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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง

ของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สินคา้และบริการท่ีสนใจ การตดัสินใจซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนสนับสนุน             

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ ช่องทางในการซ้ือสินคา้ ขั้นตอนในการตดัสินใจ           

ซ้ือสินคา้ โดยจ าแนกตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง  

ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีอายุ                         

31 – 40 ปี มีจ านวน 153 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีจ านวน 250 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีสถานภาพโสด มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่อาชีพรับราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 212 คน  

คิดเป็นร้อยละ 53.0 และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 3 คน มีจ านวน 133 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.2  

พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถเรียงอนัดบั คือ 

ช่องทางการซ้ือสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ สินคา้และบริการท่ีสนใจ และช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 

ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมการซ้ือ, โครงการคนละคร่ึง 

ABSTRACT 

The research of Buying behavior of the participation on the Government 50-50 Co-Payment Scheme 

in Bangkok area. The objective is to study Buying behavior of the participation on the Government 50-50 Co-

Payment Scheme in Bangkok area. The factors of research include Products and Services of Interest, why does 

the consumer buy, those who contribute to purchasing decisions, the moment of purchase decision and steps 

to decide to buy. That are classified by demographic data were including Sex, Age, Educational Level, Marital 

Status, occupation, Average monthly income and Number of family members that participation on the 

Government 50-50 Co-Payment Scheme.  

The population used is participation people on the Government 50 - 50  Co-Payment Scheme in 

Bangkok area. The samples used in this research amount of 400  peoples. Data was analyzed by using SPSS 

for Social Science Research. The statistics were percentage, mean and standard deviation. 

The results found that, The people all respondents 400  peoples. Most are female 258  peoples 

representing 64.5%. Most aged 31 – 40 years old 153 peoples representing 38.2%. Most are Bachelor’s 

degree 250 peoples representing 62.5% . Most are single 259 peoples representing 64.8% . Most are Public 

Service Occupation/ State Enterprise Employees 128 peoples representing 32.0%. Most are average income 

per month 10,001–20,000 baht 212 peoples representing 53.0%. Most are number of family members that 

participation people on the Government 50-50  Co-Payment Scheme 3  peoples (133  peoples) representing 

33.2%. 
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Buying behavior towards on the participation on the Government 50-50 Co-Payment Scheme                        

in Bangkok area overall is at a high level. Considering each side, then every side is high level. It can be ranked 

as a How to buy products, why does the consumer buy, Steps to decide to buy, those who contribute to 

purchasing decisions, Products and Services of Interest and the moment of purchase decision respectively. 

Keywords: Buying behavior, Government 50-50 Co-Payment Scheme 

บทน ำ 

เศรษฐกิจโลกและไทยไดรั้บผลกระทบอยา่งมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ท่ีมีความยืดเยื้อ ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อไทยในช่วงท่ีผ่านในช่วงปี 2563 และ 2564 และในระยะ

ขา้งหน้ามีแนวโน้มอยู่ในระดบัต ่า ประชาชนมีการใช้จ่ายท่ีน้อยลงนั้น ท าให้รัฐบาลจ าเป็นตอ้งออกนโยบาย

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเ งินของประชาชนในระยะสั้ น รัฐบาลจึงมีโครงการท่ี เ ก่ียวข้องกับ

กระทรวงการคลงั 2 โครงการ ประกอบดว้ย (1) โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และ (2) 

โครงการคนละคร่ึงท่ีไดรั้บอนุมติัพร้อมกนั โดยโครงการคนละคร่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดบั

ฐานราก ส าหรับผูป้ระกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินคา้

เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้ทัว่ไปผ่านฝ่ายของผูซ้ื้อร้อยละ 50 ทั้งน้ี ไม่เกิน 150 

บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกินยอดเงินรวมสูงสุดท่ีก าหนดต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซ่ึงการร่วมจ่ายคนละ

คร่ึงน้ีจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนและจะช่วยเติมก าลังซ้ือของประชาชนเพื่อให้มีการใช้จ่าย

หมุนเวียนไปถึงผูป้ระกอบการรายย่อยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงมองเห็นความส าคญัในการศึกษาถึงพฤติกรรม

การซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีการใช้จ่ายใน

โครงการคนละคร่ึงสูงสุด ว่าประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนั้นมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการ

ผ่านโครงการดงักล่าวน้ีอย่างไร เพื่อเป็นกรณีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหรือการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนท่ีมี

ต่อโครงการของภาครัฐ โดยผลของการวิจยัน้ีจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของประชาชนและน ามาใช้

เป็นแนวทางเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเลือกใชโ้ครงการเก่ียวกบัการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้

ประชาชนมีแรงกระตุน้ในการใชจ่้ายและตอบสนองต่อการใชเ้งินของภาครัฐบาลได ้

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการวิจยั เร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต 

กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ มุ่งศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

1. ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีเขา้ร่วม

โครงการ คนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สินคา้และบริการท่ีสนใจ การตดัสินใจซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ ช่องทางในการซ้ือสินคา้ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจัยไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตร                

ไม่ทราบขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของ W.G.Cochran ระดบันยัส าคญั 0.05 ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากบั 1.96 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 384 คน และไดท้ าการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ท าให้ทราบพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2. สามารถน าผลของการวิจยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเลือกใชโ้ครงการ

เก่ียวกบัการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีแรงกระตุน้ในการใชจ่้าย และตอบสนองต่อการ

ใชเ้งินของภาครัฐในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ 

3. เพื่อน าผลจากการศึกษามาเป็นองคค์วามรู้ และแนวทางใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของประชาชน หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง หรือโครงการอ่ืน ๆ  
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550 อา้งถึงใน ปราณี ทองเทพ, 2560 ไดอ้ธิบายโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย

ค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย Who, What, Why, Who, 

When, Where และ How  เพื่อตอบค าถามว่า ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

มีวตัถุประสงคอ์ะไรในการซ้ือ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และ  

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นอยา่งไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซ้ือ 

วิเชียร  วิทยอุดม, 2555 ไดอ้ธิบายกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภควา่มี 5 ขั้นตอนคือ การรับรู้ถึง

ปัญหาความจ าเป็นและความต้องการโดยทัว่ไป การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร การประเมินทางเลือกเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด การซ้ือหา เม่ือผูบ้ริโภคไดป้ระเมินทางเลือกแลว้จะท าการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ และ 

การประเมินภายหลงัการซ้ือ หากผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคา้นั้น ๆ จะมีการซ้ือต่อไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรคนละคร่ึงของรัฐบำล 

โครงการคนละคร่ึง เป็นหน่ึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐ กิจของภาครัฐ ผ่านการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยผูไ้ด้รับสิทธ์ิ หรือประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจะต้องใช้จ่ายในประเทศผ่าน G-Wallet               

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้ร่วม

โครงการคนละคร่ึง 

พฤติกรรมในกำรซ้ือของประชำชน                   

ที่เข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงของรัฐบำล 

- สินคา้และบริการท่ีสนใจ 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- ผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

- ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

- ช่องทางในการซ้ือสินคา้ 

- ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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ด้วยแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” เพื่อต้องการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประเภทสินค้าและบริการท่ี

สามารถซ้ือได้ โดยสินค้า ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ยาสูบ บตัรก านัล ส่วนบริการ ได้แก่ นวด สปา ท าผม และท าเล็บ บริการประเภทรถโดยสาร

สาธารณะ ขนส่งสาธารณะ รวมถึงผูใ้ห้้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการของผูใ้ช้ Application 

Shopee ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สินคา้ท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 

ตดัสินใจซ้ือทนัทีท่ีทราบว่ามีการให้ส่วนลด คุณภาพของสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ช่องทางในการซ้ือ               

ซ้ือจาก Application ในโทรศพัท์มือถือ การตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชค้ือ มีการเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ ร้าน

ก่อนการตดัสินใจซ้ือ และช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นธนาคาร 

ปราณี ทองเทพ (2560) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบั

พฤติกรรมการซ้ือบริการน าเท่ียวต่างประเทศจากบริษทัท่องเท่ียว พบว่า ส่ือจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบริการน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวคือบุคคลในครอบครัวและตนเอง พฤติกรรมในการซ้ือ พบว่า

