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รายงานผลการวิจัย :

8 พฤษภาคม 2555

ThaiView 17ThaiView 17
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ท่ีมาและวัตถุประสงคท่ีมาและวัตถุประสงค

 เพ่ือนําเสนอความเห็นของคนกรุงเทพฯ ซึ่งอาจเปนประโยชน ตอหนวยงานราชการและ
เอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุงสังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ และการบริการ
ที่สอดคลองตอความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดยจัดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของคนกรุงเทพฯในประเด็นที่นาสนใจตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

 กลุมตัวอยาง 400 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 : 27 มีนาคม – 17 เมษายน 2555
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ขอบเขตและวิธีการศึกษา
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เน้ือหาสาระของการวิจัยเน้ือหาสาระของการวิจัย

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีตอสถานการณโดยรวมของประเทศไทย
• ความมั่นใจตอสภาพเศรษฐกิจของตัวเอง
• ส่ิงที่เปนกังวล และตองการใหมีการแกไข
• ความสุขของคนกรุงเทพฯ

การใชจายของคนกรุงเทพฯ
• รายการใชจาย
• การปรับตัวภายใตสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
• การออมเงินและหน้ีสิน
• การรับรูตอพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก

ความคิดเห็นตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• การรับรูตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
• ความคิดเห็นที่มีตอประเทศไทย หลังจากการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน
• การเตรียมความพรอมในการเปนประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความเห็นและความรูสึกตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิต           
ในรัฐบาลใหม

• สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เปรียบเทียบกับอดีต
• จุดแข็งของประเทศไทยที่จะนําไปสูการเปนผูนํากลุมอาเซียน
• จุดดอยที่อาจเปนอุปสรรคตอประเทศไทย ในการเปนผูนํากลุมอาเซียน



คนกรุงเทพฯคนกรุงเทพฯ
กับสภาพการณโดยรวมกับสภาพการณโดยรวม



ความมั่นใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความมั่นใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 12 12 เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ชวงเวลาการสํารวจ
ThaiView 13

มี.ค. 2553
ThaiView 14

ส.ค. 2553
ThaiView 15

ก.พ. 2554
ThaiView 16

ส.ค. 2554
ThaiView 17
เม.ย. 2555

% ความมั่นใจ 36% 33% 30% 44% 39%

การเปล่ียนแปลง +17% -3% -3% +14% -5%

จํานวนตัวอยาง = 400 ราย   ท่ีมา : ขอ A3
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ส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพฯ ส่ิงท่ีสรางความกังวลใจใหคนกรุงเทพฯ 55  อันดับแรก อันดับแรก 

%

เปรียบเทียบกับการสํารวจ
เมื่อ ส.ค. 2554
(ThaiView 16)

+32
+18
+8
+5

+17
+14
+13
+4

+14
+9

+12
+7
+9
+8
+4
+5
+9
+4
+3

   ราคาสินคา และพลังงานแพง (เชน ไฟฟา น้ํามัน กาซ)
   ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า

   ปญหายาเสพติด
   การมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ และใชจายในดานตางๆ

   การเอาเปรียบผูบริโภค
   ปญหาโลกรอน

   การกระทําท่ีไมถูกตอง/ การโกงกินของขาราชการ/ ปญหาคอรัปช่ัน
   ปญหาการจราจร

   เสถียรภาพ/ ความมั่นคงทางการเมือง
   ปญหาอาชญากรรม และการกระทําผิดกฎหมาย

   ปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
   ปญหาการประทวง/ การชุมนุม

   ภาวะการณวางงาน
   สภาวะผูนําของรัฐบาล

   ความเส่ือมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม
   การศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชน

   การปองกัน และแกปญหาน้ําทวม
   ปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี

