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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือสํารวจและสรุปความคิดเห็นของร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงท่ีมีผลต่อ

ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิ หน้าท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง

ของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิ หนา้ท่ีการเสียภาษีและ

ความคาดหวงัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั95%ตวัอย่าง

จาํนวน200คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเชิงปริมาณสถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุ ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐานทาํท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัปานกลางถึงความเขา้ใจเง่ือนไข สิทธิ หน้าท่ีการเสีย

ภาษี ความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คาดหวงัในระดับมาก ความคิดเห็นด้านความเห็นด้วยเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิ 

หนา้ท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการ แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คาํสําคญั: ความเขา้ใจ, ความคาดหวงั, การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

ABSTRACT 

The purposes of this study aimed to (1 )  To survey and summarize the opinions of the half-participating merchants 

affecting their understanding of the conditions, rights, tax obligations and expected benefits that affect their participation in the 

program. Operates in Bang Khen, Bangkok  (2 )  To analyze the influence of understanding of conditions, rights, tax duty and 

expectation of benefits that affect half of entrepreneurs participating in the project in Bang Khen, Bangkok. , the administered 

questionnaire with the reliability value of 0 .98 2  and approved content validity by the experts were employed for data collection. 

The 200 samples were randomly selected by using the convenient sampling method. Both descriptive and inferential statistics were 

applied including percentage calculation, frequency, mean, standard deviation, as well as, multiple regression analysis.  



  The research findings were revealed that the average moderately to understand the conditions, rights, duties of tax 

payment The opinion of the expectation of benefits that would affect half of the participants found that the majority of respondents 

rather high expectations About half of the entrepreneurs who participated in the project showed that the majority of the respondents 

agreed at a high level According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0 . 0 5   it was proved that 

Understanding of the conditions, rights, tax obligations and expectations of benefits that affect half-business participation in the 

program 

Keywords : understanding, expectation, participation in the project half 

สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวจิัย 

ปีพุทธศกัราช 2563 ประเทศไทยไดเ้ผชิญวิกฤตรอบดา้นในหลายมิติโดยมีสาเหตุหลกัมาจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดเม่ือ

ปลายปีพุทธศกัราชและแพร่ระบาดหนักในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทุก

วงการ ทุกภาคอุตสาหกรรม จึงทาํให้รัฐบาลของแต่ละประเทศท่ีประสบกบัวิกฤตคร้ังน้ี ต่างระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการ

แกปั้ญหา และสร้างวิธีการพยงุสภาพเศรษฐกิจของประเทศใหอ้ยูร่อดและฝ่าวิกฤตคร้ังน้ีไปใหไ้ด ้จึงเป็นโอการเหมาะสาํหรับภาครัฐท่ี

จะกลบัมามองตวัเองและคิดหานโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด รัฐบาลจึงมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินนโยบายเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

โดยการกระตุน้และรักษาระดบัการบริโภคในประเทศ เพื่อศึกษาระดบัและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรง

ขบัเคล่ือนจากประชากรในประเทศ และรัฐบาลออกนโยบายประกอบไปดว้ย 1) โครงการเพิ่มกาํลงัซ้ือใหแ้ก่บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 2) 

โครงการชิมชอปใช ้3) โครงการคนละคร่ึง 4) โครงการชอปดีมีคืน 5) โครงการเราไม่ท้ิงกนั 6)โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั 7)โครงการเรา

ชนะ 8)โครงการม.33 เรารักกนั (อ้างองิ: กสัมา บุญมาก) 

ในส่วนของ โครงการคนละคร่ึง โครงการคนละคร่ึงเป็นโครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยภายในประเทศ 

ช่วยบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านคา้รายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศในองคร์วม 

โดยร้านคา้ท่ีจะเขา้ร่วมโครงการตอ้งเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยประกอบกิจการประเภทร้านอาหารเคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป ซ่ึง

ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 

สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน กบักลุ่มผูป้ระกอบการในเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร จะนําไปสู่ผลสรุปของการศึกษาท่ีว่าความเข้าใจถึงเง่ือนไข สิทธิหน้าท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัถึง

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัได้

นาํเสนอปัญหา ของการวิจยัของการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

1. กลุ่มผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสีย

ภาษีความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีและการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการ  

2. ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหน้าท่ีการเสียภาษีจะส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขต

บางเขนกรุงเทพมหานคร หรือไม่ในลกัษณะใด  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1.เพื่อสาํรวจและสรุปความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษีความคาดหวงัถึง

ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บและการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหน้าท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงท่ีมีต่อความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละ

คร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

 



ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวจิัย  

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รหน่วยงานและบุคคลท่ีไดน้าํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชด้งัต่อไปน้ี  

1. องคก์รและหน่วยงานท่ีจะไดรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ กรมสรรพากรและผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง

โดยท่ีองคก์รและหน่วยงานจะนาํไปใชใ้นเร่ือง  

1.1 เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางสาํหรับการใหบ้ริการความรู้ดา้นภาษีอากรแก่ผูเ้สียภาษี 

1.2 เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการดาํเนินการจดัเกบ็ภาษีอากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

1.3 เพื่อใหท้ราบปัญหา ขอ้เสนอแนะของผูเ้สียภาษีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

1.4 เพื่อเป็นขอ้มูลให้บุคคลทั่วไปในการศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนเสียภาษีต่อไป 

1.5 ทาํใหท้ราบถึงประสิทธิผลโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาลรวมถึงแนวทางการพฒันาและการปรับปรุงนโยบายโครงการ

คนละคร่ึงของรัฐบาล 

1.6 ทาํให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการพฒันาและการปรับปรุง

นโยบายโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล 

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัศึกษา และบุคคลวิชาชีพต่างๆ โดยท่ีกลุ่มบุคคล 

