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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “ช้อปช่วยชาติ กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
จากทีร่ฐับาลออกมาตรการ  “ชอ้ปชว่ยชาต ิ2560” เมื่อซือ้สนิคา้และบรกิารสามารถลดหยอ่นไดต้ามจาํนวนที่

จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาทระหว่างวนัที่ 11 พฤศจกิายน– 3 ธนัวาคม 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยั
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  จึงสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ช้อปช่วยชาติกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชน” โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,099 คน พบวา่ 

 

ในช่วงท่ีรฐับาลออกมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 ระบุว่า
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการเท่าเดิมเหมือนช่วงปกติ  รองลงมารอ้ยละ 14.7 ระบุว่าทําใหซ้ือ้สนิคา้และ
บริการปริมาณมากขึ้น และร้อยละ 10.7 ระบุว่า ทําให้ตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นใหญ่และมีราคาสูงง่ายขึ้นเช่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า/สมารท์โฟน/โน้ตบุค 

 

ส่วนเร่ืองท่ีต้องการให้ภาครฐัเข้ามาดแูลสาํหรบัห้างร้านท่ีเข้าร่วมโครงการ“ช้อปช่วยชาติ 2560 ”
ประชาชนร้อยละ 52.9 ระบุว่าต้องการให้ดเูร่ืองสินค้าไม่ให้มีราคาแพงกว่าช่วงเวลาปกติ รองลงมารอ้ยละ 
27.3 ระบุวา่เรือ่งนําสนิคา้หมดอาย/ุตกรุน่มาขาย และรอ้ยละ 10.1 ระบุวา่เรือ่งการจาํกดัปรมิาณการซือ้ 

 

ทัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 มีความเหน็ว่า มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ในระดบั “ปานกลาง”  รองลงมารอ้ยละ 24.0 ระบุว่าช่วยไดใ้นระดบั “มากถงึมากทีสุ่ด” และรอ้ยละ 
21.0 ระบุวา่ ชว่ยไดใ้นระดบั “น้อยถงึน้อยทีส่ดุ” 

 

สาํหรบัความเหน็ต่อช่วงเวลาของมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
52.6 ระบุว่าควรขยายเวลาจนถึงส้ินปี รองลงมาร้อยละ 33.6 ระบุว่าควรจดัช่วงใกล้สิ้นปีเหมอืนปีที่ผ่านมา      
(1-2 สปัดาหก่์อนสิน้ปี) และรอ้ยละ 13.8 ระบุวา่ชว่งเวลาน้ีเป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสมดแีลว้ 
 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง /เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 5หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 มีพฤติกรรมซ้ือสินค้าและบริการเท่าเดิมถึงแม้ว่าช่วงน้ีรฐับาล
จะออกมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ”โดยร้อยละ 52.9 ระบุว่าต้องการให้รฐัดแูลห้างร้านท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่ให้ขายสินค้าราคาแพงกว่าช่วงปกติ 

ทัง้น้ีประชาชนร้อยละ 55.0 ระบุว่า มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใน
ระดบั “ปานกลาง”และร้อยละ 52.6 อยากให้ขยายเวลาจนถึงส้ินปีขณะท่ีร้อยละ 48.3 ยงัคงมองว่าผู้ท่ี
ได้รบัประโยชน์มากท่ีสดุจากมาตรการน้ีคือ เอกชน/ห้าง/ร้าน/ท่ีจาํหน่ายสินค้าและบริการ 



 

 

 

2

เม่ือถามถึงนโยบายช้อปช่วยชาติว่าควรเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีแบบใด ประชาชน
ร้อยละ 47.6 ระบวุ่าควรจดัเป็นมาตรการแบบปีต่อปีแบบน้ีดีแล้วเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนัน้ๆ  รองลงมา
รอ้ยละ 46.7 ระบุวา่ ควรออกเป็นมาตรการระยะยาว 5 ปี/ 10 ปีเพือ่จะไดว้างแผนการใชจ้า่ย  และร้ อยละ  5 .7 
ระบุวา่ ไมแ่น่ใจ 

 

สุดท้ายเม่ือถามว่าการออกมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560”ใครได้ประโยชน์มากท่ีสุดประชาชน 
ร้อยละ 48.3 ระบุว่า เอกชน/ห้าง/ร้าน/ท่ีจาํหน่ายสินค้าและบริการรองลงมารอ้ยละ 27.6 ระบุว่าประชาชนทีม่ี
รายไดถ้งึเกณฑต์อ้งเสยีภาษ ีและรอ้ยละ 20.1 ระบุวา่ รฐับาล 

