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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาผลตอบรบัการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยเปรยีบเทยีบความคาดหวงัก่อนกบัความพงึพอใจในการเขา้ร่วม
โครงการคนละครึง่ เพือ่เป็นแนวทางใหร้ฐับาลหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ น าขอ้มลูไปพฒันา
และปรบัปรุง โครงการทีจ่ะสรา้งในอนาคต โดยกลุ่มประชากรทีศ่กึษาคอื ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
ร่วมโครงการคนละครึง่ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการส ารวจและเกบ็ขอ้มลู ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ และไดร้บัขอ้มลูแบบสอบถามตอบกลบัทีม่คีวามสมบูรณ์ทัง้สิน้ โดยแยกเป็น
แบบสอบถามส าหรบัผูบ้รโิภคจ านวน 200 ชุด และแบบสอบถามส าหรบัผูป้ระกอบการจ านวน 200 ชุด รวม
จ านวน 400 ชุด 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา และรายได ้
สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ และปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผู้ประกอบการ 
ดา้นอายุ ประเภทรา้นคา้ และรายได ้สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่  

ผลการวจิยัพบว่า ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละ
ครึง่ โดยผูบ้รโิภคคาดหวงัในเรื่องของปัจจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก จงึควรใหค้วามส าคญักบัเรื่อง ระบบ
การลงทะเบยีน ความเสถยีรของระบบ ระบบการยนืยนัตวัตน ความสะดวกในการเตมิเงนิเขา้แอพ และ
ปัจจยัในดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ในเรื่องของดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดา้น
การใหบ้รกิาร และ ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ 
โดยผูป้ระกอบการคาดหวงัในเรื่องของปัจจยัดา้นทรพัยากร จงึควรใหค้วามส าคญักบัเรื่อง จ านวนสทิธิก์าร
ลงทะเบยีน จ านวนเงนิทีร่ฐับาลออกให ้ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้น ระยะเวลาการเปิดลงทะเบยีน และ
แอพพลเิคชัน่มคีวามเสถยีรและทนัสมยั และปัจจยัดา้นการบรกิาร ควรให ้ความส าคญักบัเรื่อง พนกังานทีม่ี
ความรูค้วามสามารถ ใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ มคีวามเอาใจใสแ่ละเตม็ใจใหบ้รกิาร 
 
ค าส าคญั : โครงการคนละครึง่,แอพเป๋าตงั,ผูใ้ชส้ทิธิ ์
 



abstract 

The objective of this research was to study the feedback on the exercise of half of the 
people in Bangkok and vicinity by comparing the expectations first with the satisfaction of 
participating in the project. To guide the government or organizations involved in the 
implementation. Use data to develop and improve The project will be created in the future, with the 
population studied being half of the participating consumers and entrepreneurs living in Bangkok 
and its vicinity. By surveying and collecting data through online questionnaires and obtaining 
complete questionnaire data. It consists of 200 sets of consumer questionnaires and 200 
questionnaires for entrepreneurs for a total of 400 copies.  

The results showed that consumer demographic factors Age, education level, and income It 
affects half of the participants' satisfaction and the demographic factors of the entrepreneurs. Age 
Store type and revenue It affects half of the satisfaction of participating in the program.  

The results showed that consumer expectations affected half of the project's satisfaction. 
Consumers expect facilities factors, so they should pay attention to the registration system, the 
stability of the system. Authentication System Ease of top-up to the app and facilities factors In 
terms of resources, project public relations, and service delivery, and the expectations of 
entrepreneurs affect the satisfaction of exercising the right to the project by half. Entrepreneurs 
expect resource factors, so they should pay attention to the subject. Number of registration 
privileges Amounts issued by the government Accurate and complete information The registration 
period and the application are stable and up-to-date, and the service factor should give priority to 
employees who have knowledge and ability to provide accurate and fast service. Be attentive and 
willing to serve.  
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

