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ผลส ำรวจเร่ือง “เจ้ำของร้ำนค้ำกับบทสรุปคนละคร่ึงเฟส 5” 
 

 

ในวันที่ 31 ตุลำคม ที่จะถึงนี้จะหมดเขตใช้จ่ำยโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 กรุงเทพโพลล์โดยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ
จึงส ำรวจควำมคิดเห็นของเจ้ำของร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงพบว่ำ เจ้ำของร้ำนค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เห็นว่ำ

โครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยท ำให้คนออกมำจับจ่ำยซ้ือของเพิ่มขึน้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 41.2 เห็นว่า
ช่วยไดค่้อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด 
     
  ทั้งนีเ้ม่ือถำมถึงสำเหตุที่คนออกมำใช้จ่ำยโครงกำรคนละคร่ึงน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับคร้ังก่อนๆ พบว่ำ ส่วนใหญ่

ร้อยละ 75.1 เห็นว่ำเงนิที่ให้ใช้จ่ำยมจี ำนวนน้อย รองลงมาร้อยละ 49.3 เห็นว่า คนต้องประหยดั ต้องใช้จ่ ายอย่างระว ัง 
และร้อยละ 33.3 เห็นว่าคนเลือกซ้ือของท่ีจ าเป็นมากกว่าของท่ีไม่จ าเป็น       
  

 เม่ือถำมว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขำย ท ำให้ร้ำนค้ำขำยของได้เพิ่มขึน้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 84.1 เห็นว่ำช่วยได้ ขณะท่ีร้อยละ 12.9 เห็นว่าไม่ค่อยช่วย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 3.0 เห็นว่าไม่ช่วยเลย   
 

 โดยเม่ือถำมถึงภำพรวมคิดว่ำโครงกำรคนละคร่ึงตั้งแต่เฟส 1 - 5 ที่ผ่ำนมำท ำให้กิจกำรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.6 เห็นว่ำท ำให้กิจกำรดขีึน้ โดยในจ ำนวนนีร้้อยละ 68.7 ขำยได้เพิ่มขึน้ สำมำรถกระตุ้นยอดกำรซ้ือ 
รองลงมาร้อยละ 56.2 มีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน และร้อยละ 31.3 สร้างโอกาสให้คนรู้จกัร้านมากข้ึน ส่วนร้อยละ 13.4 เห็น
ว่ากจิการเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 1.0 ท่ีเห็นว่าท าให้กจิการแยล่งกว่าเดิม  
      
 

 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวกำรเศรษฐกิจ/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 

ร้ำนค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 ชี้โครงกำรคนละคร่ึงท ำให้คนออกมำจับจ่ำยซ้ือของเพิ่มขึน้ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 เห็นว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขำยให้เพิ่มขึน้ได้ 
โดยภำพรวมโครงกำรคนละคร่ึงตั้งแต่เฟส 1-5 ร้ำนค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 85.6 เห็นว่ำท ำให้กิจกำรดขีึน้  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 เห็นว่ำโครงกำรคนละคร่ึงควรมต่ีอไป  
โดยร้ำนค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 90.0 พร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6  
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  ทั้งนี้เม่ือถำมว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ยังควรมีต่อไปหรือไม่อย่ำงไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 เห็นว่ำควรมี

ต่อไป เพรำะช่วยกระตุ้นกำรใช้จ่ำย บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยให้ประชำชน และช่วยเพิ่มสภำพคล่องให้ร้ำนค้ำรำยย่อย 
ขณะท่ีร้อยละ 4.5 เห็นว่าไม่ควรมีเพราะไม่สามารถกระตุน้การเติบโตของเศรษฐกจิได ้
     
 สุดท้ำยเม่ือถำมว่ำจำกข่ำวจะมโีครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ในช่วงปลำยปี ท่ำนจะเข้ำร่วมหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 

90.0 จะเข้ำร่วม ส่วนร้อยละ 8.0 ยงัไม่แน่ใจ ขณะท่ีร้อยละ 2.0 จะไม่เขา้ร่วม 

  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.  ควำมเห็นต่อโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยท ำให้คนออกมำจับจ่ำยซ้ือของเพิ่มขึน้มำกน้อยเพียงใด 
 

 

 
 

 
 

 
2. สำเหตุที่คนออกมำใช้จ่ำยโครงกำรคนละคร่ึงน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับคร้ังก่อนๆ  
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ร้อยละ 58.8 

   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 49.8 และมากท่ีสุด ร้อยละ 9.0) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงน้อยท่ีสุด ร้อยละ 41.2 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 36.2 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.0) 

