
ThaiView 2014ThaiView 2014ThaiView 2014ThaiView 2014

19 สิงหาคม 2557 19 สงหาคม 2557



ที่มาและวัตถุประสงคที่มาและวตัถุประสงค

เพื่อสงเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดย
จัดทําการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของคนไทยในประเด็น
ี่  ใ  ี่ ป ป โ   ั โทีนาสนใจตางๆ ทีเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม

ื่ ็ ป ไ ึ่ ปเพือนําเสนอความเห็นของประชาชนชาวไทย ซึงอาจเปน
ประโยชน ตอหนวยงานราชการและเอกชน ในการ
พัฒนาและปรับปรุงสังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ 
และการบริการ ที่สอดคลองตอความตองการที่แทจริง
ของประชาชน 
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ขอบเขตและวิธีการศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษา

กลุมตัวอยางทั่วประเทศ 600 คน โดยแบงเปนประชาชนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 300 คน ภาคเหนือ 100 คน ภาคใต 
100 ั ั ี ื 100

ชาย
50%

หญิง 
50%

100 คน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 คน
 อายุ 18 ปขึ้นไป

 รายไดครอบครัว ≥10,000 บาท/เดือน
ต่ํากวา

วิธีการเก็บขอมลู: กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเองผาน
แบบสอบถามออนไลน

ตากวา
10,000 บาท 

8%
85,000 บาท 
หรือมากกวา 

15%

ไมระบุ 3%

ระยะเวลาเก็บขอมูล : 1 – 17 กรกฎาคม 2557
10,000-

34,999 บาท 
32%

35,000-
49,999 บาท 

20%

50,000-
84,999 บาท 

24%

ั ิ ั ั ป ิ ั ิ20%

66%ปริญญาตรี

26%

13%

12%

10%

13%

พนักงานบริษัทเอกชนระดับปฏิบัติการ
นักเรียน/นักศึกษา

อาชีพอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชนระดับผูบริหาร (ตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไป)

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

15%

10%

ปริญญาโท

ปวช./ปวส.

ั ึ

13%

7%

8%

3%

3%

ขาราชการ/พนกงานรฐวสาหกจ
ลูกจางทั่วไป (มีสังกัด)

เจาของกิจการ
รับจางทั่วไป (ไมมีสังกัด)

แมบาน/พอบาน (แตงงานแลว และไมไดทํางาน)
่ 8%

1%

มัธยมศึกษา

ปริญญาเอก

2%

1%

1%

2%

วางงาน (อายุต่ํากวา 50 ป)
เกษียณ (อายุ 50 ปขึ้นไป)

คาขาย (เชน แผงลอย รถเข็น)
อื่นๆ (โปรดระบุ) 3



เนื้อหาสาระของการวิจัยเนื้อหาสาระของการวิจัย

สภาพการณโดยรวมของประเทศ

ความสุขของคนไทย

รปแบบการใชชีวิตของคนไทยรูปแบบการใชชวตของคนไทย

ทัศนคติที่มีตอประเทศผูผลิตสินคา
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เนื้อหาสาระของการวิจัยเนื้อหาสาระของการวิจัย

สภาพการณโดยรวมของประเทศ

ความสุขของคนไทย

รปแบบการใชชีวิตของคนไทยรูปแบบการใชชวตของคนไทย

ทัศนคติที่มีตอประเทศผูผลิตสินคา
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ความมั่นใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา ความมั่นใจตอสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลา 1212  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ถึงแมวาเหตุการณทางการเมืองของประเทศเปนสาเหตุหลักที่ทําใหประชาชนขาดความมั่นใจทาง
เศรษฐกิจ แตการเขามาของ คสช. ทําใหคนไทยมั่นใจวาจะชวยแกปญหาเศรษฐกิจ และชวยสรางความ
เชื่อมั่นได

