เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ การเมือง /เศรษฐกิ จ
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชนทัวประเทศ
่
(รวม 5หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง “ช้อปช่วยชาติ กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน”
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 มีพฤติ กรรมซื้อสิ นค้าและบริ การเท่าเดิ มถึงแม้ว่าช่ วงนี้ รฐั บาล
จะออกมาตรการ“ช้ อปช่วยชาติ ”โดยร้อยละ 52.9 ระบุว่าต้องการให้รฐั ดูแลห้างร้านที่ เข้าร่วมโครงการ
ไม่ให้ขายสิ นค้าราคาแพงกว่าช่วงปกติ
ทัง้ นี้ ประชาชนร้อยละ 55.0 ระบุว่า มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จได้ใน
ระดับ “ปานกลาง”และร้อยละ 52.6 อยากให้ ขยายเวลาจนถึงสิ้ นปี ขณะที่ ร้อยละ 48.3 ยังคงมองว่าผู้ที่
ได้รบั ประโยชน์ มากที่สดุ จากมาตรการนี้ คือ เอกชน/ห้าง/ร้าน/ที่จาํ หน่ ายสิ นค้าและบริ การ
จากทีร่ ฐั บาลออกมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ 2560” เมื่อซือ้ สินค้าและบริการสามารถลดหย่อนได้ตามจํานวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน– 3 ธันวาคม 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ช้ อปช่ วยชาติ กบั พฤติ กรรมการใช้ จ่ายของ
ประชาชน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมภิ าคทัวประเทศจํ
่
านวน 1,099 คน พบว่า
ในช่ วงที่ รฐั บาลออกมาตรการ“ช้ อปช่ วยชาติ 2560” ประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 64.5 ระบุว่า
พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การเท่าเดิ มเหมือนช่วงปกติ รองลงมาร้อยละ 14.7 ระบุว่าทําให้ซอ้ื สินค้าและ
บริการปริมาณมากขึ้น และร้อยละ 10.7 ระบุ ว่ า ทํ าให้ต ัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ และมีราคาสูงง่ายขึ้นเช่ น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า/สมาร์ทโฟน/โน้ตบุค
ส่วนเรื่องที่ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลสําหรับห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการ“ช้อปช่วยชาติ 2560 ”
ประชาชนร้อยละ 52.9 ระบุว่าต้ องการให้ดเู รื่องสิ นค้าไม่ให้มีราคาแพงกว่าช่ วงเวลาปกติ รองลงมาร้อยละ
27.3 ระบุวา่ เรือ่ งนําสินค้าหมดอายุ/ตกรุน่ มาขาย และร้อยละ 10.1 ระบุวา่ เรือ่ งการจํากัดปริมาณการซือ้
ทัง้ นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 มีความเห็นว่า มาตรการ“ช้ อปช่ วยชาติ 2560” ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิ จได้ในระดับ “ปานกลาง” รองลงมาร้อยละ 24.0 ระบุว่าช่วยได้ในระดับ “มากถึงมากทีส่ ุด” และร้อยละ
21.0 ระบุวา่ ช่วยได้ในระดับ “น้อยถึงน้อยทีส่ ดุ ”
สําหรับความเห็นต่ อช่ วงเวลาของมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
52.6 ระบุว่าควรขยายเวลาจนถึงสิ้ นปี รองลงมาร้อยละ 33.6 ระบุว่าควรจัดช่วงใกล้ส้นิ ปี เหมือนปี ท่ผี ่านมา
(1-2 สัปดาห์ก่อนสิน้ ปี ) และร้อยละ 13.8 ระบุวา่ ช่วงเวลานี้เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมดีแล้ว
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เมื่อถามถึงนโยบายช้อปช่วยชาติ ว่าควรเป็ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จส่งท้ายปี แบบใด ประชาชน
ร้อยละ 47.6 ระบุว่าควรจัดเป็ นมาตรการแบบปี ต่อปี แบบนี้ ดีแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จในปี นัน้ ๆ รองลงมา
ร้อยละ 46.7 ระบุวา่ ควรออกเป็ นมาตรการระยะยาว 5 ปี/ 10 ปีเพือ่ จะได้วางแผนการใช้จา่ ย และร้ อ ยละ 5.7
ระบุวา่ ไม่แน่ใจ
สุดท้ ายเมื่อถามว่าการออกมาตรการ“ช้ อปช่ วยชาติ 2560”ใครได้ประโยชน์ มากที่ สุดประชาชน
ร้อยละ 48.3 ระบุว่า เอกชน/ห้าง/ร้าน/ที่ จาํ หน่ ายสิ นค้าและบริ การรองลงมาร้อยละ 27.6 ระบุว่าประชาชนทีม่ ี
รายได้ถงึ เกณฑ์ตอ้ งเสียภาษี และร้อยละ 20.1 ระบุวา่ รัฐบาล
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” กระตุ้นพฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าและบริ การของอย่างไร
- ซื้อเหมือนช่วงปกติ /ซื้อเท่าเดิ มไม่เปลี่ยน
- ทําให้ซอ้ื สินค้าและบริการปริมาณมากขึน้ กว่าช่วงปกติ
- ทําให้ตดั สินใจซือ้ สินค้าชิน้ ใหญ่/ราคาสูงง่ายขึน้ เช่น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า/สมาร์ทโฟน/โน้ตบุคฯลฯ
- ทําให้ซอ้ื สินค้าและบริการทีไ่ ม่จาํ เป็ นมากขึน้

