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“ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ชิมช้อปใช้...ถูกใจ
หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 2 – 4 ตุลำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ 
รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,261 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัโครงกำร “ชิมชอ้ปใช”้ สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บำท ผ่ำนแอปพลิเคชนั “เป๋ำตงั” กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรลงทะเบียนโครงกำร “ชิมชอ้ปใช”้ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.37 ระบุวำ่ จะไม่ลงทะเบียน เพรำะ 
ระบบและขั้นตอนกำรลงทะเบียนท่ียุ่งยำกซับซ้อน ลงยงัไงก็ไม่ส ำเร็จ โทรศัพท์ท่ีใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชัน "เป๋ำตัง" ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                   
ไม่มีเวลำ/ไม่สะดวกท่ีจะลงทะเบียน ยงัไม่ทรำบรำยละเอียดของโครงกำร และไม่สนใจ/ไม่เห็นด้วย กบัโครงกำรน้ีเลย รองลงมำ ร้อยละ 25.61               
ระบุวำ่ ได้ลงทะเบียนแล้ว และร้อยละ 16.02 ระบุวำ่ ก าลงัจะลงทะเบียน  

ส ำหรับแผนกำรใชจ่้ำยโครงกำร “ชิมชอ้ปใช”้ ของผูท่ี้ไดล้งทะเบียนแลว้และก ำลงัจะลงทะเบียน พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.52 ระบุวำ่           
ได้ใช้/มีแผนจะใช้จ่ำยท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ/ซุปเปอร์สโตร์ รองลงมำ ร้อยละ 34.10 ระบุว่ำ ร้ำนค้ำทั่วไปท่ีเข้ำโครงกำร ร้อยละ 16.57 ระบุว่ำ 
ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 15.24 ระบุวำ่ ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ ร้อยละ 3.62 ระบุวำ่ ร้ำนในกลุ่ม OTOP ร้อยละ 2.29 ระบุวำ่ โรงแรมโฮมสเตย ์
ร้อยละ 2.10 ระบุวำ่ ร้ำนวสิำหกิจชุมชน และร้อยละ 9.52 ระบุวำ่ ยงัไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำร “ชิมชอ้ปใช้” พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.36 ระบุว่ำ เปลืองงบประมำณ ไม่สำมำรถ
กระตุน้เศรษฐกิจไดจ้ริง รองลงมำ ร้อยละ 27.28 ระบุวำ่ เป็นมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจท่ีดี ร้อยละ 25.54 ระบุว่ำ ระบบและกติกำกำรใชจ่้ำย
ยุ่งยำกซับซ้อนเกินไป ร้อยละ 19.59 ระบุว่ำ ประชำชนได้ประโยชน์จำกโครงกำรน้ี ร้อยละ 13.80 ระบุว่ำ พ่อค้ำ นำยทุนได้ประโยชน์             
จำกโครงกำรน้ี ร้อยละ 13.72 ระบุว่ำ เป็นมำตรกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะกลุ่ม ร้อยละ 8.96 ระบุว่ำ เป็นโครงกำรท ำให้คนได้ออกไปเท่ียว           
ชิมชอ้ปใช ้กบัครอบครัว ร้อยละ 8.09 ระบุว่ำ เป็นโครงกำรประชำนิยม หำเสียงกบัชนชั้นกลำง ร้อยละ 3.17 ระบุว่ำ ระบบของร้ำนคำ้/ห้ำง       
ยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำให้เกิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร ร้อยละ 2.78 ระบุวำ่ สร้ำงควำมเท่ำเทียมกนั เม่ือคนจนไดบ้ตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 
คนชั้นกลำงก็ได ้“ชิมชอ้ปใช”้ ร้อยละ 2.54 ระบุว่ำ ระบบของธนำคำรกรุงไทยยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำให้เกิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร   
ร้อยละ 1.35 ระบุว่ำ ระบบและกติกำกำรใชจ่้ำยท ำให้สำมำรถควบคุมกำรใชจ่้ำยให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร และร้อยละ 6.26    
ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อภำพรวมโครงกำร “ชิมชอ้ปใช้” พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.95 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย 
รองลงมำ ร้อยละ 25.62 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 22.60 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมำก ร้อยละ 21.09 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.74  
ระบุวำ่ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ           