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือโดยเลือกตดัสินใจเอง  

กฤตพร เมฆแมน (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในร้านคา้

สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร เดินทางไปซ้ือสินคา้คน

เดียว น าสินคา้ไปใชท่ี้บา้น ซ้ือสินคา้เวลา 18.01น.-24.00 น. และซ้ือสินคา้สม ่าเสมอ เหตุผลในการซ้ือสินคา้

เพราะท าเลสะดวก มีวิธีเลือกซ้ือสินคา้ตามการใชง้านท่ีตอ้งการ 

กฤตยา โชคพิพฒัน์ (2562) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์  

(e-book) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสาเหตุท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือคือสะดวก สามารถสั่งซ้ือและ

ช าระเงินได้ตลอด 24 ชม. ช่องทางการสั่งซ้ือคือ ทาง Application มือถือ แหล่งส าคัญในการค้นหาเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจซ้ือคืออินเตอร์เน็ต บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง  

 ณิชา อยู่ประเสริฐ (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้ Mobile Wallet ส าหรับผูใ้ช้สมาร์ทโฟนใน

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ช้บริการมี ใช้บริการ True Money Wallet เพื่อช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ              

ท่ีร้านสะดวกซ้ือ โดยมีการเปรียบเทียบบริการ Mobile Wallet ของผูใ้หบ้ริการแต่ละรายก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

 สุธาวลัย์ พชัรครุกานนท์ (2565) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวาโก้ทราเวลบรา               

บรามว้นไดข้องผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เลือกซ้ือชุดชั้นในประเภทเส้ือในท่ีมี



7 

 

รูปแบบเรียบ เหตุผลในการเลือกซ้ือคือการใชง้านท่ีตอบโจทย ์บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง 

ซ้ือชุดชั้นในช่วงตน้ปี ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้และมีการช าระเงินแบบบตัรเครดิต/เดบิต  

 กสัมา บุญมาก (2564) ศึกษาเร่ือง การศึกษาโครงการคนละคร่ึงช่วยเหลือประชาชนสู่วิกฤตโควิด-19 

พบว่า โครงการคนละคร่ึงช่วยเหลือประชาชนสู่วิกฤตโควิด-19 ให้อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากโครงการน้ีส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และสามารถช่วยค่าใชจ่้ายและลดค่าครองชีพ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิ ธีวิจัย เ ชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจัย เ ชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)    

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง                

ของรัฐบาล 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้ใช้วิ ธีการค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.Cochran                            

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5 ไดข้นาดของ

กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 384.16 จึงเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 400 คน                   

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

สูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามส าหรับระดบัความส าคญัของพฤติกรรมเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 6 ด้านลกัษณะ

แบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, 

นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ 

จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึง

ความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
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 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.05 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชาชนท่ีก าหนดไว ้

โดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ โดยใช ้Google Form และรวบรวมเพื่อน าไปจดัเตรียมส าหรับ

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS Version 26.0) 

 สถิตทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วม

โครงการคนละคร่ึงของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และเพศชาย จ านวน 142 คน                

คิดเป็นร้อยละ 36.5 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคืออาย ุ18 – 30 ปี 

จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 , อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 , อายุ 51 – 60 ปี               

จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอาย6ุ1 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่

ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี 

จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.5 และหยา่ร้าง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อาชีพ รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 109 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.2, เจา้ของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 , นักเรียน/นักศึกษา 
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จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และแม่บา้น/พ่อบา้นจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี

เงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือเงินเดือน 20,001- 30,000 

บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5, เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 , 

เงินเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และเงินเดือนมากกว่า 50 ,000 บาท จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง  3 คน               

จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 1 คน               

จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8, สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 2 คน จ านวน 115 คน   

คิดเป็นร้อยละ 28.8, สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 4 คน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2, 

สมาชิกในครอบครัว เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง 5 คน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และสมาชิก                         

ในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 6 คน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบั

มาก โดยสามารถเรียงอนัดับ คือ ช่องทางการซ้ือสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้                 

ผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สินคา้และบริการท่ีสนใจ และช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ตามล าดบั 

สินคา้และบริการท่ีสนใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ ส่ิงท่ีท่านซ้ือจากโครงการคนละคร่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือสินคา้ประเภทของใชใ้นครัวเรือน สินคา้ประเภทสุขภาพและความงาม 
ตามล าดบั ส่วนระดบัปานกลาง คือบริการประเภทนวด สปา ท าผม และท าเล็บ ส่ิงท่ีบริการประเภทขนส่ง
มวลชน หรือรถโดยสารสาธารณะ ตามล าดบั 

การตดัสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ  การซ้ือสินคา้และบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงสามารถประหยดัค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนั
ได ้ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ โครงการคนละคร่ึง สร้างแรงกระตุน้ท่ีท าให้อยากซ้ือสินคา้หรือบริการมากขึ้น 
โครงการคนละคร่ึงท าให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปกติไม่ไดใ้ชง่้ายยิ่งขึ้น ท่านใชจ่้ายเงินผ่านโครงการคนละคร่ึง 
เพราะไม่ตอ้งการโดนตดัสิทธิวงเงินท่ีไดรั้บ ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า         
ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ  การบริการของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงมีผลต่อการซ้ือ ค าบอกเล่า
ของเพื่อนหรือคนรอบข้างมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านโครงการคนละคร่ึง ส่ือสังคมออนไลน์ ข่าวสารจาก
ช่องทางต่าง ๆ มีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านโครงการคนละคร่ึง จ านวนบุคคลในครอบครัวส่งผลต่อการตดัสินใจ
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ซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นโครงการคนละคร่ึง ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การประชาสัมพนัธ์ 
หรือแจง้เตือนขอ้มูลจากรัฐบาลมีผลต่อการซ้ือสินคา้ การส่งเสริมให้ร้านคา้เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงเพิ่มขึ้น
ท าใหมี้ตวัเลือกในการซ้ือสินคา้มากยิง่ขึ้น ตามล าดบั 

ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านซ้ือสินคา้และบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงในช่วงเวลาท่ีตอ้งการทนัทีโดยไม่
ตอ้งรอโอกาสพิเศษ ท่านซ้ือสินคา้และบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงอยู่สม ่าเสมอ ตามล าดบั ขอ้ท่ีในระดบั
มาก คือ ระยะเวลาในการจดัโครงการคนละคร่ึง มีความเหมาะสม ขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านซ้ือสินคา้
หรือบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงเฉพาะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นพิเศษและมีการลดราคา ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นโครงการคนละคร่ึง ในวนัพิเศษหรือเทศกาลเท่านั้น 

ช่องทางในการซ้ือสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านซ้ือสินคา้ผา่นโครงการคนละคร่ึงจากหนา้ร้านโดยตรง ท่านสามารถคน้หาร้านคา้ท่ีเขา้
ร่วมโครงการคนละคร่ึงไดส้ะดวก ตามล าดบั ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บความสะดวก
ในการช าระเงินให้ผูป้ระกอบการหรือร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ท่านซ้ือสินค้าผ่านโครงการ                
คนละคร่ึงจากผูใ้ห้บริการระบบขนส่งอาหาร ท่านได้รับความสะดวกในเติมเงินเขา้สู่ แอปพลิเคชันเป๋าตงั 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท่านสามารถใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั ควบคู่กบั แอปพลิเคชนั
อ่ืน ๆ ไดง่้ายและสะดวก (เช่น เติมเงินผา่น KUNG THAI NEXT, แอปพลิเคชนัฟูดเดลิเวอร่ีต่าง ๆ )  

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ท่านเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ท่านซ้ือ
สินคา้จากหลายร้าน และมีความหลากหลายในการเลือกร้านคา้ ท่านสามารถส่ือสารกบัร้านคา้ไดส้ะดวกหากมี
ขอ้ขอ้งใจหรือตอ้งการเปล่ียนสินคา้ ท่านสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดท้นัที เพราะรู้สึกว่าเงินท่ีจ่ายไปเพียง
คร่ึงราคาของสินคา้นั้น และท่านคน้หาขอ้มูลและราคาของสินคา้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นโครงการคนละคร่ึงเสมอ ตามล าดบั 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ผู ้เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีอายุ                         

