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ผลสํารวจเร่ือง   
ประชาชนคิดอยางไรกับโครงการโชหวยชวยชาติ ภายใตชื่อ “รานถูกใจ”ของกระทรวงพาณิชย 

 

ประชาชน 87.7 % เห็นดวยกับโครงการรานถูกใจ แต 65.9% ไมเคยไปซื้อสนิคา 
สวนผูที่เคยไปซื้อสินคาแลวรูสึกพอใจและจะแนะนาํหรือบอกตอคนอ่ืนๆ ใหมาใชบริการ 

 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่พักอาศัยหรือทํางาน
อยูใกลบริเวณที่มี “รานถูกใจ” เปดใหบริการ จํานวน 1,185 คน พบวา ประชาชนรอยละ 50.3 ระบุวาทราบเรื่อง
การจัดทําโครงการโชหวยชวยชาติ ภายใตชื่อ “รานถูกใจ” ของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย (โดยใน
จํานวนนี้ระบุวา ทราบจากโฆษณาทางโทรทัศนรอยละ 33.2 ทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพรอยละ 4.2 และทราบ
จากเพื่อน ญาติ คนรูจักรอยละ 4.0) ขณะที่ รอยละ 49.7 ไมทราบวามีโครงการดังกลาว 

 

 สวนความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการลดภาระคาใชจายของประชาชน โดยใชงบประมาณราว 1,300 ลานบาท 
จัดทําโครงการโชหวยชวยชาติภายใตชื่อ “รานถูกใจ”ที่เปดใหบริการครอบคลุมทุกตําบลทั่วประเทศพบวา ประชาชน
เห็นดวยรอยละ 87.7 (โดยรอยละ 57.4 ใหเหตุผลวาจะชวยลดภาระคาใชจายของประชาชน รอยละ 22.5 เปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และรอยละ 7.8 จะชวยสรางงานสรางอาชีพใหคนในทองถิ่น) 
ขณะที่มีผูไมเห็นดวยกับโครงการดังกลาวรอยละ 12.3 (โดยรอยละ 6.8 ใหเหตุผลวาเปนการแกปญหาไมถูกจุด
เพราะไมเชื่อวาวิธีดังกลาวจะแกปญหาของแพงได รอยละ 2.0 เห็นวาสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ และรอยละ 1.4 
เห็นวาเปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม บิดเบือนกลไกตลาด) 

 

 ทั้งนี้เม่ือถามวาเคยไปซื้อสินคาที่ “รานถูกใจ” หรือไม พบวา รอยละ 65.9 ไมเคยไปซื้อ (ในจํานวนนี้รอยละ 
44.9 ใหเหตุผลวาไมรูวารานตั้งอยูที่ไหน รอยละ 11.8 ใหเหตุผลวามีรานคาเจาประจําอยูแลว และรอยละ 3.7 ไมรู
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่ขายภายในราน) สวนผูที่เคยไปซื้อมีเพียงรอยละ 34.1  
 

 เม่ือถามถึงความพึงพอใจของผูที่เคยเขาไปซื้อสินคาในรานถูกใจพบวา รอยละ 90.0 ระบุวา คอนขางพอใจ
ถึงพอใจมาก ที่เหลือรอยละ 10.0 ไมคอยพอใจถึงไมพอใจเลย ทั้งน้ี เม่ือใหเปรียบเทียบความรูสึกที่มีตอรานคา
โดยเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ พบวา ประชาชนรอยละ 55.6 เห็นวาหลังเขารวมโครงการราน
ถูกใจแลวรานคาดังกลาวมีความนาสนใจมากขึ้น ขณะที่รอยละ 41.2 เห็นวาเหมือนเดิม  นอกจากนี้ผูที่เคยเขา
ไปใชบริการรานถูกใจรอยละ 84.0 ระบุวาจะแนะนําและบอกตอคนอ่ืนๆ ใหมาใชบริการ ในขณะที่รอยละ 16.0 
ระบุวาไมแนะนําและไมบอกตอ 
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 สําหรับเรื่องที่ประชาชนอยากจะแนะนําใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยดําเนินการเพื่อตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายไดและลดภาระคาใชจายของประชาชนอันดับแรกคือ ใหลดราคาสินคาแตละ
ประเภทลง (รอยละ 28.2) รองลงมาคือเพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการรานถูกใจใหประชาชนรับรูอยางทั่วถึง เพ่ิม
จํานวนและประเภทสินคาใหหลากหลายขึ้น (รอยละ 25.3) และใหคุมราคาสินคาไมใหสูงขึ้น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบราคา
และระวังไมใหมีการกักตุนสินคาของพอคาคนกลางเปนประจํา (รอยละ 15.4)  