   ปญหาดานสุขภาพ

จํานวนตัวอยาง = 400 ราย   ท่ีมา : ขอ A1



   ทําใหเกิดอาชญากรรม รูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 59%
   กลัวลูกหลานติดยาเสพติด 30%
   เปนหวงลูกหลานกลัววาจะไมมีคุณภาพชีวิต 4%
   ทําใหเสียภาพลักษณของประเทศ 4%
   เพ่ือนติดยาเสพติดแลวมายืมเงิน ไมรูวาจะไดคืนเมื่อไร 4%
   ส่ิงเสพติดทําลายสุขภาพ ทําใหมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น 4%
   กลัวบุคคลในครอบครัวไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 4%
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ผลตอชีวิต จากส่ิงท่ีสรางความกังวลใจ ผลตอชีวิต จากส่ิงท่ีสรางความกังวลใจ 5 5 อันดับแรก อันดับแรก ((11))

1. ราคาสินคา และพลังงานแพง (เชน ไฟฟา นํ้ามัน กาซ) (202 ราย)

2. ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  (54 ราย)

เหตุผลจากคนท่ีตอบอันดับ 1

3. ปญหายาเสพติด (24 ราย)

จํานวนตัวอยาง = 400 ราย   ท่ีมา : ขอ A2

   รายไดไมพอกับรายจาย/ คาใชจายสูงแตรายไดเทาเดิม 57%
   ทําใหตนทุนสูง ไดกําไรนอยลง 17%
   สินคามีราคาแพง ทําใหของท่ีไดมีปริมาณนอย 11%
   ราคาสินคาแพง ตองใชจายเงินซื้อสินคามากขึ้น ทําใหไมมีเงินเก็บออม/ เก็บเงินไดนอยลง 9%
   ราคาสินคาแพง ตองใชจายอยางประหยัดมากขึ้น 6%

   ราคาสินคาแพง ทําใหรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย/ คาใชจายสูง แตรายไดเทาเดิม 54%
   ไมคอยมีลูกคาเขาราน ทําใหรายไดลดลง 19%
   สินคาแพงขึ้นเพราะตนทุนสูง ทําใหไดกําไรนอยลง 17%
   เศรษฐกิจแยลง ทําใหการซื้อสินคาตองระมัดระวังมากขึ้น 7%
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ผลตอชีวิต จากส่ิงท่ีสรางความกังวลใจ ผลตอชีวิต จากส่ิงท่ีสรางความกังวลใจ 5 5 อันดับแรก อันดับแรก ((22))

5. การเอาเปรียบผูบริโภค (13 ราย)

4. การมีเงินไมเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพ และใชจายในดานตางๆ (26 ราย)

เหตุผลจากคนท่ีตอบอันดับ 1จํานวนตัวอยาง = 400 ราย   ท่ีมา : ขอ A2

   คาครองชีพสูง รายจายมากกวารายรับทําใหมีเงินไมพอใชจาย/ ทําใหความเปนอยูคอนขาง 
       ลําบาก/ ตองกินอยูอยางประหยัด

65%

   ตองเปนหนี้ เพราะเงินไมพอใช 19%
   มีรายไดไมพอใช ไมสามารถซื้อสินคาตามท่ีตองการได 8%
   ตองทํางานหนักมากขึ้น เพ่ือใหมีเงินพอใช 8%
   ไมมีเงินใช ทําใหรูสึกเครียด 4%
   เงินไมพอเล้ียงชีพ อาจทําใหเกิดปญหาครอบครัว 4%

   ราคาสินคาแพงขึ้น โดยไมคํานึงวาผูบริโภคจะเดือดรอน ทําใหรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย 62%
   ผูผลิตบางรายลดตนทุนในการผลิตสินคา ทําใหสินคาดอยคุณภาพ แตสินคาราคาสูงขึ้น 
       รูสึกไมพอใจ เหมือนถูกเอาเปรียบ

15%

    มีการปรับราคาสินคาเพ่ิมขึ้น ทําใหซื้อของไดนอยลง 8%
   ไดสินคาไมตรงกับฉลากสินคา ไมมีคุณภาพ 8%
   รัฐบาลกับนายทุนกักตุนสินคา ทําใหราคาสินคาเสียหาย 8%
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ระดับความสุขของคนกรุงเทพฯ ระดับความสุขของคนกรุงเทพฯ 

