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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความ
สะดวก ดา้นสิทธิประโยชน ์ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และ 
ดา้นความพึงพอใจ โดยจ าแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ียืน่
แบบเสียภาษี จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม
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ขอ้มูล น ามาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 1. ผูเ้สียภาษี ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุ 40 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพสมรส จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 มี
รายไดม้ากกวา่ 40,001 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นสิทธิประโยชน์ ดา้นความพึงพอใจ และ ดา้นความสะดวก 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ลดหยอ่นภาษี 
 

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 

 
บทน ำ  

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 2/2563 ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเน่ืองจาก
การลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสท่ี 1/2563 โดยมีสาเหตุ ส าคญัมาจากการลดลงของการ
ส่งออกสินคา้และบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้น
สุดทา้ยของเอกชน ขณะท่ีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดทา้ยของรัฐบาล และการ
ลงทุนของภาครัฐขยายตวั ในไตรมาสท่ี 1/2563 เน่ืองจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สอดคลอ้งกบัการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ และการด าเนินมาตรการควบคุมและ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ในประเทศ  

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงท าใหห้ลายประเทศเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิค 
และบางประเทศถือว่าตกต ่าท่ีสุดในรอบหลายสิบปี สาเหตุมาจากในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 การส่งออกไดรั้บผลกระทบจากภาวะชะงกังนัในซพัพลายเชน ในขณะท่ี
การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคกล็ดลงจากมาตรการปิดเมือง โดยภาพรวมของปีน้ี  

ศูนยบ์ริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ไดพ้ิจารณาเห็นชอบมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” เพื่อกระตุน้การ
บริโภค โดยสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 30,000 ซ่ึงจะตอ้ง

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2


 4 

เป็นการใชจ่้ายในช่วง 23 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2563 โดยครอบคลุมการจบัจ่ายใชส้อย
ในสินคา้และบริการจากผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผูป้ระกอบการ
ขายหนงัสือและสินคา้ OTOP โดยไม่รวมสินคา้เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ยาสูบ สลากกิน
แบ่งรัฐบาล น ้ามนั ค่าท่ีพกั และค่าตัว๋เคร่ืองบิน  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ือง คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมี
คืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะน าผลการศึกษาวิจยัท่ีไดม้า
เป็นขอ้มูลในการกระตุน้การบริโภคในประเทศและสนับสนุนผูป้ระกอบการท่ีอยู่ใน
ระบบภาษี ซ่ึงงานคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงการใชสิ้ทธ์ิเพื่อซ้ือสินคา้ตามมาตรการลดหย่อนภาษี 
ซ่ึงคาดว่าจะท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและคาดว่าจะช่วยให้ GDP 
เพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี 
ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อ
ลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ตวัแปรอิสระ คือ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได ้
ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่น

ภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวก ดา้นสิทธิประโยชน์ ดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ และ ดา้นความพึงพอใจ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ียืน่แบบเสียภาษี และสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ  
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ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การท าวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมท าการวจิยั  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ    
ชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of 

Human Motivation ข้ึนมา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์บน
ความคิดท่ีว่า การตอบสนองต่อแรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเบ้ืองหลงัของมนุษย ์
โดยบอกถึง ล าดับขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ท่ีมีแนวโน้มความตอ้งการอนัใหม่ท่ี
สูงข้ึน เม่ือความตอ้งการพื้นฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

ควำมคดิเห็นของประชำชนต่อ
โครงกำรช้อปดีมคีนืเพือ่ลดหย่อนภำษ ี

ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
1. ดา้นความสะดวก 

2. ดา้นสิทธิประโยชน ์ 

3. ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

4. ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

5. ดา้นความพึงพอใจ 

ตัวแปรตำม ตัวแปรอสิระ 
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 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า แรงจูงในเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุน้การ
บริโภคของประชาชน ต่อส่ิงเร้าท่ีทางรัฐบาลก าหนดนโยบายโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี จึงท าให้ประชาชนต่ืนตวัในการใช้จ่ายช่วงส้ินปีเพื่อน าไปหักลดหย่อน
ภาษีของปี 2563 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) อา้งใน กัลยรัตน์ โตสุขศรี (2552) ให้

ความหมายเก่ียวกบัการ ตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือก
ท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ  