มั่นใจมาก

คอนขางมั่นใจ 27%

6%
การบริหารจัดการเงินและการพฒันาตนเอง 21%
การแกไขปญหาของคสช 19%

เหตุผลหลกัที่ทําใหคณุมั่นใจ

คอนขางมนใจ

่ 54%

27% การแกไขปญหาของคสช 19%
คสช. ชวยสรางความเชื่อมั่น 16%
การเมืองคลื่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น 12%
มีมาตรการที่เปนรูปธรรม/เห็นผล 10%
เศรษฐกิจดีขึ้น 8%ไมคอยมันใจ

ไมมั่นใจเลย 11%

54% เศรษฐกจดขน 8%
อื่นๆ 9%

เหตุผลหลกัที่ทําใหคณุไมมั่นใจ

ไมทราบ 3%
11%

การเมืองการปกครองของรัฐบาล เชน ความไม
แนนอน ความวุนวาย 31%

คาครองชีพแพง 17%
ไมมั่นใจในเศรษฐกิจ 10%ไมมนใจในเศรษฐกจ 10%
รายไดไมเหมาะสมกบัรายจาย 10%
เศรษฐกิจตกต่ํา 10%
ปญหาสังคม เชน ความขัดแยง ความเลื่อมล้ํา 6%
ื่ 13%

A5. คุณมีความมั่นใจมากนอยเพียงใดวา ในชวงเวลา 12 เดือนจากนี้ไป สภาวะเศรษฐกิจของตัวคุณเอง จะดีขึ้นกวาที่เปนอยูทุกวันนี้

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง

อืนๆ 13%
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ความกังวลใจเกี่ยวกับปญหาทางเศรความกังวลใจเกี่ยวกับปญหาทางเศรษษฐกิจฐกิจ

คนไทยเกือบทั้งหมดมีความกังวลเรื่องราคาสินคาและพลังงานมากที่สุด ขณะที่ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําและ
การมีเงินไมเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพเปนสิ่งที่คนไทยกังวลในระดับรองลงมา

91%
ราคาสินคา และพลังงานแพง (เชน ไฟฟา น้ํามัน

 )

67%

91%

ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา

กาซ)

47%

61%

การเอาเปรียบผบริโภค

การมีเงินไมเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพ และใชจายใน
ดานตางๆ

31%

47%

ภาวะการวางงาน

การเอาเปรยบผูบรโภค

3%อื่นๆ

A1. ในปจจุบัน คุณกังวลใจ และตองการใหมีการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ เรื่องใดตอไปนี ้มากที่สุด 3 อันดับแรก

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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ผลกระทบของปญหาทางเศรษฐกิจตอการดํารงชีวิตผลกระทบของปญหาทางเศรษฐกิจตอการดํารงชีวิต

ปญหาเศรษฐกิจสงผลกระทบอยางเห็นไดชัดตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเรื่องคาใชจายที่สูงขึน้/
รายไดไมพอใชในแตละเดือน รวมถึงการใชชีวิตลําบากขึน้/ภาวะหนี้สูงขึน้/ไมมีเงินออม 

คาใชจายสูงขึ้น/ เงินไมพอใชในแตละเดือน 59%

เปนหนีเ้พิ่มขึ้น/ไมมีเงินออม 49%

ไ  ี่ ไ  / ิ  ไ ไ  10%ไดของทีคุณภาพไมสมราคา/สินคาไมไดมาตรฐาน 10%

คาครองชีพสูงขึ้น/ ภาวะเงินเฟอ/ รายไดลดลง 8%

หางานยากขึ้น/ไมมีการจางงาน/ ไมมีรายไดมาเลี้ยงชีพ 7%หางานยากขน/ไมมการจางงาน/ ไมมรายไดมาเลยงชพ
สุขภาพจิตไมดี เกิดความเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา/เกิด
ปญหาภายในครอบครัว

5%

A2.  แลวอันดบัที่ 1 ทีคุ่ณเลือกตอบมาในขอ A1. มีผลอยางไรกับการดํารงชีวิตของคุณ และคนไทย