นักเศรษฐศาสตรท์ัว่โลกออกมาวเิคราะหถ์งึผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกว่าจะมผีลกระทบผ่านห่วงโซ่
อุปทานโลกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถุดบิ เนื่องจากจนีซึ่งเป็นโรงงานผลติและส่งออกสนิค้า
ขัน้กลางรายใหญ่ของโลก จ าเป็นตอ้งหยุดการผลติตามทีท่างการจนีมมีาตรการควบคุมอย่างเขม้งวด “อย่าง
ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน” เมอืงอู่ฮ ัน่เป็นศูนย์กลางการผลติสนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์และยานยนต์ เป็นศูนยก์ลาง
การค้าการขนส่งของจีน ทัง้รถไฟและสนามบินที่เชื่อมต่อกบัสายการบนิหลกัของโลก จงึไม่น่าแปลกใจที่
วกิฤตนิี้จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อการผลติอาจต่างกนัในแต่ละประเทศ
ขึน้กบัการพึง่พาวตัถุดบิขัน้กลางจากจนีและความแตกต่างกนัของอุตสาหกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิโลกชะลอตวั และส่งผลต่อเศรษฐกจิในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมคีวาม
จ าเป็นต้องพึ่งพาตลาดต่างชาติทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุน รัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องหานโยบายเพื่อมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยการกระตุ้น รักษาปริมาณและระดับการบริโภค
ภายในประเทศให้เตบิโตไปในทศิทางที่เศรษฐกจิจะด าเนินต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยอาศยัแรงขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจนี้จากประชากรในประเทศ ซึ่งรฐับาลได้ออกนโยบายมาหลายแคมเปญ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) 
โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) โครงการชิมช้อปใช้ 3) โคงการคนละครึ่ง 4) 
โครงการชอ้ปดมีคีนื 5) โครงการเราไม่ทิง้กนั 6) โครงการเรา เทีย่วดว้ยกนั 7) โครงการเราชนะ 8) โครงการ
ม.33 เรารกักนั  

โครงการคนละครึ่ง มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ด้วยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทัว่ประเทศ เป็นการ
สนับสนุนเศรษฐกจิฐานรากและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศทัง้ระบบ การลงทะเบยีนโครงการคนละครึง่จะมี
ดว้ยกนั 2 ส่วน คอื การลงทะเบยีนรบัสทิธสิ าหรบัประชาชน และการลงทะเบยีนโครงการคนละครึง่ส าหรบั
ร้านค้า โดยรฐับาลได้เข้ามาด าเนินการอุดหนุนการจับจ่ายใช้สอยในส่วนของประชาชนที่ได้รบัสิทธิใน
โครงการคนละครึง่และใหร้า้นคา้ทีต่้องการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ ซึ่งลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์คนละครึ่ง 
โดยรฐับาลจะช่วยออกค่าใชจ่้ายใหค้รึง่หนึ่งของมลูค่าสนิคา้ ในขณะทีผู่ไ้ดร้บัสทิธจิะตอ้งจ่ายเพิม่อกีครึง่หนึ่ง
ของมลูค่าสนิคา้ โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ฐับาลก าหนดจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการ 
โดยโครงการคนละครึ่งในระยะที ่1 แจกเงนิ 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ภาครฐัจะร่วมจ่าย
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั เพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสนิค้าทัว่ไป  (ยกเว้นลอตเตอรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ปัจจุบนัก าลงัมโีครงการระยะที่ 5 โดยผู้ได้รบัสทิธิจ์ะได้รบัเงินผ่าน g-Wallet แอป
พลเิคชนั “เป๋าตงั”  แต่เนื่องจากโครงการคนละครึ่งมกีารก าหนดให้ประชาชนและร้านค้าที่ต้องการเขา้ร่วม
โครงการจะต้องลงทะเบยีนผ่านช่องทางที่ก าหนดให้ จ านวนสทิธิก์ารเขา้ร่วมโครงการมจี านวนจ ากดั และ



การใช้สทิธิจ์ะต้องใช้ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เท่านัน้ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิบางประการ
ส่งผลให้โครงการไม่ราบรื่น เช่น ปัญหาในการลงทะเบยีนรบัสทิธิปั์ญหาในการใช้งานแอปพลเิคชนัเพื่อรบั
สว่นลดโครงการของประชาชน จากสาเหตุดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการจะศกึษาถงึผลตอบรบัการใชส้ทิธิ ์
โครงการคนละครึง่ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพือ่เป็นแนวทางใหร้ฐับาลหรอืองค์กรที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการพฒันาและปรงัปรุงโครงการในอนาคตให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพให้มาก
ทีสุ่ด 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพือ่เปรยีบเทยีบความคาดหวงัก่อนเขา้ร่วมโครงการและใชส้ทิธิค์นละครึง่ กบัความพงึพอใจหลงั

