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บทคัดย่อ 
ชิม ช้อป ใช้ เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในสมัยของพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา ซึ่งมีขึ้นเพื่อกระตุ้นภาวะความ

เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในขณะที่ถาวะการขยายตัวในการส่งออกและบริโภคของประเทศค่อยๆ  ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายชิม ช้อป ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง คลองขลุง คลองลาน 
จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 500 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามา รถ
เข้าถึงนโยบายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยช่วงอายุที่เข้าถึงโครงการฯได้มากที่สุดคือ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.40 รองลงมาคือช่วงอายุ 41.60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 นอกจากโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเพื่อ
ขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็นด้านชิม ช้อปหรือใช้ เพียง 1 ด้านและจะต้องไม่ใช้ในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านอีกด้วย ทำให้  
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากเกินเวลาการใช้สิทธิ์หรือ ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 
ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 65.20 และนำสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้ อยละ 99.38 ผู้ที่ลงทะเบียนได้ 
ส่วนใหญ่นำไปซื้อของใช้ในครัวเรือน นำไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ  (เสื้อผ้า กระเป๋า ท่องเที่ยว) และนำไป
รับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ 54.60 25.15 19.63 ตามลำดับ ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้นคิดเป็น  
ร้อยละ 34.80 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้และไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้คิดเป็นร้อยละ 
58.62 และ 28.73 ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ : นโยบายรัฐบาล,  ชิม ช้อป ใช้,  เศรษฐกิจ 
 

Abstract 
Chim Shop Chai campaign is a policy assigned in the period of General Prayut Chan-O-Cha 

for stimulating the economic growth, while the growth of exports and consumption of the country 
has gradually decreased.  Therefore, this study mainly focuses on effect and response that causes 
problems and obstacles from the public sector in Kamphaeng Phet. And using questionnaires as a 
tool for interviewing and the researcher selected the number of 500 participants in Pang Sila Thong 
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District, Khlong Khlung District and Khlong Lan District in Kamphaeng Phet Province as sample 
groups. The researcher employed basic statistics as an instrument that users in the areas were able 
to access the rights in the policy at 86.60%. In the project, the highest attained age at 20-40 years 
was at 34. 40% , followed by the age 41-60 years at 31%.  In addition, participants in the project 
must register to request services either Chim Shop Chai or one approach, and it was restricted to 
the area of house registration.  As a result, some users with successful registers were unable to 
exercise their rights due to overdue or their identity was unverified, while users with successful 
registers were at 65.20% and users with exercising their right at 99.38%. The majority of registered 
users used the right for goods, services ( clothing, luggage, and tourism)  and meals at 54. 60% , 
25.15% , and 59.63% , respectively. It was unsuccessful registration at 34.80% due to the fact that 
users was unable to verify their identity, logging in or registers in the system at 58.62% and 28.73%, 
respectively. 
 
Keywords : Public policy,  Chim Shop Chai,  Economy 
 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
นโยบายสาธารณะของรัฐบาล นับว่าเป็นนโยบายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของรัฐบาลเนื่องจาก

เป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นโยบายประกันสุขภาพ  30 บาท รักษาทุกโรค นโยบาย
จำนำข้าว นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรอาทิ ข้าว ยางพาราข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง เป็นต้น 
นอกจากนั้น นโยบายสาธารณะด้านสินค้าเกษตรมักจะออกมาในรูปแบบของการอุดหนุนราคา เช่น การอุดหนุน
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การอุดหนุนราคา วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสนิค้าเกษตร (ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช) นโยบายสาธารณะ
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ออกมาเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน รวมถึงพยายามลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศ แม้ว่าประชาชนแต่ละคนจะประกอบอาชีพหรือมีภูมิลำเนาที่แตกต่างกัน นโยบาย
สาธารณะ ที่ได้รับความนิยมจากรัฐบาลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 
หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ 
ในปัจจุบันนโยบายสาธารณะเริ ่มใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (มือถือ tablet) โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลมากขึ ้น อาทิ โครงการชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์   
จันทร์โอชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะร้านโชห่วย ร้านข้างทาง รถเข็น ตลาดสดหรือ
ตลาดชุมชนมากขึ้น ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าร่วมโครงการ แต่รัฐบาลได้มี
การกำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียงจังหวัดละไม่เกิน 20 จุดขาย เพื่อใช้เป็น
ทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วโครงการชิม ช้อป ใช้ ยังมีวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนชั้นล่าง – 
กลาง โดยนโยบายนี้รัฐบาลคาดว่าคนไทย 1 ใน 7 ของประเทศจะได้รับผลประโยชน์ แต่ที่สำคัญโครงการชิม ช้อป 
ใช้ ยังถือว่าเป็นโครงการแรกเริ่มที่รัฐบาลพยายามสร้างความเคยชินให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในการนำ 
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Application หรือ การเงินในลักษณะออนไลน์ ที่เรียกว่าเป๋าตัง - ถุงเงิน ซึ่งจะต่อยอดสู่การรับสวัสดิการจากภาครัฐ 
ในอนาคต  