เงนิที่ให้ใช้จ่ำยมจี ำนวนน้อย  ร้อยละ 75.1 

คนตอ้งประหยดั ตอ้งใชจ่้ายอยา่งระวงั ร้อยละ 49.3 
คนเลือกซ้ือของท่ีจ าเป็นมากกว่าของท่ีไม่จ าเป็น       ร้อยละ 33.3 
ร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงมีน้อยลง  ร้อยละ 27.4 
คนไม่มีเงินเติมเขา้แอปฯ เป๋าตงั  ร้อยละ 27.4 
มีระยะเวลาให้ใช้นานเม่ือเทียบกบัจ านวนเงินท่ีให้   ร้อยละ 25.9 
มีการใชผ่้านฟู้ดเดลิเวอร่ี แอปฯ ได้ ร้อยละ 9.5 
อ่ืนๆ อาทิเช่น ร้านคา้มีนอ้ยลงเพราะเสียภาษี ร้อยละ 1.0 
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3. ข้อค ำถำม “โครงกำรคนละคร่ึงเฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขำย ท ำให้ร้ำนค้ำขำยของได้เพิ่มขึน้หรือไม่” 
    

 
   
 

 

4. ในภำพรวมคิดว่ำโครงกำรคนละคร่ึงตั้งแต่เฟส 1 - 5 ที่ผ่ำนมำท ำให้กิจกำรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
      

 
 

 
 

 
 

 

 
5. ข้อค ำถำม “คิดว่ำโครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ยังควรมต่ีอไปหรือไม่อย่ำงไร  ” 

     
 
 

 
 

6. ขอ้ค าถาม “จำกข่ำวจะมโีครงกำรคนละคร่ึงเฟส 6 ในช่วงปลำยปี ท่ำนจะเข้ำร่วมหรือไม่” 

  
   
 
 
 

 
กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 

ช่วยได้ ร้อยละ 84.1 

ไม่ค่อยช่วย  ร้อยละ 12.9 
ไม่ช่วยเลย ร้อยละ 3.0 

ท ำให้กิจกำรดขีึน้ ร้อยละ 85.6 
            โดย  ขายไดเ้พ่ิมข้ึน สามารถกระตุน้ยอดการซ้ือ ร้อยละ 68.7   

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) มีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 56.2   
   สร้างโอกาสให้คนรู้จกัร้านมากข้ึน ร้อยละ 31.3   
   มีการขยายกจิการ เพ่ิมสาขา  ร้อยละ  1.0   
กจิการเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 13.4 
ท าให้กจิการแยล่งกว่าเดิม ร้อยละ 1.0 

ควรมต่ีอไป เพรำะช่วยกระตุ้นกำรใช้จ่ำย บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยให้
ประชำชน และช่วยเพิ่มสภำพคล่องให้ร้ำนค้ำรำยย่อย  

ร้อยละ 95.5 

ไม่ควรมี เพราะไม่สามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกจิได้  ร้อยละ 4.5 

เข้ำร่วม  ร้อยละ 90.0 
ไม่เขา้ร่วม ร้อยละ 2.0 
ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 8.0 

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

 
วัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 

1) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อโครงการคนละคร่ึงเฟส 5 กบัการออกมาจบัจ่ายของประชาชน 
2) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อโครงการคนละคร่ึงเฟส 5 กบัการกระตุน้ยอดขาย ให้กบัร้านคา้ 
3) เพ่ือสะทอ้นความเห็นต่อโครงการคนละคร่ึงเฟส 6 

 

ประชำกรที่สนใจศึกษำ 
  การส ารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

จ านวน 6 เขต จากทั้ งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก ่ดินแดง บางกอกน้อย บางซ่ือ 
วงัทองหลาง สายไหม หนองแขม และปริมณฑล 2 จงัหวดัได้แก ่นนทบุรีและปทุมธานี ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้ นใช้วิธี เกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 200 ร้านคา้ 

       
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์แบบตัว ต่อตัว  (face to face interview) โดยเค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็น

แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้
น าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์กอ่นบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล   :  21 - 25 ตุลาคม 2565 
 

วันที่เผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  29 ตุลาคม 2565 
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ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 52 25.9 
            หญิง 149 74.1 

รวม 201 100.0 

อำยุ   

            18 – 30 ปี 20 10.0 
            31 – 40 ปี 38 18.9 
            41 – 50 ปี 69 34.2 
            51 – 60 ปี 58 28.9 
            61 ปีข้ึนไป  16 8.0 

รวม 201 100.0 

 
 