เหล่าน้ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์างๆ อาทิ 

2.1 นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อขยายผลการศึกษาใหมี้ มุมมองท่ีหลากหลาย 

มากข้ึน หรือนาํไปใชป้ระกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนเพิ่มข้ึน  

2.2 นาํไปใชเ้ป็นประเด็นในการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของการศึกษาท่ีสนใจอยู่ในขณะนั้นให้มี

ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

2.3 นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ และทกัษะใหก้บัการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย  

3. กลุ่มนกัวิชาการ สามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี  

3.1 นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไปเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่  

3.2 นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน  

3.3 นาํไปใชเ้ป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีอธิบายถึงตวัแปรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีใหเ้กิดความเขา้ใจในเชิง

ลึกไดม้ากยิง่ข้ึน ในลกัษณะของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัแปร  

ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษี 

แนวคิดศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ณัฐการต ์นาคีเภท และ ฉันทิชา บวั

ศรี,2563) กล่าววา่ ความเขา้ใจ(Cognitive Component) เป็นความรู้ เป็นความเช่ือ รวมถึงแนวคิดของบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามการรับรู้ของ

บุคคล และอาจตรงกบัสภาพความเป็นจริง หรือไม่จริงกไ็ด ้

แนวคิดศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (มาโนช เวชพนัธุ์, 2532) อา้งใน(ศิริมา บูรณ์กุศล, 

ธนาศกัด์ิ ข่ายกะโทก และอจัฉรา นิยมพาณิชย,์2020) กล่าววา่ ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นส่วนท่ีต่อมาจากความรู้ จนถึงขั้นของ

การส่ือความหมายโดยการใชป้ากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือสญัลกัษณ์ ซ่ึงเกิดหลงัจากบุคคลไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ และแสดงออกมาดว้ย

การใชท้กัษะหรือการแปลความหมาย ไดแ้ก่ การบรรยายข่าวสารซ่ึงไดย้นิมาโดยคาํพูดของตน หรือการแสดงความคิดเห็น คาดคะเน

หรือใหข้อ้สรุปกไ็ด ้ 



แนวคิดศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีศึกษาผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตสานกังาน

สรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 3 (วลยัพร แกว้สาร, 2562) กล่าวว่า ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ การตีความ และการ

ขยายความได ้ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษี 

ปภาวรินท ์คชหิรัญ (2558)อา้งใน วลยัพร   แกว้สาร (2562) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการแยกยื่นหรือยื่นรวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส กรณีศึกษา : พนกังานเอกชนท่ีทางานในเขตลุมพินี อธิบาย

วา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดข้องคู่สมรสท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวม

ภาษีเงินไดแ้ตกต่างกนั และมีความสัมพนัธ์กนั สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของคู่สมรสท่ีมีความแตกต่างกนันั้น ก็ส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษีเงินไดแ้ตกต่างกนั และมีความสัมพนัธ์กนั 

สาํหรับช่องทางในการยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่ หรือยืน่

รวมภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรสแตกต่างกนั และมีความสมัพนัธ์กนั 

สายสมร สังขเ์มฆ (2553) อา้งใน วลยัพร   แกว้สาร (2562)  ไดศึ้กษาถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต และเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนใน

จงัหวดัภูเก็ตตาม ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะเพิ่มเติม คือควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียงัมี

ความรู้ ความเขา้ใจนอ้ย เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ ผูท่ี้มีอาชีพเจา้ของกิจการหรือคา้ขาย โดยการเผยแพร่ความรู้ใน

หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยโุทรทศัน์ การจดันิทรรศการ จดัอบรมสัมมนา และจดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสียภาษีเงินไดด้งักล่าว 

อาํไพ ชยัรัตน์เมธี (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความรู้ ความเขา้ใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมีต่อการคาํนวณภาษี

เงินไดเ้พื่อขอคืนภาษีเงินอากรในจงัหวดัอ่างทอง อธิบายว่า เพื่อเป็นการเพิ่มระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาให้มากข้ึน กรมสรรพากรควรมีการอบรมหรือประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองภาษี เงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยเน้นท่ีกลุ่มพนักงาน

เอกชน และเจา้ของกิจการในดา้นเงินบริจาค และดา้นการหกัค่าใชจ่้ายเป็นสาํคญั 

การทบทวนแนวคดิ และทฤษฎทีี่เกีย่วกบัความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 

ความคาดหวงัเป็นความคิด ความรู้สึก และความมุ่งหวงัของบุคคล ดงันั้น จึงมีผูใ้หค้านิยามไวห้ลายท่านดงัน้ี 

Edwin Locke อา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557) ท่ีเห็นว่าจิตใจของมนุษยเ์รานั้น โดยธรรมชาติจะถูกกระตุน้โดย เป้าหมาย ให้

ตอ้งแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายและความตั้งใจของตน เพื่อนาสู่การบรรลุเป้าหมายให้สําเร็จ ทั้งน้ีเพื่อนาสู่การบรรลุเป้าหมายให้

สาํเร็จ ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความรู้สึกผกูพนัตนเองกบัเป้าหมายของการปฏิบติังานท่ีตั้งเอาไวแ้ละตนเองมี ส่วนร่วมในการตั้งเป้าดว้ย จึงยนื

หยดัท่ีจะกระทาจนบรรลุผลสาํเร็จ 

Victor H. Vroom อา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557)ไดก้ล่าวถึงองคข์องความคาดหวงัวา่มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. Valance หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อผลลพัธ์ของการกระทาท่ีเกิดจากการทางานระดบัความพอใจท่ีบุคคลคาดหวงัจะ

มาจากการใหคุ้ณค่าต่อการทางานถา้เป็นงานท่ีมีคุณค่าสูง จะมีความพึงพอใจสูงมากตามดว้ย 

2. Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองอุปกรณ์ วิถีทางท่ีนาไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ 

3. Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ บุคคลหรืออินทรีย ์มีความตอ้งการหลายอย่าง ทุกชีวิตพยายามด้ินรน

แสวงหาอย่างนอ้ยท่ีสุด คือ ความตอ้งการอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้มีความตอ้งการ

ระดบัสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ จากความตอ้งการหลายส่ิงหลายอย่างน้ี ทาให้เกิดความพยายามกระทาการด้วยวิธีหน่ึงวิธีใดด้วยส่ือหรือ

เคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้บรรลุความพอใจ เรียกว่า ความคาดหวงัและความพอใจส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงแสดงเป็นแผนภาพประกอบ

ดงัน้ีอา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบของความคาดหวงั 

แรงจูงใจ เป็นผลจากค่านิยมท่ีบุคคลหน่ึงเช่ือว่าถา้กระทาอยา่งนั้นอยา่งน้ีแลว้จะไดผ้ลประการใดตามมา สามารถคาดหวงัไดเ้ลย และ

ผลท่ีไดน้ั้นกจ็ะตอบสนองความตอ้งการของอินทรียใ์นระดบัหน่ึง 

กรกนก วงศพ์นัธุ์เศรษฐ์ (2535)อา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557) อธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงัของบุคคลไดรั้บ

อิทธิพล จาก วรูม (Vroom) ไดน้าํแนวคิดทฤษฎีช่ือวา่ ทฤษฎี V.I.E. โดย V มาจากคาวา่ Valance หมายถึง ความพึงพอใจ I มาจากคาวา่ 

Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจะนาไปสู่ ความพึงพอใจ E มาจากคาํว่า Expectancy หมายถึง ความ

คาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ โดยท่ี บุคคลมีความตอ้งการและมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอย่าง และทุกบุคคลมีการแสวงหา

โดย อยา่งนอ้ยท่ีสุด คือ ความตอ้งการดา้นอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เม่ือปัจจยัดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะมี

ความตอ้งการในระดบัสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากความตอ้งการในหลายส่ิงหลาย อยา่งทาให้เกิดความพยายามท่ีจะกระทาดว้ยดว้ยวิธีการใด

วิธีการหน่ึง ดว้ยส่ือหรือเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อบรรลุความพอใจหรือเพื่อใหไ้ดรั้บผลของการดาเนินการตามท่ีไดแ้สดงความ

พยายาม เรียกวา่ ความคาดหวงัหรือความพึงพอใจในส่ิงต่าง ๆ 

สกาวดี ดวงเด่น (2538)อา้งถึงใน พรรณเพ็ญ สิทธิพฒันา(2557) ให้ความหมายว่า ความคาดหวงัเป็นสภาวะทางจิตซ่ึงเป็น

ความรู้สึก นึกคิดอยา่งมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ต่อบางอยา่งวา่ควรจะมีควรจะเป็นหรือจะเกิดข้ึน 

พิชยากร กาศสกุล (2545)อา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557) ใหค้วามหมายวา่ ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีไดค้าดหวงัไวเ้ป็น 

ความเช่ือวา่ส่ิงใดน่าจะเกิดข้ึนและเป็นไปตามความตอ้งการท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้

เกศสินี กลัน่บุศย ์(2540)อา้งถึงใน พรรณเพ็ญ สิทธิพฒันา(2557) พบว่า ความคาดหวงั หมายถึง การคาดคะเนหรือความ

มุ่งหวงัของบุคคลท่ีมีต่อคนอ่ืนในการกระทาส่ิงหน่ึงท่ีตนปรารถนาโดยข้ึนอยู่กับประสบการณ์การกระทาและอนาคต เพราะ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกในปัจจุบนัยอ่มคาดหวงัในอนาคต 

พิชยากร กาศสกุล (2545)อ้างถึงใน พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา(2557) ได้กล่าวถึงความคาดหวงั หมายถึง ความต้องการ 

ความรู้สึกหรือ ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณของบุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงส่ิงท่ีใดวา่ควรจะมีควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึนในส่ิงท่ีดี

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

สรุปไดว้า่ทฤษฎีความคาดหวงั คือ การจูงใจจากบุคคลท่ีมีความตอ้งการหลายอยา่งและเช่ือว่าถา้ดาเนินการวิธีน้ีจะไดรั้บผลตอบแทน 

เช่น เม่ือเช่ือแลว้จะตดัสินใจทาส่วนผลท่ีไดรั้บเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงอาจจะทาให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ แต่มีแรงจูงใจให้ทางาน

ตามความเช่ือวา่จะเป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้

 

 

 

ความพึงพอใจและความคาดหวงั 

แรง 

กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 

ผลท่ีไดรั้บหรือบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงั 



โครงการคนละคร่ึง 

(น.ส.ปานวาด พิชเคียน,2021) ไดใ้ห้ความหมาย โครงการคนละคร่ึงเป็นโครงการท่ีภาครัฐออกแบบมาเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ

ให้เกิดการกระจายรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและลดค่าใชจ่้ายของประชาชนในสภาะของเศรษฐกิจปัจจุบนัเม่ือมาตราการอ่ืนไม่

เป็นผลโครงการคนละคร่ึงเปรียบเสมือนการแจกเงินให้ประชาชน ซ่ึงไม่ใช่ในทางตรงแต่เป็นการให้ผ่านแอปพิเคชันเป๋าตงัเพื่อ

สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการบริโภคสินคา้ท่ีมากข้ึนและเป็นผลดีต่อการกระจายรายไดสู่้ร้านคา้ขนาดเลก็  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.โครงการคนละคร่ึงในห้วงการระบาดของเช้ือโควิด 19   (น.ส.ปานวาด พิชเคียน,202) อธิบายว่า โครงการคนละคร่ึงเป้น