เหตุผลที่มีความสุข (352 ราย)

จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 400 ราย ,  ( ) = จํานวนตัวอยาง

ระดับความสุข

เหตุผลที่ไมมีความสุข (48 ราย)

ท่ีมา : ขอ A4

   รายไดไมพอกับคาใชจาย00 42%

   สินคาราคาแพง/ คาใชจายตางๆ สูงขึ้น/ 
      คาครองชีพสูงขึ้น 29%

   รายไดนอยลงจากเดิม 17%

   กังวลเร่ืองการงานในอนาคต เชน ถูกเลิกจาง 
      รายไดลดลง เรียนจบไมมีงาน/ งานท่ีทํา
      ยังไมมั่นคง

4%

   ครอบครัวอบอุน/ ไมมีปญหาเร่ืองครอบครัว 39%

   มีเงินทองพอใช/ ไมขัดสน 14%

   ใชจายอยางพอเพียง/ ใชชีวิตตามเศรษฐกิจ
      พอเพียง 14%

   มีหนาท่ีการงานมั่นคง/ ประสบความสําเร็จในเร่ือง
      การงาน 9%

   ทําตัวใหมีความสุข เชน ไมคิดมาก/ ไมยึดติด
      กับอะไร/ ปลอยวาง สวดมนตไหวพระ 7%

   ไมมีภาระหนี้สิน 6%



การใชจายการใชจาย
ของคนกรุงเทพฯของคนกรุงเทพฯ



การออมเงินในป การออมเงินในป 25552555
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( ) = จํานวนตัวอยาง    ท่ีมา B2/B4 0=Negligible 

   การออมเงินฝากทางธนาคาร

   การซื้อทองคํา และการลงทุนในตลาดซื้อขาย
ลวงหนาตลาดทองคํา (Future Gold) 

   การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

   ประกันชีวิต

   กองทุนรวม

   การลงทุนในตลาดหุน

   สลากออมสิน

   การลงทุนตราสารหนี้

   การลงทุนในตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร

   ลงหุนสหกรณ/ สหกรณออมทรัพย

   การลงทุนในหุนกู

   ไมทราบ ยังไมไดคิดวางแผนใดๆ
%

รูปแบบการออมเงิน
(400 ราย)

รูปแบบการลงทุน
(24 ราย)
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การออมเงิน และหน้ีสินในป การออมเงิน และหน้ีสินในป 25552555  เปรียบเทียบกับป เปรียบเทียบกับป 25542554

%

จํานวนตัวอยาง = 400 ราย   ท่ีมา : ขอ B1 / B5

%

การออมเงิน หน้ีสิน



การรับรูตอพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝากการรับรูตอพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก

ทราบ

( ) = จํานวนตัวอยาง           ท่ีมา B2.1/ B2.2/ B3
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ไมทราบ

การรับรูตอการออก พรบ.
คุมครองเงินฝาก (400 ราย)

ฝากเงินในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

กระจายเงินฝากในหลายๆ ธนาคาร

นําเงินไปลงทุนมากขึ้นและ
ลดจํานวนเงินฝากในธนาคารลง

ไมทราบ ยังไมไดคิดวางแผนใดๆ

ลักษณะของ
แนวโนมการฝากเงิน (296 ราย)

ฝากเงินกับธนาคารใหญ

ฝากเงินกับ
ธนาคารเล็ก

ไมแนใจ

การจัดสรรเงินฝาก
ตามพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝาก (400 ราย)
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ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซื้อในอีก ประเภทสินคาท่ีวางแผนจะซื้อในอีก 66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

%จํานวนตัวอยาง = 400 ราย
ท่ีมา : ขอ B7

   รถยนต

   ท่ีอยูอาศัย

   เคร่ืองโทรศัพทมือถือ

   ทองคํา

   คอมพิวเตอร โนตบุค (แล็ปท็อป)

   เคร่ืองใชไฟฟา

   ประกันชีวิต

   มอเตอรไซค

   คอมพิวเตอร แท็บเบล็ต (ไอแพด)

