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รายงานผลการวิจัย :

30 มีนาคม 2554
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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 : 15-23 กุมภาพันธ 2554

T        h       a       i       V       i       e       w

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
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เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพกับสถานการณโดยรวม
• ส่ิงที่เปนกังวล
• ความมั่นใจตอสภาพเศรษฐกิจไทย
• ความสุขของคนกรุงเทพฯ

การใชจายของคนกรุงเทพ
• รายการใชจาย
• การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
• การออมเงินและหน้ีสิน

ความสมดุลของชีวิตการงาน และชีวิตสวนตัว
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวมีความสมดุล
• ปจจัยที่ทําใหชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวไมมีความสมดุล

การเปดรับสื่อของคนกรุงเทพในสภาวะปจจุบัน
• ขอมูลขาวสารที่สนใจบริโภค
• การเขาถึงเครือขายสังคมออนไลน
• ส่ือมีผลกับการกระตุนการซื้อสินคา

คนกรุงเทพกับสถานการณทางการเมืองที่ผานมา
• ผลกระทบตอการใชชีวิตของคนกรุงเทพ
• ความพึงพอใจตอผลงานรัฐบาล
• ทัศนคติตอประเทศไทยในอนาคต



คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
กับสภาพการณโดยรวมกับสภาพการณโดยรวม



ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความม่ันใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนขางหนา เดือนขางหนา ((11))

%

ชวงเวลาการสํารวจ ThaiView 11
มี.ค 2552

ThaiView 12
ส.ค. 2552

ThaiView 13
มี.ค. 2553

ThaiView 14
ส.ค. 2553

ThaiView 15
ก.พ. 2554

% ความมั่นใจ 31% 19% 36% 33% 30%

การเปล่ียนแปลง +11% -12% +17% -3% -3%

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A3
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สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ สิ่งท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพ 1010  อันดับแรก อันดับแรก 

%

เปรียบเทียบกับการสํารวจ
เมื่อ ส.ค. 2553
(ThaiView 14)

+30

+1

+6

+9

+2

+3

+6

-2

-2

+8

ไมเปล่ียนแปลง

ไมเปล่ียนแปลง

-3

   ปญหาราคาสินคาและพลังงานแพง (เชน ไฟฟา น้ํามัน กาซ)

   ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า

   การมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ และใชจายในดานตางๆ

   ความไมมั่นคงทางการเมือง

   ปญหาดานสุขภาพ 

   ปญหาอาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย

   ปญหาการประทวง

   ปญหาความแตกแยกในสังคม

   ปญหายาเสพติด

   การกระทําท่ีไมถูกตอง/การโกงกินของขาราชการ/คอรัปช่ัน

   ปญหาการจราจร

   ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม

   ภาวะการวางงาน

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A1
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ผลตอชีวิต จากผลตอชีวิต จากสิ่งท่ีสรางความกังวลสิ่งท่ีสรางความกังวลใจ ใจ 5 5 อันดับแรก อันดับแรก ((11))

6%   ราคาสินคาแพง ทําใหไมมีเงินเก็บออม/ เก็บเงินไดนอยลง
10%   ราคาสินคาแพง ตองใชจายอยางประหยัดมากขึ้น

12%   ทําใหตองทํางานหนักมากขึ้น/ หารายไดพิเศษมากขึ้น
15%   ทําใหตนทุนสูง ไดกําไรนอยลง
54%   รายไดไมพอกับรายจาย/ คาใชจายสูงแตรายไดเทาเดิม

3%   ทํามาหากินไมคลอง หาเงินลําบากทําใหจิตใจทรุด
3%   เศรษฐกิจแยลงทําใหตองใชจายอยางระมัดระวัง  ตองใชชีวิตแบบพอเพียง
3%   ตกงาน เพราะบริษัทปลดพนักงาน
4%   ถูกลดเงินเดือน/ ไมขึ้นเงินเดือน / ไมใหโบนัส
7%   ราคาสินคาแพงขึ้น ตองขยันทํางานเพื่อเพิ่มรายได 

39%   คาครองชีพสูง/ ราคาสินคาแพง ทําใหรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย
43%   สินคาแพงขึ้นเพราะตนทุนสูง ทําใหขายของไดนอยลง

1. ปญหาราคาสินคา และพลังงานแพง เชน ไฟฟา, นํ้ามัน,กาซ (115 ราย)

2. ปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ํา (76 ราย)