31 – 40 ปี มีจ านวน 153 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีจ านวน 250 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีสถานภาพโสด มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่อาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 212 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 53.0 และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 3 คน มีจ านวน 133 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.2  

พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถเรียงอนัดบั คือ 
ช่องทางการซ้ือสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ สินคา้และบริการท่ีสนใจ และช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตามล าดบั  

อภิปรำยผล 
การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล                  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก                      
โดยสามารถเรียงอนัดบั คือ ช่องทางการซ้ือสินคา้ การตดัสินใจซ้ือ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผูท่ี้มีส่วน
สนับสนุนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สินคา้และบริการท่ีสนใจ และช่วงเวลาท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตามล าดบั  
โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. สินค้ำและบริกำรที่สนใจ  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ ส่ิงท่ี

ซ้ือจากโครงการคนละคร่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ระดบัมาก คือ สินคา้ประเภทของ
ใชใ้นครัวเรือน สินคา้ประเภทสุขภาพและความงาม ตามล าดบั ระดบัปานกลาง คือ บริการประเภทนวด สปา 
ท าผม และท าเล็บ บริการประเภทขนส่งมวลชน หรือรถโดยสารสาธารณะ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ณัฐกานต์ กองแกม้ (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช ้Application 
Shopee ในประเทศไทย พบวา่ สินคา้ท่ีผูใ้ช ้Application Shopee สนใจมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ือง
แต่งกาย  

2. กำรตัดสินใจซ้ือ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ            

การซ้ือสินคา้และบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงสามารถประหยดัค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนัได ้ระดบัมาก 
คือ โครงการคนละคร่ึงสร้างแรงกระตุน้ท่ีท าให้อยากซ้ือสินคา้หรือบริการมากขึ้น ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีปกติ
ไม่ไดใ้ชง่้ายยิ่งขึ้น ใชจ่้ายเงินผ่านโครงการคนละคร่ึงเพราะไม่ตอ้งการโดนตดัสิทธิวงเงินท่ีไดรั้บ ตามล าดบั  
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตยา โชคพิพฒัน์ (2562) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ มีความ
คิดเห็นในระดบัดีมาก ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล ดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดอารมณ์ และดา้นแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
การอุปถมัภ ์มีความคิดเห็นในระดบัดี  
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3. ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ               

การบริการของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการมีผลต่อการซ้ือ ค าบอกเล่าของเพื่อนหรือคนรอบขา้งมีผลต่อ
การซ้ือสินคา้ผา่นโครงการฯ ส่ือสังคมออนไลน์ มีผลต่อการซ้ือสินคา้ จ านวนบุคคลในครอบครัวส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ตามล าดบั ระดบัปานกลาง คือ การประชาสัมพนัธ์จากรัฐบาล การส่งเสริมใหร้้านคา้เขา้ร่วม
โครงการคนละคร่ึงเพิ่มขึ้นท าให้มีตวัเลือกในการซ้ือสินคา้มากยิ่งขึ้น ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ 
ปราณี ทองเทพ (2560) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือบริการน าเท่ียวต่างประเทศจากบริษทัท่องเท่ียว พบว่าการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการน าเท่ียว
ต่างประเทศมากท่ีสุด ส่ือจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการน าเท่ียวต่างประเทศ  

4. ช่วงเวลำที่ตัดสินใจซ้ือสินค้ำ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ               

ซ้ือสินคา้และบริการผ่านในช่วงเวลาท่ีต้องการทนัทีโดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษ ซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
โครงการคนละคร่ึงอยู่สม ่าเสมอ ตามล าดบั ระดบัมาก คือ ระยะเวลาในการจดัโครงการคนละคร่ึ ง มีความ
เหมาะสม ระดบัปานกลาง คือ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านโครงการคนละคร่ึงเฉพาะอยู่ในช่วงโปรโมชัน่
พิเศษและมีการลดราคา ระดับน้อย คือ ซ้ือสินคา้ผ่านโครงการคนละคร่ึงในวนัพิเศษหรือเทศกาลเท่านั้น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตพร เมฆแมน (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยวิถีชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ในร้านคา้สะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริโภคสินคา้เวลา 18.01น.-24.00 น. และมีการซ้ือสินคา้สม ่าเสมอ เหตุผลในการซ้ือสินคา้เพราะท าเลสะดวก  