เขา้ร่วมโครงการและใชส้ทิธิค์นละครึง่ 
2. เพื่อศกึษาผลตอบรบัการใช้สทิธิโ์ครงการคนละครึ่งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 
3. เพื่อเป็นแนวทางให้รฐับาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ น าข้อมูลไปพฒันาและ

ปรบัปรุง โครงการทีจ่ะสรา้งในอนาคต 
 
 สมมติฐานการวิจยั 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ 
2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคน

ละครึง่ 
3. ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ 
4. ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ 
 
 ขอบเขตการวิจยั  
ขอบเขตเนื้อหา ศกึษาเกี่ยวกบัสทิธแิละผลประโยชน์รวมไปถงึผลตอบรบัของประชาชนในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ 
ขอบเขตดา้นประชากรศกึษาเฉพาะผูท้ีไ่ดร้บัสทิธภิายใตเ้งือ่นไขของโครงการคนละครึง่ทีอ่าศยัอยู่ใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ขอบเขตดา้นพืน้ที ่การวจิยัครัง้นี้ศกึษาเฉพาะเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
 
 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
คมสนั อนิทเสน และคณะ (2560) สรุปไดว้่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ ของบุคคลทีไ่ดร้บั

การตอบสนองจากการปฏิบตังิานและได้รบัผลตอบแทนจนท าให้เกดิความสุขท าให้  บุคคลเกิดความรู้สกึ
กระตอืรอืรน้มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานเกดิขวญัและก าลงัใจสง่ผลใหง้านมปีระสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็ 

สุวมิล ค าย่อย (2555) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึของบุคคลซึ่งแสดงออกในดา้น
บวกหรอืลบที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัการตอบสนองต่อสิง่ที่ต้องการ ซึ่งความรู้สกึพงึพอใจจะเกิดขึ้น 
เมื่อบุคคลไดร้บัหรอืบรรลุจุดหมายในสิง่ทีต่อ้งการในระดบัหนึ่งและความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกดิขึ้น
หากความตอ้งการหรอืจุดหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 

 
แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวงั 
พรพิมล ริยายและคณะ (2556) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง  หมายถึงความต้องการ 

ความรูส้กึ การรบัรูก้ารคาดการณ์ถงึสิง่ทีบุ่คคลปรารถนาจะเป็นหรอืจะไดม้าในอนาคต 
สุณีย์ ธีรดากร (2555) ความคาดหวงั หมายถึง สภาพการ ประเมนิความสามารถของตนเองกับ

ความตัง้ใจในการท างานสู่เป้าหมายทีต่้องการ หากบุคคลมคีวามสามารถสูง ตัง้ใจสูงจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของงานสูง ในทางตรงกนัข้าม หากบุคคลมคีวามสามารถต ่า ไม่ตัง้ใจ ก็จะน าไปสู่ความไม่ส าเร็จในการ
ท างานตามทีห่วงัผล และยงักล่าวว่า ความคาดหวงั คอื ความคาดหวงัของพฤตกิรรมนัน้จะเป็นสาเหตุให้ไป
ถงึเป้าหมายทีต่ ัง้ใจไว ้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ 
ไสว ชยับุญเรอืง (2555) ไดส้รุปคุณภาพการบรกิาร หมายถงึ ระดบั ความสามารถของผลติผลหรอื

บริการในการบ าบัดความต้องการของลูกค้าที่มีคุณลักษณะได้มาตรฐาน  ปราศจากข้อบกพร่อง และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ถงึขัน้เป็นทีพ่งึพอใจ  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2555) การบรกิาร เป็นกจิกรรม ผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีจ่ดัท าขึน้ เพื่อ
เสนอราคาขายหรอืเป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้ร่วมกบัการขายสนิคา้ 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กสัมา บุญมาก (2564) ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัความพงึพอใจทีม่สี่งผลต่อความส าเรจ็ต่อโครงการ