เหตุผลจากคนท่ีตอบอันดับ 1

7%   เปนหนี้ เพราะเงินไมพอใช
8%   เงินไมพอเล้ียงครอบครัว

11%   มีเงินไมพอใชตองทํางานหนักมากขึ้น
20%   ไมมีเงินใชทําใหรูสึกเครียด/ ทอแท/ เบื่อ
53%   คาครองชีพสูงรายจายมากกวารายรับทําใหเงินไมพอใช ตองกินอยูอยางประหยัด

3. การมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพและใชจายในดานตางๆ  (76 ราย)

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A2
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15%   ทําใหมีคาใชจายมากขึ้นแตรายไดเทาเดิม

16%   ทําใหชีวิตไมสุขสบาย/ จิตใจไมสดช่ืน/ การดํารงชีวิตแยลง

18%   กลัวเปนภาระใหครอบครัว

53%   เปนอุปสรรคในการทํางาน

ผลตอชีวิต จากสิ่งท่ีสรางความกังวลใจ ผลตอชีวิต จากสิ่งท่ีสรางความกังวลใจ 5 5 อันดับอันดับแรก แรก ((22))

5. ปญหาดานสุขภาพ (55 ราย)

4.ความไมมั่นคงทางการเมือง  (20 ราย)

5%   มีผูประทวงหลายกลุมทําใหการจราจรติดขัดเดินทางไมสะดวก

5%   กลัววาจะกระทบตอกองทุนเงินกูพื่อการศึกษา

5%   คนในครอบครัวมีความคิดไมเหมือนกันทําใหครอบครัวแตกแยก เชน เร่ืองเส้ือแดง-เส้ือเหลือง

15%   ประชาชนไมมีความสงบสุข/ แตกความสามัคคี/ เห็นแกตัวในสังคม

20%   นโยบายทางการเมืองเปล่ียนไปมาทําใหไมกลาลงทุนทําธุรกิจ

25%   ทําใหรายไดลดลง เพราะคนไมออกมาซื้อของ/ ไมออกมาเท่ียว

25%   ทําใหคาครองชีพสูงขึ้น/ สินคาราคาแพง

เหตุผลจากคนท่ีตอบอันดับ 1จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ A2
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การออมเงิน และหน้ีสินในป การออมเงิน และหน้ีสินในป 25542554  เปรียบเทียบกับป เปรียบเทียบกับป 25532553

การออมเงิน 

หน้ีสิน

%

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ B1 / B3

%



การใชจายของการใชจายของ
                        คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ



การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย   ท่ีมา : ขอ B6

%

จับจาย
ซื้อสินคา

เทาท่ีจําเปน

เลือกซื้อ
สินคาท่ีลดราคา
หรือจัดรายการ

สินคาพิเศษ

ใชเวลา
อยูบานมากขึ้น 

ลดการ
ทานอาหาร
นอกบาน

ลดการ
ใชสินคาฟุมเฟอย/

ย่ีหอแพงๆ 
(Brand Name)

ซื้อสินคา
ในปริมาณมากขึ้น

เพื่อใหได
ราคาท่ีถูกลง

ลดคาใชจาย
ในการบันเทิง

ทํางานพิเศษ/
O.T. เพื่อ

หารายไดมากขึ้น

ลดคาใชจาย
ท่ีไมจําเปน

ชะลอ
การซื้อสินคา
ท่ีตองใชเงิน
จํานวนมาก

ให
ความสําคัญ

กับ            
การออมเงิน

มากขึ้น
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ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซ้ือในอีก ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซ้ือในอีก 66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

%

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย
ท่ีมา : ขอ B5

   ท่ีอยูอาศัย

   รถยนต

   ทองคํา

 เคร่ืองโทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอร โนตบุค (แล็ปท็อป)

   ประกันชีวิต

   มอเตอรไซค

   เคร่ืองใชไฟฟา 

   หุน/กองทุน/ ตราสารหน้ี / พันธบัตรรัฐบาล

   กลองถายรูป

   คอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ

   สินคาเพ่ือความบันเทิง เชน โฮมเธียเตอร, เกม

   ไมมีแผนจะซื้อสินคาในอีก 6 เดือนขางหนา

เปรียบเทียบกับ
การสํารวจ

เมื่อ ส.ค. 2553
(ThaiView 14)

+4

-1

-4

-5

-8

-2

ไมเปล่ียนแปลง

-3

+2

-1

-3

ไมเปล่ียนแปลง

+1

(รูปพรรณ 6, ทองคําแทง 1)

(แบบธรรมดา 4, สมารทโฟน 3)