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้เพื่อน าไปลดหยอ่นภาษี ค  านึงจากความจ าเป็นท่ี
ตอ้งใชส่ิ้งของ จึงท าใหป้ระชาชนมีการตดัสินใจในการบริโภคช่วงส้ินปีมากข้ึน 

 
งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
นำงสำวสุณิสำ ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์(E-Marketplace) ผล
การศึกษาพบวาความส าคญัของแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพล และส่งผลกระทบต่อความ
คาดหวงัของลูกคา้ได้ ประกอบไปดว้ย 8 ปัจจยัโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจยัประสิทธิภาพของเวบ็ไซตแ์ละการน าเสนอสินคา้ , ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยั
ความภกัดีในตราสินคา้, ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และราคา, ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด และการใหข้อ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่, ปัจจยัดา้นการรักษาความ
เป็นส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล, ปัจจยัการรับรู้ถึงแบรนดแ์ละปัจจยัดา้นสิทธิ
ประโยชน์ของสินคา้และการต่อรองราคาตามล าดับ ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียง
ปัจจยัเดียว คือการศึกษาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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วรรณิกำ จิตตินรำกร (2559) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้ผลว่า องค์ประกอบทั้ง 2 ปัจจยั (ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน์ การรับรู้ถึงความเส่ียง) (ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้าน ประสิทธิภาพของ
สารสนเทศ) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ มี
เพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความบนัเทิงออนไลน์และดา้นความต่อเน่ือง ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ สินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน ์ 

สำยใจ เตชะสำย (2554) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในจงัหวดัตาก ท่ีมีต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล มีวตัถุประสงค ์คือ 
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต่อมาตรการภาษี ในดา้นการใช้
ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกบัมาตรการภาษีเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และ 51 ไควส์แควร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้สียภาษีใช้สิทธิประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 2 
มาตรการ คือ การยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดสุ้ทธิส่วนท่ีเกิน 100,000 บาทและการ
เพิ่มวงเงินประกนัชีวติจากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท ซ่ึงผูไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์
จากมาตรการภาษี มีความคิดเห็นว่ามาตรการภาษีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจได ้และเห็นว่า
มาตรการภาษีท่ีรัฐบาลควรด าเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้องกับ
ค่าใชจ่้ายและค่าลดหย่อนภาษีเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเสียภาษีของประชาชน และ
เศรษฐกิจโดยรวมไดม้ากท่ีสุด และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ และประเภทของแบบแสดงรายการกบัมาตรการภาษี 
พบวา่มีเพียงประเภทของแบบแสดงรายการเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัมาตรการภาษี 

จรัส โพธ์ิจันทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ ทั้ง
ทางในทางบวก เป็นกลาง และทางลบ ความรู้สึกเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี กล่าวคือ หากความรู้สึกไปในทางบวกกจ็ะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากความรู้สึกไปในทางลบ การปฏิบติัหนา้ท่ีกจ็ะมีประสิทธิภาพ
ท่ีต ่าลง 
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สันติธร ภูริภักดี (2554) จากการศึกษาพบว่าในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีก สถาน
ท่ีตั้ ง ถือเป็นปัจจัยการตลาดท่ีส าคัญมากท่ีสุด สถานท่ีตั้ งของร้านค้าปลีก (Store 
Location) หมายถึงการ พิจารณาการคดัเลือก สถานท่ีตั้งของร้านคา้ปลีกใหเ้หมาะกบั
สภาพธุรกิจ เหมาะกบัธุรกิจ แต่ละประเภท โดยค านึงถึงความหนาแน่นของประชากรใน
ชุมชน อ านาจการซ้ือการแข่งขนั ของกิจการประเภทเดียวกนั อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสูงสุดและ เสียค่าใชจ่้ายต ่าสุด  

ฐิติพร ทองนพคุณ (2557) จากการศึกษาพบว่าร้านคา้ท่ีผูข้ายมีกริยา มารยาทท่ีดี 
บุคลิกดี การแต่งกายสะอาด สามารถให้ค  าแนะน าสินคา้ได ้บริการรวดเร็ว คิดค่าราคา 
สินคา้ไดถู้กตอ้ง จะดึงดูดให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะรู้สึกสบายใจ เกิด
ความรู้สึกยนิดีท่ีจะจ่าย โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีตอ้งเนน้เร่ืองปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูข้าย
และลูกคา้ 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Appoach) 
โดยใชห้ลกัการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ียื่นแบบ