 

 รายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทําโครงการโชหวยชวยชาติ ภายใตชื่อ “รานถูกใจ” ของกรมการคา
ภายใน กระทรวงพาณิชย  

 

  - รับทราบ  รอยละ 50.3 
   โดยระบุวารับทราบจาก 
    โฆษณาทางโทรทัศน    รอยละ 33.2 
     โฆษณาในหนังสือพิมพ     รอยละ 4.2       
    เพ่ือน ญาติ คนรูจัก    รอยละ 4.0  
    วิทยุ      รอยละ 1.2 
     อ่ืนๆ อาทิ ปายโฆษณา จากปายติดที่ราน รอยละ 7.7 
                   สื่อออนไลน ฯลฯ           
  - ไมทราบ  รอยละ 49.7  
 

2. ความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการลดภาระคาใชจายของประชาชน โดยใชงบประมาณราว 1,300 ลานบาท 
จัดทําโครงการโชหวยชวยชาติภายใตชื่อ “รานถูกใจ” จํานวน 10,000 ราน กระจายในทุกตําบลทั่วประเทศ  
เพื่อจําหนายอาหารสําเร็จรูปและสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 20 รายการ เชน ขาวสาร 
ไขไก นํ้ามันพืช นํ้าตาลทราย ปลากระปอง ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน ในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด 

   

  - เห็นดวย   รอยละ 87.7 
   โดยใหเหตุผลวา 
     ชวยลดภาระคาใชจายของประชาชน   รอยละ 57.4  

      เปดโอกาสใหประชาชนผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น รอยละ 22.5 
    สรางงานสรางอาชีพใหคนในทองถิ่น   รอยละ 7.8  
  - ไมเห็นดวย   รอยละ 12.3 
   โดยใหเหตุผลวา  
    แกปญหาไมถูกจุด ไมเชื่อวาจะแกปญหาของแพงได  รอยละ 6.8    
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    สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ     รอยละ 2.0 
    เปนการแขงขันที่ไมเปนธรรม บิดเบือนกลไกตลาด   รอยละ 1.4  
     อาจทําใหรานโชหวยหรือรานสหกรณในพ้ืนที่ตองปดตัวลง   
    อ่ืนๆ อาทิ เปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น    รอยละ 2.1 
           เปนโครงการหาเสียงของรัฐบาล ซ้ือของที่ตลาดอยูแลว   
  

3. เมื่อถามวาเคยเขาไปซื้อสินคา “รานถูกใจ” หรือไม พบวา 
 

   - ไมเคยไปซื้อ  รอยละ 65.9 
    โดยใหเหตุผลวา  
     ไมรูวารานตั้งอยูที่ไหน     รอยละ 44.9  
     มีรานคาเจาประจําอยูแลว     รอยละ 11.8 
        ไมรูรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาที่ขายภายในราน  รอยละ 3.7 
     ไมเชื่อวาสินคาในรานจะเปนของดีราคาถูกจริง    รอยละ 1.4   
      อ่ืนๆ อาทิ รานเพิ่งเปดยังไมมีสินคา ที่อ่ืนมีของครบกวา รอยละ 4.1  

                                    ไมมีเวลาไปซื้อ สินคามีนอย ฯลฯ 
   

   - เคยไปซื้อ  รอยละ 34.1 
 ทั้งน้ีเมื่อถามถึงความพึงพอใจที่มีตอ “รานถูกใจ” (ถามเฉพาะผูที่เคยไปซื้อ) พบวา 
 