โครงการท่ีกระตุน้เศรษฐกิจระดบัฐานราก โดยการนาํเอาแพลตฟอร์มดิจิตลัมาใชป้ระโยชน์ คือ การใชส้มาทโฟนเพียงเคร่ืองเดียวก็

สามรถทุรกรรมอ่ืนๆเช่นโอน หรือจ่ายไดเ้พื่อความสะดวกไม่ไม่ตอ้งพกธนบตัร ลดการสัมผสัธนบตัรโดยตรง โครงการน้ีขอ้ดีทาํให้

ประชาชนไดรู้้ถึงขอ้ดีของการใชป้ระโยชนืจากเทคโนโลยแีละการพฒันาสูสังคมท่ีไร้เงินสด จากการวิเคราะห์ จุดแขง้ จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ดงันั้นความตอ้งการในอนาคต หรือเป้าหมายท่ีโครงการควรพิจารณา คือ รัฐควรบาลควรดาํเนินโครงการท่ีครอบคลุมถึง

ประชาชนทุกคน 

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะสั้นของภาครัฐ โครงการคนละคร่ึงไดรั้บความนิยมเขา้

ร่วมมากท่ีสุด (กรมประชาสัมพนัธ์,2563)อธิบายว่า จากการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะ

สั้นของภาครัฐ พบว่าโครงการคนละคร่ึงไดรั้บความนิยมเขา้ร่วมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.18  รองลงมาคือ ชิม ชอ้ป ใช้ ร้อยละ 

45.30  เราเท่ียวดว้ยกนั ร้อยละ 21.06  และชอ้ปดีมีคืน ร้อยละ 7.70 ทั้งน้ี ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกบัโครงการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ 

เห็นว่าโครงการดงักล่าวจะช่วยลดค่าใชจ่้ายร้อยละ 39.63   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสามารถกระตุน้การใชจ่้ายในประเทศได้

จริงร้อยละ 22.66 ทั้งน้ีคาดว่าโครงการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐดงักล่าว จะทาํให้มีเงินหมุนเวียนในระบบอย่างมีนยัสําคญัซ่ึงจะ

ส่งผลดีต่อกาํลงัการซ้ือ ลดค่าใชจ่้ายของประชาชนและส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการมีรายได ้

3. ประเมินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ โครงการคนละคร่ึง และโครงการช็อปดีมีคืน (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

(ทีดีอาร์ไอ),2563) ไดอ้ธิบายว่า ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากโครงการคนละคร่ึงคือกลุ่มคนท่ีมีรายไดใ้นฐานภาษีร้อยละ10หรือตํ่ากว่า ผู ้

ไดรั้บประโยชน์คือ ร้านคา้เกิด diversion effect คือ ยา้ยจากร้านคา้ท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการมาเป็นร้านท่ีเขา้ร่วมโครงการการกระตุน้

เศรษฐกิจเกิดข้ึนจากคนท่ีเขา้ร่วมโครงการจะมีรายไดม้ากข้ึน จากค่าใชจ่้ายท่ีรัฐช่วยออกแทนคร่ึงหน่ึง เป็น second round effect ท่ีจะ

กระตุน้เศรษฐกิจต่อได ้

4. การศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายสวสัดิการแห่งรัฐศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร 

(เสาวลกัษณ์   งามวิทยโ์รจน์,2561) ไดอ้ธิบายว่า ประชาชนชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

นโยบายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการลดภาระค่าครองชีพของบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครอง

ชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วงเงินซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผูมี้รายไดน้้อย ไดรั้บเงินซ้ือสินคา้ เพื่อซ้ือ

สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น ซ้ือสินคา้เพ่ือการศึกษาและวตัถุดิบเพ่ือเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอ่ืนๆท่ีกระทรวง

พาณิชยก์าํหนด และสิทธ์ิของผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัประพล จิตคติ (2561) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใชบ้ริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเมือง จงัหวดักาํแพงเพชร ซ่ึงมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นเวลา 

ดา้นขั้นตอน การให้บริการ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั 1 คือ ดา้นขั้นตอน การ

ใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก รองลงมา คือ ดา้นเวลา และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

5. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ของผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (จิราภรณ์ 

สิงห์บุญมี,โชคชยั เดชรอด,2562)ไดอ้ธิบายว่า ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ร้อยละ 

11.0 และไม่เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 89.0 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผูถื้อ

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 1.) ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กล่าวคือ คนท่ีไดข้อ้มูลจาก

เจา้หน้าท่ีรัฐจะเขา้ร่วมโครงการ ส่วนคนท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารทางอ่ืนจะไม่เขา้ร่วมโครงการ 2.) ความรู้เก่ียวกบัโครงการพฒันา



คุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ กล่าวคือ ผูท่ี้มีความรู้ในระดบัสูงจะเขา้ร่วมโครงการ ส่วนผูท่ี้มีความรู้ในระดบัตํ่าจะไม่เขา้ร่วมโครงการ 

ดงันั้น รัฐบาลจึงควรท่ีจะใชก้ารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในโครงการฝึกอาชีพ โดยผา่นเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ ผูน้าํชุมชุน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นใหเ้ขม้ขน้มากข้ึนเพื่อให้ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไดเ้ขา้สู่โครงการฝึกอาชีพ จะไดมี้อาชีพ มีงานทาํ

และแกปั้ญหาความยากจนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของผูป้ระกอบการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

จงัหวดักระบ่ี (ยวุดี ลีเบน็,ชิตตะวนั ไชยลาภ, กนกวรรณ ชูเพชร,วิมนมาส พรมโส,2020) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ร่วมมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ของผูป้ระกอบการ คือการมีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั

องคก์รไดแ้ละสามารถเพิ่มยอดขายสินคา้ได ้เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเขา้ร่วม รองลงมาคือสามารถรับรองความปลอดภยั

และสร้างความน่าเช่ือถือในคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ มีโอกาสในการเข้าร่วมแสดงสินค้าท่ีจัดโดยภาครัฐมากข้ึน 2) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นธุรกิจ กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน พบว่า

ปัจจัยด้านเพศและปัจจัยด้านธุรกิจ ได้แก่ ลักษณะของสถานประกอบการ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาก่อตั้ ง และยอดขายมี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมมาตรฐาน มผช. ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจและความตอ้งการการเขา้ร่วม 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาในลกัษณะการร่วมกนัคน้หาปัญหา การ

วางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี การบริหารจดัการ การติดตาม ประเมินผลรวมทั้งการไดรั้บประโยชน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม (ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543)อา้งใน ธญันภสั มณีศรี(2555) 

การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพอ้งตอ้งกันใน เร่ือง ของความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงความ

ตอ้งการนั้นจะตอ้งมีมากพอท่ีจะเกิดการริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติัการดา้นต่างๆ (อาภรพนัธ์จนัทร์สวา่ง,พิมพธิ์ดา แสงจนัทร์, 2544)

อา้งใน ธญันภสั มณีศรี(2555) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทท่ีจะสามารถ

แสดงออกในความตอ้งการของตน การจดัอนัดบัความสาํคญั การเขา้ร่วมในการพฒันาและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันานั้น เป็นไป

โดยการเน้นท่ีการให้อาํนาจการตดัสินใจแก่ประชาชน(สหประชาชาติ United Nation, อาํภา ผ่องใส, 2546)อา้งใน ธัญนภสั มณีศรี

(2555) 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสรุปความหมายไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีประชาชนมี

ส่วนเขา้ไปแสดงเจตนารมณ์และสามารถออกความเห็นในกิจกรรมนั้นๆ โดยร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถร่วมกระทาํในส่ิงท่ี

ตอ้งการไดต้ลอดจนร่วมพิจารณาและร่วมกาํหนดปัญหาความตอ้งการขององคก์รและบุคคลในองคก์ร มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหา

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และลุล่วงได ้

 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลระหวา่งตวัแปรความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ กบั การเขา้ร่วมโครงการ

คนละคร่ึง ส่งผลต่อ การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. ความคาดหวงัท่ีไดรั้บและความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันานักศึกษาของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัราชมงคล

ธัญบุรี ปี 2563(สุรชยั   รุ่งเรืองกุลวนิช,2563) ไดอ้ธิบายว่านักศึกษามีความคาดหวงัท่ีไดรั้บและความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม

พฒันาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ความคาดหวงัและปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (เมรี   วงษาสน,2559) ไดอ้ธิบายว่า ความคาดหวงัดา้นประโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถิติท่ีใช้ทดสอบ ทดสอบหาค่า

ความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)ผลวิเคราะห์พบว่า ด้านความคาดหวงัประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยี



สารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ค่า Bata = .150)อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

กรอบแนวความคดิ                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบาย 

 ภาพขา้งตน้เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางของความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการส่งผลระหว่าง ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข 

สิทธิหน้าท่ีการเสียภาษี และ ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ท่ีมีต่อการเขา้ร่วม

โครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซ่ึงในท่ีน้ีอธิบายไดด้งัน้ี  

1. ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษี ส่งผลต่อ การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร โดยท่ี  ชนาทิป อ่อนหวาน (2553), (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2561) ไดอ้ธิบายวา่การเขา้ร่วมจะเกิดข้ึนจากการ

ท่ีบุคคลผูน้ั้นมีความเขา้ใจมาก่อน 

2. ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ส่งผลต่อ การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

ผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร โดยท่ี  สุรชยั   รุ่งเรืองกลุวนิช(2563), เมรี   วงษาสน(2559) ไดอ้ธิบายวา่ ความคาดหวงั

ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดคุณสมบติัไวเ้พื่อให้ไดป้ระชากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจาก

ประสบการณ์ของตนเองและ/ หรือไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลประเภทต่างๆ อาทิ ผูท่ี้มีความสนิทใกลชิ้ด เอกสารทางช่องทางประเภทอ่ืน 

เป็นตน้ ความรู้และความเขา้ใจดงักล่าว ส่งผลให้ประชากรสามารถให้ขอ้มูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั

ประเดน็ท่ีผูว้ิจยัศึกษา ซ่ึงคุณสมบติัของประชากร ไดแ้ก่ (ใหเ้ขียนตามคุณสมบติัของประชากรท่ีเขียนไวใ้นหวัขอ้ขอบเขตประชากรใน

บทท่ี 1) 

ความคาดหวงัถงึผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัท่ี

สง่ผลตอ่การเขา้รว่มโครงการคนละครึง่ 

- เพ่ือกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย 
- เบาเทาภาระคา่ใชจ้า่ยใหป้ระชาชน 
- ช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหร้า้นคา้ 

ความคาดหวงัถงึผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัท่ี

สง่ผลตอ่การเขา้รว่มโครงการคนละครึง่ของ

ผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

 ความเขา้ใจถงึเง่ือนไข สิทธิ หนา้ท่ีการเสีย

ภาษี 

- ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
- การย่ืนภาษี 

- การลดหย่อน 

- การจดทะเบียน 

  

  



1.1 เป็นผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

1.2 เป็นผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

จาํนวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดังกล่าวขา้งตน้มีทั้ งส้ิน 200 คน “จาํนวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดังกล่าวขา้งต้นไม่

สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนไดเ้น่ืองจากไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได”้ 