เสียภาษี กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัท าการเกบ็แบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้
สูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ  
95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้จิยัจะเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยท าแบบสอบถามเป็น 

Google Form  
2. ตอบขอ้ซักภามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบาย

เพิ่มเติม 
3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียม

ส าหรับการวเิคราะห์ 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวเิคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ใชค่้าเฉล่ีย (  ) 
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบวา่ ผูเ้สียภาษี ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน และ เพศหญิง จ  านวน 
167 คน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป จ านวน 144 คน มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 231 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ  านวน 197 คน มีรายได้
มากกวา่ 40,001 บาท จ านวน 120 คน
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมี
คืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น โดยผูว้ิจยั
จะท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2563 ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (   = 3.74) ดา้นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (   = 3.72) ดา้นสิทธิประโยชน ์(   = 3.65) ดา้นความพึงพอใจ (   = 3.65) และ 
ดา้นความสะดวก (   = 3.58) ตามล าดบั 
 
สรุปผลกำรวจิัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษา เร่ือง เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อ

ลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
40 ปี ข้ึนไป จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง จ  านวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 40,001 บาท จ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 ตามล าดบั 

 
 ควำมคดิเห็นของประชำชนต่อโครงกำรช้อปดีมคีนืเพือ่ลดหย่อนภำษ ี
ปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ 
ดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นสิทธิประโยชน์ ดา้นความพึง
พอใจ และ ดา้นความสะดวก ตามล าดบั  
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อภิปรำยผล 
ด้ำนกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ระดับการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเพื่อน ามา
ลดหย่อนภาษี, ท่านตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการเพราะไดรั้บประโยชน์จากการ
ลดหยอ่นภาษี, ท่านตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพราะโครงการชอ้ปดีมีคืน ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั
แนวคิดของ นางสาวสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผลการศึกษาพบว่า
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ประกอบไปด้วย ปัจจัยประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต,์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ,์ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และการใหข้อ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ40 
ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดม้ากกว่า 
40,001 บาท ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัความ
ภกัดีในตราสินคา้, ปัจจยัดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด และการให้ขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ มีส่วนช่วยท าให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ  

ด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ระดับการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านคิดว่าสภาวะทางการเงินมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้หรือบริการเพื่อลดหยอ่นภาษี, ท่านคิดวา่ราคามีผลต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อ
ลดหยอ่นภาษี, หากท่านมีโอกาสจะซ้ือสินคา้และบริการเพื่อลดหยอ่นภาษี ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้ง กบัแนวคิดของ วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ศึกษาเร่ือง การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
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บริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ผลว่า ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ประโยชน ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ40 
ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดม้ากกว่า 
40,001 บาท ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึง
ประโยชนมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

ด้ำนสิทธิประโยชน์ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านทราบวา่สามารถน าค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้
และบริการมาลดหยอ่นภาษีไดสู้งสุด 30,000 บาท, ท่านทราบวา่ผูข้ายสินคา้และบริการท่ี
สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีไดต้อ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบก ากบัภาษีแบบ
เต็มรูปแบบ, ท่านรับรู้โครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อการลดหย่อนภาษี ซ่ึงสอดคลอ้ง กบั
แนวคิดของ สายใจ เตชะสาย (2554) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาในจงัหวดัตาก ท่ีมีต่อมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล พบวา่ประโยชนจ์าก 
มาตรการภาษี  และเห็นว่ามาตรการภาษีท่ีรัฐบาลควรด าเนินการมากท่ีสุด ได้แก่ 
มาตรการภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นภาษี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ40 
ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดม้ากกว่า 
40,001 บาท ผลการศึกษาสิทธิประโยชน์ พบว่า สิทธิประโยชน์จากมาตรการทางภาษีท่ี
รัฐบาลก าหนดมาตรการภาษีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและค่าลดหยอ่นภาษี มีผลกระทบต่อ
การเสียภาษีของประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมไดม้ากท่ีสุด  