ความสมดุลความสมดุล
ของชีวิตคนกรุงเทพฯของชีวิตคนกรุงเทพฯ



ความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัวความสมดุลในชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว

สมดุล 26%

เกือบจะสมดุล
42%

ไมคอยสมดุล
29%

3%

( ) = จํานวนตัวอยาง / จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย / ท่ีมา A5

14

2%   มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

2%   ไมมีบานเปนของตนเอง

2%   มีความเครียดทําใหการทํางานไมมีความสุข

2%   ยังปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานไมได

2%   วางงาน

2%   ครอบครัวไมอบอุน

4%   ทํางานหนักเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น

5%   คาขายไมดี/ ขายสินคาไดนอย

9%   อาชีพไมมั่นคง รายไดไมแนนอน

32%   ทํางานมากทําใหมีเวลาสวนตัวนอยลง

32%   รายไดนอย/ รายไดไมพอกับรายจาย

3%   เปนคนปลอยวาง/ แยกแยะปญหากับเร่ืองสวนตัวได

3%   มีหนาท่ีการงานท่ีดี

8%   มีความสุขกับงานท่ีทํา

9%   ไมมีปญหาการเงิน

10%   ใชชีวิตพอเพียง/ ใชจายประหยัด

28%   มีครอบครัวท่ีสมบูรณ/อบอุน

34%   มีหนาท่ีการงานท่ีมั่นคง มีรายไดแนนอน

“ปจจัยที่ทําใหเกิดความสมดุล"  
(336)

68%“ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมสมดุล"
(164)

ไมสมดุลเลย

32%
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ระดับความสุขของคนกรุงเทพ ระดับความสุขของคนกรุงเทพ 

4%
ไมมีภาระหนี้สิน

7%มีหนาท่ีการงานมั่นคง

8%ทําตัวใหมีความสุข เชน ไมคิดมาก/ ไมยึดติด
   กับอะไร/ ปลอยวาง สวดมนตไหวพระ

15%ใชจายอยางพอเพียง/ ใชชีวิตตามเศรษฐกิจ
   พอเพียง

51%ครอบครัวอบอุน

74% เหตุผลท่ีมีความสุข (372 ราย)

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย ,  ( ) = จํานวนตัวอยาง

ระดับความสุข

ชีวิตไมขัดสน/ มีเงินทองพอใช
5%

5%มีภาระตองดูแลครอบครัว

42%รายไดไมพอกับคาใชจาย

10%สินคาราคาแพง/ คาใชจายตางๆ สูงขึ้น
13%รายไดนอยลงจากเดิม

26% เหตุผลท่ีไมมีความสุข (128 ราย)

ท่ีมา : ขอ A4



คนกรุงเทพฯกับสถานการณคนกรุงเทพฯกับสถานการณ
ทางการเมืองที่ผานมาทางการเมืองที่ผานมา



ความพึงพอใจตอผลงานของรัฐบาลในชวง ความพึงพอใจตอผลงานของรัฐบาลในชวง 22  ปท่ีผานมาปท่ีผานมา
17

พอใจมาก 1%

คอนขางพอใจ
33%ไมคอยพอใจ

 43%

ไมพอใจเลย
23%

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย / ท่ีมา D2   

5%   ผูนําเปนคนรุนใหมมีมุมมองวิสัยทัศน
      ใหมๆ เกง มีความรู

5%   ใหความชวยเหลือเกษตรกร 
      เชน รับประกันราคาขาว,
      จัดสงสินคาเกษตรกรรมออกตางประเทศ

8%   แกปญหาไดมากขึ้น เชน การวางงาน 
      ยาเสพติด แรงงานตางดาว

9%   เศรษฐกิจดีขึ้น

9%   มีความพยายามและความต้ังใจท่ีจะ
      แกปญหา ใหกระทบประชาชนนอยท่ีสุด

9%   มีการบริหารงานท่ีดี ประเทศมีการ
      พัฒนาขึ้นในทุกๆ ดาน

9%   แกปญหาอยางใชเหตุผลทําใหเกิดการ
      สูญเสียนอยมาก

39%   มีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น เชน เรียนฟรี 15 ป,
      รถเมลฟรี,ไฟฟาฟรี

2%   มีปญหามากขึ้น เชน รถติด ขายไข
      เปนกิโล การวางงาน เคอรฟวเด็กตํ่ากวา 18 ป

