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การวจิัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”ที่มีประสิทธิผล

ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวดันครราชสีมา  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชน

ในอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม  ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.96  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถ่ี  

ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า (1) เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคตขิอง

ประชาชนที่มีส่วนรว่มต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรม

ส าเร็จรูป “เป๋าตัง”ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน    

ส่วนระดับการศกึษาและรายได้ของประชาชน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มี

ส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป    

“เป๋าตัง”ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่แตกต่างกนั  (2) ทัศนคติ

ของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง               

ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง” ซ่ึงประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดคือด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ       

ข้อที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ โครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือและการใชจ้่ายได ้



ค าส าคัญ : ทัศนคติของประชาชน , นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ           

จังหวัดนครราชสีมา 

Abstract 

This research The objective is to study public attitudes towards the policy. 
Half of the government's economic stimulus program Through the program "Pao Tang" that is 
effective In the district of Wang Nam Khiao Nakhon Ratchasima Province The sample group 
used in this resarch is the publc. In the distict of Wang Nam Khiao Nakhon Ratchasima.  
Province, number 400 people. The tools used in the research were A questionnaire with a 
confidence factor of 0.96. The statistics used for the analysis were Frequency distribution  
Percentage, mean value, standard deviation, analysis of mean difference. And analyze  One-way 
warping Set the level of statistical significance at level 0.05. 

The research found that (1) gender, age, different occupation status affected the attitudes 
ofHalf of the people contrilbuting to the government's economic stimulus program through the 
program.Ready-made "Ba Tang" that is effective in Wang Nam Khiao district. Nakhon 
Ratchasima. Province Ditferent As for the education level and income of the people That differ in 
the attitudes of the people who have Half of participation in the government's economic stimulus 
package Through the program "Bao Tang" is effective in Wang Nam Khiao district. Nakhon 
Ratchasima  Province That is not different (2) attitude Of the people who have participated in the 
government's economic stimulus policy, half of the project passed The package program "Pao 
Tang", which the people agreed the most, was opposed to the economic stimulus that he saw  
With the most is Half of the projecis can stimulate purchasing decisions and spending. 
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บทน า 
ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท่ีเริ่มขึน้ช่วงปลายปี พ.ศ.2562 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
อย่างรวดเร็ว ท าให้องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ต้องประกาศให้การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ เป็นภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภาครัฐในหลาย
ประเทศต้องใช้มาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง โดยการควบคุมและจ ากัดการสัญจรทางบก     
ทางน้ า และทางอากาศ งดรวมตัวในพื้นที่สาธารณะไปจนถึงการกกัตัวเองภายในบ้านพักเพื่อช่วยใน
การชะลอการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ีงส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตของผู้คนและท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน  
รายได้และก าลังซ้ือที่ลดลงมีความรุนแรงท าให้ลุกลามเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึงแต่ละ
ประเทศต่างพยายามหาหนทางเพื่อท าให้เศรษฐกิจฟืน้กลับมาสู่สภาพปกติ โดยการก าหนดเปน็
นโยบายต่างๆ   ของภาครัฐเพื่อหวังให้กระตุน้เศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยขอน านโยบายภาครัฐที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหาส าคัญดังนี ้

ส าหรับประเทศไทยภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ “คนละครึ่ง”      
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกจิฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกจิของประเทศ
ในองค์รวม โดยโครงการคนละครึ่งในระยะที่1(เฟส1)  ภาครัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกนิ       
150 บาท ต่อคนต่อวนั หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน เพ่ือชว่ยลดภาระค่าใชจ้่ายของประชาชน
จ านวน 10 ล้านคน  เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เวบ็ไซต์  www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป  เริ่มใช้สิทธิได้วันที่  23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563  และในระยะที่2 (เฟส2)  ผูท้ี่
เข้าร่วมโครงการในระยะที่1 จะได้ยอดเงินเพิ่มอีกคนละ 500 บาท เป็นคนละ 3,500 บาท   เพิ่มสิทธิ
ใหมใ่ห้อีกจ านวน  5 ล้านคน   เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  เริ่มใช้สิทธิได้
วันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 

