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เรียน กองบรรณาธิการข่าว       จ านวน 2 หน้า 

          
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล เร่ือง ชิมช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 
น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ชมิช้อปใช้ ใครว่าได้ประโยชน์ กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่
ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผ่าน “เสยีงประชาชนในโลกโซเชยีล” (Social Media Voice) จ านวน 1,179 ตวัอย่าง 
และ “เสยีงประชาชนในสงัคมดัง้เดมิ” (Traditional Voice) จ านวน 1,080 ตวัอย่าง ด าเนินโครงการระหว่าง 1 
– 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา พบว่า 

เสยีงประชาชนในสงัคมดัง้เดมิส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 60.4 ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์จากมาตรการ ชมิชอ้ป
ใช ้ของรฐับาล ในขณะทีร่อ้ยละ 39.6 ไม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ และเมื่อแบ่งแยกวเิคราะหก์ลุ่มทีส่นบัสนุนรฐับาล 
กลุ่มพลงัเงยีบและกลุ่มไม่สนับสนุนรฐับาล พบว่า กลุ่มคนทัง้สามกลุ่มใชป้ระโยชน์จากมาตรการ ชมิชอ้ปใช ้
เป็นสว่นใหญ่คอื รอ้ยละ 69.6 ของคนสนบัสนุนรฐับาล รอ้ยละ 62.7 ของพลงัเงยีบ และรอ้ยละ 52.0 ของคน
ไม่สนับสนุนรฐับาล ไดใ้ชป้ระโยชน์จากมาตรการชมิชอ้ปใช ้อย่างไรกต็ามคนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์เพราะ
เขา้ไม่ถงึมาตรการชมิชอ้ปใชเ้ป็นกลุ่มคนมรีายไดน้้อย ไม่มชี่องทางเขา้ถงึ ขัน้ตอนยุ่งยาก ไม่ทราบ ไม่รูเ้รื่อง
นี้และอยู่ห่างไกล 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กล่าวต่อว่า ทีน่่าสนใจคอื เมื่อวเิคราะหเ์สยีงของประชาชนในโลกโซ
เชยีล (Social Media Voice) ผ่านระบบ Net Super Poll ดว้ยการประมาณการจ านวนเขา้ถงึเรื่อง ชมิชอ้ปใช ้
พบว่ามีจ านวนทัง้สิ้น 21,898,746 คน หรือประมาณยี่สิบกว่าล้านคนเศษ เป็นเสียงตอบรบัในทางบวก     
รอ้ยละ 67.8 และเสยีงตอบรบัในทางลบรอ้ยละ 32.2 อย่างไรกต็าม เสยีงตอบรบัในทางลบจะเป็นไปในเชงิ
วพิากวจิารณ์มาตรการและมกีารเผยแพร่กวา้งขวางดว้ยค าว่า “ลม้เหลว” เป็นค าทีท่รงอทิธพิลในโลกโซเชยีล 
ในขณะทีค่ าต่าง ๆ ทีเ่สยีงตอบรบัในทางบวกคอืค าว่า “ท่องเทีย่ว” เป็นค าทีท่รงอทิธพิลเช่นกนัแต่ถูกกระจาย
ไปตามภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยล่าสุดจ านวนคนทีก่ าลงัพูดถงึเรื่องนี้ในโลกโซเชยีลตรวจวดัได้ช่วง
เช้าที่ผ่านมามจี านวนทัง้สิ้น 76,695 คนและก าลงัพูดถงึเรื่องวธิกีารลงทะเบยีนมากกว่าเบยีดแซงขอ้ความ
เชงิลบเรื่องความลม้เหลวของมาตรการชมิชอ้ปใชท้ีถู่กผลติออกมาจากฝ่ายตรงขา้มแลว้ 

“จากผลโพลนี้อาจฟันธงได้ว่า มาตรการชิมช้อปใช้ ได้ผลในแง่แย่งชิงมวลชนได้ส าเร็จในเชิง
การเมอืงแต่ในเชงิเศรษฐศาสตรต์อ้งวเิคราะหอ์กีรูปแบบหนึ่ง เพราะเสยีงประชาชนในสงัคมดัง้เดมิและเสยีง
ประชาชนในโลกโซเชยีลเป็นไปในทศิทางบวก จนท าให้ฝ่ายตรงขา้มออกมาเคลื่อนไหวหนักใช้การสื่อสาร
เชงิลบเขา้ท าลายดว้ยเลง็เหน็จุดอ่อนของคนทัว่ไปในสงัคมที่ขบัเคลื่อนข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี ทางออกคอื 
กระทรวงต่าง ๆ ตอ้งท างานเป็นหนึ่งเดยีวกนัเพราะค าว่า “ท่องเทีย่ว” ถูกใชม้ากแต่กระจายตวัสงูตอ้งสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถงึมากขึ้นและท าให้ค าว่า “ท่องเที่ยว” รวมพลงักบัค าว่า “ชมิช้อปใช้” และจะสามารถ
ท าลายพลงัค าว่า “ลม้เหลว” ในเสยีงของประชาชนไดส้ าเร็จ ใหถ้อืหลกั น ้าหยดลงหนิทุกวนัหนิมนัยงักร่อน 
จะท าให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นฝ่ายสนับสนุน #ท่องเที่ยว #ชมิช้อปใช้ #น ้าหยดลงหนิทุกวนัหนิมนัยงักร่อน”  
ผอ.ซูเปอรโ์พล กล่าว 
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จากเสียงประชาชนในสงัคมดัง้เดิม (Traditional Voice) จ านวน 1,080 ตวัอย่าง 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ 
ล าดบัท่ี ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ ค่าร้อยละ 

1 ไดใ้ชป้ระโยชน์ 60.4 
2 ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 39.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ จ าแนกตาม
จดุยืนทางการเมือง 
ล าดบั
ท่ี 

ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการ ชิมช้อปใช้ 
สนับสนุน
รฐับาล 

 
พลงัเงียบ 

ไม่สนับสนุน 
รฐับาล 

1 ไดใ้ชป้ระโยชน์ 69.6 62.7 52.0 
2 ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 30.4 37.3 48.0 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 100.0 100.0 

จากเสียงประชาชนในโลกโซเชียล (Social Media Voice) จ านวน 1,179 ตวัอย่าง 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าประมาณการจ านวนคนท่ี มาตรการ ชิมช้อปใช้ เข้าถึงในโลกโซเชียล 
ผลประมาณการจ านวนคนท่ี มาตรการ ชิมช้อปใช้ เข้าถึงในโลกโซเชียล 

21,898,746 คน 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ เสียงตอบรบัต่อมาตรการ ชิมช้อปใช้ 
ล าดบัท่ี เสียงตอบรบัต่อ มาตรการ ชิมช้อปใช้ ค่าร้อยละ 

1 เสยีงตอบรบัทางบวก 67.8 
2 เสยีงตอบรบัทางลบ 32.2 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

 
ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928   www.superpollthailand.net 