2%   ประเทศไทยไมคอยมีการพัฒนา 
      ไมกาวหนา มีแตนโยบายไมลงมือปฏิบัติ

5%   รัฐบาลไมมีความเด็ดขาดในการ
      ตัดสินใจ

6%   มีการคดโกงคอรัปช่ันเยอะ/ 
      บริหารงานไมโปรงใส

6%   ไมเห็นผลงานท่ีเดนชัดของรัฐบาล

11%   มีการประทวงบอยทําใหบานเมือง
      วุนวาย คนในชาติแตกความสามัคคี 
      เศรษฐกิจตกตํ่า

63%   บริหารงานไมดี แกปญหาตางๆ 
      ไมได

34% พอใจ 
เหตุผลที่ “พอใจ” (172)

66% ไมพอใจ
เหตุผลที่ “ไมพอใจ” (328)
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1.เศรษฐกิจ 2.การเมือง 3.สังคม 5.ส่ิงแวดลอม 6.สุขภาพ

ปญหาท่ีตองการใหรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังในครั้งตอไปแกไขปญหาท่ีตองการใหรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังในครั้งตอไปแกไข

6%เงินเฟอ
11%วางงาน
16%เอาเปรียบผูบริโภค
66%สินคาราคาแพง

11%ใหความสําคัญ/ ประโยชนของ
   ประชาชนสวนใหญหรือประเทศชาติ 
   มากกวาประโยชนของนักการเมือง

12%เสถียรภาพ/ ความมั่นคงทางการเมือง
28%คอรัปช่ัน
37%ความขัดแยงทางการเมือง

11%ความเหล่ือมลํ้าในสังคม
14%ศีลธรรมจรรยาในสังคม
15%อาชญากรรม
44%ยาเสพติด

11%ขยะ
15%มลภาวะ
34%โลกรอน
41%การจราจรติดขัด

9%มีระบบปองกัน และพรอมจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
     ทันกาล เมื่อเกิดโรคระบาด

9%แกปญหาและสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อบําบัดผูปวย
     ทางจิต เชน ผูปวยโรคเครียด

37%ไมไดรับความเปนธรรมในการรับการรักษาพยาบาล
39%ราคายา/คารักษาพยาบาลแพง

(n=499)

(n=492)

(n=490) (n=478)

(n=480)

ปญหาที่ตองการใหแกใข

( ) = จํานวนตัวอยาง
จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย  / ท่ีมา D5 - D6   

10%ปองกันน้ําทวม เพื่อไมมีอุปสรรค
   ในการเดินทาง

10%ขยายรถไฟฟา/ใตดิน
20%มาตรฐานรถเมล
46%การบริหารการจราจร

(n=480)

4.การคมนาคมขนสง

100% 98% 98% 96% 96% 96%รวม



ผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมือง                                     ผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมือง                                     
ชวงเดือนกุมภาพันธ ชวงเดือนกุมภาพันธ 25542554
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%

เปนเร่ือง
นาเบ่ือหนาย 
นาหงุดหงิด

กลัววาจะทําให
เศรษฐกิจของ

ประเทศถดถอย

กลัวการชุมนุม
จะลุกลาม ทําให
เกิดความไมสงบ

ในบานเมือง
เพิ่มความเครียด

เปนการใหอิสระ
ในการแสดง
ความคิดเห็น

ของประชาชน
ทําใหตอง

ระมัดระวังในการ
ใชจายมากขึ้น

เปนการแสดงพลัง
ของประชาชน ทําให

นักการเมืองไมอยู
นอกกรอบมากเกินไป

ฉันไมสนใจ
ใดๆ ท้ังส้ิน

ทําใหอยาก
เขารวมชุมนุมดวย

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย / ท่ีมา D1   
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ไมเชื่อม่ันเลย                                                                          เชื่อม่ันอยางมาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13% 12% 16% 16% 18% 7% 11% 6% 1% 1%

57% (280 ราย) 25% 19% (95 ราย)

ความความเช่ือมั่นวาเช่ือมั่นวาภายใน ภายใน 5 5 ปขางหนา ปขางหนา                                                                                                                                     
ประเทศประเทศไทยจะมีไทยจะมีบทบาทเปนบทบาทเปนผูนําในกลุมประเทศผูนําในกลุมประเทศอาเซี่ยนอาเซี่ยน

จํานวนตัวอยาง = 500 ราย  
( ) = จํานวนตัวอยาง
ท่ีมา D3- D4   

6%   ยังมีการคอรัปช่ัน/ การโกงกินบานเมือง
6%   ไมมีภาวะเปนผูนํา ไมกลาตัดสินใจ
9%   ผูนํา/ รัฐบาลไมเคยแกปญหาตาง ๆ ได

