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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความ
สะดวก ด้านสิ ทธิประโยชน์ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และ
ด้านความพึงพอใจ โดยจาแนกปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และ
รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรไทยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ยนื่
แบบเสี ยภาษี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1. ผูเ้ สี ยภาษี ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400
คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 233 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.3 มี อายุ 40 ปี ขึ้ นไป
จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพสมรส จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.8 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3 มี
รายได้มากกว่า 40,001 บาท จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ด้าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านความพึงพอใจ และ ด้านความสะดวก
ตามลาดับ
คาสาคัญ: ลดหย่อนภาษี
ABSTRACT
This research study has the objectives to study public opinion toward Shop Dee
Me Khuen Project for tax deduction year 2020 in Bangkok namely Convenience
Benefits Consumer behavior Process of purchasing Decision and Satisfaction the
personal factors were classified by gender, age, occupation status and income. The
samples used in this research were Thais in Bangkok, who filed tax returns 400 people
using questionnaires as a research instrument for data collection. The statistics were
analyzed by using computer software packages for percentage, mean, and standard
deviation.
The results of the research found that 1. All taxpayers of all 400 people who
answered the questionnaire, most of them were 233 males, representing 58.3 percent,
aged 40 years or more, 144 people, representing 36.0 percent. There are 231 people,
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57.8 percent, and there are 197 private company employees / employees, or 49.3
percent, earning more than 40,001 baht, 120 people or 30.0 percent.
2. People's opinions toward Shop Dee Me Khuen project for tax deduction year
2020 in Bangkok. Overall is at a high level Buying decision process Consumer
behavior Benefits Satisfaction and Convenience, respectively.
Keywords: Tax Deduction
บทนำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 1/2563 โดยมีสาเหตุ สาคัญมาจากการลดลงของการ
ส่ งออกสิ นค้าและบริ การ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคขั้น
สุ ดท้ายของเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุ ดท้ายของรัฐบาล และการ
ลงทุนของภาครัฐขยายตัว ในไตรมาสที่ 1/2563 เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในและต่างประเทศส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ สอดคล้องกับการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ และการดาเนิ นมาตรการควบคุ มและ ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 ในประเทศ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ซึ่ งทาให้หลายประเทศเข้าสู่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิค
และบางประเทศถือว่าตกต่าที่สุดในรอบหลายสิ บปี สาเหตุมาจากในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 การส่ งออกได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงันในซัพพลายเชน ในขณะที่
การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคก็ลดลงจากมาตรการปิ ดเมือง โดยภาพรวมของปี นี้
ศูนย์บริ หารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุน้ การ
บริ โภค โดยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสู งสุ ดไม่เกิน 30,000 ซึ่ งจะต้อง
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เป็ นการใช้จ่ายในช่วง 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยครอบคลุมการจับจ่ายใช้สอย
ในสิ นค้าและบริ การจากผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม และผูป้ ระกอบการ
ขายหนังสื อและสิ นค้า OTOP โดยไม่รวมสิ นค้าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสู บ สลากกิน
แบ่งรัฐบาล น้ ามัน ค่าที่พกั และค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในเรื่ อง คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดี มี
คืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะนาผลการศึกษาวิจยั ที่ได้มา
เป็ นข้อมูลในการกระตุน้ การบริ โภคในประเทศและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการที่อยู่ใน
ระบบภาษี ซึ่ งงานครั้งนี้ อยูใ่ นช่วงการใช้สิทธิ์ เพื่อซื้ อสิ นค้าตามมาตรการลดหย่อนภาษี
ซึ่ งคาดว่าจะทาให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและคาดว่าจะช่ วยให้ GDP
เพิม่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี
ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดี มีคืนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
ตัวแปรอิสระ คือ ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อน
ภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านสิ ทธิ ประโยชน์ ด้าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และ ด้านความพึงพอใจ
ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรไทยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ยนื่ แบบเสี ยภาษี และสมัครเข้าร่ วม
โครงการ
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ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
การทาวิจยั ครั้งนี้เริ่ มทาการวิจยั ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ
ช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรตำม

ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.