ซ่ึงประชาชนที่ลงทะเบียนสามารถใช้จ่ายผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  โดยภาครัฐ
คาดหวังว่าโครงการ “คนละครึ่ง” จะเป็นการลดค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการ
จับจ่ายใช้สอย และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย  ก่อให้เกิดการใชจ้่ายในท้องถ่ินผ่านร้านธงฟ้า
ประชารัฐ และสามารถจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายไดจ้ริง เพราะผู้ซ้ือจะรู้สึกว่าราคาสินค้าถูกลงครึ่งหนึ่ง 
ขณะเดียวกนัด้วยข้อก าหนดที่ไม่เปิดให้กจิการรายใหญ่เข้าร่วมโครงการยิ่งท าให้เม็ดเงินกระจาย   
ลงสู่กิจการรายย่อยได้เป็นอย่างดี  (นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร)ี   

จากที่ไดก้ล่าวมาข้างต้น พบว่ามีประชาชนและร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการให้ความสนใจกับ
โครงการนี้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงน่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการจับจา่ยภายในครัวเรือนมากขึน้   
ดังนั้นผู้ศกึษาวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาประเด็นหัวข้อเรื่องทัศนคตขิองประชาชนที่มีส่วนร่วม



ต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึง่ ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  “เป๋าตัง”    
ของประชาชนในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวดันครราชสีมา   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านทัศนคติของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผล
ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการ  
คนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
โครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ที่มีผลต่อ
ทัศนคตขิองประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่งผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา              
ที่แตกต่างกัน 
  2. ปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐในการกระตุน้เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ท าให้เกดิประสิทธิผล ที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ศกึษาถึงทัศนคตขิองประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครัฐโครงการคนละครึ่งผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอ      
วังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา 

ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป “เป๋าตัง” ในเขตพื้นที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 400 คน 

 
 
 



ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคตขิองประชาชนในการเข้าร่วม 
โครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง” ในเขตพื้นที่อ าเภอวังน้ าเขยีว จังหวัด
นครราชสีมา 

ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 
 

แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎดี้านทัศนคต ิ
  (LI  HONGLIN : 2560)  ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า  เมื่อบุคคลมีทัศนคติเกิดขึ้น ก็จะ
เกิดแรงจูงใจแนวทางนั้นและส่งผลต่อการแสดงออกด้านพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ดังนั้นการที่บุคคลมีทัศนคติที่เป็นไปในทางบวกก็อาจจะส่งผลให้พฤติกรรมถูกเปล่ียนไปใน
ทางบวก แตใ่นทางกลับกันหากบุคคลมีทัศนคติในทางลบ ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมในทาง
ไม่ดีได้เช่นกัน การเปล่ียนแปลงทัศนคตจิึงมีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความรู้และพฤติกรรม  
หากถูกกระทบกระเทือนในระดับใดก็ตามอาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติได้ทั้งส้ิน  

มิ่งขวัญ  ศรีทอง (2558) ทัศนคติเกดิจากการเรยีนรู้ทั้งจากประสบการณ์โดยตรงหรือโดย
อ้อม จนก่อให้เกดิความคิดหรือแนวความคดิ การรับรู้ ความรู้สึก ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทัศนคติเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ เพราะทัศนคติที่
เป็นบวกหรือเป็นลบต่อผลิตภณัฑ์ใดๆ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของตัวผู้บริโภคเอง และ
ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีมักจะเปล่ียนแปลงไดย้าก หากมีความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า นั้นๆแล้ว 

อรรถเดช  สรสุชาติ (กรุงเทพธุรกจิ : 2558) ไดใ้ห้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง  การ
แสดงความคดิเห็นในลักษณะ ส้ันๆ ง่าย อาจจะเรยีกได้ว่า เป็นการแสดงความคดิเห็นเม่ือถูกถาม
เกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง แตกต่างจากทรรศนะ ก็ตรงท่ี ทรรศนะจะเปน็การแสดงความคิดเห็นแบบ
ข้อความที่เป็นประโยคออกมา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เมื่อมีคนแสดงทรรศนะมาสู่เรา เราก็จะเปน็ผู้
แสดงทัศนคติออกไปเพื่อสนับสนุน หรือไม่สนับสนุน เชน่ เม่ือมีคนแสดงทรรศนะมาว่า “เราคาด
ว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึน้ภายในปนีี้” แล้วถามเราว่าเห็นด้วยหรือไม่ นั่นแหละคือเขาก าลังต้องการ
ให้เราแสดงทัศนคติออกมา ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีด้านทัศนคติ  ผู้วิจยัจึงให้ความหมายว่าทัศนคติ เป็น
ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ท่ีมีต่อข้อมลูข่าวสาร หรือการรูข้องบุคคลซ่ึงเป็นไป
ได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรมออกมาโดยทางพฤตกิรรม โดย
ผู้วิจัยไดน้ าแนวคิด ทฤษฏีด้านทัศนคติ มาใช้ประกอบการตั้งค าถามในส่วนที่ 2 และ 3 ซ่ึงเกี่ยวกับ
ทัศนคตขิองประชาชน 