คนละครึ่ง ประกอบด้วย 1. ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 2. การเข้าถึงและการให้บรกิาร 3. ความ
สะดวกรวดเรว็ 4. ความ โปร่งใส 5. เทคโนโลยทีีน่ ามาประยุกตใ์ช ้6. การกระตุน้เศรษฐกจิ 7.โครงการคนละ



ครึ่งกบัวกิฤตโิควดิ-19 และประสทิธผิลของโครงการคนละครึ่ง จะเหน็ได้ว่าโครงการคนละครึ่งช่วยกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ เป็นอย่างดี แต่ในเรื่องของความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร ควรมกีารปรบัปรุง
เพิม่เตมิ โดยมกีารก าหนดสทิธผิู ้ไดร้บัการช่วยเหลอืตามมาตรการทีช่ดัเจน เพือ่ไม่ใหเ้กดิการแย่งชิงในการ
เขา้ถงึสทิธกิารรบัสวสัดกิารจาก ภาครฐั 

เอกภาคย ์คงมาลยั และ ชาญชยั จวิจนิดา (2565) ผลการวจิยั พบว่า 1) ความคาดหวงัทีม่ตี่อความ
สะดวกสบายในการลงทะเบยีนพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูมทีัง้คนทีเ่หน็ว่า โครงการคนละครึง่มคีวามสะดวกสบายและ
ไม่สะดวกสบาย ความคาดหวงัที่มตี่อความสะดวกสบายในการช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่านแอปพลเิคชนั
เป๋าตงัพบว่า ส่วนใหญ่มคีวามสะดวกสบาย แต่ก็พบปัญหาทีร่ะบบแอปพลเิคชนัไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ราบรื่นในบางครัง้ โดยมีผู้เห็นแย้งว่า การช าระค้าสินค้าและบริการของโครงการคนละครึ่งไม่สะดวก 
เนื่องจากต้องเตมิเงนิเขา้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ก่อนท าให้ยุ่งยาก ด้านความคาดหวงัที่มตี่อการต่ออายุ
โครงการพบว่า ส่วนใหญ่อยากให้ต่ออายุโครงการ แต่ก็มีส่วนน้อยที่เห็นแย้งว่า ไม่ต้องการให้ต่ออายุ
โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการช่วยเหลือระยะสัน้ รัฐบาลควรมีมาตรการระยะยาวในการช่วยเหลือ
ประชาชน 2) แนวทางในการพฒันาแอปพลเิคชนัใหม้ปีระสทิธภิาพพบว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรปรบัปรุง
การลงทะเบียนรบัสิทธิใ์นเว็บไซต์และปรบัปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรองรบัปริมาณการเข้าใช้พร้อมกัน
จ านวนมาก รวมถงึการปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพและใชง้านง่าย เนื่องจากประชาชนจ านวนมากไม่เคยท า
ธุรกรรมการเงนิผ่านโมบายแบงก์กิ้งมาก่อน องคค์วามรูจ้ากการวจิยั คอื 1) การสรา้งการรบัรูแ้ละกระตุ้นให้
ประชาชนเกดิความสนใจ ทราบประโยชน์ และความจ าเป็นของการพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 2) 
การช่วยกระตุน้ใหป้ระเทศไทยเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดไดเ้รว็ขึน้  
 

วิธีการด าเนินวิจยั 

ลกัษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และ การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ผูท้ีใ่ชส้ทิธิโ์ครงการคน
ละครึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของ (Taro 
Yamane, 1973 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 และมคีวามคลาดเคลื่อนไดร้อ้ยละ 5 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่
ค านวณได้จ านวน 399.97 และเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูล ผู้วจิยัจงึปรบัให้เป็น 400 คน ใช้ วธิกีาร
เก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เว็บไซต์ 
Google form โดยสอบถามเฉพาะบุคคลที่เคยใช้สิทธิโ์ครงการคนละครึ่ง จนสามารถเก็บข้อมูลของกลุ่ ม
ตวัอย่างไดจ้นครบจ านวน 400 คน 

 
 



เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั  
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้จะใช้ แบบสอบถามทีส่ร้างจากการทบทวนวรรณกรรม มาปรบัใช้ใน

แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยแต่ละชุดจะมแีบบสอบถามคดักรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening 
questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกมาเป็น 3 สว่นดงันี้  
    ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม (Screening 
questionnaire) ประกอบด้วยค าถามคดักรองว่า ผู้บริโภคเคยใช้สิทธิ โ์ครงการคนละครึ่งหรือไม่ ถ้าเคย 
สามารถท าแบบสอบถามต่อไปได ้ถา้ไม่เคย ใหยุ้ตกิารท าแบบสอบถามทนัท ี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดที่มตีวัเลอืกหลายค าตอบ (Multiple Choices Questions) ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบ
เดยีว  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังก่อนการเข้าร่วมและใช้สิทธิก์ ับผลตอบรับของ
โครงการคนละครึ่ง ได้แก่คุณสมบตัขิองผู้เขา้ร่วมโครงการ วธิกีารใช้งานแอพพลเิคชัน่เป๋าตงั เงื่อนไขการ
ไดร้บัสทิธิ ์รา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ซึง่ค าถามในสว่นน้ีมลีกัษณะแบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมเีกณฑใ์นการก าหนดน ้าหนักของการประเมนิ เป็น 5 ระดบั ตามวธิขีองลเีคริท์ (Likert 
Scales) 

สว่นที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจหลงัเขา้ร่วมและใชส้ทิธิก์บัผลตอบรบัของโครงการคน
ละครึ่ง ได้แก่คุณสมบตัิของผู้เข้าร่วมโครงการ วธิีการใช้งานแอพพลิเคชัน่เป๋าตงั เงื่อนไขการได้รบัสทิธิ ์
รา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ซึ่งค าถามในส่วนนี้มลีกัษณะแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยมเีกณฑใ์นการก าหนดน ้าหนกัของการประเมนิ เป็น 5 ระดบั ตามวธิขีองลเีคริท์ (Likert Scales) 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์การเขา้ร่วมและ

การใชส้ทิธิท์ี่ส่งผลต่อผลตอบรบัของโครงการคนละครึง่ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูม ิ(Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและกลุ่มตวัอย่างที่ท า
แบบสอบถามจะเป็นกลุ่มคนที่เคยใช้สทิธิโ์ครงการคนละครึ่งจ านวน 400 คนโดยกลุ่มตวัอย่างที่ได้มาจาก
การท าแบบสอบถามผ่านทางวธิกีารส ารวจออนไลน์ (Online Survey) วธิกีารส ารวจผ่านแพลตฟอรม์บนโลก
ออนไลน์ Google Form จ านวน 400 คน ในระหว่าง เดอืน มถิุนายน - สงิหาคม 2565 

 
 
 
 



การวิเคราะหข์้อมูล  
หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างครบถ้วนแลว้ ทางผูว้จิยัไดท้ าการ  ประมวลผล

ผ่านวธิกีารทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS (Statistical Package for the Social Science 
for windows) เพือ่วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ในการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทาง ประชากรศาสตรข์อง
กลุ่มตวัอย่างโดยแยกชุดของแบบสอบถามระหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ 

1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั เงื่อนไขโครงการที่ส่งผลต่อผลตอบรบัการใช้สทิธิโ์ครงการคนละ
ครึง่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ถติคิ่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างและ
ทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติ ิSPSS (Statistical Package 
for the Social Science for windows) ซึง่การวจิยัครัง้นี้ใชส้ถติดิงันี้  

2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Independent T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้าน
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างด้านเพศทีเ่คยใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์และการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สิทธิโ์ครงการคนละครึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2.3 การวเิคราะหท์างสถติแิบบถดถอย (Regression Analysis) ในการทดสอบสมมตฐิานเพื่อศกึษา
ความสมัพนัธข์องตวัแปรในปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อผลตอบรบัการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 

ผลการวิจยั 

1. การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
  จากการวจิยั ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
ต่อเดอืน จากกลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภค จ านวน 200 คน จากการวเิคราะห์ พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จ านวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 70 มอีายุในช่วง 21-30 ปี จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 47 มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69 มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 120 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 60 และมรีายไดต้่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 