9%   การเมืองประเทศไทยไมนิ่ง/ ไมมั่นคง คงจะ
     ไมสามารถเปนผูนําประเทศอื่นได

10%   ไมไวใจ ไมเช่ือมั่น การบริหารงานของผูนํา
      ไมวายุคไหน

10%   ความสัมพันธกับเพื่อนบานไมดี แกไขปญหา
      ไมได

20%   ปจจุบันเศรษฐกิจตกตํ่า/ เศรษฐกิจไมดี 
      สินคาแพงคาครองชีพสูง รายไดตํ่า

29%   ประเทศแตกแยก ไมสามัคคีกัน ท้ังรัฐบาลและ
      ประชาชน

30%   การประทวงการชุมนุมยืดเย้ือ สงผลตอ
      ภาพลักษณ

4%   รัฐบาลมีผลงานรวมกับกลุมอาเซี่ยนอยูบอย ๆ 
     นาจะเปนผูนําได

9%   เมื่อมีการเลือกผูนําคนใหม ประเทศนาจะ
      ไดรับการพัฒนา

11%   ประเทศไทยมีเศรษฐกิจมั่นคง/ เศรษฐกิจดีขึ้น

12%   เช่ือวาระยะเวลา 5 ป ทุกอยางจะคล่ีคลาย
     ในทางท่ีดีท้ังเศรษฐกิจ, การเมือง

17%   ผูนําประเทศมีความเขมแข็ง กลาตัดสินใจ 
      แกสถานการณไดทันทวงทีรอบคอบ

18%   ประเทศไทยมีศักยภาพหลายดานดีกวา
      ประเทศอื่น ๆ

34%   รัฐบาล/ ผูนําปจจุบันมีความรูความสามารถ/ 
      เกงทุกดาน



การเปดรับสื่อการเปดรับสื่อ
ของคนกรุงเทพฯของคนกรุงเทพฯ
ในสภาวะปจจุบันในสภาวะปจจุบัน
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ขอมูลขาวสารท่ีสนใจบริโภคขอมูลขาวสารท่ีสนใจบริโภค

%

สภาพ
เศรษฐกิจ
ในประเทศ

สภาพ
การเมือง

ในประเทศ

ขาวสาร
ดานสุขภาพ / 

ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพ

ขาวสาร
ดานบันเทิง

ขาวสาร
ดาน

การศึกษา

ขาวสาร
ดาน

การทองเท่ียว
ในประเทศ

สภาพ
เศรษฐกิจ

ของ
ตางประเทศ

ขาวสาร
ดานการเงิน 
การลงทุน

ขาวสาร
ดานไอที 

เทคโนโลย่ี

สภาพ
การเมือง

ของ
ตางประเทศ

จํานวนตัวอยาง  500 ราย  / ท่ีมา C1   
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การติดตอสื่อสารในการติดตอสื่อสารในโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิรคเน็ตเวิรค

ใช %

ไมใช %

%

โซเชียลเน็ตเวิรค                                             
หรือเครือขายสังคมออนไลน                               

ที่เขาถึง/ ติดตอส่ือสาร

การเขาถึง/ ติดตอส่ือสาร                                 
ในโซเชียลเน็ตเวิรค                                      

หรือเครือขายสังคมออนไลน 

เว็บบอรด

(156 ราย)

( ) = จํานวนตัวอยาง / ขอ C2-C3

จํานวนตัวอยาง 500 ราย
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สื่อท่ีมีผลกับการกระตุนการซ้ือสินคาแตละประเภทสื่อท่ีมีผลกับการกระตุนการซ้ือสินคาแตละประเภท

