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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

หลังจากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ มีผู้ลงทะเบียนครบจํานวนตามเป้าหมาย กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้”  โดยเกบ็
ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,184 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 ไม่ได้เข้าร่วม
ลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ขณะท่ีร้อยละ 34.7 ไดเ้ขา้ร่วมลงทะเบียน 
        

 ประชาชนทีเ่ข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.5 สามารถลงทะเบียนได้ ขณะท่ีร้อยละ 
35.5 ไม่สามารถลงทะเบียนได ้โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 14.7 ใหเ้หตุผลวา่ตอ้งรอคิว รองลงมาร้อยละ 13.0  ใหเ้หตุผลวา่ครบ 
1 ลา้นคนต่อวนัแลว้ และร้อยละ 9.5 ลงแลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์
 
 โดยผู้ทีส่ามารถลงทะเบียนได้เลอืกใช้เงินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 17.7  รองลงมาคือ
ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 16.2 และภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลทีเ่ลอืกจังหวดัไปใช้เงนิมาตรการ 
ชิม ช้อป ใช้คอื เป็นจังหวดัทีใ่กล้ทีอ่ยู่อาศัยคดิเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ เป็นจงัหวดัท่ีอยากไปท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 
22.6 และเป็นจงัหวดัท่ีทาํงานอยูคิ่ดเป็นร้อยละ 18.5  
 
 ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าจะนําเงินทีไ่ด้ไปใช้จ่ายในเร่ืองใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.4 จะนําไปซ้ือของใช้ภายในบ้าน รองลงมา
ร้อยละ 50.8 จะนาํไปซ้ือของกิน ไปใชใ้นร้านอาหาร และร้อยละ 10.3 จะนาํไปใชเ้ป็นค่าโรงแรม ค่าท่ีพกั 
 

  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม / เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 6 หน้า)

คนไทย 1 ใน 3 ได้เข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ โดยในจํานวนนีส่้วนใหญ่ 64.5% ลงทะเบียนสําเร็จ 
ผู้ลงทะเบียนเลอืกใช้เงินมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ในภาคอสีาน ภาคกลาง และภาคเหนือ ในสัดส่วนใกล้เคยีงกนั 

โดยส่วนใหญ่ 52.2% เลอืกเพราะเป็นจังหวดัทีใ่กล้ทีอ่ยู่อาศัย  
71.4% จะนําเงินทีไ่ด้ไปซ้ือของใช้ภายในบ้าน 

65.6% ช้ีมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ช่วยให้ใช้เงินได้คล่องตัวขึน้ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ในการพาครอบครัวไปเทีย่วกนิ ช้อป 
ส่วนใหญ่ 55.7% รอการขยายเวลาและเพิม่จํานวนผู้ลงทะเบียน มาตรการ ชิม ช้อป ใช้ 
ส่วนใหญ่ 50.4% เห็นด้วยหากภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ แบบนีอ้กีในปีหน้า 
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  เม่ือถามความเห็นต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ทาํให้ตัวท่านและครอบครัวสามารถไปเทีย่ว ไปกนิ ไปช้อป ใช้เงนิ
ได้คล่องตัวขึน้มากน้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.6 เห็นว่าช่วยให้ใช้เงินได้คล่องตัวขึน้ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ี
ร้อยละ 34.4 เห็นวา่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 
 เม่ือถามว่า  “อยากให้ภาครัฐมีการขยายเวลาและเพิม่จํานวนผู้ลงทะเบียน มาตรการ ชิม ช้อป ใช้ หรือไม่”      ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.7 อยากให้เพิม่เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ ขณะท่ีร้อยละ 44.3 ไม่อยากใหเ้พิ่มเพราะคิดว่า
ไม่ช่วยอะไรเปลืองภาษีประชาชน 
 
  ส่วนความเห็นต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ การค้า การท่องเที่ยว ช่วงปลายปีได้มากน้อย
เพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ  53.1 เห็นว่าจะช่วยกระตุ้นได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 46.9 เห็นวา่จะช่วยได้
ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

  สุดท้ายเม่ือถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่หากภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ แบบนีอ้กีในปีหน้า” ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 50.4 เห็นด้วย ขณะท่ีร้อยละ 40.2 ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 9.4 ไม่แน่ใจ 
 
 โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
 
   1. การเข้าร่วมลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ 
    

 
 
 

 
2. ข้อคาํถาม “ลงทะเบียนมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ได้หรือไม่” 
    (ถามเฉพาะผู้เข้าร่วมลงทะเบียน) 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ได้เข้าร่วมลงทะเบียน ร้อยละ 65.3
ไดเ้ขา้ร่วมลงทะเบียน  ร้อยละ 34.7