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 563 ตัวอยาง
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ความกังวลใจเกี่ยวกับปญหาทางสังคมความกังวลใจเกี่ยวกับปญหาทางสังคม

ดานสังคมพบวา ปญหาอาชญากรรม ความเสื่อมถอยดานศีลธรรมและจริยธรรม และยาเสพติด เปนปญหา
สังคมที่คนไทยกังวลและอยากใหมีการแกไขในอันดับตนๆ

66%อาชญากรรม

่ 51%

38%

30%

ความเสื่อมถอยดานศีลธรรมจริยธรรม

ยาเสพติด

การศึกษา และการพัฒนาเด็กและ
30%

20%

19%

เยาวชน

การจราจร

ความรุนแรงตอเด็กและสตรี

18%

11%

ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มลภาวะ เชน ขยะ อากาศเปนพิษ

10%ปญหาสุขภาพ

A3. ในปจจุบัน คุณกังวลใจ และตองการใหมีการแกไขปญหาทางสังคม เรื่องใดตอไปนี ้มากที่สุด (3 อันดบัแรก)

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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ผลกระทบของปญหาทางสังคมตอการดํารงชีวิตผลกระทบของปญหาทางสังคมตอการดํารงชีวิต

ปญหาดานสังคมมีผลกระทบทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปญหาดานสังคมยัง
เปนบอเกิดความเสื่อมโทรมของสังคมและปญหาอื่นๆ ที่จะตามมา

ไมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน/ตองอยูอยางหวาดระแวง 43%

เปนบอเกิดแหงความเสื่อมโทรมของสังคม คนไมละอายตอ
การทําผิด 30%

ถูกเอารัดเอาเปรียบ/มาตรฐานการบริการไมเทากัน/เกิดการเลือก
ี่ ป ิ ั ิ  ไ   ี ั 18%ทีจะปฏิบัติตอบุคคลไมเทาเทียมกัน 18%

ทําใหไมมคีวามรูที่เพยีงพอจะไปสูกับคนประเทสอื่นๆ/เด็กๆไม
มีศิลธรรมและไมรูจักกาลเทศะ 12%

การเดินทางยากลําบาก/ใชเวลาในการเดินทางมากขึ้น/การเดนทางยากลาบาก/ใชเวลาในการเดนทางมากขน/
สิ้นเปลืองเวลา/สุขภาพจิตแย 10%

A4. แลวอันดับที ่1 ที่คณุเลือกตอบมาในขอ A3. มีผลอยางไรกับการดํารงชีวิตของคุณ และคนไทย

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 468 ตัวอยาง
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เนื้อหาสาระของการวิจัยเนื้อหาสาระของการวิจัย

สภาพการณโดยรวมของประเทศ

ความสุขของคนไทย

รปแบบการใชชีวิตของคนไทยรูปแบบการใชชวตของคนไทย

ทัศนคติที่มีตอประเทศผูผลิตสินคา
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ระดับความสุขกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆระดับความสุขกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ

ในดานคุณภาพชีวิต คนไทยมีความสุขกับครอบครัวมากที่สุด ตามดวยความสุขจากการเปนที่ยอมรับใน
สังคม ในทางตรงกันขาม คนไทยมีความสุขนอยมากในดานสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงดานการเงิน

27%28%
10% 11% 7% 7% 2%

มีความสุขมาก

50%
68%

55%
47% 48%

27%28%ุ

คอนขางมีความสข

20% 21%
30%

39% 38%

57%
50%คอนขางมความสุข

ไมคอยมีความสุข

2% 2% 5% 6% 8% 14%
20%

ไมมีความสุขเลย

B1. ในปจจุบัน คุณมีความสุขมากนอยเพียงใดกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ตอไปนี้

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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เนื้อหาสาระของการวิจัยเนื้อหาสาระของการวิจัย