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรด ำเนินโครงกำร “ชิมช้อปใช้” ของรัฐบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.19 ระบุว่ำ 
ปรับปรุงโครงการให้ดีขึน้ เช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรลงทะเบียนให้ง่ำยข้ึน ผูสู้งอำยก็ุสำมำรถท ำเองไดด้ว้ยตนเอง หรือมีกำรลงทะเบียน                                    
ท่ีธนำคำรกรุงไทย มีช่วงเวลำในกำรลงทะเบียนท่ีชัดเจน ให้สิทธิกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ใช้สิทธิได้ทุกท่ี ทุกจงัหวดั และอยำกให้เพ่ิมวงเงิน                  
เพ่ิมร้ำนค้ำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ ร้ำนค้ำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรควรเป็นร้ำนวิสำหกิจชุมชน ร้ำนในกลุ่มสินค้ำ OTOP ไม่ใช่
ห้ำงสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ รองลงมำ ร้อยละ 34.10 ระบุวำ่ ยกเลิกโครงการ ร้อยละ 19.74 ระบุว่ำ ด าเนินโครงการต่อไป และร้อยละ 3.97 ระบุว่ำ               
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

 

วนัอาทิตย์ท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.25 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.95 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.39 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.40 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 47.82 เป็นเพศชำย และร้อยละ 52.18 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.61 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 19.67 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.95 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.58 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 19.19 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.29 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.81 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.19 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.71 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.05 สถำนภำพโสด ร้อยละ 72.32 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.00 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.63 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 30.37 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ ำกว่ำ ร้อยละ 31.64 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.01                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.38 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.49 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.02 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.07 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.78 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.59 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.52 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน      
ร้อยละ 17.21 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.54 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำ
ก ำไร และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 18.00 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 26.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.95 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 10.71 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.47 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 6.11            

มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 8.96 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านได้/จะ ลงทะเบียน โครงการ “ชิมช้อปใช้” สนับสนุนวงเงนิ คนละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลเิคชัน “เป๋าตงั” หรือไม่ 

การลงทะเบียนโครงการ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 
จะไม่ลงทะเบียน เพรำะ ระบบและขั้นตอนกำรลงทะเบียนท่ียุง่ยำกซบัซอ้น ลงยงัไงก็ไม่ส ำเร็จ โทรศพัทท่ี์ใชไ้ม่รองรับ

แอปพลิเคชนั "เป๋ำตงั" ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ไม่มีเวลำ/ไม่สะดวกท่ีจะลงทะเบียน ยงัไม่ทรำบรำยละเอียด           
ของโครงกำร และไม่สนใจ/ไม่เห็นดว้ย กบัโครงกำรน้ีเลย  

58.37 

ได้ลงทะเบียนแล้ว 25.61 
ก าลงัจะลงทะเบียน 16.02 

รวม 100.00 
 

2. ท่านได้ใช้/มแีผนจะใช้จ่ายทีไ่หน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ทีไ่ด้ลงทะเบียนแล้วและก าลงัจะลงทะเบียน = 525) 
แผนการใช้จ่ายโครงการ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 