ร้อยละ 64.5
ร้อยละ 14.7
ร้อยละ 10.7
ร้อยละ 10.1

2. ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องใดสําหรับห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการ“ช้อปช่วยชาติ 2560 ”
- สิ นค้าไม่ให้มีราคาแพงกว่าช่วงเวลาปกติ
- การนําสินค้าหมดอายุ/ตกรุน่ มาขาย
- จํากัดปริมาณการซือ้ ต่อวัน/ต่อคน
- สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

52.9
27.3
10.1
9.7

3.มาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” จะกระตุ้นเศรษฐกิ จปลายปี 2560 ได้มากน้ อยเพียงใด
- มากถึงมากทีส่ ดุ
- ปานกลาง
- น้อยถึงน้อยทีส่ ดุ

ร้อยละ 24.0
ร้อยละ 55.0
ร้อยละ 21.0

4.ความเห็นต่อช่วงเวลาของมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560” ที่จดั ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิ กายน - 3 ธันวาคม 2560
- ควรขยายเวลาจนถึงสิ้นปี
- ควรจัดช่วงใกล้สน้ิ ปี เหมือนปี ทผ่ี า่ นมา(1-2 สัปดาห์ก่อนสิน้ ปี )
- เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมดีแล้ว
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ร้อยละ 52.6
ร้อยละ 33.6
ร้อยละ 13.8

5. นโยบายช้อปช่วยชาติ ควรเป็ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จส่งท้ายปี แบบใด
- แบบปี ต่อปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จในปี นัน้ ๆ
- เป็ นแบบระยะยาว 5 ปี 10 ปี เพือ่ ประชาชนจะได้วางแผนการใช้จา่ ย
- ไม่แน่ใจ

ร้อยละ 47.6
ร้อยละ 46.7
ร้อยละ 5.7

6. การออกมาตรการ“ช้อปช่วยชาติ 2560”ใครได้ประโยชน์ มากที่สดุ
- เอกชน/ห้าง/ร้าน/ที่จาํ หน่ ายสิ นค้าและบริ การ
- ประชาชนทีม่ รี ายได้ถงึ เกณฑ์ตอ้ งเสียภาษี
- รัฐบาล
- อื่นๆ อาทิ ได้ประโยชน์รว่ มกันในภาพรวม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
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48.3
27.6
20.1
4.0

รายละเอียดการสํารวจ
วัตถุประสงค์การสํารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการการออกมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ 2560” เพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงปลายปี ของรัฐบาล ในเรื่องพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ความเหมาะสมของช่วงเวลาและ
ผลทีไ่ ด้รบั จากการออกมาตรการเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั
ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ทีม่ อี ายุ 18 ปี ขึน้ ไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) แล้วใช้วธิ กี ารถ่วงนํ้าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 4% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

: 22-24 พฤศจิกายน 2560

วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ

: 25 พฤศจิกายน 2560
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน

ร้อยละ

รวม

539
560
1,099

49.0
51.0
100.0

รวม

121
253
311
276
138
1,099

11.0
23.0
28.3
25.1
12.6
100.0

651
359
89
1,099

59.2
32.7
8.1
100.0

167
279
427
53
135
29
9
1,099

15.2
25.4
38.9
4.8
12.3
2.6
0.8
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter : http://twitter.com/bangkok_poll Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll
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