5.

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
รายได้

ควำมคิดเห็นของประชำชนต่ อ
โครงกำรช้ อปดีมคี นื เพือ่ ลดหย่ อนภำษี
ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหำนคร
1. ด้านความสะดวก
2.
3.
4.
5.

ด้านสิ ทธิประโยชน์
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านความพึงพอใจ

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of
Human Motivation ขึ้นมา ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ บน
ความคิดที่ว่า การตอบสนองต่อแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบื้องหลังของมนุ ษย์
โดยบอกถึ ง ลาดับขั้น ความต้อ งการของมนุ ษย์ ที่ มีแ นวโน้มความต้องการอันใหม่ ที่
สู งขึ้น เมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า แรงจูงในเป็ นส่ วนหนึ่งในการกระตุน้ การ
บริ โภคของประชาชน ต่อสิ่ งเร้าที่ทางรัฐบาลกาหนดนโยบายโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี จึงทาให้ประชาชนตื่นตัวในการใช้จ่ายช่ วงสิ้ นปี เพื่อนาไปหักลดหย่อน
ภาษีของปี 2563
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้อ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) อ้างใน กัลยรั ตน์ โตสุ ขศรี (2552) ให้
ความหมายเกี่ยวกับการ ตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือก
ที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจใน
ทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า กระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี คานึงจากความจาเป็ นที่
ต้องใช้สิ่งของ จึงทาให้ประชาชนมีการตัดสิ นใจในการบริ โภคช่วงสิ้ นปี มากขึ้น
งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นำงสำวสุ ณิสำ ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ผ่านช่ องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Marketplace) ผล
การศึก ษาพบวาความส าคัญ ของแต่ ละปั จจัย ที่ มี อิ ทธิ พ ล และส่ ง ผลกระทบต่ อความ
คาดหวังของลูกค้าได้ ประกอบไปด้วย 8 ปั จจัยโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คื อ
ปั จจัยประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์และการนาเสนอสิ นค้า , ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปั จจัย
ความภักดีในตราสิ นค้า, ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และราคา, ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด และการให้ขอ้ มูลข่าวสารโปรโมชัน่ , ปั จจัยด้านการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัว และการให้บริ การส่ วนบุคคล, ปั จจัยการรับรู ้ถึงแบรนด์และปั จจัยด้านสิ ทธิ
ประโยชน์ของสิ นค้าและการต่ อรองราคาตามลาดับ สาหรั บปั จจัยส่ วนบุ คคลมี เพียง
ปั จจัยเดียว คือการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านช่ องทางตลาด
กลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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วรรณิกำ จิตตินรำกร (2559) ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ที่ส่งผล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ ได้ผลว่า องค์ประกอบทั้ง 2 ปั จจัย (ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ การรั บรู ้ ถึง ความเสี่ ยง) (ด้านอารมณ์ ออนไลน์ ด้าน ประสิ ทธิ ภาพของ
สารสนเทศ) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ มี
เพียงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้านความบันเทิงออนไลน์และด้านความต่อเนื่ อง ไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ สิ นค้าจากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์
สำยใจ เตชะสำย (2554) ศึกษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของผูเ้ สี ยภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดาในจังหวัดตาก ที่มีต่อมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล มีวตั ถุประสงค์ คือ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมาตรการภาษี ในด้านการใช้
ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลกับมาตรการภาษีเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ และ 51 ไคว์สแควร์ ผลการศึกษาพบว่า
ผูเ้ สี ยภาษีใช้สิทธิ ประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา 2
มาตรการ คือ การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 100,000 บาทและการ
เพิ่มวงเงินประกันชีวติ จากเดิม 50,000 บาท เป็ น 100,000 บาท ซึ่ งผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ประโยชน์