หำ้งสรรพสินคำ้/ซุปเปอร์สโตร์ 41.52 
ร้ำนคำ้ทัว่ไปท่ีเขำ้โครงกำร 34.10 
ร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 16.57 
ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ 15.24 
ร้ำนในกลุ่ม OTOP 3.62 
โรงแรมโฮมสเตย ์ 2.29 
ร้ำนวสิำหกิจชุมชน 2.10 
ยงัไม่แน่ใจ 9.52 
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3. ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบั โครงการ “ชิมช้อปใช้” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 
เปลืองงบประมำณ ไม่สำมำรถกระตุน้เศรษฐกิจไดจ้ริง 27.36 
เป็นมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจท่ีดี 27.28 
ระบบและกติกำกำรใชจ่้ำยยุง่ยำกซบัซอ้นเกินไป 25.54 
ประชำชนไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรน้ี 19.59 
พอ่คำ้ นำยทุนไดป้ระโยชนจ์ำกโครงกำรน้ี 13.80 
เป็นมำตรกำรเลือกปฏิบติัเฉพำะกลุ่ม 13.72 
เป็นโครงกำรท ำใหค้นไดอ้อกไปเท่ียว ชิมชอ้ปใช ้กบัครอบครัว 8.96 
เป็นโครงกำรประชำนิยม หำเสียงกบัชนชั้นกลำง 8.09 
ระบบของร้ำนคำ้/หำ้ง ยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำใหเ้กิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร 3.17 
สร้ำงควำมเท่ำเทียมกนั เม่ือคนจนไดบ้ตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐ คนชั้นกลำงก็ได ้“ชิมชอ้ปใช”้ 2.78 
ระบบของธนำคำรกรุงไทยยงัไม่มีประสิทธิภำพท ำใหเ้กิดปัญหำกำรใชเ้งินจำกโครงกำร 2.54 
ระบบและกติกำกำรใชจ่้ำยท ำใหส้ำมำรถควบคุมกำรใชจ่้ำยใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร 1.35 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.26 

 
4. โดยภาพรวมท่านเห็นด้วยกบัโครงการ “ชิมช้อปใช้” หรือไม่ 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อภาพรวมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 
เห็นดว้ยมำก 22.60 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 25.62 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 21.09 
ไม่เห็นดว้ยเลย 28.95 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.74 

รวม 100.00 
 

5. ท่านคดิว่ารัฐบาลควรด าเนินการอย่างไรต่อไปกบั โครงการ “ชิมช้อปใช้” 
ความคดิเห็นต่อการด าเนินโครงการ “ชิมช้อปใช้” ของรัฐบาล  ร้อยละ 

ปรับปรุงโครงการให้ดขีึน้ เช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรลงทะเบียนใหง่้ำยข้ึน ผูสู้งอำยก็ุสำมำรถท ำเองไดด้ว้ยตนเอง 
หรือมีกำรลงทะเบียนท่ีธนำคำรกรุงไทย มีช่วงเวลำในกำรลงทะเบียนท่ีชดัเจน ใหสิ้ทธิกบัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั             
ใชสิ้ทธิไดทุ้กท่ี ทุกจงัหวดั และอยำกใหเ้พ่ิมวงเงิน เพ่ิมร้ำนคำ้ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่                
ร้ำนคำ้ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรควรเป็นร้ำนวสิำหกิจชุมชน ร้ำนในกลุ่มสินคำ้ OTOP ไม่ใช่หำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่  

42.19 

ยกเลกิโครงการ 34.10 
ด าเนินโครงการต่อไป 19.74 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.97 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 104 8.25 
ปริมณฑลและภำคกลำง 328 26.01 
ภำคเหนือ 239 18.95 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 421 33.39 
ภำคใต ้ 169 13.40 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 603 47.82 
หญิง 658 52.18 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 96 7.61 
26 – 35 ปี 248 19.67 
36 – 45 ปี 302 23.95 
46 – 59 ปี 373 29.58 
60 ปี ข้ึนไป 242 19.19 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,189 94.29 
อิสลำม 48 3.81 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.19 
ไม่ระบุ 9 0.71 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 278 22.05 
สมรส 912 72.32 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 63 5.00 
ไม่ระบุ 8 0.63 

รวม 1,261 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 383 30.37 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 399 31.64 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 101 8.01 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 320 25.38 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 44 3.49 
ไม่ระบุ 14 1.11 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 139 11.02 
พนกังำนเอกชน 190 15.07 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 262 20.78 
เกษตรกร/ประมง 184 14.59 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 221 17.52 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 217 17.21 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 32 2.54 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,261 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 227 18.00 
ไม่เกิน 10,000 338 26.80 
10,001 – 20,000 302 23.95 
20,001 – 30,000 135 10.71 
30,001 –  40,000 69 5.47 
40,001 ข้ึนไป 77 6.11 
ไม่ระบุ 113 8.96 

รวม 1,261 100.00 
 
  

 