สภาพการณโดยรวมของประเทศ

ความสขของคนไทยความสุขของคนไทย

รูปแบบการใชชีวิตของคนไทย

ทัศนคติที่มีตอประเทศผูผลิตสินคา
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กิจกรรมที่ใหความสนใจกิจกรรมที่ใหความสนใจ

คนไทยใหความสนใจกับกิจกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมาไดแก การดูแลตัวเอง การใช Social media 
การศึกษา/ฝกอบรม และโภชนาการ

49%

54%

ั

การทองเที่ยว

31%

32%

สิ่ 

ดานความบันเทิง

49%

49%

การใช Social media

การดูแลตัวเอง

31%

31%

การปฏิบัติธรรม/ นั่งสมาธิ

การดูแลสิงแวดลอม

47%

49%

โภชนาการ

ดานการศึกษา/ การฝกอบรบ

16%

20%

อาเซียน

เศรษฐกิจของประเทศ

36%

39%

การลงทุนในตลาดการเงิน
ตางๆ เชน ตลาดหน

อุปกรณดานไอที

2%

11%

อื่นๆ

การเมือง

33%การกีฬา

ตางๆ เชน ตลาดหุน…

C1. จากกิจกรรมดงัตอไปนี ้มีกิจกรรมใดบางที่คุณตัง้ใจที่จะใชเวลากับมันมากขึ้น (หลายคําตอบ)

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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ชองทางการรับขาวสารชองทางการรับขาวสาร

นาสนใจที่ในปจจุบัน ออนไลน – โซเชยีลเน็ตเวิรค มีบทบาทสําคัญมากขึน้มากตอชีวิตคนไทย ขณะที่
ทีวีเริ่มมีบทบาทรองลงมา

73%
41%
42%

ออนไลน - โซเชียลเน็ตเวิรค
เชน เฟสบุค ทวิตเตอร

70%

60%

24%
22%

ทีวี

ออนไลน - เว็บไซตของผ

37%

31%

2%

3%

1%
นิตยสาร

เคเบิ้ลทีวีที่ตองจายคา

57%

9%

8%

12%

ออนไลน - เวบไซตของผู
จําหนายสินคา

ณ จุดขายสนิคา

20%

24%

3%

3%

2%

4%

สมาชิก

SMS

สื่อบนสถานีและใน

53%
5%

7%

4%
หนังสือพิมพ

ชองทางขาวสารทั้งหมด

ชองทางรับขาวสารบอยที่สุด

17%

1%
2%

สอบนสถานและใน
รถไฟฟาและรถใตดิน

สื่อบนรถประจําทาง

39%
2%
2%

ปายกลางแจง

ุ

ชองทางที่ตองการมากที่สุด

C4.1  คุณไดรบัขาวสารเกี่ยวกับโปรโมชัน่จากชองทางใดบาง

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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โปรโมชั่นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการโปรโมชั่นที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ

่ ่ ้ ่ ่โปรโมชั่นเกี่ยวกับการลดราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการและเปนสิ่งที่คนไทยชอบมาก
ที่สุด โดยการแถมสินคาเปนที่ชื่นชอบรองอนัดับสอง ขณะที่การสะสมแตมเพื่อแลกรับสิทธิ์พิเศษ การแถม
ของสมนาคุณ และผอน 0% หรืออตัราดอกเบี้ยพิเศษ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอยมาก

92%

78%

59%
48%

ลดราคา

22%
1%

ซื้อครบเซ็ท รับสิทธิ์
หรือราคาพิเศษ

78%

63%

20%

4%

26%

4%

แถมสินคา เชน ซื้อ 1 แถม 1

สะสมแตม เพื่อแลกรับสิทธิ์
พิเศษ

16%

12%

1%

หรอราคาพเศษ

เพิ่มระยะการ
รับประกันสินคา

ซื้อบริการลวงหนา
ั ์ ื

57%

53%

3%

4%

4%
แถมของสมนาคุณ

ผอนชําระ 0% หรือรับ

11%

10%

1%

1%

รับสิทธิ หรือราคา…

รับสิทธิพิเศษเมื่อ
แนะนําตอใหคนรูจัก

รับสินคากอน จายป

53%

37%

9%

1%

9%

1%

ผอนชาระ 0% หรอรบ
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ

เพิ่มปริมาณพิเศษ

มีอิทธิพล

มีอิทธิพลมากที่สุด
1%หนา

29%
1%

1%

2%

ชิงของรางวัล เชน แท็บเล็ต
ทอง รถ คอนโด ฯลฯ

ชอบมากทีสุ่ด

C5.1  คุณเคยซื้อสินคา/บริการโดยไดรบัอทิธิพลจากโปรโมชัน่ใดบาง

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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คุณประโยชนของโปรโมชั่นคุณประโยชนของโปรโมชั่น

่ ็ ่ สืบเนื่องจากความรูสึกวามีรายไดไมพอจาย ผูบริโภคเห็นวาโปรโมชั่นมีประโยชนในแงเปนการชวยลด
คาใชจาย/แบงเบาภาระ ชวยทําใหตัดสินใจงายขึน้ สรางความคุมคา สรางโอกาสใหไดใชสินคา/บริการที่
ตองการ และเพิ่มการแขงขนั

ชวยลดคาใชจาย/ 
แบงเบาภาระ

86%

กระตุนใหเกิดการพูดคุย/สนทนาใน
กลุมเกี่ยวกับโปรโมชั่น

53%

86%

้

สรางความตื่นเตน สนุกสนาน 
มีการลุนรับโชค

60%

ทําใหตดัสินใจซื้อสินคา/
บริการงายขึ้น

84%
เพิ่มการแขงขันในตลาด 

ทําใหประโยชนตกกับผูบริโภค
77%

สรางความคุมคาใหกับ


เพิ่มโอกาสใหได
สินคา/บริการ

83%

เพมโอกาสใหได
ใชสินคา/บริการในรูปแบบที่ตองการ

งายขึ้น/มากขึ้น/ เร็วขึ้น
81%

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง

C6. คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร ตอคณุประโยชนตางๆ ดงัตอไปนีข้องโปรโมชัน่
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ทัศนคติตอผูผลิตที่นําเสนอโปรโมชั่นทัศนคติตอผูผลิตที่นําเสนอโปรโมชั่น

่ ่ ่ ่คนไทยมองวาเหตุผลหลกัที่ผูผลิตจัดใหมีโปรโมชั่น เพื่อเปนการกระตุน/เพิ่มยอดขาย การตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคาที่นิยมการซื้อสินคาที่มีโปรโมชั่น และการแนะนาํใหผูบริโภครูจัก ทดลองใช หรือ
ใชสินคาตนเองมากขึน้

กระตุนยอดขายในชวงนั้นๆ

สนองความพึงพอใจของลูกคาที่
นิยมสินคาที่มีโปรโมชัน่

เปนการแนะนําใหผูบรโิภครูจัก 
ใ  ื ใ  ึ้ทดลองใช หรือใชมากขึน

เพื่อตอบโตโปรโมชัน่ของคูแขง

เปนการลางสต็อกรุน
เกาๆ กอนออกรุนใหม

เปนธรรมเนยีมปฏิบัตกินัมาที่จะตอง
่ ้ ้มีโปรโมชัน่ แบบนัน้ๆ ในชวงนั้นๆ

มีความจริงใจที่จะคืน
กําไรใหกบัผูบริโภค

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
C7. ในมุมมองของคณุ ผูผลิต/ผูจําหนาย/ผูใหบรกิาร มีทศันคติอยางไร ที่นําเสนอโปรโมชั่นตางๆ เหลานั้น
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เนื้อหาสาระของการวิจัยเนื้อหาสาระของการวิจัย