   หุน/กองทุน/ ตราสารหนี้ / พันธบัตรรัฐบาล

   กลองถายรูป

   สินคาเพ่ือความบันเทิง เชน โฮมเธียเตอร, เกม, DVD

   คอมพิวเตอร แบบต้ังโตะ

   ไมมีแผนจะซื้อสินคาในอีก 6 เดือนขางหนา

เปรียบเทียบกับ
การสํารวจ

เมื่อ ส.ค. 2554
(ThaiView 16)

+3

-2

ไมเปล่ียนแปลง

-2

ไมเปล่ียนแปลง

ไมเปล่ียนแปลง

-4

-1

-1

-1

-1

-2

-1

+10

(ทองปพรรณ 7, ทองคําแทง 2)

(สมารทโฟน 6, แบบธรรมดา 3)
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พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ภายใตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันพฤติกรรมการดําเนินชีวิต ภายใตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

%จํานวนตัวอยาง = 400 ราย
ท่ีมา : ขอ B8

   จับจายซื้อสินคาเทาท่ีจําเปน

   ลดการทานอาหารนอกบาน

   ใชเวลาอยูบานมากขึ้น 

   เลือกซื้อสินคาท่ีลดราคาหรือจัดรายการสินคาพิเศษ

   ลดคาใชจายในการบันเทิง เชน ดูหนัง เท่ียวผับ บาร

   ลดการใชสินคาฟุมเฟอย/ย่ีหอแพงๆ (Brand Name)

   ซื้อสินคาในปริมาณมากขึ้นเพ่ือใหไดราคาท่ีถูกลง

   ทํางานพิเศษ/ O.T. เพ่ือหารายไดมากขึ้น

   หันมาเส่ียงโชคมากขึ้น เชน ซื้อลอตเตอร่ี ซื้อหวยบนดิน ฯลฯ

   ลดคาใชจายท่ีไมจําเปน

   ชะลอการซื้อสินคาท่ีตองใชเงินจํานวนมาก เชน บาน รถยนต

   ใหความสําคัญกับการออมเงินมากขึ้น



ความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ((AEC)AEC)



   เปนการรวมตัวของประเทศในเขตเอเซีย เพื่อทําธุรกิจรวมกัน/ 
รวมมือทางการคา

   เปนการคาเสรีรวมกันในกลุมประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

   มีการคาการลงทุนรวมกันของกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

   การประชุมรวมกันทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน/ 
ประชุมทางเศรษฐกิจในกลุมอาเซียน 3 ป ตอครั้ง
   เปนความรวมมือในการลงทุนและชวยเหลือกัน 

ทางดานเศรษฐกิจในกลุมอาเซียน
   มีการสงสินคาของกลุมอาเซียนเขามาแขงขันโดยไมตองเสียภาษีนําเขา-สงออก/ 

การเปดเสรีทางเศรษฐกิจโดยไมตองเสียภาษี
   การคาขายที่มีขอตกลงรวมกันสงสินคา แลกเปล่ียนกันในกลุมประเทศอาเซียน

   3 ปขางหนาประเทศในอาเซียนจะไรพรมแดน ไมเสียภาษี/ ไมตองมีวีซา 
ทําใหไปมาหาสูกันงายข้ึน/ เปดโอกาสใหตางประเทศเขามาลงทุนงายข้ึน

   การคาขายขามประเทศเพื่อนบาน/ การคาขายในประเทศอาเซียนอยางอิสระ

   มีกลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมารวมกันเปนหน่ึงเดียว
และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งทางดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ

   การจัดต้ังสมาคมเพื่อรวมกันของกลุมประเทศอาเซียน วางแผนแลกเปล่ียนแรงงานระหวางประเทศ

   แรงงานไทยและแรงงานตางชาติสามารถไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียนไดเสรี 
โดยมีการฝกอบรมภาษาอังกฤษใหกับแรงงาน

   มีการเปดการคาเสรีรวมกับกลุมประเทศในอาเซียนพัฒนาทางดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ

   เปดการเรียนภาษาอังกฤษ, จีน, ญ่ีปุน ใน 10 ประเทศในกลุมอาเซียนไดสื่อสารกันงายข้ึน

   การเปดการคา การลงทุน อยางเสรี ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต

   อ่ืนๆ

   ไมระบุ
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การรับรูตอ การรับรูตอ ““ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ” ((AEC)AEC)

%

จํานวนตัวอยาง = 195 ราย
ท่ีมา : ขอ C1, C1.1

ขอมูลท่ีเคยไดยินเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคยไดยิน
เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เคย

ไมเคย



ความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศไทย หลังจากเขารวมเปนสมาชิก ความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศไทย หลังจากเขารวมเปนสมาชิก AECAEC
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%

%T2B

39%

78%

50%

81%

75%

73%

43%

65%

45%

46%

70%

52%

78%

61%

สินคาอุปโภคบริโภคราคาแพงขึ้น

คนไทยมีโอกาสในการไปทํางานในประเทศกลุมอาเซียนมากขึ้น

คนไทยจะมีปญหาการวางงานมากขึ้นเพราะจะมีแรงงาน 
จากประเทศกลุมอาเซียนมาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น

ธุรกิจของคนไทยจะขยายตัวมากขึ้น

คนไทยจะเรียนรูภาษาของประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น

ประเทศไทยจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนอยูมากขึ้น

สังคมไทยจะมีปญหาเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

จะเกิดปญหาสมองไหลออกจากประเทศไทยมากขึ้น

จะมีปญหาเร่ืองโรคระบาดมากขึ้น

ปญหาเร่ืองความขัดแยงเร่ืองชายแดนกับกลุมประเทศอาเซียนจะลดลง

เพิ่มอํานาจการตอรองของประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียนในเวทีโลก

ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางดานพลังงานมากขึ้น

ประเทศไทยจะมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้น

คนไทยจะมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น

จํานวนตัวอยาง  195 ราย  / ท่ีมา C2
  



   พัฒนาการทํางานหรือพัฒนาธุรกิจ
ใหมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น

   ศึกษาภาษาของประเทศกลุมอาเซียน
และภาษาอังกฤษมากขึ้น

   มองหาโอกาสในการทําธุรกิจ
ในประเทศกลุมอาเซียน

   ลงทุนมากขึ้น

   ออมเงินมากขึ้น

   ไมจําเปนตองทําอะไรเลย

   ไมทราบ
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การเตรียมพรอมในการเขารวมเปนสมาชิก การเตรียมพรอมในการเขารวมเปนสมาชิก AECAEC

%

จํานวนตัวอยาง = 195 ราย
ท่ีมา : ขอ C3, C4

   พัฒนาดานการศึกษา

   พัฒนาบุคคลากรภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ลดปญหาคอรัปช่ัน

   พัฒนาระบบการเมืองใหมีประสิทธิภาพ

   วางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจในเชิงรุก

   รูเทาทันนโยบายของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

   วางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจอยางรัดกุม

   พัฒนาระบบพื้นฐานดานเทคโนโลยี

   ไมทราบ
%

การเตรียมพรอมของคนไทย การเตรียมพรอมของรัฐบาลไทย



สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และการดําเนินชีวิตในรัฐบาลใหมและการดําเนินชีวิตในรัฐบาลใหม
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ความรูสึกตอสภาพเศรษฐกิจความรูสึกตอสภาพเศรษฐกิจ, , สังคม และการดําเนินชีวิต สังคม และการดําเนินชีวิต 
ในรัฐบาลใหม เปรียบเทียบกับรัฐบาลท่ีแลวในรัฐบาลใหม เปรียบเทียบกับรัฐบาลท่ีแลว

จํานวนตัวอยาง  195 ราย  / ท่ีมา D1   

%

                      เศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม

ความเปนอยูของประชาชนในเมือง

ความเปนอยูของประชาชนในชนบท

ความสะดวกในการทํามาหากิน มีรายได

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

การแกปญหายาเสพติด

การแกปญหาคอรัปช่ัน

ความปรองดองในสังคม



ศักยภาพหรือจุดแข็งของประเทศไทย ศักยภาพหรือจุดแข็งของประเทศไทย 
ท่ีอาจนําไปสูการเปนผูนําในกลุมอาเซียนท่ีอาจนําไปสูการเปนผูนําในกลุมอาเซียน
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จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 400 ราย / ท่ีมา D2   