ส่ือท่ีมีผลกับการกระตุนการซื้อสินคาแตละประเภท

1. 
อาหาร/ 
เคร่ืองด่ืม

2. 
เคร่ือง

แตงตัว/ 
เคร่ือง
ประดับ 

3. 
ท่ีอยู

อาศัย/ 
เคร่ือง

แตงบาน 

4.
เคร่ืองใช

ไฟฟา 

5. 
เคร่ือง
สําอาง 

6.
รถยนต/ 

รถ
จักรยาน 

7. 
สินคา/
บริการ

ดานการ
ทองเท่ียว 

8. 
สินคา/
บริการ
ดาน

การศึกษา 
% % % % % % % %

   ทีวี 93 74 76 83 81 86 84 82

   หนังสือพิมพ 56 41 49 51 43 44 51 59

   ปายโฆษณาตามรานคา ในหางฯ/ศูนยการคา 37 46 22 44 45 20 11 8

   นิตยสาร 35 54 35 25 57 31 49 33

   ใบปลิวโฆษณา 22 21 28 29 18 21 21 22

   การออกบูธ และนิทรรศการ 18 27 46 31 22 51 29 28

   วิทยุ 15 7 6 9 6 7 15 20

   ปายโฆษณากลางแจง 10 9 22 14 10 25 15 15

   เครือขาวสังคมออนไลน หรือโซเชียลเน็ตเวิรค 6 10 7 7 7 6 14 15

   มือถือ เชน SMS 3 3 2 2 2 1 2 2

   การโทรแจง/เสนอสินคา/บริการผานโทรศัพทมือถือ 1 2 2 1 2 2 1 4

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย  / ท่ีมา C4   
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สื่อท่ีมีผลกับการกระตุนการซ้ือสินคาแตละประเภทสื่อท่ีมีผลกับการกระตุนการซ้ือสินคาแตละประเภท

ส่ือท่ีมีผลกับการกระตุนการซื้อสินคาแตละประเภท

9. 
สินคา/
บริการ
ดาน

สุขภาพ

10. 
สินคา/
บริการ
ดาน

การเงิน

11. 
สินคา/
บริการ
ดาน
ความ
บันเทิง

12.
สินคา/
บริการ
ดาน

พระเคร่ือง 
วัตถุ

โบราณ

% % % %

   ทีวี 85 83 95 54

   หนังสือพิมพ 51 60 67 69

   ปายโฆษณาตามรานคา ในหางฯ/ศูนยการคา 20 8 16 11

   นิตยสาร 46 36 36 65

   ใบปลิวโฆษณา 23 25 13 33

   การออกบูธ และนิทรรศการ 26 28 7 25

   วิทยุ 16 16 34 15

   ปายโฆษณากลางแจง 10 9 11 8

   เครือขาวสังคมออนไลน หรือโซเชียลเน็ตเวิรค 9 14 11 9

   มือถือ เชน SMS 2 4 2 1

   การโทรแจง/เสนอสินคา/บริการผานโทรศัพทมือถือ 3 4 3 2

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย  / ท่ีมา C4   
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%

ทําหนาท่ี
ของตัวเอง
ใหดีท่ีสุด

ดําเนินการ
ตามพระราชดําริ 

การใชชีวิต
แบบพอเพียง

ทําความดี รู รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ 
ปฏิบัติตน 

และทําส่ิงตางๆ 
เพื่อสวนรวม

มากขึ้น

รักษา
ส่ิงแวดลอม

และปลูกตนไม

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 500 ราย / ท่ีมา D7   

ไมกอใหเกิด
ความ

เดือดรอนตอ
สวนรวม

ยึดมั่น
ในศีลธรรม

จรรยา

สิ่งท่ีอยากทํามากสิ่งท่ีอยากทํามากท่ีสุด                                                                                                      ท่ีสุด                                                                                                      
เน่ืองเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 7 รอบของรอบของในในหลวง ในหลวง ในป ป 25542554



สรุปสรุป



สรุป สรุป : : สถานการณโดยรวมสถานการณโดยรวม
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 จากการสํารวจของสมาคมวิจัยฯในไตรมาสแรกของป 2554 พบวามีคนกรุงเทพเพียงรอยละ 30 ที่มีความมั่นใจตอสภาวะเศรษฐกิจ 

ซ่ึงเปนจํานวนที่ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลสํารวจเมื่อปลายป 2553

 ทั้งนี้ส่ิงที่ยังสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนไดแกปญหาราคาสินคาและพลังงานที่แพงขึ้น จึงทําใหมีความ

กังวลในการครองชีพ นอกจากนี้ความไมมั่นคงทางการเมืองยังคงเปนปจจัยที่คนกรุงเทพกังวลอยูและดูเหมือนจะมีความกังวลเพ่ิม

มากกวาการสํารวจเมื่อปลายปที่แลว อีกทั้งปญหาดานสุขภาพก็อยูใน 5 อันดับแรกของส่ิงที่คนกรุงเทพกังวล

 ส่ิงที่คนกรุงเทพมีความกังวลดังกลาวขางตน มีผลตอพฤติกรรมและการใชชีวิตของคนกรุงเทพดังนี้