ด้ำนควำมพงึพอใจ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบั
การตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก คือ ความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
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จากโครงการชอ้ปดีมีคืน, ความพึงพอใจกบัโครงการชอ้ปดีมีคืน, ท่านพึงพอใจกบัสิทธิ
ประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืนในการไดล้ดหยอ่นภาษี, ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง 
กบัแนวคิดของ จรัส โพธ์ิจนัทร์ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของ
บุคคลต่อ ทั้ งทางในทางบวก เป็นกลาง และทางลบ ความรู้สึกเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ40 
ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดม้ากกว่า 
40,001 บาท ผลการศึกษาความพึงพอใจ คือ การท าให้ความรู้สึกของบุคคลท่ีได้รับ
บริการเป็นท่ีพอใจตามท่ีผูรั้บบริการตั้งใจไวห้รือมากกว่าท่ีตั้งใจไว ้การใหบ้ริการ ความ
สะดวกรวดเร็ว สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพร้อมต่อการใหบ้ริการ 

ด้ำนควำมสะดวก 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อลดหยอ่นภาษี ปี 2563 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมี
ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย, ท่านคิดว่า
สถานท่ีมีความสะดวกต่อการใชบ้ริการ, ท่านคิดวา่สินคา้มีปริมาณเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 
, ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัแนวคิดของ สันติธร ภูริภกัดี (2554) จากการศึกษาพบว่า 
สถานท่ีตั้ง ถือเป็นปัจจยัการตลาดท่ีส าคญัมากท่ีสุด โดยค านึงถึงความหนาแน่นของ
ประชากรในชุมชน อ านาจการซ้ือ การแข่งขนัของกิจการประเภทเดียวกนั สอดคลอ้งกบั 
ฐิติพร ทองนพคุณ (2557) จากการศึกษาพบว่าร้านคา้ท่ีผูข้ายมีกริยา มารยาทท่ีดี บุคลิกดี 
การแต่งกายสะอาด สามารถให้ค  าแนะน าสินคา้ได ้บริการรวดเร็ว จะดึงดูดให้ผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้าย เพราะรู้สึกสบายใจ เกิดความรู้สึกยินดีท่ีจะจ่าย โดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการท่ีตอ้งเนน้เร่ืองปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ40 
ปี ข้ึนไป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง มีรายไดม้ากกว่า 
40,001 บาท ผลการศึกษาความสะดวก พบว่า สถานท่ีตั้งในการเขา้ไปใชบ้ริการตอ้ง
เหมาะกบัธุรกิจแต่ละประเภท โดยค านึงถึงความหนาแน่นของประชากร และผูใ้หบ้ริการ
มีกริยา  มารยาทท่ีดี บุคลิกดี สามารถให้ค  าแนะน าสินค้าได้ บริการรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
ด้ำนกระบวนกำรตัดสินใจซ้ือ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ รัฐบาล ควรมีความยืดหยุ่นต่อผูบ้ริโภคมากกว่าน้ี และ

อตัราการคืนภาษีใหแ้ก่ประชาชนควรสอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสีย 
ด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภค  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มาตรการลดหยอ่นภาษีโครงการชอ้ปดีมีควรสนบัสนุนใน

ดา้นการท่องเท่ียวเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้ช่องทางเลือกไดเ้ยอะข้ึน ทั้งค่าโรงแรมและค่า
น ้ามนั 

ด้ำนสิทธิประโยชน์  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ รัฐบาล ทางรัฐบาลจึงควรประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอย่าง

ครบถว้นต่อสาธารณะ เพื่อใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และขอ้จ ากดัก่อนตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการ 

ด้ำนควำมพงึพอใจ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ รัฐบาลควรจะขยายระยะเวลาในการซ้ือสินคา้และบริการ 

หรือเพิ่มความหลากหลายของสินคา้และบริการ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจ
ท่ีจะมีส่วนช่วยในการซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน  

ด้ำนควำมสะดวก  
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การให้บริการบนเว็บไซต์ผูใ้ห้บริการต้องมีข้อมูล

รายละเอียดท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถบอกสถานะสต็อกสินคา้ไดแ้บบเรียลไทม ์และ
บริการการจดัส่งสินคา้ สามารถแนบแผนท่ีไดเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดทางการจดัส่ง 
และสามารถออกใบก ากับภาษีแบบออนไลน์บนเว็ปไซต์ในช่องทางการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับความสะดวกในการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร
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