 

 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” กระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของอย่างไร 
 

- ซ้ือเหมือนช่วงปกติ/ซ้ือเท่าเดิมไม่เปล่ียน  ร้อยละ 64.5 
- ทาํใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิารปรมิาณมากขึน้กวา่ชว่งปกต ิ รอ้ยละ 14.7 
- ทาํใหต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ชิน้ใหญ่/ราคาสงูงา่ยขึน้เชน่ 
  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า/สมารท์โฟน/โน้ตบุคฯลฯ 

รอ้ยละ 10.7 

- ทาํใหซ้ือ้สนิคา้และบรกิารทีไ่มจ่าํเป็นมากขึน้ รอ้ยละ 10.1 
 
2. ต้องการให้ภาครฐัเข้ามาดแูลเร่ืองใดสาํหรบัห้างร้านท่ีเข้ารว่มโครงการ“ช้อปช่วยชาติ 2560 ” 

 

- สินค้าไม่ให้มีราคาแพงกว่าช่วงเวลาปกติ ร้อยละ 52.9 
-  การนําสนิคา้หมดอาย/ุตกรุน่มาขาย  ร้อยละ 27.3 
- จาํกดัปรมิาณการซือ้ต่อวนั/ต่อคน  รอ้ยละ  10.1 
- สนิคา้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ  รอ้ยละ 9.7 

 
 

3.มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” จะกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2560 ได้มากน้อยเพียงใด 

 

- มากถงึมากทีส่ดุ รอ้ยละ  24.0 
- ปานกลาง ร้อยละ  55.0 
- น้อยถงึน้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 21.0 

 
4.ความเหน็ต่อช่วงเวลาของมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560”  ท่ีจดัตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน - 3 ธนัวาคม 2560 

 

- ควรขยายเวลาจนถงึส้ินปี ร้อยละ  52.6 
- ควรจดัชว่งใกลส้ิน้ปีเหมอืนปีทีผ่า่นมา(1-2 สปัดาหก่์อนสิน้ปี)  รอ้ยละ 33.6 
- เป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสมดแีลว้ รอ้ยละ 13.8 
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5. นโยบายช้อปช่วยชาติควรเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีแบบใด 

- แบบปีต่อปีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนัน้ๆ ร้อยละ 47.6 
- เป็นแบบระยะยาว 5 ปี 10 ปีเพือ่ประชาชนจะไดว้างแผนการใชจ้า่ย รอ้ยละ  46.7 
- ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 5.7 

 
6. การออกมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560”ใครได้ประโยชน์มากท่ีสดุ 
 

- เอกชน/ห้าง/ร้าน/ท่ีจาํหน่ายสินค้าและบริการ ร้อยละ  48.3 
- ประชาชนทีม่รีายไดถ้งึเกณฑต์อ้งเสยีภาษ ี รอ้ยละ 27.6 
- รฐับาล  รอ้ยละ 20.1 
- อื่นๆ อาท ิไดป้ระโยชน์รว่มกนัในภาพรวม  รอ้ยละ 4.0 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัการการออกมาตรการ “ชอ้ปช่วยชาติ 2560” เพื่อ

กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงปลายปี ของรฐับาล ในเรื่องพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ความเหมาะสมของช่วงเวลาและ 
ผลทีไ่ดร้บัจากการออกมาตรการเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั
ทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random 
Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  :  22-24 พฤศจกิายน  2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ   : 25 พฤศจกิายน 2560 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 539 49.0 

            หญงิ 560 51.0 

รวม 1,099 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 121 11.0 

            31 ปี - 40 ปี 253 23.0 
            41 ปี - 50 ปี 311 28.3 

            51 ปี - 60 ปี 276 25.1 

 61 ปี ขึน้ไป 138 12.6 

รวม 1,099 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 651 59.2 

            ปรญิญาตร ี 359 32.7 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 89 8.1 

                                 รวม 1,099 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 167 15.2 

 ลกูจา้งเอกชน     279 25.4 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 427 38.9 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   53 4.8 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 135 12.3 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   29 2.6 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 9 0.8 

รวม 1,099 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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