- มีการใชจายอยางประหยัดและระมัดระวังมากขึ้น หรือตองทํางานมากขึ้น เพ่ือใหกําลังซ้ือไมลดลงนัก 

- มีความสามารถในการเก็บออมไดนอยลง ขณะเดียวกันก็มีภาวการณเปนหนี้เพ่ิมขึ้น จึงตองการคําแนะนําดานแผนการเงินการ

          ลงทุนที่รัดกุมมากขึ้น

- มีความเครียด และความรูสึกมั่นคงของครอบครัวนอยลง จึงตองการแผนการดูแลสุขภาพเพ่ือจะไดไมเปนภาระของครอบครัว 

          รวมทั้งตองการกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพจิต

- ความสมดุลในชีวิตการงานและสวนตัวลดลง ซ่ึงจะมีผลตอความสัมพันธภายในครอบครัวอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของคนไทยในการ

          นํามาซ่ึงความสุข

- ไมกลาลงทุน ทําธุรกิจ เพราะไมแนใจในนโยบายทางการเมือง

- สังคมไมมีความเปนเอกภาพ มีความคิดแตกแยก (ผลจากการเมือง)

 แมวาจะมีปจจัยกดดันขางตน แตดัชนีความสุขของคนกรุงเทพก็ยังนับอยูในระดับที่สูง คือรอยละ 74 กลาววามีความสุข/มีความสุข

มาก เนื่องจากมีสังคมของครอบครัวที่อบอุน

แมวาสถานการณการเมืองจะมีความนิ่งมากขึ้น แตจากผลกระทบของราคาสินคาและคาครองชีพทําให
ความม่ันใจของคนกรุงเทพตอสภาวะเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น คนกรุงเทพมีการปรับตัวมากขึ้นแตก็ยัง
ตองการแผนสนับสนุนเพ่ือใหการใชชีวิตมีความม่ันคงยิ่งขึ้น
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 ในการออมเงิน พบวาโดยสุทธิคนกรุงเทพมีจํานวนผูที่มีเงินออมนอยลง อยางไรก็ตามรูปแบบการออมเงินของคนกรุงเทพมีความ

หลากหลายมากขึ้น กลาวคือแมวาสวนใหญจะนําเงินฝากธนาคาร (83%) แตมีบางสวนที่ออมเงินโดยการซ้ือทองคํา พันธบัตร หุน/

ตราสาร และประกัน

 ในดานหนี้สิน พบวาคนกรุงเทพจํานวน 12% ยังมีหนี้นอกระบบ แตเปนจํานวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อปลายปที่แลวที่

พบวามีจํานวน 17%

 สําหรับการซ้ือสินคาที่เปนสินคาถาวรหรือสินคาเพ่ือการลงทุนในอีก 6 เดือนขางหนา พบวาคนกรุงเทพจํานวน 40% มีแผนจะซ้ือโดย

สวนใหญตองการซ้ือเปนที่อยูอาศัย รถยนต ทองคํา และโทรศัพทมือถือ ทั้งนี้สัดสวนของผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่

จํานวนผูตองการซ้ือคอมพิวเตอรลดลงเมื่อเทียบกับการสํารวจเมื่อปลายปที่แลว

 นอกจากนี้คนกรุงเทพฯก็มีการปรับตัวในการใชชีวิต ดวยการใชจายที่ระมัดระวังมากขึ้น ใชชีวิตในบานมากขึ้น ซ้ือสินคาที่จําเปนและ

ลดการใชสินคาฟุมเฟอย

คนกรุงเทพฯที่มีเงินออมมีนอยลง จึงมีความระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น และจํานวนผูที่เปนหนี้
นอกระบบก็ลดลง ทั้งนี้คนกรุงเทพมีความเชื่อม่ันกับตลาดทุนมากขึ้น
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 ประเภทของขอมูลขาวสารที่คนกรุงเทพใหความสนใจมาก ไดแก ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง รองลงมาเปน

ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และบันเทิง

 ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง เปนที่สนใจของคนกรุงเทพทุกเพศทุกวัย แตขอมูลขาวสารดานอื่นๆเปนที่

สนใจแตกตางกัน กลาวคือ คนวัยหนุมสาว (18-29 ป) สนในขาวสารดานบันเทิง ทองเที่ยว ไอที การศึกษาและการพัฒนา

ผลิตภัณฑมากกวาคนในวัยอื่นๆ สวนคนวัยกลางคน (30-49 ป) สนใจขาวสารดานการเงินการลงทุนมากกวาวัยอื่น และคนสูงวัย 