จากมาตรการภาษี มีความคิดเห็ นว่ามาตรการภาษีช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจได้ และเห็นว่า
มาตรการภาษี ที่รัฐ บาลควรดาเนิ น การมากที่ สุ ด ได้แ ก่ มาตรการภาษี ที่เ กี่ ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีเนื่ องจากมีผลกระทบต่อการเสี ยภาษีของประชาชน และ
เศรษฐกิจโดยรวมได้มากที่สุด และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพ และประเภทของแบบแสดงรายการกับมาตรการภาษี
พบว่ามีเพียงประเภทของแบบแสดงรายการเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กบั มาตรการภาษี
จรัส โพธิ์จันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของบุคคลต่อ ทั้ง
ทางในทางบวก เป็ นกลาง และทางลบ ความรู ้สึกเหล่านี้จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ กล่าวคือ หากความรู ้สึกไปในทางบวกก็จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด แต่หากความรู ้สึกไปในทางลบ การปฏิบตั ิหน้าที่กจ็ ะมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ต่าลง
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สั นติธร ภูริภักดี (2554) จากการศึกษาพบว่าในการดาเนิ นธุ รกิจค้าปลีก สถาน
ที่ ต้ งั ถื อ เป็ นปั จ จัยการตลาดที่ ส าคัญ มากที่ สุ ด สถานที่ ต้ งั ของร้ า นค้า ปลี ก (Store
Location) หมายถึงการ พิจารณาการคัดเลือก สถานที่ต้ งั ของร้านค้าปลีกให้เหมาะกับ
สภาพธุรกิจ เหมาะกับธุรกิจ แต่ละประเภท โดยคานึงถึงความหนาแน่นของประชากรใน
ชุ มชน อานาจการซื้ อการแข่งขัน ของกิจการประเภทเดี ยวกัน อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสู งสุ ดและ เสี ยค่าใช้จ่ายต่าสุ ด
ฐิ ติพร ทองนพคุณ (2557) จากการศึกษาพบว่าร้านค้าที่ผขู ้ ายมีกริ ยา มารยาทที่ดี
บุคลิกดี การแต่งกายสะอาด สามารถให้คาแนะนาสิ นค้าได้ บริ การรวดเร็ ว คิดค่าราคา
สิ นค้าได้ถูกต้อง จะดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่าย เพราะรู ้สึกสบายใจ เกิด
ความรู ้สึกยินดีที่จะจ่าย โดยเฉพาะธุ รกิจบริ การที่ตอ้ งเน้นเรื่ องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูข้ าย
และลูกค้า
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Appoach)
โดยใช้หลักการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้วธิ ีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรไทยในเขตกรุ งเทพมหานครที่ยื่นแบบ
เสี ยภาษี กลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ทาการเก็บแบบสอบถามจานวนรวมทั้งสิ้ น 400 ชุด โดยใช้
สู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผูว้ จิ ยั จะเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
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กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้ โดยทาแบบสอบถามเป็ น
Google Form
2. ตอบข้อซักภามบางประการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอาจจะต้องการคาอธิ บาย
เพิ่มเติม
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยม
สาหรับการวิเคราะห์
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการประมวลผลวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคล
2. ใช้ค่าเฉลี่ย ( )
3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูเ้ สี ยภาษี ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 233 คน และ เพศหญิง จานวน
167 คน ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป จานวน 144 คน มีสถานภาพ
สมรส จานวน 231 คน มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง จานวน 197 คน มีรายได้
มากกว่า 40,001 บาท จานวน 120 คน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมี
คืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยผูว้ ิจยั
จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความ
คิดเห็ นของประชาชนต่ อโครงการช้อปดี มีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ( = 3.74) ด้านพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ( = 3.72) ด้านสิ ทธิประโยชน์ ( = 3.65) ด้านความพึงพอใจ ( = 3.65) และ
ด้านความสะดวก ( = 3.58) ตามลาดับ
สรุปผลกำรวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษา เรื่ อง เรื่ อง ความคิ ดเห็นของประชาชนต่ อโครงการช้อปดี มีคืนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน
400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศเพศชาย จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 ส่ วนใหญ่มีอายุ