นอกจากนั้นแล้วในฝั่งของผู้ผลิตรัฐบาลยังสามารถชักชวนให้ร้านค้าเหล่านี้ เข้าสู่ระบบภาษีซึ่งเป็นรายได้หลัก 
ของรัฐบาลได้มากขึ้นอีกด้วย โครงการชิม ช้อป ใช้ของรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นโครงการที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนโดยตรงในช่วงของปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนิยมที่จะจับจ่ายซื้อของเพื่อเป็นของฝากและของขวัญก็
ตาม แต่นโยบายดังกล่าว มีข้อจำกัด คือการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ ในจังหวัดท่ีตนมีทะเบียนบ้านอยู่
ได้ และยังต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Application โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเข้าถึง จากการลงทะเบียน
ใน 9 วันแรกพบว่า มีผู้รับสิทธิ์ ที่สามารถเข้าไปยืนยันลงทะเบียนได้ มากกว่า 7.14 ล้านราย สิ่งหนึ่งที่สะท้อนกลับมา
คือ นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก แม้ จะได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป้นอย่างมากก็ยังสามารถพบเจอผู ้ท ี ่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ต้องเดินทางไปยื นยันตัวตนที่
ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารที่รองรับการใช้นโยบายดังกล่าวทำให้ในช่วงแรกที่มีการลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย
ต้องเปิดให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จถึงวันละ 5,000 ราย  

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ศึกษาวิจัย จึงเห็นปัญหาของการเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการลงทะเบียน จึงได้ทำการ
วิจัยเรื่อง ชิมช้อปใช้นโยบายภาครัฐกับการตอบสนองของประชาชนขึ้น เพื่อเสนอมุมมอง และปัญหา ที่เกิดจากการ
ออกนโยบายภายใต้ความรู้ และการเข้าถึงของประชาชนที่แตกต่างกัน ซึ่งการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำนั่นเอง 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาผลตอบรับที่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคจากภาคประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายเป็นคำที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในทุกวงการและทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองนักบริหาร

และประชาชนโดยทั่วไป ความหมายของนโยบายจะไม่แตกต่างกันมากนักเพราะนโยบายหมายถึงแนวทางความ
กว้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (อนันต์ เกตุวงศ์, 2543, หน้า 29-30) นโยบายที่
เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ได้แก่นโยบายสาธารณะ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมของรัฐบาล ที่เลือกกระทำหรือไม่กระทำก็ได้  
โดย มึงถึงค่านิยมและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญโดยเป็นข้อบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมาย(สมบัติ  
ธำรงธัญวงศ์, 2543, หน้า 42-43) นอกจากนั้นแล้ว (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์., 2540, หน้า 12-15) ได้แบ่งประเภท
ของนโยบายสาธารณะออกเป็น 5 วิธีด้วยกันคือ 1) แบ่งตามการเน้นเนื้อหาสาระหรือวิธีปฏิบัติของนโยบาย 2) แบ่ง
ตามลักษณะเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมของนโยบาย 3) แบ่งตามการเน้นเชิงวัตถุหรือสัญลักษณ์ของนโยบาย 4) แบ่ง
ตามความสามารถในการระบุกลุ ่มผู ้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย 5) การแบ่งตามผลกระทบต่อสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้อ้างอิงลักษณะการแบ่งที่ 4 เป็นสำคัญ
คือแบ่งตามความสามารถในการระบุกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ จากนโยบาย กล่าวคือนโยบายของรัฐบาลประเภท
ดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อสาธารณะชนหรือระบุกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้และ
นโยบายเกี่ยวกับสินค้าเพื่อกลุ่มบุคคลหรือสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงนโยบายการ
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จัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นใช้ พฤติกรรมของมนุษย์ ว่าด้วยความต้องการพื้นฐาน
คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (ชิม) ความต้องการในการดำรงชีวิต (ช้อป) และความต้องการพักผ่อน (ใช้) เป็น
พื้นฐานในการกำหนดนโยบาย ของรัฐบาลโดยนโยบายสาธารณะ ในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการ
บริหารและพัฒนาทั้งในด้านของสังคมเศรษฐกิจและการเมือง แต่นโยบายดังกล่าวจะเป็นนโยบายที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการนำไปใช้และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 

แนวคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร 2541 หน้า 19-27 ได้กล่าวไว้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

ในกระบวนการการนำนโยบายไปปฏิบัติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายอาทิฝ่ายการเมืองระบบราชการข้าราชการ
ผู้รับบริการหรือผู้รับผลจากนโยบายโดยบทบาทขององค์การและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ ละ
ประเภทของนโยบายสาธารณะโดยรวมจะมีบทบาทดังต่อไปนี้ 

1) ฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมืองมีความสำคัญมากในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัตินโยบายใดที่
ได้รับความเห็นชอบเอาใจใส่ดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากฝ่ายการเมืองหน่วยราชการต่างๆ  ก็จะให้
ความสนใจและให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติมากเป็นพิเศษซึ่งจะมีผลทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีโอกาส
ประสบความสำเร็จสูงมากขึ้น 

2) ระบบราชการ หมายถึงหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
3) ข้าราชการในฐานะบุคคลก็ถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติความเกี่ยวข้องและความสำคัญของข้าราชการในการนำนโยบายไปปฏิบัติจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับหรือฐานะของข้าราชการซึ่งได้แก่ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารโครงการ ตลอดจนผู้
ให้บริการตามโครงการหรือข้าราชการระดับล่าง  

4) ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายจะมีทั้งแง่ของบุคคลและในฐานะกลุ่มในกระบวนการ
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ติดต่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการในระดับล่าง
โดยตรงบทบาทของผู้รับบริการหรือผู้รับผลประโยชน์อาจมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มจะมีความสำคัญและส่งผลต่อการ
นำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษา ปัญหาและอุปสรรคการนำนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคไปปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

โดย เจษฎาพร เจียรตระกูล (2545) การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการ
ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่นำไปปฏิบัติในจังหวัดสระแก้ว โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสระแก้วจำนวน 6 คนและผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
จังหวัดสระแก้วจำนวน 6 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามผลการศึกษาพบว่าปัญหาและ
อุปสรรค ด้านการขึ้นทะเบียนและการออกบัตรประกันสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ำซ้อนกับหลักประกันอื่นๆ และ
ยังไม่ครอบคลุมซึ่งพบมากในบริเวณชายแดนนอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินและการโอนเงิน ด้านที่ 3  
ที่มีฝึกที่มีปัญหาคือ ด้านการเรียกเก็บเงินจากการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงและอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งมีความล่าช้าทำให้มีหนี้คงค้างในระบบบัญชีสูง นอกจากนั้นแล้วค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่สามารถสะท้อนถึง
ความจริงตามต้นทุนของสถานพยาบาลแต่ละแห่งได้ ปัญหาหลักๆ อีกด้านคือปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งยัง
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ไม่มีการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรองรับคุณภาพการบริการในสถานบริการระดับปฐมภมูิ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การศึกษาของคนที่ 2 คือกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐและคณะ (2012) ได้ทำการศึกษานโยบาย “ประชา
นิยม” กับการสร้าง/ลด “ความเหลื่อมล้ำ” และ “ความไม่เป็นธรรม” ทางเศรษฐกิจ : ข้อเสนอเชิงประจักษ์ที่ว่าด้วย
การแบ่งสรรผลประโยชน์ในธุรกิจการค้าข้าวของไทย ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างผลต่างอันดับที่ 1 ของราคาข้าวสารในตลาดโลกกับผลต่างอันดับที่ 1 ของราคาข้าวสารภายในประเทศ เพื่อ
ชี้ให้เห็นการแบ่งสรรผลประโยชน์ในธุรกิจการค้าข้าวของไทยระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายได้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว โรงสีและผู้ส่งออกภายใต้ปฏิบัติการของนโยบายภาครัฐ ก่อนและหลังนโยบายประชานิยม ผลการศึกษา
พบว่าจากการวิเคราะห์การถดถอย ทั้ง 2 คู่ล้วนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบอีกว่าการ  
รับจำนำข้าวเปลือกเป็นนโยบายที่มีแนวโน้มสร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้ทวีความ
เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยลดปัญหา
ดังกล่าว 

จากการศึกษาของทั้งสองคนทำให้ผู้ทำการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ทราบว่า การกำหนดนโยบายของรัฐหรือ
การดำเนินงานของภาครัฐส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ในแต่ละนโยบาย มีผลต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน
หรือสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเช่นเดียวกับนโยบายชิม ช้อป ใช้ของรัฐบาลในปี 2562 ซึ่ง
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะขอแสดงในหัวข้อถัดไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในเขตอำเภออำเภอปางศิลาทอง คลองขลุง คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรจากจำนวนประชา

ทั้งสิ้นนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 500 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิม  
ช้อป ใช้ ได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ

วิจัยเนื่องจากผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามและเพิ่มเติมประโนที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาครั้งนี้นั ้น ผู้วิจัยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการชิม ช้อป ใช้ 

 

ผลการศึกษา 
ในการรายงานผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนสำคัญคือ ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และความคิดเห็นต่อโครงการชิม ช้อป ใช้  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