ลงทะเบียนได้  ร้อยละ 64.5 
ลงทะเบียนไม่ได ้  ร้อยละ 35.5 
 เพราะ  ตอ้งรอคิว ร้อยละ 14.7  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) ครบ 1 ลา้นคนต่อวนัแลว้ ร้อยละ 13.0  
   ลงแลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 9.5  
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3. ภูมิภาคทีล่งทะเบียนใช้เงินมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีลงทะเบียนได้) 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.7
ภาคกลาง ร้อยละ 16.2
ภาคเหนือ    ร้อยละ 15.5
ภาคตะวนัออก ร้อยละ 14.8
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.1
ภาคใต ้ ร้อยละ 12.7
ปริมณฑล ร้อยละ 10.0

 
4. เหตุผลทีเ่ลอืกจังหวดัไปใช้เงินมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีลงทะเบียนได้) 
 

เป็นจังหวดัทีใ่กล้ทีอ่ยู่อาศัย   ร้อยละ 52.2
เป็นจงัหวดัท่ีอยากไปท่องเท่ียว ร้อยละ 22.6
เป็นจงัหวดัท่ีทาํงานอยู ่ ร้อยละ 18.5
เป็นจงัหวดับา้นเกิด ร้อยละ 5.5
อ่ืนๆระบุ เป็นจงัหวดัญาติ คนรู้จกั แฟน เพือ่น ร้อยละ 1.2

 
5. ข้อคาํถาม “ท่านคดิว่าจะนําเงินทีไ่ด้ไปใช้จ่ายในเร่ืองใด” 
    (ถามเฉพาะผู้ ท่ีลงทะเบียนได้) 
 

นําไปซ้ือของใช้ภายในบ้าน    ร้อยละ 71.4
นาํไปซ้ือของกิน ใชใ้นร้านอาหาร   ร้อยละ 50.8
นาํไปใชเ้ป็นค่าโรงแรม ค่าท่ีพกั ร้อยละ 10.3
นาํไปซ้ือเคร่ืองแต่งกายเส้ือผา้ รองเทา้ ร้อยละ 3.1
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6. ความเห็นต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ทาํให้ตัวท่านและครอบครัวสามารถไปเทีย่ว ไปกนิ ไปช้อป ใช้เงินได้คล่องตัวขึน้
มากน้อยเพยีงใด (ถามเฉพาะผู้ ท่ีลงทะเบียนได้) 
     

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 58.0  และมากทีสุ่ดร้อยละ 7.6) 

ร้อยละ 65.6 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 29.2   และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.2) 

ร้อยละ 34.4 

 
7. ข้อคาํถาม “อยากให้ภาครัฐมีการขยายเวลา และเพิม่จํานวนผู้ลงทะเบียน มาตรการ ชิม ช้อป ใช้ หรือไม่” 
  

 
 
 

8. ความเห็นต่อมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ การค้า การท่องเทีย่ว ช่วงปลายปีได้มากน้อยเพยีงใด 

  

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.0   และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 16.1) 

ร้อยละ 53.1 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 41.8  และมากท่ีสุดร้อยละ 5.1) 

ร้อยละ 46.9 

 
9. ข้อคาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่หากภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ แบบนีอ้กีในปีหน้า” 
 

เห็นด้วย ร้อยละ 50.4
ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 40.2
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.4

  

 
 
   

อยากให้เพิม่เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ ร้อยละ 55.7 
ไม่อยากใหเ้พิม่ เพราะคิดวา่ไม่ช่วยอะไรเปลืองภาษีประชาชน ร้อยละ 44.3 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นการเขา้ร่วมมาตรการชิม ชอ้ป ใช ้ของประชาชน 
2) เพื่อตอ้งการทราบถึงการใชจ่้ายหลงัการเขา้ร่วมมาตรการ ชิม ชอ้ป ใช ้
3) เพื่อสะทอ้นถึงมาตรการ ชิม ชอ้ป ใช ้จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ การคา้ การท่องเท่ียว ช่วงปลายปีไดเ้พียงใด 
4) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจแบบน้ีอีกในปีหนา้ 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)         แลว้ใชว้ิธีการถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  5-7 ตุลาคม 2562 

      
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  10 ตุลาคม 2562 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
            ชาย 559 47.2 
            หญิง 625 52.8 

รวม 1,184 100.0 
อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 116 9.8 
            31 ปี - 40 ปี 225 19.0 
            41 ปี - 50 ปี 324 27.3 
            51 ปี - 60 ปี 299 25.3 
 61 ปี ข้ึนไป 220 18.6 

รวม 1,184 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 719 60.7 
            ปริญญาตรี 346 29.2 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 119 10.1 
                                 รวม 1,184 100.0 
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