   คอนขางพอใจถึง 
พอใจมาก 

ไมคอยพอใจถึง 
ไมพอใจเลย 

ทําเลที่ตั้งของรานอยูในแหลงชุมชน สะดวก เขาถึงงาย  96.6 3.4 
คุณภาพของสินคาที่วางจําหนายมีคุณภาพไดมาตรฐาน 95.0 5.0 
การจัดรานเหมาะสม นาสนใจ  91.6 8.4 
ราคาสินคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป 86.4 13.6 
ประเภทของสินคาที่ขายมีความหลากหลาย ตรงตามความตองการ 80.2 19.8 

เฉลีย่รวม 90.0 10.0 
    

4. รานคาที่เขารวมโครงการ “รานถูกใจ” มีจุดดึงดูดหรือนาสนใจเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารวม
โครงการ (ถามเฉพาะผูที่เคยไปซื้อ) พบวา 

 

   - นาสนใจมากขึ้น     รอยละ 55.6 
   - เหมือนเดิม         รอยละ 41.2 
   - แยลง       รอยละ 0.2 
   - ไมทราบเพราะกอนหนานี้ไมเคยเขารานนี้มากอน รอยละ 3.0 
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5. เมื่อถามวาจะแนะนําหรือบอกตอใหคนอ่ืนมาใชบริการ“รานถูกใจ” หรือไม(ถามเฉพาะผูที่เคยไปซื้อ) 
พบวา 

 

   - แนะนําและบอกตอ   รอยละ 84.0      
   - ไมแนะนําและไมบอกตอ  รอยละ 16.0 
 

6.  เรื่องที่อยากแนะนําใหกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ทํามากที่สุด เพื่อตอบสนองตอนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มรายไดและลดภาระคาใชจายของประชาชน มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

   - ใหลดราคาสินคาแตละประเภทลงกวาน้ี    รอยละ 28.2 
   - โครงการนี้ดีแลวแตใหเพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการ    รอยละ 25.3 
     เพ่ิมจํานวนและประเภทสินคาใหหลากหลายขึ้น 
   - ใหคุมราคาสินคาไมใหสูงขึ้น ลงพ้ืนที่ตรวจสอบราคาสินคาเปนประจํา รอยละ 15.4 
                 และระวังไมใหมีการกักตุนสินคาของพอคาคนกลาง 
   - ใหจัดโครงการขายสินคาราคาถูกหมุนเวียนกันไปและกระจายทุกพื้นที่ รอยละ 14.2 
                 อยางตอเน่ืองตามแหลงชุมชน ตลาดนัด  
   - ใหลดราคาสินคาประเภทอาหารลง     รอยละ 4.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ
รับรูของประชาชนที่มีตอโครงการ “รานถูกใจ” และความคิดเห็นในดานตางๆที่มีตอโครงการ ตลอดจนความ     
พึงพอใจของผูที่เคยใชบริการรานถูกใจ และเหตุผลของผูที่ไมเคยใชบริการ ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็น
ของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในระแวก 
รานถูกใจ จํานวนทั้งสิ้น 30 เขต ทั้งในเขตการปกครองชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน 
จอมทอง ดุสิต ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บาง
บอน บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ลาดพราว วังทองหลาง 
วัฒนา สวนหลวง สาทร สายไหมและหลักสี่ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,185 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศ
หญิงรอยละ 50.6 

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11-13 กรกฎาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   16 กรกฎาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 
 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 585 49.4 
                       หญิง 600 50.6 

รวม 1,185 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 254 21.4 
                      26 - 35 ป 310 26.2 
                      36 - 45 ป 287 24.2 
                      46 ปขึ้นไป 334 28.2 

รวม 1,185 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 966 81.4 
 ปริญญาตรี 203 17.2 
 สูงกวาปริญญาตร ี 16 1.4 

รวม 1,185 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 48 4.1 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 225 19.0 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 442 37.3 
     รับจางทั่วไป 216 18.2 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 139 11.7 
     นักศึกษา 88 7.5 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 27 2.2 

รวม 1,185 100.0 
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