40 ปี ขึ้นไป จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน
231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.8 ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง จานวน
197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3 ส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 40,001 บาท จานวน 120 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.0 ตามลาดับ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่ อโครงกำรช้ อปดีมคี นื เพือ่ ลดหย่ อนภำษี
ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหำนคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ อยู่ในระดับมาก คื อ
ด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านความพึง
พอใจ และ ด้านความสะดวก ตามลาดับ
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อภิปรำยผล
ด้ ำนกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้อ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก คื อ ท่านตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อนามา
ลดหย่อนภาษี, ท่านตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การเพราะได้รับประโยชน์จากการ
ลดหย่อนภาษี, ท่านตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าเพราะโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่ งสอดคล้อง กับ
แนวคิดของ นางสาวสุ ณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านช่ องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผลการศึกษาพบว่า
ความส าคัญ ของแต่ ล ะปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ประกอบไปด้ว ย ปั จ จัย ประสิ ทธิ ภ าพของ
เว็บไซต์, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และการให้ขอ้ มูลข่าวสารโปรโมชัน่
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า
40,001 บาท ผลการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์, ปั จจัยความ
ภักดีในตราสิ นค้า, ปั จจัยด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และการให้ขอ้ มูลข่าวสารโปรโมชัน่ มีส่วนช่ วยทาให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
ด้ ำนพฤติกรรมผู้บริโภค
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก คื อ ท่ านคิ ดว่าสภาวะทางการเงิ นมี ผลต่ อการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี, ท่านคิดว่าราคามีผลต่อการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อ
ลดหย่อนภาษี, หากท่านมีโอกาสจะซื้อสิ นค้าและบริ การเพื่อลดหย่อนภาษี ตามลาดับ ซึ่ ง
สอดคล้อง กับแนวคิ ดของ วรรณิ กา จิ ตติ นรากร (2559) ศึกษาเรื่ อง การยอมรั บ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ที่ส่งผล ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจาก
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บริ ษ ัท ขายตรงผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ได้ผ ลว่ า ความง่ า ยในการใช้ง าน การรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า
40,001 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่าความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ถึง
ประโยชน์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ด้ ำนสิ ทธิประโยชน์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านทราบว่าสามารถนาค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า
และบริ การมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุ ด 30,000 บาท, ท่านทราบว่าผูข้ ายสิ นค้าและบริ การที่
สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ตอ้ งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกากับภาษีแบบ
เต็มรู ปแบบ, ท่านรับรู ้โครงการช้อปดี มีคืนเพื่อการลดหย่อนภาษี ซึ่ งสอดคล้อง กับ
แนวคิดของ สายใจ เตชะสาย (2554) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในจังหวัดตาก ที่มีต่อมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล พบว่าประโยชน์จาก
มาตรการภาษี และเห็ น ว่ า มาตรการภาษี ที่ รั ฐ บาลควรด าเนิ น การมากที่ สุ ด ได้แ ก่
มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษี
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า
40,001 บาท ผลการศึกษาสิ ทธิ ประโยชน์ พบว่า สิ ทธิ ประโยชน์จากมาตรการทางภาษีที่
รัฐบาลกาหนดมาตรการภาษีช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและค่าลดหย่อนภาษี มีผลกระทบต่อ
การเสี ยภาษีของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมได้มากที่สุด
ด้ ำนควำมพึงพอใจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับ
การตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
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จากโครงการช้อปดีมีคืน, ความพึงพอใจกับโครงการช้อปดีมีคืน, ท่านพึงพอใจกับสิ ทธิ
ประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืนในการได้ลดหย่อนภาษี, ตามลาดับ ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ จรัส โพธิ์ จันทร์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกของ
บุ ค คลต่ อ ทั้ง ทางในทางบวก เป็ นกลาง และทางลบ ความรู ้ สึ ก เหล่ า นี้ จะมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า
40,001 บาท ผลการศึกษาความพึง พอใจ คื อ การทาให้ความรู ้ สึ กของบุ คคลที่ ได้รับ
บริ การเป็ นที่พอใจตามที่ผรู ้ ับบริ การตั้งใจไว้หรื อมากกว่าที่ต้ งั ใจไว้ การให้บริ การ ความ
สะดวกรวดเร็ว สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก มีความพร้อมต่อการให้บริ การ
ด้ ำนควำมสะดวก
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี
ระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย, ท่านคิดว่า
สถานที่มีความสะดวกต่อการใช้บริ การ, ท่านคิดว่าสิ นค้ามีปริ มาณเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริ การ
, ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้อง กับแนวคิดของ สันติธร ภูริภกั ดี (2554) จากการศึกษาพบว่า
สถานที่ต้ งั ถือเป็ นปั จจัยการตลาดที่สาคัญมากที่สุด โดยคานึ งถึงความหนาแน่ นของ
ประชากรในชุมชน อานาจการซื้อ การแข่งขันของกิจการประเภทเดียวกัน สอดคล้องกับ
ฐิติพร ทองนพคุณ (2557) จากการศึกษาพบว่าร้านค้าที่ผขู ้ ายมีกริ ยา มารยาทที่ดี บุคลิกดี
การแต่งกายสะอาด สามารถให้คาแนะนาสิ นค้าได้ บริ การรวดเร็ ว จะดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่าย เพราะรู ้ สึกสบายใจ เกิ ดความรู ้สึกยินดี ที่จะจ่ าย โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริ การที่ตอ้ งเน้นเรื่ องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายและลูกค้า
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน / ลูกจ้าง มีรายได้มากกว่า
40,001 บาท ผลการศึกษาความสะดวก พบว่า สถานที่ต้ งั ในการเข้าไปใช้บริ การต้อง
เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยคานึงถึงความหนาแน่นของประชากร และผูใ้ ห้บริ การ
มี ก ริ ย า
มารยาทที่ ดี บุ ค ลิ ก ดี สามารถให้ ค าแนะน าสิ น ค้า ได้ บริ ก ารรวดเร็ ว
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ข้ อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
ด้ ำนกระบวนกำรตัดสิ นใจซื้อ
สิ่ งที่ตอ้ งปรั บปรุ ง คื อ รั ฐบาล ควรมี ความยืดหยุ่นต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่านี้ และ
อัตราการคืนภาษีให้แก่ประชาชนควรสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ผบู ้ ริ โภคต้องเสี ย
ด้ ำนพฤติกรรมผู้บริโภค
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ มาตรการลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีควรสนับสนุนใน
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีช่องทางเลือกได้เยอะขึ้น ทั้งค่าโรงแรมและค่า
น้ ามัน
ด้ ำนสิ ทธิประโยชน์
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ รัฐบาล ทางรัฐบาลจึงควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง
ครบถ้วนต่อสาธารณะ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงสิ ทธิ ประโยชน์และข้อจากัดก่อนตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ด้ ำนควำมพึงพอใจ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ รัฐบาลควรจะขยายระยะเวลาในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
หรื อเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
ที่จะมีส่วนช่วยในการซื้อสิ นค้าและบริ การมากขึ้น
ด้ ำนควำมสะดวก
สิ่ ง ที่ ต ้อ งปรั บปรุ ง คื อ การให้บ ริ ก ารบนเว็บ ไซต์ผูใ้ ห้บริ ก ารต้อ งมี ข ้อ มู ล
รายละเอียดที่ชดั เจน เข้าใจง่าย สามารถบอกสถานะสต็อกสิ นค้าได้แบบเรี ยลไทม์ และ
บริ การการจัดส่ งสิ นค้า สามารถแนบแผนที่ได้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดทางการจัดส่ ง
และสามารถออกใบก ากับภาษี แ บบออนไลน์ บ นเว็ปไซต์ใ นช่ อ งทางการซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ความสะดวกในการยื่น เอกสารต่ อ กรมสรรพากร
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