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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบั

มาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐ และ

ขอ้เสนอแนะท่ีส่งผลต่อมาตรการชอ้ปดีมีคืนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูศึ้กษาวิจยัท าการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 

400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.916 สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ ผูศึ้กษาวิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล และใชส้ถิติ Independent t-test 

One-Way ANOVA และ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายรุะหวา่ง 25 -31 ปี มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานของภาคเอกชน มีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 25,000 บาท มี

การรับรู้ถึงมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน มีการรับทราบมาตรการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 

และมาตรการมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ รายได ้

มีผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐ ส่งผลต่อมาตรการชอ้ปดีมีคืนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา มีผลต่อทศันคติ

ของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐ ส่งผลต่อมาตรการชอ้ปดีมีคืนท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่

แตกต่างกนั ทศันคติของประชาชนต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมีคืน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงประชาชนเห็นดว้ยในระดบัปานกลางเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคัญ : ทศันคติของประชาชน, มาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ,ประสิทธิภาพ
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ABSTRACT 

 

This independent study has to study on the effect to public attitude towards government 

administration regarding for Shop-Dee-Mee-Khuen Program in Muang District Nakonratchasima 

Province. The objective is to study the demographic factors, study the attitude of the public towards the 

government administration, and effective suggestions that affect to Shop-Dee-Mee-Khuen Program. The 

researcher collected a total of 400 samples. The tool used in this research was a questionnaire. Which has 

a confidence factor of 0.916. The researcher used descriptive statistics to analyze the data and use the 

Independent t-test One-way ANOVA and Pearson Correlation statistics to test the hypothesis. 

The results of the research showed that the majority of the population were female with single 

status, aged between 25-31 years, have bachelor's degree, and occupation of private company employees 

with monthly income less than 25,000 baht. perceived as Shop-Dee-Mee-Khuen Program is acknowledged 

through internet and social media. And this program has extensive publicity. 

From hypothesis testing showed that the personal factors in occupation and income affect to the 

effect to public attitude towards government administration regarding for Shop-Dee-Mee-Khuen Program 

differently. But the personal factors of gender, status, age, education affect to the effect to public attitude 

towards government administration regarding for Shop-Dee-Mee-Khuen Program not differently. 

Public attitude towards government management regarding Shop-Dee-Mee-Kuen Project in Muang 

District Nakhon Ratchasima Province In which the public agreed at a moderate level on the administration 

of the government on the effective measure of the Shop-Dee-Mee-Kuen. 
 

Keyword: Public attitude, Shop-Dee-Mee-Kuen Program, Effective 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมไปถึง

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid-19 ซ่ึงมีการแพร่ระบาดทัว่โลก ภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศจึงจ าเป็นตอ้ง

ใชม้าตรการลอ็คดาวน์คร้ังใหญ่ เพื่อจ ากดัการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของผูค้นและท าให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มีผลท าใหภ้าวะเศรษฐกิจโลกหยดุชะงกัมีผลใหร้ายไดแ้ละก าลงั
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ซ้ือลดลงอยา่งรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย

ท่ีอยูใ่นช่วงชะลอตวัจากปัญหาหลายๆดา้น ส่งผลให้รัฐบาลจ าเป็นตอ้งออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุน้

เศรษฐกิจ โดยนโยบายภาครัฐถือเป็นกิจกรรมหน่ึง เพื่อสร้างกรอบขอ้ปฏิบติั พฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ใหแ้ก่ประชาชน ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว ดงันั้นรัฐบาลจึงไดก้ระตุน้การบริโภคภายในประเทศ 

โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลวนัหยดุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ

และช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากการหดตวัของภาคธุรกิจส่งออกรวมไปถึงธุรกิจการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ จากวิกฤตการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โดยมาตรการนั้นคือ 

มาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี “ก าหนดใหผู้มี้เงินไดซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา สามารถหกัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการเท่าท่ีไดจ่้ายจริง แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท” 

 จากมาตรการดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ รัฐบาลคาดหวงั ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งเป็นผูมี้เงินไดท่ี้มีรายไดสู้งและมี

ภาระท่ีจะตอ้งช าระภาษีเงินได ้จะสามารถเขา้ร่วมซ้ือสินคา้และบริการเพื่อลดหยอ่นภาษีตามมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจ “ชอ้ปดีมีคืน” ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาทศันคติของประชาชนต่อการบริหารจดัการ

ของภาครัฐในการออกมาตรการน้ี จึงเกิดเป็นหวัขอ้วิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการ

ของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดย

ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ เพื่อทราบถึงความตอ้งการของประชาชนและน าไปเป็น

แนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.    เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ดา้น
ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2.   เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมี
คืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3.   เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐ
เก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.   ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ส่งผลต่อทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนั 
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2.   ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.    ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาประชากรท่ีมีทศันคติต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบั
มาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2.   ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อทศันคติของประชาชนต่อการบริหาร
จดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3.    ก าหนดระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

 
ทศันคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเจตคติถือเป็นกิริยาท่าที 

ความรู้สึกรวมรวมของบุคคล ซ่ึงแสดงออกเพื่อตอบโตต่้อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง และความคิดโดยรวมของ
บุคคล อาจเป็นทางบวกหรือทาง เช่น ความชอบ ความมีอคติ ขอ้คิดเห็น ความเช่ืออยา่งมัน่คง ท่ีมีต่อเร่ือง
นั้นๆ จึงถือไดว้า่ความคิดเห็นของบุคคลเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของบุคคล (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ, 2540, อา้งถึงใน กรวินท ์กรประเสริฐวิทย,์ 2558) 

การบริหาร (Administration) และการจดัการ (Management) เป็นค าท่ีถูกน ามาใชใ้นเชิงพฒันาของ
องคค์วามรู้ท่ีแตกต่างกนั หรือ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือปฏิบติังานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คน ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น การบริหารนโยบาย การบริหารอ านาจหนา้ท่ี การ
บริหารคุณธรรม การบริหารเก่ียวขอ้งกบัสังคม กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในอนัท่ีจะ
เช่ือมัน่ไดว้า่ กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีอนัท่ีจะสร้าง และรักษาไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์ดว้ย
ความพยายามร่วมกนัของกลุ่มบุคคล จ าเป็นตอ้งประยกุตค์วามรู้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคก์รแต่ละ
องคก์ร (วินยั รูปข าดี, 2542, อา้งถึงใน พชัรนนัท ์จิระวฒันภิญโญ, 2562) 

กระทรวงการคลงั (2563) ไดเ้สนอมาตรการท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจ โดยหน่ึงในนั้น คือ  มาตรการ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชอ้ปดีมีคืน” เป็นมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ และสนบัสนุน
ผูป้ระกอบการ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตภณัฑสิ์นคา้ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเศรษฐกิจระดบัฐานรากและส่งเสริมการ
อ่านอนัเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมาตรการน้ีก าหนดใหผู้มี้เงินไดซ่ึ้งมีหนา้เสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการเท่าท่ีไดจ่้ายเป็นค่าสินคา้เท่าท่ีไดเ้ป็นค่าซ้ือ
สินคา้หรือค่าบริการส าหรับการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการในประเทศท่ีจ่ายใหก้บัผูป้ระกอบการจด
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ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจ านวนม่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน สามหม่ืนบาท ตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 
ธนัวาคม 2563 ส าหรับผูท่ี้มีเงินตอ้งไม่ไดรั้บสิทธ์ิตามโครงการคนละคร่ึงหรือโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผู ้
มีบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ประสิทธิภาพจึงมกัถูกวดัในรูปแบบของตน้ทุนหรือจ านวนทรัพยากร ท่ีใชไ้ปเม่ือเทียบกบัผลงานหรือ
ผลผลิตท่ีได ้เช่น ตน้ทุน แรงงาน เวลาท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (วิทยา ด่านธ ารงกุล, 2546, อา้ง
ถึงใน ชลดา อกัษรศิริวิทยา, 2559) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ   
ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครรราชสีมา โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งส าหรับ
งานวิจยัคร้ังน้ี โดยใชโ้ดยใชห้ลกัการของโคเฮน ก าหนดค่าพารามิเตอร์ เท่ากบั 0.95 ค่าอลัฟา เท่ากบั 0.05 
จ านวนตวัแปรท านาย เท่ากบั 8 และขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากบั 0.25 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชากรในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัช่องทางการรับรู้ ขอ้มูล มาตรการของภาครัฐ  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐ เก่ียวกบัมาตรการ  

ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ  

ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จากผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1.   ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 63.5 และเพศชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 244 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.0 มีอายรุะหวา่ง 25 ปี – 31 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ประกอบอาชีพพนกังานของภาคเอกชน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อย
ละ47.5 และมีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 25,000 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 ตามล าดบั 

2.   ผลการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ ขอ้มูล เก่ียวกบัมาตรการของภาครัฐ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

