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  ผลส ารวจเร่ือง  “ความคิดเหน็ ต่อ แพค็เกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ส ารวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “ความคิดเห็นต่อ 

แพค็เกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน”  โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมภิาคทัว่ประเทศจ านวน 
1,189 คน พบวา่ 

 

ประชาชนรอ้ยละ 48.1 ทราบขา่วแพค็เกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 3 ด้าน ของรฐับาล ขณะที่ร้อยละ 51.9 
ระบุวา่ไมท่ราบ 

 

เมือ่ถามถงึมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง พบว่า ด้านที่ส่วนใหญ่เหน็ว่าสามารถ
ชว่ยได้ในระดับมากถึงมากที่สุดคอื การประกนัรายได้ในพืชเศรษฐกจิหลัก (ร้อยละ 47.8) ด้านชดเชยการปลูกข้าว 
(รอ้ยละ 41.6) และด้านเงนิกูฉุ้กเฉินรองรบัภยัแล้ง (ร้อยละ 38.8) ส่วนด้านที่ส่วนใหญ่เหน็ว่าสามารถช่วยได้ในระดับ
ปานกลางคอื ด้านการผ่อนคลายหนี้สนิด้านดอกเบี้ยให้เกษตรกร (ร้อยละ 42.2) และด้านสนับสนุนสนิเชื่อใหม่และ
ต้นทนุการเพาะปลูก(ร้อยละ 40.5) 

 

ทัง้นี้มาตรการเพิม่เงนิพเิศษผู้ถอืบตัรสวสัดิการแห่งรฐัรอบใหม่ เป็นเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)  จะช่วยเหลือผู้
มรีายได้น้อยได้มากน้อยเพยีงใด พบวา่ ด้านที่ส่วนใหญ่เหน็ว่าสามารถช่วยได้ในระดับมากถึงมากที่สุดคอื การแจก
เงนิบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนเดือนละ 500 บาท (ร้อยละ 49.5) และแจกเงนิให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนที่
ได้รบัเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิมอีายุ  0-6 ปี เดือนละ 300 บาท (ร้อยละ 39.5) ส่วนด้านการแจกเงิน
พเิศษผู้ถอืบตัรคนจนเดอืนละ 500 บาท สว่นใหญ่เหน็วา่ชว่ยได้ในระดับน้อยถึงน้อยทีสุ่ด (รอ้ยละ 39.9) 

 

ส าหรบัความเหน็ต่อมาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้มากน้อยเพียงใด พบว่า ด้านที่ส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถช่วยได้ในระดับมากถึงมากที่สุดคือ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ใหเ้ขา้ถงึแหล่งทนุ/กูเ้งนิได้งา่ยขึน้ (รอ้ยละ 44.5) ส่วนด้านกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 
“ชมิชอ็ปใช”้ โดยใหเ้งนิ 1,000 บาท ต่อคน นัน้ สว่นใหญ่เหน็วา่ชว่ยได้ในระดบัน้อยถงึน้อยที่สดุ (รอ้ยละ 52.5) 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ        (รวม 5 หน้า) 

ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน  จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นการอุปโภคบริโภคตลอดจนการลงทุนในประเทศ ได้ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด  

ทัง้น้ีประชาชนเหน็ว่าประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากมาตรการดงักล่าวมากท่ีสุดคือ เกิดการใช้จ่าย
คล่องตวัข้ึน มีเมด็เงินหมุนเวียนภายในประเทศดีข้ึน และมีความสุขในการด าเนินชีวิตไม่ติดขดั  
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สดุทา้ยประโยชน์ทีค่นไทยจะได้รบัจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ทัง้ 3 ด้าน  มากที่สุดคอื เกดิการใช้จ่าย
คล่องตวัขึน้ (รอ้ยละ 42.4) รองลงมาคอื มเีมด็เงนิหมนุเวยีนภายในประเทศดีข ึ้น (ร้อยละ 40.5) และ มคีวามสุข
ในการด าเนินชวีติไมต่ดิขดั (รอ้ยละ 34.5) 

 
  

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปนี้ 
 

1. การรบัทราบข่าวแพค็เกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้าน ของรฐับาล 

ทราบ รอ้ยละ 48.1 
ไม่ทราบ ร้อยละ 51.9 

 
2. ความเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง  จะช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละด้าน   