สภาพการณโดยรวมของประเทศ

ความสุขของคนไทย

รูปแบบการใชชีวิตของคนไทย

ั ิ ี่ ี  ป  ิ ิ ทัศนคติทีมีตอประเทศผูผลิตสินคา
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ความคิดเห็นตอประเทศผูผลิตสินคาความคิดเห็นตอประเทศผูผลิตสินคา

100%

ประเทศผูผลิตสินคาถูกแบงเปน 3 กลุม โดยไทยและสิงคโปรถูกมองวาประเทศผูผลิตสินคาที่ดีเยี่ยมเปน
อันดับตนๆ ของอาเซียน

60%

80%

100%

Top 4 box Bottom 4 box

40%

60%

0%

20%

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง

E1. นึกถงึสินคาโดยทั่วๆ ไป คุณมีความคดิเห็นอยางไรตอสินคาที่ผลิตจากภูมิภาคตางๆ ดังตอไปนี้ 
โดยคะแนน 0 – 10 ซึง 0 หมายถึง แยมาก และ 10 หมายถึง ยอดเยี่ยมมาก
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ประเทศผูผลิตประเทศผูผลิต: : สินคาทั่วไป อาหาร และสินคาเพื่อสุขภาพสินคาทั่วไป อาหาร และสินคาเพื่อสุขภาพ

่ ่ ่ในหมวดสินคาทั่วไป สินคาที่ผลิตในประเทศไทยไดรับการยอมรบัวาดีที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน 
ยกเวนเครื่องใชไฟฟาหรือสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยใีหม ที่สิงคโปรไดรับการยอมรับวาผลิตไดดีที่สุด

ทคโนโลยีใหมๆ/เทคโนโลยใหมๆ/
เครื่องใชไฟฟา

สินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

58%

16%

37%

12%

30%

28%

12%

43%
20%

9%

5% 4%

25%

เสื้อผาแฟชั่น

กบสงแวดลอม

เครื่องสําอาง

5%

1%

5%
5% 2%
2% 2%

1%
1%

8% 5%

2% 2% 2%

1%

8%

12%

4% 3%

2%

3%

2% 2%

3%

5% 4%

2%

1%

2%

3%

เครองสาอาง2% 2% 2%

หากดูเรื่องอาหารและสินคาเพื่อสุขภาพ ประเทศไทยเปนผูนําในการผลิตที่ดีที่สุด และเหนือกวาประเทศ
อื่นๆในอาเซียนทั้งหมด

48% 13%
10% 7%

65%

8% 5%

59%

5%

12%

5%

สินคาเพื่อสขภาพ อาหารสด อาหารแหงที่อยู

4% 4%

2%

4%

1%

2%
4% 4%

4%

1%

4%

2%
3%

3% 3%

2% 2%

3%

2%

E2. ถาไมสนใจเรื่องราคา ประเทศใดที่คุณคิดวา ผลิตสิ่งของตอไปนี้ไดดีที่สุด? โปรดเลือก 1 คําตอบตอผลิตภัณฑ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง

สนคาเพอสุขภาพ อาหารสด
ในบรรจุภัณฑตางๆ1%
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ทัศนคติตอประเทศในอาเซียนทัศนคติตอประเทศในอาเซียน

คนไทยมองวาประเทศไทยเปนประเทศที่นาอยูอาศัยและนาเที่ยวมากที่สุดในกลุมประเทศอาเซียน 
อยางไรกต็าม สิงคโปรถูกมองวาเปนประเทศที่นาทํางานมากที่สุด โดยประเทศไทยอยูในอันดับที่สอง

100%

60%

80%

20%

40%

0%

ประเทศที่นาทํางานทีสุ่ด

ประเทศที่นาอยูอาศัยที่สุด

ประเทศที่นาเทีย่วที่สุด

E2. ถาไมสนใจเรื่องราคา ประเทศใดที่คุณคิดวา ผลิตสิ่งของตอไปนี้ไดดีที่สุด? โปรดเลือก 1 คําตอบตอผลิตภัณฑ