เพศ 500 100.00 
 ชาย 201 40.20 
 หญิง 299 59.80 
ช่วงอายุ 500 100.00 
 ต่ำกว่า 20 ปี 89 17.80 
 21 - 40 172 34.40 
 41 – 60 ปี 155 31.00 
 61 ปีขึ้นไป 84 16.80 
ความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 500 100.00 
 เข้าถึงได้ 433 86.60 
 - Internet WIFI** 31 7.17 
 - Internet โทรศ ัพท ์ม ือถ ือ (4G 3G 

Edge)** 
101 23.32 

 - Internet Wifi แ ล ะ  Internet 
โทรศัพท์มือถือ (4G 3G Edge)** 

301 69.51 

 ไม่สามารถเข้าถึงได้ 67 13.43 
ที่มา: จากการคำนวณ 
*** หมายเหตุร้อยละของความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตรวมกันต้องเท่ากับร้อยละ 100 
 

จากการศ ึกษาด ังกล ่าวทำให ้ทราบว ่าผ ู ้ตอบแบบส ัมภาษณ ์ส ่วนใหญ ่ เป ็นเพศหญิงค ิดเป็น  
ร้อยละ 59.80 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ21 – 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.40 รองลงมา
คือช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.00 เมื่อพิจารณาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ ทำให้เราทราบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทั้ง Internet WIFI และ Internet 
โทรศัพท์มือถือ (4G 3G Edge) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.51 รองลงมาได้แก่ Internet โทรศัพท์มือถือ (4G 3G 
Edge) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 23.32 และสามารถเข้าถึง Internet WIFI เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 
ร้อยละ 7.17 ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้น นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในกา ร
ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตถือเป็นสื่อกลางในการลงทะเบียนและขอเข้าใช้บริการ  
ในสถานที่หรือจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้นั่นเอง  

เมื่อพิจารณาความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตภาพรวมนั้นพบว่าผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีความสามารถ
ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจำนวน 433 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.60 ดังนั้นผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้สิทธิ์ได้
ส่วนหนึ่งเนืองมาจากไม่สามารถเข้าถึงได้อินเตอร์เน็ตได้นั้นเองซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.43 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการชิม ช้อป ใช้ 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นต่อมาตรการฯกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ 500 100.00 
 เห็นด้วย 256 51.20 
 ไม่เห็นด้วย 244 48.80 
การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ 500 100.00 
 ไม่ได้เข้าร่วมลงทะเบียน 261 52.20 
 เข้าร่วมลงทะเบียน 239 47.80 
ความสำเร็จจากการลงทะเบียน 250 100.00 
 ลงทะเบียนสำเร็จ 163 65.20 
 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 87 34.80 
ประเภทการใช้จ่ายของประชาชน 163 100.00 
 ช ิม นำไปซ ื ้ ออาหาร หร ือร ับประทานใน

ร้านอาหาร 
32 19.63 

 - ช้อป นำไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
(เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า) 

41 25.15 

 - ใช้ นำไปซื้อของใช้ในครัวเรือน 89 54.60 
 - อื่นๆ 1 0.62 
เหตุผลที ่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนมาตรการ ชิม  
ช้อป ใช้ ได้ 

87 100.00 

 ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 11 12.64 
 ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 51 58.62 
 ไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ 25 28.74 
 อื่นๆ - - 

ที่มา : จากการคำนวณ 
 

จากการศึกษาตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี ่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการชิม ช้ อป ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 51.20 เห็นด้วยกับโครงการชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาล เนื่องจากเป็นนโยบายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง เมื่อพิจารณาการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรกากรชิม ช้อป ใช้ พบว่ามีผู้ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 
ชิม ช้อป ใช้คิดเป็นร้อยละ 47.80 และกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 65.20 
ลงทะเบียนไม่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 34.80 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้นส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 
คิดเป็นร้อยละ 58.62 รองลงมาคือ ไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ คิดเป็นร้อยละ 28.74 และลงทะเบียนแล้ว 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 12.64 ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนได้ส่วนใหญ่นำไปใช้ซื้อของใช้ในครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 54.60 รองลงมาเอาไปช้อป นำไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆ (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า) คิดเป็นร้อยละ 25.15 
และนำไปซื้ออาหาร หรือรับประทานใน (ชิม) คิดเป็นร้อยละ 19.63  
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สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษานโยบายของรัฐบาล(โครงการชิม ช้อป ใช้) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น  

ทำให้ทราบว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่มุ่งตรงต่อความต้องการพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ความต้องการการพักผ่อนและความต้องการในชีวิตประจำวันอาทิ ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
และอื่นๆ มากที่สุด นอกจากการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ นี้แล้ว การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังเป็นส่วน
สำคัญในการเข้าถึงนโยบายและสวัสดิการของรัฐเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่ อลดเงื่อนไขและความเลื่อมล้ำที่อาจจะ
เกิดขึ้น รัฐบาลจึงควรเพิ่มแนวทางและวิธีการที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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