(40 ปขึ้นไป) สนใจขาวสารดานสุขภาพมากกวาวัยอื่นๆ

 สําหรับการติดตอส่ือสารในโซเชียลเน็ตเวิรค พบวา 31% ของคนกรุงเทพใชชองทางนี้ในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงสวนใหญเปน

Facebook รองลงมาใช MSN และ Hi5 อยางไรก็ตามการติดตอส่ือสารในชองทางนี้ยังจํากัดอยูในกลุมคนวัย 18-39 ป มากกวาวัย

อื่นๆ

 สําหรับส่ือที่มีผลกับการกระตุนการซ้ือสินคาของคนกรุงเทพ พบวา ส่ือโทรทัศนและหนังสือพิมพยังเปนส่ือที่มีอิทธิพลหลักของ

สินคาทุกประเภท นอกเหนือจากนี้ ส่ือนิตยสาร ปายโฆษณา และการออกบูธ/นิทรรศการ ก็นับวาสามารถกระตุนการซ้ือสินคาหลาย

ประเภทของคนกรุงเทพ ในขณะที่ส่ือออนไลนยังนับวามีบทบาทนอยอยู

คนกรุงเทพใหความสนใจขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจและการเมืองอยางใกลชิด รวมถึงขาวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ และแมวาสื่อออนไลนจะเขาถึงคนกรุงเทพมากขึ้น แตยังมีผลกับการกระตุนการ
ซื้อสินคาของคนกรุงเทพฯ นอยกวาสื่อออฟไลนอยูมาก 
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 แมคนกรุงเทพจํานวนมากจะเบื่อหนายและมีความกังวลกับการชุมนุมทางการเมือง แตกิจกรรมดังกลาวก็มีสวนกระตุนในการ

พัฒนาการเมืองไทย เพราะเห็นวาเปนการใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และเปนชองทางหนึ่งในการแสดงพลัง

ของประชาชนเพ่ือใหนักการเมืองไมอยูนอกกรอบมากเกินไป 

 จากผลงานของรัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวระ ในชวง 2 ปที่ผานมา พบวามีคนกรุงเทพเพียง 1% ที่

พอใจมาก 33% รูสึกพอใจ ในขณะที่จํานวน 43% ไมคอยพอใจ และ 23% ไมพอใจเลย

 ผลงานสําคัญของรัฐบาลที่นํามาซ่ึงความพอใจของคนกรุงเทพ ไดแก การมีสวัสดิการฟรี (เรียนฟรี รถเมลฟรี ไฟฟาฟรี) ผลงานอื่นๆ

มาจากวิธีการบริหารที่แกปญหาตางๆใหมีความสูญเสียนอยและมีความพยายามตั้งใจ ในทางตรงขาง ผลงานสําคัญของรัฐบาลที่

นํามาซ่ึงความไมพอใจของคนกรุงเทพ ไดแก ยังไมเห็นผลงานการแกปญหาที่ชัดเจน  ยังมีความแตกแยกการประทวงบอยคร้ัง

 ปญหาสําคัญที่คนกรุงเทพฝากไวใหกับรัฐบาลชุดใหมในการเลือกตั้งคร้ังตอไป สวนใหญเปนปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม และการคมนาคม ไดแก เร่ืองสินคาราคาแพง (66%) การบริหารการจราจร (46%) ยาเสพติด 43%) ความขัดแยงทาง

การเมือง (37%) การรักษาพยาบาลที่แพง (39%) ภาวะโลกรอน (34%) และคอรัปช่ัน (28%)

 เมื่อพิจารณาความเช่ือมั่นของคนกรุงเทพตอศักยภาพของประเทศไทยในการเปนผูนําในกลุมประเทศอาเซียน จํานวนมากกวาคร่ึง

ยังไมเช่ือมั่น โดยกลาววาปจจัยที่จะสงเสริมศักยภาพดังกลาวไดแก การดําเนินนโยบายตางประเทศ ภาวะผูนํา ความมั่นคงทางการ

เมือง ความเปนเอกภาพของคนไทย และความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย

ผลงานของรัฐบาลใน 2 ปที่ผานยังไมเขาตาคนกรุงเทพ โดยปญหาหลักที่ตองการใหรัฐบาลแกไข
ไดแก การดูแลราคาสินคา ยาเสพติด ความเปนเอกภาพกลุมการเมืองตางๆ การบริหารการจราจร 
และการดูแลสุขอนามัยใหประชาชน
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