มากน้อยเพียงใด 
  

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
มากถึงมาก

ท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อยถึง 
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ผ่อนคลายหนี้สนิด้านดอกเบี้ย ใหเ้กษตรกร 33.8 42.2 24.0 
สนับสนุนสนิเชือ่ใหม่และต้นทนุการเพาะปลูก 34.0 40.5 25.5 
ชดเชยการปลูกขา้ว 41.6 34.2 24.2 
เงนิกูฉุ้กเฉินรองรบัภยัแล้ง 38.8 34.6 26.6 
ประกนัรายได้ในพชืเศรษฐกจิหลัก 47.8 32.8 19.4 

 
3. ความเหน็ต่อมาตรการเพ่ิมเงินพิเศษผู้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐัรอบใหม่ จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มาก

น้อยเพียงใด 

มาตรการเพ่ิมเงินพิเศษผู้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐัรอบใหม่  
มากถึงมาก

ท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อยถึง 
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

แจกเงนิพเิศษผู้ถอืบตัรคนจนเดอืนละ 500 บาท 2 เดอืน  
(ส.ค.-ก.ย.) 

34.4 25.7 39.9 

แจกเงนิบรรเทาคา่ใชจ้า่ยผู้สงูอายุทีถ่อืบตัรคนจนเดอืนละ 500 บาท 
2 เดอืน (ส.ค.-ก.ย.)  

49.5 24.5 26.0 

แจกเงนิใหแ้กผู่้ถอืบตัรคนจนทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็
แรกเกดิมอีายุ 0-6 ปี เดอืนละ 300 บาท 2 เดอืน (ส.ค.-ก.ย.) 

39.5 29.5 31.0 
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4. ความเหน็ต่อมาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ได้มากน้อยเพียงใด 

มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ 
มากถึงมาก

ท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อยถึง 
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

กระตุ้นการทอ่งเทีย่วในประเทศ “ชมิชอ็ปใช”้  
โดยใหเ้งนิ 1,000 บาท ต่อคนทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป 

19.5 28.0 52.5 

ชว่ยเหลือผู้ประกอบการ SME ใหเ้ขา้ถงึแหล่งทนุ/กูเ้งนิได้งา่ยขึน้ 44.5 36.3 19.2 
 

5. ประโยชน์ท่ีคนไทยจะได้รบัจากมาตรการน้ีมากท่ีสุด คือ 

เกิดการใช้จ่ายคล่องตวัข้ึน ร้อยละ 42.4 
มเีมด็เงนิหมนุเวยีนภายในประเทศดขี ึน้      รอ้ยละ 40.5 
ความสขุในการด าเนินชวีติไมต่ดิขดั รอ้ยละ 34.5 
ทกุคนมโีอกาสใชเ้งนิจากรฐั รอ้ยละ 27.1 
รกัษาสภาพคล่องทางการเงนิ  รอ้ยละ 24.3 
ธรุกจิในประเทศดขี ึน้   รอ้ยละ 20.9 
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รายละเอียดการส ารวจ 

 

วตัถปุระสงค์การส ารวจ 
เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกี่ยวกบัแพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 3 ด้าน ของรฐับาล 

และประโยชน์ทีค่นไทยจะได้รบัจากมาตรการดงักล่าว เพื่อสะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนให้สงัคมและผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งได้รบัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แล้วใช้วธิ ีการถ่วงน ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้น า
แบบสอบถามทกุชดุมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล  :  20-22 สงิหาคม 2562 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ารวจ      :  24 สงิหาคม 2562 
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ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จ านวน รอ้ยละ 

เพศ    
            ชาย 638 53.7 
            หญงิ 551 46.3 

รวม 1,189 100.0 
อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 100 8.4 
            31 ปี - 40 ปี 204 17.2 
            41 ปี - 50 ปี 316 26.6 
            51 ปี - 60 ปี 319 26.8 
    61 ปี ขึน้ไป 250 21.0 

รวม 1,189 100.0 
การศึกษา   
            ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 756 63.6 
            ปรญิญาตร ี 345 29.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 88 7.4 
                                 รวม 1,189 100.0 
อาชีพ   
 ลูกจา้งรฐับาล 140 11.8 
 ลูกจา้งเอกชน     263 22.1 
 คา้ขาย/ ท างานสว่นตวั/ เกษตรกร 501 42.1 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   69 5.8 
 ท างานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พ่อบ้าน/ แมบ่้าน/ เกษยีณอายุ 185 15.5 
 นักเรยีน/ นักศกึษา   14 1.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.3 

รวม 1,189 100.0 
 

ศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลัยกรงุเทพ (กรงุเทพโพลล์)  โทร. 02-4073819 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