 จากการวิจยั ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทร้านค้า 
ระยะเวลาที่ด าเนินธุรกิจ และรายได้ต่อเดือน จากกลุ่มตวัอย่างผู้ประกอบการ  จ านวน 200 คน จากการ
วเิคราะห ์พบว่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 มอีายุในช่วง 21-
30 ปี จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62 มี
รา้นขายอาหารทัว่ไป จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 มรีะยะเวลาทีด่ าเนินธุรกจิ 1-2 ปี จ านวน 79 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.5 และมรีายไดต้่อเดอืน ไม่เกนิ 50,000 บาท จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.5 
 

2.  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของผู้บริโภคและผู้ประกอบการก่อนการเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง  

 จากการวจิยั ผลการวเิคราะหค์วามคาดหวงัของผูบ้รโิภคก่อนการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่  ทัง้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดา้นการบรกิาร 
ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัทีค่าดหวงัมาก 3 ดา้น โดยค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัของผู้บรโิภค
ก่อนการเขา้ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่ากบั 3.52 ในดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ดา้นการบรกิาร มคี่าเฉลี่ย 
3.63 รองลงมา คอื ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มคี่าเฉลีย่ 3.61 ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ มคี่าเฉลีย่ 
3.55 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้นทรพัยากร มคี่าเฉลีย่ 3.30 
 จากการวจิยั ผลการวเิคราะห์ความคาดหวงัของผู้ประกอบการก่อนการเขา้ร่วมโครงการคนละครึ่ง  
ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ และดา้นการ
บริการ ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับที่คาดหวังมาก โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวั งของ
ผู้ประกอบการก่อนการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเท่ากบั 3.75 ในด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านการ
บรกิาร มคี่าเฉลีย่ 3.85 รองลงมา คอื ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ มคี่าเฉลีย่ 3.76 ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวก มคี่าเฉลีย่ 3.74 และดา้นทรพัยากร มคี่าเฉลีย่ 3.64 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการหลงัการเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง  

 จากการวจิยั ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคหลงัการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่  ทัง้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดา้นการบรกิาร 
ผลการวเิคราะหใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัทีค่าดหวงัมาก 3 ดา้น โดยค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจของผู้บรโิภค
หลงัการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่เท่ากบั 3.53 ในดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื ดา้นการบรกิาร มคี่าเฉลี่ย 
3.61 รองลงมา คอื ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ มคี่าเฉลีย่ 3.57 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มคี่าเฉลีย่ 
3.57 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้นทรพัยากร มคี่าเฉลีย่ 3.40 
 จากการวจิยั ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ประกอบการหลงัการเขา้ร่วมโครงการคนละครึ่ง  
ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ และดา้นการ



บริการ ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับที่คาดหวังมาก โดยค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการหลงัการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเท่ากับ 3.76 ในด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านการ
บรกิาร มคี่าเฉลีย่ 3.82 รองลงมา คอื ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ มคี่าเฉลีย่ 3.80 ดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวก มคี่าเฉลีย่ 3.77 และดา้นทรพัยากร มคี่าเฉลีย่ 3.67 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
จากการศกึษาเรื่อง ผลตอบรบัการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
 1. จากผลการศกึษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้สทิธิ ์
โครงการคนละครึง่ พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคน
ละครึง่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ และดา้นการใหบ้รกิาร 
ทีแ่ตกต่างกนั ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละ
ครึง่ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ และดา้นการใหบ้รกิาร ที่
แตกต่างกนั รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ ดา้น
สิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ และดา้นการให้บรกิาร ทีแ่ตกต่าง
กนั 
 2. จากผลการศกึษา ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูป้ระกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้
สทิธิโ์ครงการคนละครึ่ง พบว่า อายุที่แตกต่างกนัของผู้ประกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้สทิธิ ์
โครงการคนละครึ่ง ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านทรพัยากร ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ และด้าน
การใหบ้รกิาร ทีแ่ตกต่างกนั ประเภทรา้นคา้ทีแ่ตกต่างกนัของผูป้ระกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้
สทิธิโ์ครงการคนละครึ่ง ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านทรพัยากร ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ และ
ด้านการให้บรกิาร ที่แตกต่างกนั รายได้ที่แตกต่างกนัของผู้ประกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้
สทิธิโ์ครงการคนละครึ่ง ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านทรพัยากร ด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ และ
ดา้นการให้บรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั ใหบ้รกิาร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณธกร ศรโีฉมงาม (2564) ได้
ศกึษาเรื่อง กระบวนการตดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการ คนละครึง่ไม่ต่างกนั เนื่องจากประชาชนทุกคนได้รบัผลกระทบจาก
พษิเศรษฐกจิ ส่งผลใหธุ้รกจิหลายประเภทเกดิความเสยีหาย รวมถงึภาระปัจจยัในการด ารงชวีติของแต่ละ
คนต่างกนั ประชาชนจ านวนมากได้รบัความเดอืดรอ้น จงึส่งผลใหปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั
สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ 
 3. จากผลการศกึษา ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละ
ครึ่ง และ ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้สทิธิโ์ครงการคนละครึ่ง พบว่า 



ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ และ ความคาดหวงัของ
ผูป้ระกอบการส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชส้ทิธิโ์ครงการคนละครึง่ ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้น
ทรพัยากร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการ และดา้นการใหบ้รกิาร ซึง่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกภาคย ์
คงมาลยั และ ชาญชยั จวิจนิดา (2565) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารโครงการคนละครึง่ผ่าน
แอปพลเิคชนัเป๋าตงั ผลการวจิยั พบว่า 1) ความคาดหวงัทีม่ตี่อความสะดวกสบายในการลงทะเบยีนพบว่า 
ผูใ้หข้อ้มลูมทีัง้คนทีเ่หน็ว่า โครงการคนละครึง่มคีวามสะดวกสบายและไม่สะดวกสบาย ความคาดหวงัทีม่ตี่อ
ความสะดวกสบายในการช าระค่าสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง  พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
สะดวกสบาย แต่กพ็บปัญหาทีร่ะบบแอปพลเิคชนัไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างราบรื่นในบางครัง้ เนื่องจากต้อง
เตมิเงนิเขา้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส์ก่อนในการช าระค้าสนิค้าและบรกิารของโครงการ 2) แนวทางในการ
พฒันาแอปพลเิคชนัให้มปีระสทิธิภาพพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรปรบัปรุงการลงทะเบยีนรบัสิทธิใ์น
เว็บไซต์และปรบัปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถรองรบัปริมาณการเข้าใช้พร้อมกันจ านวนมาก รวมถึงการ
ปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและใชง้านงา่ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
การศกึษาวจิยัเรื่อง ผลตอบรบัการใช้สทิธิโ์ครงการคนละครึง่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล มขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ดงันี้ 
1. จากการเปรยีบเทยีบ ความคาดหวงักบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคและผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการคนละครึง่ พบว่ามคีวามคาดหวงัและมคีวามพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่อยู่ในระดบั
มาก จงึควรท าการศกึษามากขึน้หาความต้องการและความคาดหวงัทีแ่ทจ้รงิเพื่อทีจ่ะน ามาพฒันาโครงการ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ ซึง่ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ
เกดิความพงึพอใจหรอืเกดิความประทบัใจในการด าเนินงานของภาครฐั 

2.จากการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของผู้บรโิภคส่วนใหญ่ คาดหวงัในเรื่องของปัจจยัด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก จงึควรให้ ความส าคญักบัเรื่อง ระบบการลงทะเบยีน ความเสถยีรของระบบ ระบบการ
ยนืยนัตวัตน ความสะดวกในการเติมเงนิเข้าแอพ และปัจจยัด้านการบรกิาร ควรให้ ความส าคญักบัเรื่อง 
พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ มคีวามเอาใจใสแ่ละเตม็ใจใหบ้รกิาร 

3.จากการศกึษาพบว่า ความคาดหวงัของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คาดหวงัในเรื่องของปัจจยัด้าน
ทรพัยากรจงึควรให้ ความส าคญักบัเรื่อง จ านวนสทิธิก์ารลงทะเบยีน จ านวนเงนิที่รฐับาลออกให้ ขอ้มูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน ระยะเวลาการเปิดลงทะเบยีน และแอพพลเิคชัน่มคีวามเสถยีรและทนัสมยั และปัจจยั
ด้านการบรกิาร ควรให้ ความส าคญักบัเรื่อง พนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ ให้บรกิารได้อย่างถูกต้อง 
รวดเรว็ มคีวามเอาใจใสแ่ละเตม็ใจใหบ้รกิาร 
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