ตัวอย่าง 

ตวัอยา่ง หมายถึง ตวัแทนของประชากรท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากขนาดของประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ และผูว้ิจยัจะ

ใชต้วัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัประชากรของการศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ไดต้วัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว 

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทบทวนคุณสมบติัของประชากรท่ีกาํหนดไวใ้นเบ้ืองตน้ 

2.2 ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ซ่ึงพื้นท่ีท่ีใชใ้นการสาํรวจประกอบดว้ย เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

งานวิจยัฉบบัท่ีดาํเนินการอยูน้ี่ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดย

การตั้งเป็นคาํถามและผูต้อบแบบสอบถามตอบคาํถามท่ีเป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดของการจดัทาํ

เคร่ืองมือ คือ 

ลกัษณะของคาํถาม 

1. คาํถามท่ีจดัทาํข้ึนนั้นเป็นลกัษณะของคาํถามชนิดปลายปิด 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1 ถามชนิดปลายปิด แบบให้เลือกตอบ (คาํถามแบบปรนัย) ใช้สําหรับการตอบคาํถามขอ้มูลทัว่ไป ประกอบด้วย 

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียกว่า คุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ และคาํถามเก่ียวกบั

ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัประเดน็อ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบ 

1.2 คาํถามชนิดประหลาดปิด แบบให้เลือกตอบ โดยคาํตอบท่ีเลือกนั้นจะใช้ในลกัษณะของการวดัระดบัความ

คิดเห็น จากมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละขอ้ผูต้อบคาํถามจะตอบตามระดบัความเห็นท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด ทั้งน้ี

ระดบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระดบั 5 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด จนกระทัง่ระดบั 1 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนนตํ่าท่ีสุด โดยใช้

หลกัการของการใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (พิมพ ์กฤตยาไชยวฒัน, 2560) 

2.ท่ีมาของเคร่ืองมือในท่ีน้ีหมายถึง คาํถามท่ีอยู่ในแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับตวัแปรท่ีใช้ศึกษาทุกตวั และทุก

ประเภทนั้น ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการคน้ควา้งจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดมี้การศึกษามาก่อน 

2.3 คาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒิุ 

2.4 คาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

องค์ประกอบของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษา ประกอบดว้ยคาํถามซ่ึงแบ่งเป็น  4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามดา้นประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีคาํถามจาํนวนทั้งส้ิน 4 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามในส่วนท่ี 1 น้ีจะเป็นคาํถามชนิดปลายปิด 

แบบใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบท่ีเลือกตอบขอ้ท่ีตรงกบัความเห็นของผูต้อบมากท่ีสุด  

ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเร่ือง ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิ หนา้ท่ีการเสียภาษี มี จาํนวนทั้งส้ิน 8 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการ  เขา้ร่วมโครงการคนละ

คร่ึง มีจาํนวนทั้งส้ิน 9 ขอ้ 



ส่วนที่ 4 เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัตวัแปรเร่ือง การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการ มีจาํนวนคาํถามทั้งส้ิน 7 ขอ้ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคาํถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะนาํไปแจกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท 

กล่าวคือ 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ผู ้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเด็นคําถามท่ีจะใช้ว ัดความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามรวมทั้งนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอความคิดเห็น หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และนาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขสาํหรับขอ้คาํถามท่ีมีการทว้งติดและแนะนาํจากผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา  

การตรวจความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองโดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกบักลุ่มทดลองจาํนวน 30-40 คน ซ่ึงกลุ่มทดลอง

จะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอยา่งครบถว้น เม่ือไดรั้บคาํตอบแลว้จะนาํคาํตอบไปคาํนวณค่าโดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิครอนแบช 

(Cornbrash’s Alfa Coefficient) (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาลี และ ศิริชยั กาญจนวาลี, 2564) ค่าสรุปสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรแต่ละตวั

เป็นดงัน้ี 

ตารางค่าสมัประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า 

ช่ือตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ค่าสมัประสิทธ์ิครอนแบชอลัฟ่า 

1.ดา้นความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิ หนา้ท่ีการเสียภาษี 0.92 

 

2.ด้านความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับท่ี

ส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

0.91 

 

3.ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อ

การเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการใน

เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

0.89 

ค่ารวม 0.96 

ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบวา่มีค่าเท่ากบั0.96และอยูใ่นช่วง 0.7-1.00 แสดงวา่ผูว้ิจยัสามารถ

นาํแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

ประเภทของสถิติที่ใช้ 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติสาํหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ 

1. ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชเ้พ่ือวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามและความคิดเห็นทัว่ไป ซ่ึงใช้

มาตรวดันามบญัญติั และมาตรวดัจดัอนัดบั (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาลี และ ศิริชยั กาญจนวาลี, 2564) 

2. ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็นของตวัอย่างในเร่ืองความเขา้ใจถึง

เง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัผลประโยชน์จะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

ผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค (ทิพยสิ์ริ กาญจนวาลี และ ศิริชยั กาญจนวาลี, 

2564) 

สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พื่อการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรอิสระ ท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค และตวัแปรตามท่ี

ใชม้าตรวดัอนัตรภาค ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 



การแปลผลทางสถิติ 

เน่ืองจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยวิธีการทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าสัมประสิทธ์ิ ตอ้งมีการแปลผลโดยใส่ความหมาย

ในลกัษณะของความมาก-น้อย หรือ ความสูง-ตํ่า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดมี้การกาํหนดช่วงชั้น ซ่ึงสะดวกต่อการแปลผล โดยดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดงัน้ี (อา้งอิง) 

ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน   = ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

