข้ึน ซ้ือสินคาที่จําเปนและลดการใชสินคาฟุมเฟอย

 จํานวนผูที่เห็นวาความเหมาะสมในการซ้ือสินคาที่ตองการ (หมายถึงสินคาทั่วไปที่ไมใชของกินของ
ใชประจําวัน) ในชวงเวลานี้ “ควรรอไปกอน” มีเพ่ิมมากกวาครั้งที่สํารวจตอนตนป (60% vs. 51%) 
ฉะนั้นเครื่องยนตในการผลักดันเศรษฐกิจจึงยังตองพ่ึงภาครัฐมากกวาภาคการใชจายของผูบริโภค

 หมวดการใชจายที่ยังเปนภาระหลักของคนกรุงเทพฯไดแก คาใชจายในหมวดอาหาร หมวดการ
เดินทาง หมวดการพักอาศัย และหมวดการสื่อสาร โดยคนกรุงเทพฯยังมีการใชจายเพ่ิมข้ึนใน 3 
หมวดแรกอยางชัดเจน แตก็มีการลดคาใชจายในหมวดทองเที่ยวและหมวดบันเทิงอยางชัดเจน
เชนกัน

 ดานการออมเงินของคนกรุงเทพฯ พบวามีการออมลดลง ขณะที่ภาระหนี้สินก็มีจํานวนมากข้ึนดวย 
อีกทั้งคนกรุงเทพ 17% ที่ยังมีหนี้นอกระบบ

คนกรุงเทพฯที่มีเงินออมมีนอยลง ในขณะที่มีหนี้นสินมากขึ้น จึงมีความระมัดระวังในการใชจายมาก
ขึ้น
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 ยิ่งอายุมากข้ึน ความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวของคนกรุงเทพฯก็ยิ่งลดลง โดยปจจัย
หลักที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวของคนกรุงเทพไมสมดุลย ไดแก สภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน (62%) และความกังวลกับอนาคต (46%)

 มาตรการที่จะชวยปรับใหคนกรุงเทพมีชีวิตงานและชีวิตสวนตัวที่สมดุล คือความยืดหยุนของ
รูปแบบการทํางาน ไดแก การปรับเวลาเขา-เลิกงานได การทํางานที่บานได และการเลือกที่จะไม
ตองทํางานเต็มเวลา นอกจากนี้ยังคาดหวังใหภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการแกปญหาความไมสมดุล
และพัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือใหการใชเวลาลดลงในการเดินทาง

คนกรุงเทพฯ ตองการมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น และตองการมีชีวิตในมุมอื่นๆนอกเหนือจากการ
ทํางาน อาทิ การศึกษาเพ่ิมเติม และการสันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่สมดุลมากขึ้น



สรุป สรุป : : การเปดรับสื่อการเปดรับสื่อ
26

 สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ รวมถึงปายโฆษณา สามารถเขาถึงผูบริโภคไดดีกวาสื่ออื่นๆและมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือสูงดวย

 สําหรับการออกบูธ/ นิทรรศการตางๆ รวมถึงการทํากิจกรรม CSR ก็มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของคน
กรุงเทพในระดับปานกลาง

 สวนสื่ออิเลคทรอนิค ไดแก อินเตอรเน็ต SMS ทวิตเตอร หรือไฮไฟว เริ่มเขาถึงผูบริโภคมากข้ึน
และมีผลตอการตัดสินใจเชนกันแมจะไมมากก็ตาม 

คนกรุงเทพฯ มองวา สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ ตางก็เปน mass media ที่สามารถ
เขาถึงผูบริโภคไดดีกวาสื่ออื่น ๆ ขณะที่สื่ออินเตอรเน็ตก็มีแนวโนมเขาถึงผูบริโภค
เพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน
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 จากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองเม่ือ มี.ค.-พ.ค. 2553 คนกรุงเทพสวนใหญมีความเห็นวา
จะกระทบตออนาคตของประเทศไทย ซ่ึงอยางนอยก็ไดกระทบรูปแบบการใชชีวิตและความสัมพันธ
ภายในครอบครัวและระหวางเพ่ือน โดย 54% กลาววา “เหตุการณนี้มีผลตอการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในครอบครัว” จํานวน 61% กลาววา “มีผลตอการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนฝูง” และ จํานวน64% กลาววา “มีผลตอการเปดรับสื่อและขาวสารตางๆ”

 แตคนกรุงเทพก็ไมอยูเฉยและพรอมที่จะเปนกลไกหนึ่งในการชวยประเทศไทย โดยเกือบทุกคน
กลาววา “ฉันจะทําตนเปนพลเมืองดีและใหความรวมมือกับสวนตางๆเพ่ือใหสังคมเปนปกติสุข” 
และ 66% เชื่อวา สถานการณตางๆจะดีข้ึน แมจะกังวลกับปญหาที่อาจจะรอวันปะทุก็ตาม

แมวาสถานการณการชุมนุมทางการเมืองเม่ือมี.ค.-พ.ค. 2553 จะกระทบกับรูปแบบการใชชีวิตและ
แนวคิดของคนกรุงเทพฯ แตคนกรุงเทพฯก็พรอมจะปรับตัวและรวมเปนสวนหนึ่งในการนําพาสังคม
ไปสูสภาวการณที่ดีขึ้น มากกวาจะปลอยใหภาครัฐจัดการเพียงฝาย
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