 



แนวคิดและทฤษฎดี้านประชากรศาสตร์ 
(สันทัด เสริมศร,ี 2539,อ้างถึงใน กนกวรรณ เพ็ชรพลอย : 2560)   ได้ให้ความหมาย

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัมนุษยใ์นด้านพฤติกรรมทางประชากร
และการเปล่ียนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร ปัจจุบนันักวิชาการทั่วโลกยอมรับว่า 
“Demography” หรือ “ประชากรศาสตร”์ เป็นสาขาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากรตามขอบเขตและ
เนื้อหาท่ีเป็นการศึกษาถึงขนาด การกระจายตวัและองค์ประกอบของประชากร การเปล่ียนแปลง
ทางประชากรและองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรซ่ึงได้แก่ การเกิด การตาย และ
การย้ายถ่ิน การเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม รวมไปถึงขนาดหรือจ านวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละ
สังคม ภูมิภาค และระดับโลก รวมท้ังศึกษาถึงโครงสร้าง การกระจายตัว และการเปล่ียนแปลง
โดยทั่วไปของประชากร 

(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548, อ้างถึงใน วศิน สังหกรณ,์ 2557, น.8)   แนวคิดด้าน
ประชากรศาสตรน์ั้น สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้จากลักษณะและพฤติกรรม รวมถึงบุคคลที่มี  
ชนชั้นทางสังคมเดียวกนัก็จะตอบสนองถึง ข่าวสาร ความต้องการ ไปในทิศทางเดียวกนั มากไป
กว่านัน้การเปล่ียนแปลงของประชากรอาจจะมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
อีกด้วย      ซ่ึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ อาชีพ สังคม 
ครอบครัวและศาสนา เป็นต้น 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  ผู้วิจัยจึงให้ความหมายว่า
ประชากรศาสตร์ เป็นการศกึษาเพื่อจ าแนกพฤตกิรรม  การรับรู้ ทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันตามเกณฑใ์นการจ าแนก ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานทางสังคม 
และศาสนา เป็นต้น  ซ่ึงส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มส่ีวนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง  
แนวคดิและทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 

(ส านักงบประมาณของรัฐสภา : 2562) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและความคดิเห็นเพื่อแสวงหา
ทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้น   
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ / เรียนรู้ร่วมกัน หรือเกดิการปรับเปล่ียนโครงการรว่มกนั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อทกุฝ่าย โดยมีองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1) การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังฝ่าย
ภาครัฐ องคก์รเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการส่ือสารสองทางท้ังช่องทางท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ซ่ึงไม่ใชก่ารท าครั้งเดียวจบ 2) เป้าหมายการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มี
การรับฟังความคดิเห็นตามกฎหมายหรือการท าให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแตก่ระบวนการมีส่วนร่วม



ของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพื่อท าให้การ
ตัดสินใจของรัฐดขีึ้นและเป็นที่ยอมรับ (ส านกังาน ก.พ.ร..2560, น.4-5) 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎกีารมีส่วนรว่ม ผู้วิจยัจึงให้ความหมายว่า  การมีส่วนรว่ม 
เป็นการศกึษาเกี่ยวกับการ  รับฟังความคดิเห็นของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ที่ก่อให้เกดิประโยชน์ในกจิกรรมนั้น โดยการมีเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกนั เพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมระหว่างกันเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นแนวความคิดด้านการมีส่วนรว่มในกิจกรรมนั้นๆ   
โดยผู้วิจัยได้น าแนวคดิทฤษฏี การมีส่วนร่วมของประชาชน มาใชใ้นการตั้งข้อค าถามในส่วนที่ 2 
และ 3  
แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 
 ชุติมา มูลดับ และคณะ (2561) ไดใ้ห้ความหมาย หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลัก
ประสิทธิผล (Effective) ดังนี้ ธรรมาภิบาล เป็นเรื่องของการวางระบบและกลไกประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หมายถึง  การใช้เวลาอย่างรวดเรว็และใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า  แต่ยังไม่
แน่ว่า  ผลที่ได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ดังนั้น กห็มายความว่าผลงานของรัฐบาลต้อง
เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ และการด าเนนิการนั้นต้อง
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุดเกิดผลเสียหรือผลกระทบท่ีนอ้ยที่สุดรวมท้ังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า  และหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด สรุปได้ว่าการปฏิบัติงานตาม
หลัก ธรรมาภิบาลนั้นต้องให้เกิดความสมดุลของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล  ผู้วิจัยจึงให้ความหมายว่า ประสิทธิผล 
หมายถึง กระบวนการ ในการประสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการตั้งเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินกิจกรรม
นั้นๆ สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและเป้าหมายที่ได้ก าหนด  
แนวคิดและทฤษฎีนโยบายรัฐบาล 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “โครงการคนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกจิระดับ   
ฐานราก ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขาย
สินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าท่ัวไปผ่านฝ่ายของผู้ซ้ือร้อยละ 50 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ  
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com   
 