5. ช่องทำงในกำรซ้ือสินค้ำ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ                  

ซ้ือสินค้าผ่านโครงการฯจากหน้าร้านโดยตรง ท่านสามารถค้นหาร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯได้สะดวก 
ตามล าดบั ระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บความสะดวกในการช าระเงินให้ผูป้ระกอบการ ท่านซ้ือสินคา้ผา่นโครงการ
คนละคร่ึงจากผูใ้ห้บริการระบบขนส่งอาหาร ท่านได้รับความสะดวกในเติมเงินเขา้สู่แอปพลิเคชันเป๋าตงั 
ตามล าดบั ระดบัปานกลาง คือ ท่านสามารถใชง้านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั ควบคู่ก ัแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ ไดง่้ายและ
สะดวก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณิชา อยูป่ระเสริฐ (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช ้Mobile Wallet 
ส าหรับผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการ True Money Wallet เพื่อ
ช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการท่ีร้านสะดวกซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กสัมา บุญมาก (2564) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาโครงการคนละคร่ึงช่วยเหลือประชาชนสู่วิกฤตโควิด-19 พบวา่ โครงการฯ ช่วยเหลือประชาชนอยูใ่น
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ระดบัมาก เน่ืองจากท าให้ผูป้ระกอบการรายย่อยมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และยงัสามารถช่วยค่าใชจ่้ายและลดค่าครอง
ชีพของประชาชนไดอี้กดว้ยซ่ึงโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาล 

6. ขั้นตอนในกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ  
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากคือ ท่าน

เปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ ท่านซ้ือสินคา้จากหลายร้าน และมีความ
หลากหลายในการเลือกร้านคา้ ท่านสามารถส่ือสารกบัร้านคา้ไดส้ะดวกหากมีขอ้ขอ้งใจหรือตอ้งการเปล่ียน
สินคา้ ท่านสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดท้นัที เพราะรู้สึกวา่เงินท่ีจ่ายไปเพียงคร่ึงราคาของสินคา้นั้น และท่าน
คน้หาขอ้มูลและราคาของสินคา้จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้เสมอ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุธาวลัย ์พชัรครุกานนท์ (2565) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือวาโกท้ราเวลบรา 
บรามว้นไดข้องผูบ้ริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ความคิดเห็นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นการประเมินทางเลือกพบว่า ส่วนใหญ่ให้ระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้มีท่าน
เลือกผลิตภณัฑ์เพราะตรงความตอ้งการและขอ้ท่านมีการเปรียบเทียบคุณสมบติัสินคา้ก่อนซ้ือ และระดบัมาก
ขอ้ท่านเลือกผลิตภณัฑเ์พราะเป็นบราเดียวท่ีมว้นไดจ้ริง  

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง เร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของ

รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. สินค้ำและบริกำรที่สนใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่ิงท่ีซ้ือจากโครงการคนละคร่ึงส่วนใหญ่

เป็นสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม รัฐบาลควรสนับสนุนร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืมให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวกในการจบัจ่ายใชส้อย รองลงมาคือ
ของใชใ้นครัวเรือน ควรเพิ่มจ านวนร้านคา้ประเภทน้ี รวมถึงควบคุมราคาไม่ใหร้้านคา้ปรับเพิ่มเพื่อฉวยโอกาส
เอาเปรียบผูบ้ริโภค และสินคา้ประเภทสุขภาพและความงาม ควรส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ช่องทางการขาย
สินคา้ประเภทสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้น และควรมีการปรับเปล่ียนวงเงินในแต่ละวนัไดเ้น่ืองจากสินคา้
ประเภทน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน 

2. กำรตัดสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การซ้ือสินคา้และบริการผ่านโครงการคนละคร่ึง
สามารถประหยดัค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนัได ้ควรเพิ่มการควบคุมราคาของสินคา้และบริการท่ีจ าเป็นต่อ
การครองชีพ โครงการสร้างแรงกระตุน้ท่ีท าให้อยากซ้ือสินคา้หรือบริการมากขึ้น ในบางคร้ังไม่ไดบ้ริโภค
สินคา้บางประเภท แต่พอเห็นว่าสินคา้ดงักล่าวเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ท าให้รู้สึกว่าราคาสินคา้และบริการ
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ถูกลง จึงเกิดความรู้สึกอยากทดลองใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ๆ รัฐบาลจึงควรมีการสนบัสนุนสินคา้หรือร้านคา้
ท่ีเขา้ร่วมโครงการใหมี้ความหลากหลาย 

3. ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริการของ
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงมีผลต่อการซ้ือ ควรเปิดช่องทางให้ผูบ้ริโภคสามารถเสนอความ
คิดเห็นติชมร้านคา้ ผ่านแอปพลิเคชนั, ค าบอกเล่าของเพื่อนหรือคนรอบขา้งมีผลต่อการซ้ือสินคา้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ ข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ มีผลต่อการซ้ือสินคา้ รัฐบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ  
ให้ประชาชนไดรั้บทราบข่าวสารท่ีถูกตอ้งและท าความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์การเขา้ร่วมโครงการ เพื่อป้องกนั
การเขา้ใจผิดท่ีอาจส่งผลใหป้ระชาชนเสียสิทธ์ิ 

4. ช่วงเวลำที่ตัดสินใจซ้ือสินค้ำ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประชาชนซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
โครงการคนละคร่ึงในช่วงเวลาท่ีต้องการทันทีโดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษ และซ้ืออย่างสม ่าเสมอ ดังนั้น 
รัฐบาลควรมีการสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์โครงการอยา่งต่อเน่ือง, ระยะเวลาในการจดัโครงการคนละคร่ึง
มีความเหมาะสม ควรมีการเพิ่มวงเงินท่ีไดรั้บส าหรับใช้ในโครงการให้มากขึ้น หรือมีการตดัยอดเงินจากผูท่ี้
ลงทะเบียนแลว้ใชไ้ม่หมดในรอบก่อนหนา้แลว้เปิดสิทธ์ิใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการท่ียงัไม่เคยเขา้ร่วม  

5. ช่องทำงในกำรซ้ือสินค้ำ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านโครงการคนละคร่ึงจาก
หน้าร้านโดยตรง มีความสะดวกในการช าระค่าสินคา้และบริการ  สามารถคน้หาร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการได้
สะดวก ควรมีการอพัเดตและตรวจสอบร้านคา้อย่างต่อเน่ือง, ท่านได้รับความสะดวกในการช าระเงินให้
ผูป้ระกอบการหรือร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง โดยการเติมเงินเขา้สู่แอปพลิเคชนัเป๋าตงัควรท าให้มี
ความสะดวกมากขึ้น ควรลดขั้นตอนการกดเขา้ไปจากหนา้หลกัของแอปพลิเคชนัให้นอ้ยลง 

6. ขั้นตอนในกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีการเปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ 
ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ, ท่านซ้ือสินคา้จากหลายร้านและมีความหลากหลายในการเลือกร้านคา้ 
ดงันั้น จึงควรลดขั้นตอนและความยุง่ยากในการลงทะเบียนร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการราย
เล็กรายน้อยไดเ้ขา้ร่วมมากขึ้น, ท่านสามารถส่ือสารกบัร้านคา้ไดส้ะดวกหากมีขอ้ขอ้งใจหรือตอ้งการเปล่ียน
สินคา้ ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อกบัร้านคา้ภายหลงัการซ้ือสินคา้ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเช่น เพิ่มส่วนประสมทางการตลาด 

เพิ่มเติมค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและรอบดา้นมากยิง่ขึ้น 
2. การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตในด้านพื้นท่ีการศึกษาวิจัยเฉพาะผู ้ท่ี เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง                 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ถือว่าไม่ได้เป็นตวัแทนของผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงทั้งหมด จึงควรศึกษา
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ขอบเขตกการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวมแลว้ พฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึงของรัฐบาลเป็นอยา่งไร  
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