                     ระดบัชั้น 

ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 

5 = ระดบัค่าคะแนนสูงสุด 

1 = ระดบัค่าคะแนนตํ่าสุด 

ดงันั้นการแทนค่าสูตรจะได ้= 5 – 1  = 0.80 

        5 

2. ทาํการกาํหนดช่วงชั้นสาํหรับกาแปลผลค่าคะแนนท่ีตกอยูใ่นช่วงชั้นต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.00 – 1.80 แปลผลวา่ นอ้ยท่ีสุด/ ตํ่าท่ีสุด 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 1.81 – 2.61 แปลผลวา่ ค่อนขา้งนอ้ย/ค่อนขา้งตํ่า 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 2.62 – 3.42 แปลผลวา่ ปานกลาง 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 3.43 – 4.23 แปลผลวา่ ค่อนขา้งมาก/ค่อนขา้งสูง 

คะแนนท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 4.24 – 5.00 แปลผลวา่ มากท่ีสุด/สูงท่ีสุด 

ดงันั้นในการแปลผลต่างๆ ท่ีคาํนวณไดข้องงานวิจยัฉบบัน้ี จึงมีความหมายดงัน้ี 

1. ค่าเฉล่ีย ระดบัความเขา้ใจ แปลผลไดว้า่ 

1.00 – 1.80 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 

1.81 – 2.61 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเขา้ใจค่อนขา้งนอ้ย 

2.62 – 3.42 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเขา้ใจปานกลาง 

3.43 – 4.23 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเขา้ใจค่อนขา้งสูง 

4.24 – 5.00 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด 

2. ค่าเฉล่ียระดบัความคาดหวงั แปลผลไดว้า่ 

1.00 – 1.80 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความคาดหวงัตํ่าท่ีสุด 

1.81 – 2.61 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความคาหวงัค่อนขา้งตํ่า 

2.62 – 3.42 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความคาดหวงัปานกลาง 

3.43 – 4.23 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความคาดหวงัค่อนขา้งสูง 

4.24 – 5.00 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความคาดหวงัสูงท่ีสุด 

      3.  ค่าเฉล่ียระดบัความเห็นดว้ย แปลผลไดว้า่ 

1.00 – 1.80 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

1.81 – 2.61 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 

2.62 – 3.42 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 

3.43 – 4.23 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 

4.24 – 5.00 แปลผลไดว้า่ มีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 



สรุปผลการศึกษา 

    ส่วนท่ี 1 สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

         ผลการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้สรุปไดว้่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  (ต่อ) : ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ (n=200 คน) 

 

คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 

อาย ุ: (ปี) 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 

20 - 30 ปี 

31- 40 ปี 

41 – 50 ปี 

      มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป  

200 

0 

24 

119 

41 

16 

100 

0 

12.0 

59.5 

20.5 

8.0 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

200 

68 

108 

24 

100 

34.0 

54.0 

12.0 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

      นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 

      15,000-30,000 บาท 

      30,001-45,000 บาท 

      45,001-60,000 บาท 

      60,001-75,000 บาท 

      สูงกวา่ 75,000 บาท 

 

200 

20 

85 

54 

33 

5 

3 

100 

10 

42.5 

27.0 

16.5 

2.5 

1.5 

 

 

คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ : 

เพศชาย 

เพศหญิง 

200 

54 

146 

100 

27.0 

73.0 

 



ส่วนท่ี 2 สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ตัวแปรอทิธิพล b beta t P-Value (Sig) 

ความเข้าใจถึงเง่ือนไข สิทธิ 

หนา้ท่ีการเสียภาษี 

ความคาดหวงัถึงผลประโยชน์

ท่ีจะได้รับท่ีส่งผลต่อการเข้า

ร่วมโครงการคนละคร่ึง  

.364 

 

.634 

.449 

 

.537 

3.8.30 

 

4.579 

.001 

 

.000 

 

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยอภิปราย

เป็นลาํดบัต่อไปน้ี 

 2.1 ผลการศึกษาท่ีพบว่า ความเขา้ใจสิทธิ หน้าท่ีการเสียภาษีต่างกนัจะส่งผลต่อความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ี

ส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของผู ้ประกอบการ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนาทิป อ่อนหวาน (2553), 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2561) ไดอ้ธิบายวา่การเขา้ร่วมจะเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลผูน้ั้นมีความเขา้ใจมาก่อน 

            2.2 ผลการศึกษาท่ีพบว่าความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงส่งผลต่อความ

คาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุรชัย   รุ่งเรืองกุลวนิช(2563), เมรี   วงษาสน(2559) ได้อธิบายว่า ความคาดหวงัท่ีจะได้รับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

 ขอ้ 1 เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ ความเขา้ใจถึงเง่ือนไข สิทธิหนา้ท่ีการเสียภาษีและความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ี

ส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของผูป้ระกอบการในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจอยู่

ในระดบัปานกลาง ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใหมี้มากข้ึน หน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกรมสรรพากรซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเก็บภาษีอากรของประชาชนควรจดัอบรมให้ความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีในรูปแบบอ่ืนๆ ให้กับประชาชน รวมทั้ งให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายบญัชีการเงิน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  

ขอ้ 2 ในการพิจารณาปัจจยัเร่ืองความเขา้ใจถึงสิทธิ หนา้ท่ีการเสียภาษี ควรพิจารณาใหค้วามสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจถึง

สิทธิ หน้าท่ีการเสียภาษีให้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพากร ไดแ้ก่ ดา้นผูป้ระกอบการมี

หน้าท่ีตอ้งชาํระภาษีท่ีเกิดจากรายไดต้ามเง่ือนไขและอตัราท่ีกาํหนด ดา้นผูป้ระกอบการจะไดรั้บการลดหย่อนภาษีตามเง่ือนไขและ

อตัราท่ีกาํหนด ดา้นผูป้ระกอบการควรจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย จะช่วยใหกิ้จการรู้ตวัเลขยอดขาย ค่าใชจ่้าย กาํไรเพื่อนาํไปเป็นขอ้มูล

ในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคล ดา้นผูป้ระกอบการสามารถไดรั้บเงินภาษีคืนในส่วนท่ีชาํระเกิน ดา้นผูป้ระกอบการตอ้งจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 30 วนั เม่ือเงินได้เกิน 1.8 ล้านบาทและนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนําส่งให้กรมสรรพากร ด้าน

ผูป้ระกอบการตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 30 วนั เม่ือเงินไดเ้กิน 1.8 ลา้นบาทและนาํส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนาํส่งให้

กรมสรรพากร ดา้นรายไดท่ี้นาํไปคาํนวณภาษีของผูป้ระกอบการหมายถึงรายไดร้วมทั้งรายไดจ้ากโครงการคนละคร่ึงและรายไดท่ี้ไม่

ไดม้าจากโครงการคนละคร่ึง เป็นลาํดบัแรก 

           ขอ้ 3 ในการพิจารณาปัจจัยเร่ืองความคาดหวงัถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ควร

พิจารณาใหค้วามสาํคญัในลดภาระหน้ีสินจากการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เป็นอนัดบัแรก 



 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

          ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะประเดน็ท่ีควรจะมีการนาํไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดงัน้ีคือ 

4.1 จาํนวนตวัอยา่งท่ียงัไม่มากพอ เพราะมีเวลาจาํกดั 

4.2 ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้าง

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือการออกมาตรการภาษีอากรใหม่ๆเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคล และควรมีการศึกษาถึงทศันคติ

ของผูเ้สียภาษีท่ีมีต่อการเสียภาษีเงินได ้

4.3 ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืน เช่น การใชเ้ทคนิคการ 

               วิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมดว้ยเพื่อประโยชน์ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 

               4.3.1 เพื่อตอ้งการความแม่นยาํของผลท่ีไดรั้บไม่วา่ผลท่ีไดรั้บจะสอดคลอ้ง 

               หรือไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น 

               4.3.2 เพื่อคน้หาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเดน็ไม่ 

               สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัก่อนหนา้น้ี 

          4.4 ผูว้ิจยัคร้ังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอ่ืนๆ ท่ีทาํใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนมากข้ึน 

บรรณานุกรม 

(อา้งอิง: กสัมา บุญมาก,2564) ปัจจยัความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล สําหรับประชาชนผู ้

ไดรั้บสิทธิ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

(ณฐัการต ์นาคีเภท และ ฉนัทิชา บวัศรี,2563)แนวคิดศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

(มาโนช เวชพนัธุ์, 2532) อา้งใน(ศิริมา บูรณ์กศุล, ธนาศกัด์ิ ข่ายกะโทก และอจัฉรา นิยมพาณิชย,์2020)แนวคิดศึกษาความรู้ความเขา้ใจ

ในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

รินท ์คชหิรัญ (2558)อา้งใน วลยัพร   แกว้สาร (2562) แนวคิดศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีศึกษาผู ้

เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การเรียนรู้ความเขา้ใจและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการแยกยืน่หรือยืน่รวมภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาของคู่สมรส กรณีศึกษา : พนกังานเอกชนท่ีทางานในเขตลุมพินี  

สายสมร สังขเ์มฆ (2553) อา้งใน วลยัพร   แกว้สาร (2562)  ไดศึ้กษาถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ 

อาํไพ ชยัรัตน์เมธี (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความรู้ ความเขา้ใจของผูข้อคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมีต่อการคาํนวณภาษีเงินไดเ้พื่อ

ขอคืนภาษีเงินอากรในจงัหวดัอ่างทอง 

แนวคิดทฤษฎีความคาดหวงั Edwin Locke , Victor H. Vroom,สกาวดี ดวงเด่น (2538),กรกนก วงศพ์นัธุ์เศรษฐ ์(2535),สกาวดี ดวงเด่น 

(2538),พิชยากร กาศสกลุ (2545),เกศสินี กลัน่บุศย ์(2540)อา้งถึงใน พรรณเพญ็ สิทธิพฒันา(2557) 

โครงการคนละคร่ึงในหว้งการระบาดของเช้ือโควิด 19   (น.ส.ปานวาด พิชเคียน,202) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะสั้นของภาครัฐ โครงการคนละคร่ึงไดรั้บความนิยมเขา้ร่วมมากท่ีสุด 

(กรมประชาสมัพนัธ์,2563) 

ประเมินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ โครงการคนละคร่ึง และโครงการช็อปดีมีคืน (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์

ไอ),2563) 

การศึกษาการตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายสวสัดิการแห่งรัฐศึกษากรณีชุมชนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร (เสาวลกัษณ์   

งามวิทยโ์รจน์,2561) 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (จิราภรณ์ สิงห์บุญ

มี,โชคชยั เดชรอด,2562) 



ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของผูป้ระกอบการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) จงัหวดักระบ่ี 

(ยวุดี ลีเบน็,ชิตตะวนั ไชยลาภ, กนกวรรณ ชูเพชร,วิมนมาส พรมโส,2020) 

(ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543)อา้งใน ธญันภสั มณีศรี(2555)แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

(อาภรพนัธ์จนัทร์สวา่ง,พิมพธิ์ดา แสงจนัทร์, 2544)อา้งใน ธญันภสั มณีศรี(2555) )แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

(สหประชาชาติ United Nation, อาํภา ผอ่งใส, 2546)อา้งใน ธญันภสั มณีศรี(2555) )แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ความคาดหวงัท่ีไดรั้บและความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันานกัศึกษาของนกัศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี ปี 2563(

สุรชยั   รุ่งเรืองกลุวนิช,2563) 

ความคาดหวงัและปัจจยัสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (เมรี   วงษาสน,2559) 

 

 

 

 


