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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัในหวัขอ้เรือง การศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ 

โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั

นครราชสีมา มวีตัถุประสงค ์ 1.เพือการศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรฐับาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 2.เพือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ 

“เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 3.

เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single 

Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ศึกษาโดยการใช้

แบบสอบถาม กบักลุ่มประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาจาํนวน 400 คน สถิติทีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ใช ้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สําหรบัการวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงอา้งอิง ใช ้Independent-Simple T-Test และ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานที 1 และใชค่้า

สมัประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนัเพือทดสอบสมมติฐานที 2 

 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลไดแ้ก่ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน และทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ 

“เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาล ทีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาล 
 

คําสําคัญ : ทศันคติ ประชาชน นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ เสน้ทางคนโสด Single Journey 

 

จินทภา  หลวงประสาร 



ABSTRACT 

 

Research on the subject A study of people's attitudes towards the economic stimulus 

policy.Efficient Government's “Single Journey” Project In the district of the city Nakhon Ratchasima 

Province Have a purpose 1. To study people's attitudes towards the economic stimulus program. Efficient 

Government's "Single Journey" In the district of the city Nakhon Ratchasima Province 2. To study 

demographic factors such as gender, age, marital status Education level, occupation and monthly income 

that affects people's attitudes towards the economic stimulus program. Efficient Government's "Single 

Journey" In the district of the city Nakhon Ratchasima Province 3. To study the recommendations of the 

people on the economic stimulus policy, the project Efficient Government's "Single Journey" In the 

district of the city Nakhon Ratchasima Province Study by using questionnaires. With a group of people in 

the Muang district Nakhon Ratchasima Province, number 400 people. The statistics used for descriptive 

statistics analysis were used percentage, mean and standard deviation. For inference statistic analysis, the 

Independent-Simple T-Test and One-Way ANOVA were used to test Hypothesis 1, and Pearson's 

Correlation Coefficient was used to test Hypothesis 2. 

The results of the research were as follows: a Demographic factor that affects people's attitudes 

towards the economic stimulus program. Efficient Government's “Single Journey” in Muang District 

Nakhon Ratchasima Marital status Education level And average monthly income And people's attitudes 

towards economic stimulus policies Efficient Government's "Single Journey" In the district of the city 

Nakhon Ratchasima Province Different economic stimulus policies were related to the efficiency of the 

project. "Single Journey" of the government. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัประเทศไทย และอีกหลายประเทศทวัโลกกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึงองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศใหเ้ป็นโรคระบาดใหญ่

ทวัโลก (Pandemic) เมือวนัที 11 มีนาคม 2563 (World Health Organization, 2020) ซึงปัจจุบนัมียอดผูติ้ดเชือ

สะสมทวัโลกมากถึง 69 ลา้นคน และมียอดผูเ้สียชีวิตอยู่ที 1.6 ลา้นคนทวัโลก โดยยอดผูติ้ดเชือในประเทศ



ไทย ณ วนัที 10 ธนัวาคม พ.ศ.2563 มียอดสะสมมากถึง 4,169 ราย และมียอดผูเ้สียชีวิตอยู่ที 60 ราย (กรม

ควบคุมโรค, 2563)  

 จากปัญหาทางดา้นโรคระบาดทีเกิดขึน แน่นอนว่ามนัตามมาซึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม

ธุรกิจทีไดรั้บผลกระทบเป็นลาํดบัแรก และหนกัทีสุดคือ ธุรกิจการท่องเทียว อีกทงัประเทศไทยมีมาตรการ

ประกาศหยดุกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือลดการแพก้ระจายเชือ ส่งผลทาํใหทุ้กกลุ่มธุรกิจไดรั้บผลกระทบ 

บางธุรกิจจาํเป็นตอ้งปิดกิจการ ส่งผลทาํให้ประชาชนตกงาน ไม่มีกาํลงัซือ ทาํให้การบริโภคภายในประเทศ

ลดตาํลง GDP ของประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง 

 จากปัญหาทีเกิดขึนรัฐบาลไทยไม่ไดนิ้งนอนใจ พยายามหาวิธีแกปั้ญหาอย่างรอบคอบ และหนึงใน

มาตรการของรัฐบาลทีถูกนาํมาใชเ้พือฟืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ไดแ้ก่ นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจปี 2562 

ทีครอบคลุมถึงเรืองต่าง ๆ อาทิเช่น ช่วยเหลือเกษตรกร ปล่อยสินเชือดอกเบีย 0% ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย 

ผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการท่องเทียว เป็นตน้ 

 โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ทีดาํเนินการโดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทยเอง ก็

ถือเป็นอีกหนึงในนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ จากการเลง็เห็นถึงกาํลงัซือของประชากรคนโสดภายในประเทศ

ซึงจากกรมวิจยักสิกร ปี 2562 พบวา่ประเทศไทยมีประชากรโสดมากถึง 15.2 ลา้นคน ซึงประชากรโสด เป็น

กลุ่มประชากรทีไม่มีภาระค่าใชจ่้ายภายในครอบครัวจึงทาํให้สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างคล่องตวั ถือเป็น

กลุ่มประชากรทีมีกาํลงัซือสูง ซึงรายไดส่้วนใหญ่ของประชากรโสดมกัถูกใชจ่้ายไปในดา้นสันทนาการ ช็

อปปิง การออกกาํลงักาย และการท่องเทียว ดงันนัการท่องเทียวแห่งประเทศไทย จึงเลง็เห็นความสาํคญัของ

การกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านทางประชากรกลุ่มโสดดว้ยการท่องเทียวหลากหลายสไตลท์วั

ประเทศ ซึงมีทงัหมด 9 เสน้ทาง ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงราย ลพบุรี-สระบุรี อุดรธานี-เลย ชุมพร-สุ

ราษฎร์ธานี ภูเก็ต พทัยา พระนครศรีอยธุยา และกรุงเทพมหานคร โดยเมือวนัที 14 ธนัวาคม พ.ศ.2563 ไดมี้

การจดักิจกรรมนาํร่องจาํนวน 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรม “โสดสายมู ล่องเรือ ไหวพ้ระ หารัก” ซึงเป็นการร่วมมือกนัระหว่างการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ร่วมกบับริษทั แกรนดเ์พิร์ล จาํกดั จดักิจกรรมล่องเรือ ขอพร ไหวพ้ระ 9 

วดั กบัหมอชา้ง “ทศพร ศรีตุลา” ทีจะมีการเล่าถึงเคลด็ลบัการไหวพ้ระขอพร ร่วมกบัดินเนอร์

กลางแม่นาํเจา้พระยา ในวนัที 20 ธนัวาคม 2563 จาํนวนจาํกดั 100 ท่าน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  

2. กิจกรรม “โสดสายแซ่บ Secret Island เกาะลบัไม่ห่างรัก” โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ร่วมกบั Love Andaman ในการจดัปาร์ตีริมทะเล ชมคอนเสิร์ต ทีบริเวณ เกาะไข่ 

จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน 50 ท่าน ในราคาเพียง 222 บาทต่อท่าน ในวนัที 9 มกราคม 2564 

3. กิจกรรม “โสดสายชิลลร์ถไฟขบวนสุดทา้ย” โดยการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ร่วมกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการเทียวชมเขือนป่าสักชลสิทธิจงัหวดัลพบุรี 

ดว้ยรถไฟ มีกิจกรรมชมวิวถ่ายรูปและรับประทานอาหารกลางเขือนโดยรับจาํนวน 50 ท่าน ใน

ราคาท่านละ 555 บาทในวนัที 23 มกราคม2564 



 ซึงโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ทงั 9 เสน้ทางนี การท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) คาดว่าจะสามารถช่วยกระตุน้การเดินทางท่องเทียวภายในประเทศไดม้ากกวา่ 70 ลา้นครัง และสร้าง

รายไดห้มนุเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศไดม้ากกว่า 100 ลา้นบาท 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่การศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมาเพือเป็นประโยชน์ และส่งเสริมการการแกปั้ญหาทีตรงจุดเกียวกบัภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ อีกทงัทาํให้เขา้ใจถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อ

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลอนัจะนาํไปสู่การบริหาร 

และพฒันาประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน อีกทงัยงั

ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมทางการบริหาร และพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือการศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด 

Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ 

“เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา  

3. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด 

Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคน

โสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่าง

กนั 

2. ทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” 

ทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 



1. ขอบเขตดา้นเนือหา การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชน

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชน

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของงานวิจยัครังนี ดาํเนินการในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานทศันคติ 

 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง หมายถึง ความคิด ความรู้สึก รวมถึง ขอ้คิดเห็นของบุคคล ที

ประเมินผลกบัสิงต่างๆ ทีไดพ้บเห็น รับรู้ หรือคาดหวงั ทงัขอ้คิดเห็นในแง่บวก และแง่ลบ หรือเป็นกลาง ทงั

