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บทคัดยอ

ขาราชการตํ ารวจสายงานอํ านวยการ  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ และขาราชการตํ ารวจ
โดยทั่วไปเปนผูมีรายไดนอยประสบปญหาคาใชจายที่สูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีขา
ราชการตํ ารวจบางกลุมทั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ทีม่คีวามนิยมในการบริโภคตามกระแส
วตัถุนยิมจนเปนเหตุใหกอหนี้ผูกพันเปนจํ านวนมากจนทํ าให เกดิการชักหนาไมถึงหลัง    โดยใน
การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงสภาพการใชจายของขาราชการตํ ารวจ  และพฤติกรรมการบริโภค
และปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  เพือ่เสนอแนะแนวทางการบรรเทาภาระหนี้
สินและปองกันการกอหนี้เพิ่ม

การศึกษาในครั้งนี้  อาศัยขอมูลปฐมภมูิจากการออกแบบสอบถาม  ขาราชการตํ ารวจ
สายงานอํ านวยการ  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ในชวงระหวางเดือน มกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2549
และนํ าขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหโดยใชวธีิการทางสถิติสรางสมการถดถอยเชิงซอน  การประมาณ
คาสัมประสิทธิ์  ( MULTIPLE REGRESSION  AND  CORRELATION  ANALYSIS ) ของตัว
แปรตางๆที่คาดวานาจะมีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการ
ตํ ารวจตามแนวคิดของทฤษฎีการบริโภคแบบ Keynes

จากการศึกษาคาใชจายเฉลี่ยของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรพบวา  
ในชัน้สัญญาบัตรมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่สูงกวาชั้นประทวน  โดยคาใชจายจะสามารถอธิบายได
ดวยระดับรายไดและขนาดของครัวเรือนเปนสํ าคัญ   นอกจากนี้ คาใชจายโดยรวมของขาราชการ
ต ํารวจทัง้สองกลุมนี้สวนมากจะเปนการใชจายในสินคาที่มีความจํ าเปนในการบริโภคปจจัยส่ี  ซ่ึง
เปนส่ิงที่จํ าเปนตอการดํ ารงชีวิต และคาใชจายประจํ าที่จํ าเปนตองจายในทุกๆเดือน ซ่ึงคาใชจาย
เหลานี้เปนคาใชจายที่คงที่และเปลี่ยนแปลงนอย  เมือ่เทียบกับรายได

DPU



                                                                    ฆ

นอกจากนี้ผลการศึกษาการยังพบวา  แนวคิดของการบริโภคตามทฤษฎีของ Keynes  ยัง
คงสามารถอธิบายไดวาผูที่มีรายไดสูงขึ้นจะมีคา  APC  ลดลงคือคาของ  MPC <  APC  เสมอ  ณ  
ทกุระดับรายได  แมแตการวิเคราะหในระหวางชั้นยศ  (ระดับประทวนและสัญญาบัตร)  กจ็ะพบขอ
สรุปเชนเดียวกัน

นอกจากนีก้ารศึกษายังพบวาปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคคือ  รายได  สินทรัพยถาวรและ
ขนาดของครัวเรือน  ปจจัยดังกลาวมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  99  นอกจาก
นี้พบวาทั้งขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรมีสัดสวนของคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพ
รวมถึงคาใชจายประจํ าตอคาใชจายรวมเปนจํ านวนมากDPU
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ABSTRACT

Royal Thai police officers in administrative working stream and other general Royal 
Thai police officers obtain low income. The payment they received is usually insufficient 
especially when the cost of living is high due to fluctuated economic condition. Nevertheless, 
materialistic life-style made some police officers both Non-Commissioned Police Officer and 
Commissioned Police Officer heavily in debts until their monthly income is in shortage situation.  
This study is focuses on the consumption behavior of Thai police officers by using Keynes’s 
theory to analyze the problem including factors affecting the consumption behavior. The result of 
this study would be useful to recommend how to minimize the debt and to prevent debt 
establishment.

Primary data were collected from questionnaires filled by Thai Police Officers in 
administrative working stream during January-March 2006. Under the light of Keynesian 
Consumption Conceptual Framework, the data were analyzed by multiple regression and 
correlation analysis method using various variables which expected to influence the consumption 
behavior of Thai Police Officers.

The result shows that the average expenditure of Commissioned Police Officer is 
higher than Non-Commissioned Police Officer. The expenditure increases in according to age, 
rank and income. Most consumption costs of both groups paid to four requisites (housing, food, 
medication, clothings). These payments are important and usually based on monthly payment 
which   made  these  expense very stable and obligatory.
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Moreover, the analysis result shows that the expenditure/income of Thai Police 
Officers generally follows the Keynes’s theory. It’s focus on the officers who have increasing 
income will have decreasing APC, that is MPC < APC for every income level. Even the analysis 
between  different  ranks could also conclude in the same manner.