   เปนผูนําดานการทองเท่ียว/ มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลก 24%

   อุตสาหกรรมสงออกดานการเกษตรท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชาวตางชาติ เชน ขาวหอมมะลิ, ยางพารา, ผลไม 21%

   เปนผูนําการสงออก ดานสินคาเกษตรกรรม เชน ขาวหอมมะลิ, มันสําปะหลัง 8%

   มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในหลายๆ ดาน เชน ดานวิชาการ, ดานแรงงาน, ดานงานฝมือ 7%

   มีพื้นท่ี/ แหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ สามารถปลูกและผลิตอาหารไดเอง โดยท่ีไมตองส่ังนําเขา
      จากตางประเทศ 7%

   มีเอกลักษณและวัฒนธรรมเปนของตัวเอง เปนท่ีช่ืนชอบของชาวตางชาติ 5%

   มีขาวเปนสินคาหลักในการสงออก 4%

   มีอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออกอยางกวางขวาง 4%

   มีชาวตางชาติเขามาลงทุนมากขึ้นทําใหเศรษฐกิจโดยรวมเขมแข็ง 4%

   มีมนุษยสัมพันธท่ีดี/ ย้ิมแยมแจมใส/ เปนมิตรกับชาวตางชาติ 4%

   มีพื้นท่ีทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย 3%

   ผลิตสินคา OTOP สงออกจนเปนท่ียอมรับของชาวตางชาติ เชน ผลิตภัณฑผาไหมไทย 3%

   มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกกวาประเทศเพื่อนบานจนเปนศูนยกลางคมนาคมทางการคาโลก 3%

   ความมีน้ําใจของคนไทยท่ีชวยเหลือซึ่งกันและกันท้ังคนไทยและคนตางประเทศ 3%

   รสชาติอาหารไทย เปนท่ียอมรับของชาวตางชาติทําใหดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในประเทศไทยมากขึ้น 2%

   มีเงินในกองคลังมากทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศดูมั่นคงกวาประเทศเพื่อนบาน 2%

   อื่นๆ 7%

   ไมม/ี ไมทราบ 16%



จุดดอยท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการเปนผูนําในกลุมอาเซียนจุดดอยท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการเปนผูนําในกลุมอาเซียน
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จํานวนตัวอยางท้ังหมด = 400 ราย / ท่ีมา D3   

   ปญหาความรุนแรงการขัดแยงทางการเมือง/ เสถียรภาพทางการเมืองไมมั่นคง 48%

   ปญหาเร่ืองการคอรัปช่ันสงผลตอความนาเช่ือถือของชาวตางชาติ 18%

   ปญหาการคายาเสพติด แหลงอบายมุขและส่ิงผิดกฎหมายตางๆ ภายในประเทศ 6%

   การศึกษาลาหลัง/ การขาดการศึกษา/ การศึกษาท่ีไมไดมาตรฐานตํ่ากวาเกณฑ 6%

   การขาดความรูทางดานการใชภาษาตางประเทศ 5%

   ผูนํารัฐบาล/ บุคลากรไมมีความสามารถในการบริหารประเทศ/ ขาดความรู/ ขาดประสบการณดานการบริหาร 4%

   มีเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมท่ีลาสมัย/ พัฒนาเทคโนโลยีชากวาประเทศหนึ่ง 3%

   ไมสามารถแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได 3%

   ปญหาเร่ืองการโจรกรรม อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน 2%

   ปญหาการวางงาน/ มีคนยากจนเยอะ 2%

   คาครองชีพสูงมากเกินไป 2%

   อื่นๆ 9%

   ไมม/ี ไมทราบ 13%
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สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอ
โทร. 02 440 0140


