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  ผลสํารวจเร่ือง  “มาตรการช้อปช่วยชาต ิประชาชนจะซ้ืออะไร?” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “มาตรการช้อปช่วย
ชาติ ประชาชนจะซ้ืออะไร?”  โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 1,181  คน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ 2561”  ที่ซ้ือสินค้าแล้ว
นําไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสินค้า 3 กลุ่ม ขณะท่ีร้อยละ 46.0 ไม่ทราบ 

 
เม่ือถามว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 ในสินค้า 3 กลุ่ม ที่นําไปลดหย่อนภาษี จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซ้ือ

สินค้าของประชาชนได้อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เห็นว่าจะทําให้อยากซ้ือสินค้า OTOP มากขึน้  เพือ่ช่วยกลุ่มชุมชนของ
จังหวัดต่างๆ รองลงมา ร้อยละ 27.2 เห็นว่าจะทาํให้อยากเปล่ียนยางรถส่วนตวั เพื่อความปลอดภยัในช่วงปีใหม่ และร้อยละ 
25.1 เห็นวา่จะทาํใหอ้ยากซ้ือหนงัสือ เพื่อใหลู้กใหห้ลานเป็นของขวญัปีใหม่ ขณะท่ีร้อยละ 2.6 เห็นวา่ไม่ทาํใหอ้ยากซ้ืออะไร 

 
ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่า “ท่านสนใจจะซ้ือสินค้า 3 กลุ่มที่อยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติหรือไม่” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 82.6 

ระบุว่า “สนใจ” โดยในจํานวนนี้ ร้อยละ 59.0 สนใจซ้ือยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์  รองลงมาร้อยละ 27.8 สนใจซ้ือ 
หนงัสือ รวมทั้งอี-บุก๊ และร้อยละ 16.9 สนใจซ้ือสินคา้ OTOP  ของดีของแต่ละภาค แต่ละจงัหวดั ขณะท่ีร้อยละ 17.4 ไม่สนใจ 

 
 สุดท้ายเม่ือถามว่ามาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกจิส่งท้ายปีได้มากน้อยเพยีงใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 53.1 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 46.9 จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดค่้อนขา้งนอ้ยถึง
นอ้ยท่ีสุด 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี   
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / เศรษฐกจิ/ สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวม 4 หน้า) 

คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ 54% รับทราบเก่ียวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ “ชอ้ปช่วยชาติ 2561” 
63.2% เช่ือจะทาํใหค้นอยากซ้ือสินคา้ OTOP มากข้ึน 

ส่วนใหญ่ 82.6% สนใจซ้ือสินคา้ 3 กลุ่มท่ีอยูใ่นมาตรการชอ้ปช่วยชาติ  
โดย 59.0% สนใจซ้ือยางรถยนต ์ยางรถจกัรยานยนตม์ากท่ีสุด 
53.1% เช่ือจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไดค่้อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
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1. การรับทราบเกีย่วกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ “ช้อปช่วยชาติ 2561”  ทีซ้ื่อสินค้าแล้วนําไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะ
สินค้า 3 กลุ่ม 
   

ทราบ ร้อยละ 54.0 
ไม่ทราบ ร้อยละ 46.0 

 
2. ข้อคาํถาม “คดิว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 ในสินค้า 3 กลุ่ม ทีนํ่าไปลดหย่อนภาษี จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซ้ือ
สินค้าของประชาชนได้อย่างไร” (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

ทาํให้อยากซ้ือสินค้า OTOP มากขึน้  เพือ่ช่วยกลุ่มชุมชนของจังหวดัต่างๆ ร้อยละ 63.2 
ทาํใหอ้ยากเปล่ียนยางรถส่วนตวั เพื่อความปลอดภยัในช่วงปีใหม่  ร้อยละ 27.2 
ทาํใหอ้ยากซ้ือหนงัสือ เพื่อใหลู้กใหห้ลานเป็นของขวญัปีใหม่ ร้อยละ 25.1 
ไม่ทาํใหอ้ยากซ้ืออะไร ร้อยละ 2.6 

 
3. ข้อคาํถาม “ท่านสนใจจะซ้ือสินค้า 3 กลุ่มทีอ่ยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติหรือไม่” 
  

สนใจ 
 โดยซ้ือ  ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์   ร้อยละ 59.0 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) หนังสือ รวมทั้งอ-ีบุ๊ก ยกเว้นนิตยสารและ นสพ. ร้อยละ 27.8 
   สินค้า OTOP  ของดีของแต่ละภาค แต่ละจังหวดั ร้อยละ 16.9 
    

ร้อยละ 82.6 

ไม่สนใจ ร้อยละ 17.4 
 
4. ท่านคดิว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกจิส่งท้ายปีได้มากน้อยเพยีงใด 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 49.7  และมากทีสุ่ดร้อยละ 3.4) 

ร้อยละ 53.1 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 37.2  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 9.7) 

ร้อยละ 46.9 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อตอ้งการทราบเก่ียวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ชอ้ปช่วยชาติ 2561 ท่ีซ้ือสินคา้แลว้นาํไปลดหยอ่นภาษีไดเ้ฉพาะ

สินคา้ 3 กลุ่ม 
2) เพื่อสะทอ้นวา่มาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 ในสินคา้ 3 กลุ่ม ท่ีนาํไปลดหยอ่นภาษี จะช่วยกระตุน้พฤติกรรมในการซ้ือ

สินคา้ของประชาชนไดอ้ยา่งไร 
3) เพื่อสะทอ้นความาสนใจจะซ้ือสินคา้ 3 กลุ่มท่ีอยูใ่นมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 
4) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อมาตรการชอ้ปช่วยชาติ 2561 จะกระตุน้เศรษฐกิจส่งทา้ยปีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

  การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชน ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 15 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย จตุจกัร ดินแดง บางกอกน้อย บางกะปิ  
บางขนุเทียน บางเขน บางซ่ือ   ปทุมวนั ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี  ราษฎร์บูรณะ และปริมณฑล 3 
จังหวดั ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,181 คน  

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

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

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  11 – 14 ธนัวาคม 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  15 ธนัวาคม 2561 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 587 49.7 
            หญิง 594 50.3 

รวม 1,181 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 278 23.4 
            31 ปี - 40 ปี 256 21.7 
            41 ปี - 50 ปี 224 19.0 
            51 ปี - 60 ปี 231 19.6 
 61 ปี ข้ึนไป 192 16.3 

รวม 1,181 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 697 59.0 
            ปริญญาตรี 403 34.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 81 6.9 
                                 รวม 1,181 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 164 13.9 
 ลูกจา้งเอกชน     342 29.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 346 29.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   59 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 13 1.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 162 13.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   68 5.8 
 วา่งงาน 27 2.2 

รวม 1,181 100.0 
 


