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“มาตรการพยุงเศรษฐกจิในช่วงกลางปี 2562” 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีอำย ุ       
18 ปี ข้ึนไป เร่ือง “มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี  9 – 10 พฤษภำคม 2562 กระจำยทุกภูมิภำค                
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,254 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัมำตรกำรพยงุเศรษฐกิจในช่วงกลำงปี 2562 (มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริม
กำรใชจ่้ำยในประเทศ และระบบภำษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ซ่ึงมี 6 มำตรกำร ไดแ้ก่ 1) มำตรกำรภำษีเพ่ือกระตุน้กำรซ้ือสินคำ้ 2) มำตรกำรภำษีเพื่อ
ส่งเสริมกำรอ่ำน 3) มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมสินคำ้ท้องถ่ินไทย 4) มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทัว่ประเทศไทย 5) มำตรกำรภำษีเพื่อ
ส่งเสริมกำรมีท่ีอยูอ่ำศยัเป็นของตนเอง และ 6) มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน e-Tax) กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะ
เป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้น
ภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำง
โทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรพยงุเศรษฐกิจในช่วงกลำงปี 2562 (มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรใชจ่้ำย        
ในประเทศ และระบบภำษีอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Tax)) วำ่จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยดีข้ึนหรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.31 ระบุวำ่ จะท ำ
ใหเ้ศรษฐกิจไทยดขีึน้ รองลงมำ ร้อยละ 40.43 ระบุวำ่ จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยเหมือนเดมิ และร้อยละ 18.26 ระบุวำ่ จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยแย่ลง 

เม่ือถำมถึงมำตรกำรพยงุเศรษฐกิจในช่วงกลำงปี 2562 (มำตรกำรภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรใชจ่้ำยในประเทศ และระบบภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax)) จะท ำใหป้ระชำชนไปใชจ่้ำยหรือไม่ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.35 ระบุวำ่ ไม่ไปแน่นอน ขณะท่ีร้อยละ 35.65 ระบุวำ่ ไปแน่นอน 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงมำตรกำรพยุงเศรษฐกิจท่ีประชำชนอยำกให้มีเพ่ิมเติม พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.17 ระบุว่ำ ไม่มี
มำตรกำรใดท่ีอยำกให้เพ่ิมเติม รองลงมำ ร้อยละ 3.67 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสินคำ้อุปโภค เช่น สบู่ ยำสีฟัน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ร้อยละ 3.03 ระบุวำ่ 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสินคำ้บริโภค เช่น ค่ำอำหำร ร้อยละ 2.39 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟ ร้อยละ 1.67 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรซ้ือรถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์และค่ำซ่อมบ ำรุง ร้อยละ 1.52 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรเกษตร ร้อยละ 1.12 ระบุวำ่ ค่ำน ้ ำมนั ร้อย
ละ 0.40 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง เช่น รถไฟ เรือโดยสำร รถโดยสำรประจ ำทำง ร้อยละ 0.32 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือ-ขำย ท่ีดิน ร้อยละ 
0.24 ระบุว่ำ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรอบรม สัมมนำ ต่ำง ๆ และร้อยละ 0.08 ระบุวำ่ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และค่ำใชจ่้ำยในกำร
รักษำพยำบำล ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.85 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.20 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.74 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.17 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.04 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.36 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.64 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.22 มีอำยุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.59 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 
22.96 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.89 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.18 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 93.62 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.30 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 21.61 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 74.16 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.87 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 30.86 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 28.31 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.10 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 26.16 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.74         
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.53 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.31 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 19.38 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 17.62 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.51 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน          
ร้อยละ 16.83 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.75 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 13.64 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 24.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.04 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน              
10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 10.84 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.22 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท 
ร้อยละ 9.01 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.53 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 12 พฤษภาคม 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 
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1.  ท่านคิดว่า มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์           

(e-Tax)) จะท าให้เศรษฐกจิไทยดขีึน้หรือไม่ 
ความคดิเห็นต่อมาตรการพยุงเศรษฐกจิในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ  

และระบบภาษีอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Tax)) 
ร้อยละ 

จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยดขีึน้ 41.31 
จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยเหมือนเดมิ 40.43 
จะท ำใหเ้ศรษฐกิจไทยแย่ลง 18.26 

รวม 100.00 
 

2.  มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ท าให้ท่านคิดจะไปใช้จ่าย เพ่ือน ามาลดหย่อนภาษี
หรือไม่ 

การไปใช้จ่ายเพ่ือน ามาลดหย่อนภาษี ตามมาตรการพยุงเศรษฐกจิในช่วงกลางปี 2562 (มาตรการภาษเีพ่ือส่งเสริม 
การใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Tax)) ของประชาชน 

ร้อยละ 

ไม่ไปแน่นอน 64.35 
ไปแน่นอน 35.65 

รวม 100.00 
 

3. ท่านอยากให้มมีาตรการพยุงเศรษฐกจิเพิม่เตมิอะไรบ้าง 
มาตรการพยุงเศรษฐกจิทีป่ระชาชนอยากให้มเีพิม่เตมิ ร้อยละ 

ไม่มีมำตรกำรใดท่ีอยำกใหเ้พ่ิมเติม 96.17 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสินคำ้อุปโภค เช่น สบู่ ยำสีฟัน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 3.67 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสินคำ้บริโภค เช่น ค่ำอำหำร 3.03 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำน ้ ำ ค่ำไฟ 2.39 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือรถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์และค่ำซ่อมบ ำรุง 1.67 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรเกษตร  1.52 
ค่ำน ้ ำมนั 1.12 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง เช่น รถไฟ เรือโดยสำร รถโดยสำรประจ ำทำง 0.40 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือ-ขำย ท่ีดิน 0.32 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรอบรม สมัมนำ ต่ำง ๆ 0.24 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 0.08 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล 0.08 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  111 8.85 
ปริมณฑลและภำคกลำง  316 25.20 
ภำคเหนือ 235 18.74 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 416 33.17 
ภำคใต ้ 176 14.04 

รวม 1,254 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย              619 49.36 
หญิง 635 50.64 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 78 6.22 
26 – 35 ปี  208 16.59 
36 – 45  ปี 288 22.96 
46 – 59  ปี 425 33.89 
60 ปีข้ึนไป 253 20.18 
ไม่ระบุ 2 0.16 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,174 93.62 
อิสลำม 54 4.30 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 271 21.61 
สมรส 930 74.16 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

36 2.87 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,254 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 387 30.86 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 355 28.31 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 89 7.10 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 328 26.16 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 72 5.74 
ไม่ระบุ 23 1.83 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 132 10.53 
พนกังำนเอกชน 192 15.31 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 243 19.38 
เกษตรกร/ประมง 221 17.62 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน  207 16.51 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 211 16.83 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 22 1.75 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 26 2.07 

รวม 1,254 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 171 13.64 
ไม่เกิน 10,000  310 24.72 
10,001 – 20,000  314 25.04 
20,001 – 30,000  136 10.84 
30,001 –  40,000  78 6.22 
40,001 ข้ึนไป   113 9.01 
ไม่ระบุ 132 10.53 

รวม 1,254 100.00 
 
  

 