จํานวนตัวอยางทั้งหมด = 600 ตัวอยาง
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World’s Top World’s Top 3 3 Country for ExpatCountry for Expatซึ่งผลเปนที่สอดคลองกับงานวิจัยระดับโลก

อันดบั 1: ประเทศจีน

อันดบั 2: ประเทศเยอรมัน

อันดบั 3: ประเทศสิงคโปร

ที่มา: HSBC Group ทาํการสํารวจชาวตางชาติจํานวน 7,000 ตัวอยางทั่วโลก  ป 2556 
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บทสรุปบทสรุป

 แมวาเหตการณทางการเมืองเปนสาเหตหลักที่แมวาเหตุการณทางการเมองเปนสาเหตุหลกท
ทําใหคนไทย ขาดความมั่นใจตอสภาวะทาง
เศรษฐกิจ แตการเขามาของ คสช. ทําใหคน
ไทยเชื่อวาจะชวยแกปญหาเศรษฐกจิ และ
ี ื่ ั่ ั ื ไ เรียกความเชือมันกลับคนืมาได  

 เมื่อกลาวถึงความกังวลใจเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ คนไทยสวนใหญมีความกังวลเรื่องราคาสินคา 
และพลังงานมากทีสดุ ขณะที่ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา และการมีเงินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพเปนสิ่งที
คนไทยกังวลรองลงมาคนไทยกงวลรองลงมา 

 สวนดานสังคม ปญหาอันดับตนๆ ที่คนไทยตองการใหมีการแกไขโดยเร็ว ไดแก 
 อาชญากรรม 

ื่  ี ิ ความเสอืมถอยดานศลีธรรมและจริยธรรม
 และยาเสพตดิ

 ผลกระทบดังกลาวสงผลใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ตองอยูอยางหวาดระแวง  เปน
บอเกิดแหงความเสื่อมโทรม และคนไมละอายตอการทําผิดบอเกดแหงความเสอมโทรม และคนไมละอายตอการทาผด 
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บทสรุปบทสรุป

 เมื่อพิจารณาดานคุณภาพชีวิต คนไทยมี
ความสขกับครอบครัว รองลงมาคือความสุขกบครอบครว รองลงมาคอ 
ความสุขจากการเปนที่ยอมรับในสังคม 

 ในทางตรงกันขาม คนไทยมีความสุขนอย
มากในดานการเงิน รวมถึงดานสุขภาพ
และความปลอดภัย

 สวนชองทางการรับรูขาวสารนั้น โซเชยีลเน็ตเวิรค
และ ออนไลน เชน เฟสบุค ทวิตเตอร มีบทบาท
สําคัญมากขึน้ตอชีวิตคนไทย ในขณะทีโทรทัศนเริ่มมีสาคญมากขนตอชวตคนไทย ในขณะทโทรทศนเรมม
บทบาทนอยลง
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บทสรุปบทสรุป

 คนไทยมองวาประเทศไทยและประเทศสิงคโปรเปนผูนําในภูมิภาคในดานการผลิตสินคา โดยประเทศ
ไทย เปนผูนําในการผลิตสินคาทั่วไป และสินคาประเภทอาหารและสุขภาพ สวนประเทศสิงคโปรเปน
ผนําในภมิภาค ดานการผลติสินคาเทคโนโลยีใหมๆ/เครื่องใชไฟฟาผูนาในภูมภาค ดานการผลตสนคาเทคโนโลยใหมๆ/เครองใชไฟฟา

 อยางไรกต็าม แมคนไทยมีความเชื่อมั่นใจผลิตภัณฑ Made in Thailand แตผูผลิตก็ควรที่จะ
สรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคา (value) รักษามาตรฐานที่ดี (consistency) และเนนความโดดเดนเปน

่ ่เอกลกัษณ (differentiation) เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
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ขอบคุณ