การแสดงออกถึงความชอบ ความไม่ชอบ ทงัต่อบุคคล สิงของ สถานที สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ทงัทีเกิด

จากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนั (นิติพล ภูตะโชติ, 2556, หนา้ 44, อา้งถึงใน นงลกัษณ์ ทองไทย และ 

ผศ.ดร.อรไท ชวัเจริญ, 2562) 

จากแนวคิด และทฤษฎีดา้นทศันคติ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ทศันคติเป็นผลทีเกิดจากการเรียนรู้

และการเปิดรับสิงต่าง ๆ ผ่านทางประสบการณ์ทงัในอดีตและปัจจุบนัทงัทางตรง และทางออ้ม ทีก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกต่อสิงใด สิงหนึงเหล่านนั และส่งผลให้มีการตอบสนองต่อสิงเร้าเหล่านันซึงจะแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัทศันคติ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีดา้นทศันคติ ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการตงัคาํถามตอนที 2 ซึงเป็นแบบสอบถามเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชนในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะทีสาํคญัทีจะช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ทีสามารถเขา้ถึง

ไดง่้าย และมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา วฒันธรรม และ

สงัคม เป็นตวัช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน ซึงผูที้มีลกัษณะประชากรศาสตร์

ทีต่างกนั จะมีลกัษณะทางจิตวิทยาทีต่างกนัดว้ย จากการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี 



 1. เพศ กล่าวคือ ความแตกต่างดา้นเพศ ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการติดต่อสือสารทีต่างกนั โดยเพศ

หญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการการรับส่งข่าวสารทีมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเพศชายไมต่อ้งการการรับส่ง

ข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านนั แต่ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีทีเกิดขึนจากการรับส่งข่าวสารนีดว้ย 

 2. อาย ุกล่าวคือ อายเุป็นปัจจยัทีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิด โดยคนอายุนอ้ยมกั

มีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนอายุเยอะ คนอายเุยอะมกัใชสื้อเพือการ

แสวงหาความรู้มากกวา่ความบนัเทิง 

 3. การศึกษา ซึงเป็นปัจจยัทีทาํใหบุ้คคลมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมทีแตกต่างกนั 

โดยคนทีมีระดบัการศึกษาทีสูงถือเป็นผูรั้บสารทีดี เขา้ใจในสารไดง้่าย แต่ในขณะเดียวกนักเ็ป็นคนทีไม่เชือ

อะไรง่ายๆ เช่นกนัถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลประกอบการตดัสินใจทีเพียงพอ ตรงขา้มกบัคนทีมีระดบั

การศึกษาตาํ  

 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึงหมายถึง อาชีพและรายได ้ซึงแตกต่างกนัตามวฒันธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายทีแตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538 อา้งใน ชยัวฒัน์ หฤทยั

พนัธ์ และ วรพล แจ่มสวสัดิ, 2563) 

จากแนวคิด และทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ประชากรศาสตร์เป็นตวั

แปรทีทาํใหเ้ป้าหมาย และความตอ้งการของบุคคลแตกต่างกนั อีกทงัยงัถือเป็นตวัแปรในการอธิบายลกัษณะ 

และพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งได้

เป็นอย่างดี ซึงผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ดงักล่าว มาใชเ้ป็นแนวทางในการตงั

คาํถามตอนที 1 ซึงเป็นแบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลเบืองตน้ และสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

แนวคดิและทฤษฎเีกียวกบันโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะ หมายถึง โครงการทีมีการกาํหนดเป้าหมาย คุณค่า และแนวทางในการปฏิบติั

เพือใหเ้กิดการกระทาํทีเป็นประโยชนต่์อสังคมโดยรวมของรัฐบาล จากการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายผา่น

ระบบการเมือง ซึงอาจส่งผลกระทบทงัทางบวก และทางลบ (Easton, 1953 อา้งใน ปรรณิกา มีครุฑ, 2563) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบันโยบายสาธารณะดงักล่าวสรุปไดว้า่ นโยบายสาธารณะคือ นโยบาย 

แนวทางในการประพฤติปฏิบติั โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองของรัฐบาลทีมีต่อ

สาธารณะ และเป็นประโยชนต่์อสังคมโดยรวม ซึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบันโยบายสาธารณะ

ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการตงัคาํถามตอนที 2 ซึงเป็นแบบสอบถามเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมี

ต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของ

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบันโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ 

 ในสถานการณ์ปัจจยั ทีเกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ จากการทีประชาชนในประเทศชะลอการ

จบัจ่าย ใชส้อย ส่งผลทาํใหเ้งินทุนของผูป้ระกอบการ ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการขยายการผลิต และการ



ใหบ้ริการ มีอยูอ่ยา่งจาํกดั รัฐบาลจึงทาํหนา้ทีเป็นตวักลางในการกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค เพือ

นาํเงินออมไปสูผู้ป้ระกอบการในรูปแบบต่างๆ เพือตอบสนองความตอ้งการเงินทุนเพือการประกอบกิจการ 

ทีมีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดันนั ส่งผลทาํใหเ้กิดผูป้ระกอบ และนกัลงทุน มีผลผลิต และการให้บริการทีเติบโตขึน 

เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ทาํให้เกิดการจา้งงาน และการส่งออกจาํหน่ายในต่างประเทศ เพิมรายได้

ในกบัประเทศ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงาน และรายไดที้เพิมขึน จากการมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ (สุภตัรา 

กนัพร้อม, 2560) 

จากแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ นโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจ เป็นนโยบายทีรัฐบาลดาํเนินการเพือใหไ้ดม้าซึงเงินหมุนเวียนภายในประเทศทีเพิมขึน เพือ

เป็นการกระตุน้ให้เกิดการลงทุนของนกัลงทุน เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ เพิมปริมาณการผลิตสินคา้ 

และบริการ เพือนาํมาซึงรายรบัทีไดจ้ากต่างประเทศ เพือเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได ้ให้แก่ประชาชน 

ซึงผูวิ้จยัไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการตงั

คาํถามตอนที 2 ซึงเป็นแบบสอบถามเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 

แนวคดิและทฤษฎเีกียวกบัประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานเพือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ส่วนรวม และไดรั้บผล

กาํไรจากการดาํเนินงานนนัๆ ดว้ย สาํหรับการบริหารงานในส่วนของระบบราชการ อาจกล่าวไดว้า่ 

ประสิทธิภาพ ถือเป็นแนวคิด หรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ในการ

ทีจะบริหารงานราชการใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงทีสุด ใหคุ้ม้กบัการทีประชาชนจ่ายเงินภาษีอากรเพือการ

บริหารงานประเทศ นาํมาซึงความพึงพอใจแก่ประชาชน (ชุบ กาญจนประกร, 2509 อา้งถึงใน วชิรวชัร  งาม

ละม่อม, 2558) 

จากแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัประสิทธิภาพ ดงักลา่วขา้งตน้ สรุปไดว่้า ประสิทธิภาพของการ

ดาํเนินงานคือ การดาํเนินงานทีไดม้าตรฐาน และยุติธรรม ปฏิบติัตามหลกัการทาํงานใหมี้ประสิทธิ นาํมาซึง

ความพึงพอใจของประชาชน จากการดาํเนินงานของรัฐบาล ทีคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของประชาชน ซึง

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัประสิทธิ ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการตงัคาํถามตอนที 2 ซึงเป็น

แบบสอบถามเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด 

Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



การวิจยัเรือง “การศึกษาทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทาง

คนโสดSingle Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา” โดยการใช้

แบบสอบถามกบัประชากรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชมาซึงมีจาํนวน 312,701 คน จากการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้

กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  

เครืองมือทใีช้ในการวจิัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที 1 สอบถามเกียวกบัขอ้มูลเบืองตน้ และสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอาํเภอเมืองจังหวดั

นครราชสีมา ในลกัษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายสุถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ตอนที 2 สอบถามเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพของประชาชนใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในลกัษณะแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

จาํนวน 12 ขอ้ ตอนที 3 สอบถามเกียวกบัประสิทธิภาพของนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคน

โสด Single Journey” ของรัฐบาล ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ในลกัษณะ

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 4 ขอ้ และตอนที 4 สอบถามแบบคาํถาม

ปลายเปิด (Open-ended) เพือเป็นการสอบถามถึงขอ้เสนอแนะของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันค

ราชสีมาเกียวกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมี

ประสิทธิภาพ 

สถิตทิใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอา้งอิง (Inference Statistic) เพือทดสอบสมมติฐาน ใช ้T-test, One-way 

ANOVA และค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

 

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัขอ้มูลเบืองตน้และสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนรู้จกันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” 

ของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ทีระดบัปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่ทาํงานเป็นลูกจา้ง / พนกังานบริษทั โดยรวมไดร้ายไดเ้ฉลียต่อเดือนที 10,001 – 15,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ 

“เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั



นครราชสีมา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด 

Single Journey” ของรัฐบาลระดบัปานกลาง ในดา้นนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ ดา้นกระบวนการการ

ใหบ้ริการ และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ในระดบัปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัประสิทธิภาพของนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคน

โสด Single Journey” ของรัฐบาล ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็น

ดว้ยกบัประสิทธิภาพของนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ในระดบั

ปานกลาง 

 ผลการวิเคราะห์ จากแบบสอบถามปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบันโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ของประชาชนในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าในจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน มีผูที้แสดงความคิดเห็นต่อ

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาล ทงัหมด 6 คน โดยมี

เนือหาดงันี 

- ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

- ดี 

- อยากให้สถานทีครอบคลุมทางโซนอีสาน 

- จาํนวนนอ้ยไป เราสมคัรไม่ทนั 

- กลวัโควิด 

- แยกกบัสามีแลว้ไปไดไ้หม 55 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

จากสมมติฐานการวิจยัที 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรสระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ทีมีผลต่อทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมาแตกต่างกนั ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน แตกต่างกนัมีทศันคติต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของ

รัฐบาลทีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากสมมติฐานการวิจยัที 2 ทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ 

“เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่

แตกต่าง ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติทุกดา้น ทงัในดา้นนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจ ดา้นกระบวนการการ

ใหบ้ริการ และดา้นช่องทางการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัประสิทธิภาพของนโยบายกระตุน้

เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey 

 

อภิปรายผลการวิจัย 



 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อทศันคติของ

ประชาชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมี

ประสิทธิภาพในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไดแ้ก่ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉลียต่อเดือน เหตุผลหลกัของสถานภาพการสมรสทีมีผลต่อทศันคติ เนืองดว้ยโครงการ “เสน้ทางคนโสด 

Single Journey” เป็นโครงการทีเนน้เฉพาะกลุ่มคนโสด จึงไม่แปลกทีผูที้อยู่ในสถานภาพอืนๆ จะไม่เห็น

ดว้ย หรือแสดงทศันคติทีเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง อีกทงัการประชาสมัพนัธ์โครงการ เป็นไปในรูปแบบ

ของสือออนไลน ์เพือเนน้ประชากรโสดทีทนัเทคโนโลยี เขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดายมากกว่า ซึงสอดคลอ้งกบัใน

ส่วนของระดบัการศึกษา สาํหรับในเรืองรายไดเ้ฉลียต่อเดือน กเ็ป็นไปตามแนวคิดของโครงการ คือการจดั

กิจกรรมในราคายอ่มเยา เขา้ถึงไดง้าน สาํหรับทศันคติของประชนชนทีมีต่อนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ

โครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา ทงัทศันคติในดา้นการกระตุน้เศรษฐกิจ ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นช่องทางการ

ใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองดว้ยนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เสน้ทางคนโสด Single Journey” ของรัฐบาล เป็นนโยบายทีจดัขึนแบบเฉพาะ

กลุ่มคน โดยเนน้เฉพาะประชากรโสด จึงไม่แปลกเลยทีกลุ่มตวัอยา่งจะเห็นว่านโยบาลนีอาจไม่เป็นการ

มุ่งเนน้มาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจเพือประชากรส่วนใหญ่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะผูที้ทราบถึงนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโครงการ “เส้นทางคนโสด 

Single Journey” ของรัฐบาล ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เท่านนั ซึงผูวิ้จยัแนะใหผู้ที้

สนใจศึกษาในครังต่อไปศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของประชาชนทีมีต่อนโยบายอืนๆของภาครัฐ 

2. การศึกษาวิจยัครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามและขอ้เสนอแนะจาก

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เท่านนั การศึกษาวิจยัในครังต่อไป ควรมี

การศึกษาในเชิงสมัภาษณ์เพือใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถเขา้ถึงความ

ตอ้งการของประชาชนไดม้ากขึน 

3. การศึกษาวิจยัครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามและขอ้เสนอแนะจาก

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เท่านนั การศึกษาวิจยัในครังต่อไปอาจมีการเพิม

พืนทีของการศึกษา เพือใหน้าํมาซึงขอ้มูลทีมีความหลากหลายมากขึน 
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