รับทราบถึงมาตรการของภาครัฐ ชอ้ปดีมีคืน จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีการรับรู้ถึงมาตรการ

ของภาครัฐ ชอ้ปดีมีคืน โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 

49.5 และมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน มีการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดต่างๆของมาตรการท่ีทัว่ถึง จ านวน 248 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.0 

3.   ผลการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบั

มาตรการ  

ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจากการเก็บขอ้มูล 400 คน ประชากรมีทศันคติท่ีมีต่อการ

บริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี ดา้น

ทศันคติโดยรวมในระดบัมาก ( xˉ = 3.90, S.D. = 0.66) และ ดา้นประสิทธิภาพโดยรวมในระดบัมาก ( x̄ = 

3.74, S.D. = 0.76)   

 ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลนั้น อาชีพและรายไดข้องประชาชนท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติของประชาชนต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการชอ้ปดีมีคืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนั มีค่าสถิติท่ีมีความแตกต่าง (Sig.)  นอ้ย
กวา่ 0.05 หมายความวา่ อาชีพและรายไดข้องประชาชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จากนั้นความแตกต่างเป็นรายคู่ พบวา่ ประชากรท่ีมีอาชีพและรายไดแ้กต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่
แตกต่างกนั จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ี
มีประสิทธิภาพ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติต่อการยอมรับของ
ประชาชนตามมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” มีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารจดัการของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2  หมายความวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการยอมรับของประชาชนตามมาตรการ 
“ชอ้ปดีมีคืน” มีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารจดัการของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.49 โดยแสดงวา่ทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทาง
เดียวกนัระดบัปานกลาง 
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อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ  

ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา สามาถน ามาอภิปรายผลการศึกษาได้

ดงัน้ี 

1.     จากการศึกษาสมมติฐานวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ท่ีมีผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมี
คืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีแตกต่างกนั จากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ และรายได ้มีผล
ต่อทศันคติการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีแตกต่างกนั 
เน่ืองจากอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้ มาตรการของภาครัฐท่ีแตกต่างกนั แต่ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา มีผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการของ
ภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าวไดต้รงกบั
งานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ จะระ (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นโลจิสติกท่ีมีความสัมพนัธ์ปับประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการลูกคา้ของพนกังานการท่าเรือกรุงเทพ 

 2.     จากการศึกษาสมมติฐานวิจยัท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการ  ช้

อปดีมีคืน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาวิจยัพบวา่  ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการยอมรับของ

ประชาชนตามมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติต่อการ

ยอมรับของประชาชนตามมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” มีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารจดัการของภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01  จึงปฏิเสธปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 หมายความวา่ 

ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการยอมรับของประชาชนตามมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” มีความสัมพนัธ์ต่อการบริหาร

จดัการของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 

0.49 โดยแสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยั วลยัพร เกษตรสุวรรณ และ ฉตัรมงคล วงศรั์ฐนนัท ์(2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสในการ

ซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อลดหยอ่นภาษีตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจชอ้ปช่วยชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในเร่ืองของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ จากมาตรการทางภาษีตามท่ีภาครัฐได้

คาดหวงัวา่ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งเป็นผูมี้เงินไดท่ี้มี รายไดสู้งและมีภาระท่ีจะตอ้งช าระภาษีเงินได ้
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการ  

ชอ้ปดีมีคืน นั้น กลุ่มตวัอยา่งบางท่านไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ มาตรการ ชอ้ปดีมีคืน ควรมีประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัมาตรการตั้งแต่ตน้ปี พร้อมทั้งรายละเอียดของมาตรการเพิ่มขึ้น เพื่อใหป้ระชาชนไดว้างแผนในการ

ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา รวมไปถึงการขยายระยะเวลาร่วมมาตรการ และควรเป็นมาตรการท่ีควร

จดัขึ้นต่อเน่ืองทุก ๆ ปี  

 

กติติกรรมการประกาศ 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา ธรรม

จริยาวฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูท่ี้ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบสอบแกไ้ข การคน้ควา้อิสระจนส าเร็จลุล่วง 

ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการคน้ควา้วิจยั ส่งผลใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ผูวิ้จยัขอกราบ

ขอบคุณพระคุณอาจารยท์ุกท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ใหแ้ก่ผูศึ้กษาวิจยั ขอขอบพระคุณ

ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ และขอบคุณ

ครอบครัวและเพื่อนๆ MBA ท่ีคอยเป็นก าลงัใจส่งผลใหก้ารคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้
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