 
 
 
 

http://www.คนละครึ่ง.com/


วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วกีารวจิัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึ่งผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง” ที่มีประสิทธิผล ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวดันครราชสีมา         
โดยพิจารณาจากการมีส่วนรว่มของประชาชนต่อนโยบายภาครัฐ 

 
เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการวิจัย 
  การศึกษาวจิัย  ผู้วจิัยได้เลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม      
ซ่ึงแบ่งส่วนการสอบถามออกเป็น 4  ส่วน ดังนี้   

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ของประชาชนที่เข้ารว่มนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐ
โครงการคนละครึ่งผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  “เป๋าตัง   
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐโครงการคนละครึ่ง  เป็นลักษณะการประเมิน 5 4 3 2 1  

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิผลกับ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง  เป็นลักษณะการประเมิน 5 4 3 2 1  
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ โดยเปน็ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)  
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม   จากการวจิัยครั้งนี้พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเพศชาย จ านวน 160 
คน คดิเป็นร้อยละ 40.0 มีอายรุะหว่าง 21ปี – 30 ปี จ านวน 132 คน คดิเป็นร้อยละ 33.0 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.8  ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานของรัฐ จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 23.5 และมี
รายได้ต่อเดือน 10,001 บาท - 20,000 บาท จ านวน141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3   

ส่วนที่ 2 ทัศนคติของประชาชนที่มตี่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการ      
คนละครึ่ง  ประกอบดว้ย 3 ด้าน ด้านการเข้าถึงสวัสดกิารภาครัฐ  ด้านการลดค่าใช้จ่าย  ด้านการ
กระตุน้เศรษฐกิจ  สรุปไดด้ังนี ้



 ด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐมคี่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก  การเข้าถึงการรับสิทธิใน
โครงการคนละครึ่งผ่านแอพพลิเคชั่นมคีวามสะดวก  ซ่ึงค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด                   
(  =4.09,S.D.=0.98) รองลงมาคือการลงทะเบียนรับสิทธิผา่นช่องทางเว็บไซด์ของภาครัฐมีความ
สะดวก (  =4.07,S.D.=1.03) การก าหนดระยะเวลาของโครงการคนละครึ่งผ่านการลงทะเบียนเพื่อ
รับสิทธิมีความเหมาะสม(  =3.90,S.D.=1.01) ตามล าดับ 

ด้านการลดค่าใช้จ่ายมคี่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      
โครงการคนละครึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารและเครื่องดื่มได ้อยู่ในระดับมาก                  
( =4.43,S.D.=0.79)    รองลงมาคือโครงการคนละครึ่งช่วยลดค่าใชจ้่ายในการซ้ือของใช้ใน
ครัวเรือนได้ อยู่ในระดับมาก  (  =4.30,S.D.=0.85) โครงการคนละครึ่งช่วยลดค่าใชจ้่ายในการซ้ือ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ (  =3.53,S.D.=1.12) ตามล าดับ 

ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ มคี่าเฉล่ีย อยูใ่นระดับมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
โครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้นการตดัสินใจซ้ือและการใชจ้่ายได้  อยู่ในระดับมาก                        
(   =4.43,S.D.=0.78) รองลงมาคือโครงการคนละครึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายไดใ้นท้องถ่ิน      
อยู่ในระดับมาก  (  =4.40,S.D.=0.76) โครงการคนละครึ่งก่อให้เกดิการใช้จ่ายในท้องถ่ิน กระจาย
รายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่  (  =4.33,S.D.=0.76) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิผลกับนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง  จากการวจิัยครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐโครงการคนละครึ่งมคี่าเฉล่ียภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  (  =4.25,S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หากภาครัฐด าเนนิการจัดท า
โครงการคนละครึ่งในระยะที่ 3 ต่อไป จะมกีารเข้ารว่มโครงการอย่างแน่นอน  อยูใ่นระดับมาก      
(   =4.52,S.D.=0.79) รองลงมาคือ ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายสินค้าครัวเรือน
ผ่านโครงการคนละครึ่ง  อยูใ่นระดับมาก  (  =4.30,S.D.=0.85) ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การใชจ้่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง ซ่ึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้และหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ
ภายในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา  (  =4.26,S.D.=0.86) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4  เป็นข้อเสนอแนะ โดยเปน็ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด จากการวิจยัครั้งนี้พบว่า
ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี ้
- ประชาชนทุกคนควรได้รับสิทธิ  
- อยากให้ภาครัฐด าเนนิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 
- ระบบการใช้งานไม่เสถียร ล่มบ่อย 
- อยากให้เปิดโอกาสส าหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์  Smart phone 
- เพิ่มวงเงินการใช้สิทธิต่อวัน 
- ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ 



ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษาสถานภาพ  อาชีพ 

รายได้  มีผลต่อทัศนคตขิองประชาชนทีม่ีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ
โครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา   ที่แตกต่างกัน จากผลการศกึษาพบว่าปัจจัยส่วนบคุคลด้านเพศ อายุ  
สถานภาพ  อาชีพ   มีผลต่อทัศนคติของประชาชนทีม่ีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ที่แตกต่างกัน  แต่ปัจจัยส่วนบคุคล ด้าน  ระดับการศึกษา  รายได้  มีผลต่อ
ทัศนคตขิองประชาชนทีม่ีส่วนร่วมต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวงัน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่
แตกต่างกัน   

สมมติฐานวิจัยข้อที่ 2 ปจัจัยด้านนโยบายของภาครัฐในการกระตุน้เศรษฐกิจโครงการคน
ละครึ่งผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จงัหวัด
นครราชสีมา  มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้เกิดประสิทธิผล ที่ไม่แตกต่างกัน จากผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐต่อการกระตุน้เศรษฐกจิในโครงการคนละครึ่งผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวดันครราชสีมา ท่ีไม่
แตกต่างกัน  โดยผู้วิจัยไดก้ าหนดปัจจัย 3 ด้าน 1)ปัจจัยด้านการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ  2)ปัจจัย
ด้านการลดค่าใช้จ่าย  และ3)ปัจจัยด้านการกระตุ้นเศรษฐกจิ  จากการศกึษาพบว่า . ปัจจัยด้าน
นโยบายของภาครัฐต่อการกระตุ้นเศรษฐกจิในโครงการคนละครึ่งผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  
ที่มีประสิทธิผลในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา   มีความสัมพันธ์กนัในทุกด้าน  โดย
พบว่าทัศนคติของประชาชนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมาก  ( =4.00,S.D.=0.92)  และการ   
มีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิผลกับนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐโครงการคน
ละครึ่ง  มีค่าเฉล่ียภาพรวม อยูใ่นระดับมาก  (  =4.25,S.D.=0.85) ซ่ึงประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยและมีส่วนร่วมกับนโยบายของภาครัฐต่อการกระตุน้เศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง  ที่มี
ประสิทธิผล ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา    

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาเฉพาะผู้ที่เข้ารว่มโครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของ

ภาครัฐโครงการคนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่ในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา เท่านั้น  ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ท่ีสนใจศกึษาครั้งต่อไป ศกึษานโยบายของภาครัฐ
ในนโยบายอ่ืนๆ  ท่ีเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ   



2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาทัศนคตขิองประชาชนที่มส่ีวนร่วมต่อนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐโครงการ คนละครึ่ง ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป “เป๋าตัง”  ที่มีประสิทธิผลในเขต
อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น  ในการศกึษาเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐครั้งต่อไป  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชากรให้ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา 

 3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศกึษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มโครงการคนละครึ่ง   ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมกีารศกึษาใน
ลักษณะของการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ  เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการสามารถ 
แสดงความคดิเห็นได้มากขึ้น 
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