From the analysis of consumption cost of Thai Police Officers equation, it shows that 
the factors which affect consumption behavior are income, fixed assets and family size. These 
factors are satisfied within 99% confidential interval. Furthermore, this study shows that the ratio 
of essential living expenses and the regular expenses to total expenses of Thai police both Non-
Commissioned Police Officer and Commissioned Police Officer are  relatively  high.DPU



บทที่ 1
   บทนํ า

1.1  ความสํ าคัญของปญหา

สภาพเศรษฐกิจของไทยเริ่มมีความผันผวน ตัง้แตวันที่ 2  ก.ค. 2540 เปนตนมา  เนื่อง
จากไดมีการปรับเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนจากตระกราเงินเปนอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  ซ่ึงสง
ผลกระทบตอประชาชนทุกคนในประเทศ    ในระบบเศรษฐกิจแบบ   SMALL  OPEN  
ECONOMY  ท ําใหเกิดปญหาภาวะทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด  ซ่ึงเห็นไดจากภาวะ คาครองชีพมี
แนวโนมสูงขึ้น  สังเกตไดจากราคาสินคา อุปโภค-บริโภค  คาสาธารณูปโภคตางๆไมวา คาไฟฟา 
คานํ้ าประปา  คานํ้ ามันเชื้อเพลิง คาแกสหุงตม คาโดยสารรถประจํ าทาง  คาบริการ ฯลฯ รวมทั้งส่ิง
ตางๆที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีพ การผลิตสินคาและการบริการมีราคาสูงขึ้นอยางมาก  นอก
จากนีอั้ตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอมีแนวโนมที่สูงขึ้นดวยเชนกัน

มีบุคคลอีกกลุ มหนึ่งซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากในระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนเชนนี้
บุคคลกลุมนี้ ไดแก ขาราชการตางๆ  เชน ต ํารวจ  ทหาร  ครู  ขาราชการพลเรือน ประจํ ากระทรวง  
ทบวง  กรม ตางๆ รวมทั้ง ลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราวที่ทํ างานใหแกรัฐบาล  เปนตน  ขาราชการ
เหลานี้ เปนผูมีรายไดนอย  โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให  รายไดสวนใหญมาจาก
รายไดประจํ า  ซ่ึงไดแกเงินเดือนเปนหลัก   ซ่ึงไมเพียงพอกับรายจายในแตละเดือน  รายจายสวนมาก
ตองจายใหกับคาครองชีพ  ผูพึ่งพิง (บิดา-มารดา บุตร ภรรยา-สามี ญาติ)   คาใชจายในการทํ างาน คา
รักษาพยาบาลที่เบิกไมได   รวมถึงคานิยมในการบริโภคซึ่งอาจบริโภคตามสภาพสังคมที่รายลอมอยู
ขณะนั้น  เชน สังคมการทํ างาน มุงเนนในการบริโภค วัตถุส่ิงของ หรือเพราะปจจัยสวนบุคคลที่เกิด
ความตองการไมมีที่ส้ินสุด  จงึพยายามสรรหาสิ่งของมาบริโภค  เพื่อตอบสนองความตองการของตน
เองที่ไมมีที่ส้ินสุด  หรืออาจเพราะสภาพสังคมทั่วไปที่คนในสังคมรับขอมูลขาวสารจากการโฆษณา  
อาทิจากสื่อตางๆเชน โทรทัศน  วทิยุ  อินเตอรเน็ต  ปายโฆษณา ฯลฯ ทีแ่สดงถึงการเชิญชวน  กระตุน
ใหเกิดความอยากในการบริโภคสินคานั้นๆ  เปนตน  ซ่ึงเมื่อรายรับไมพอกับรายจาย  การกูหนี้ยืมสิน 
ทัง้ในระบบและนอกระบบจึงเกิดขึ้น การเปนหนี้สินนั้น ท ําใหเกิดความกังวล   ซ่ึงจะนํ าไปสูการ
ทํ างานของขาราชการตํ ารวจที่ไมมีประสิทธิภาพ   หรือมีประสิทธิภาพไมสูงเทาที่ควรซึ่งจะไป
กระทบตอขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติหนาที่  เพราะกังวล
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ตอการชักหนาไมถึงหลัง ทํ าอยางไรรายไดจึงจะเพียงพอตอรายจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือนซึ่งยัง
รวมไปถึงจะความสามารถที่จะชํ าระหนี้ที่กูมา ทัง้เงนิตนและดอกเบี้ยที่จํ าเปนตองผอนชํ าระทุก ๆ 
เดือน ดงันั้น ท ําอยางไรจึงจะมีรายไดที่สูงหรือพอเหมาะแกการดํ ารงชีพ ณ สภาวะเศรษฐกิจขณะ
นั้น   ทางแกปญหาคงมีทางเลือกจํ ากัด  เชนการหารายไดเสริมในอาชีพที่สุจริต  การวิ่งหาตํ าแหนง 
ในหนวยงานใหมที่มีผลตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นๆ  นอกเหนือรายไดประจํ า ทีด่กีวาหนวยงาน
เดิม  หรือ  ขอโยกยายกลับภูมิลํ าเนาเดิม    เพือ่ลดคาใชจายที่สูงในสังคมเมือง  หรือมิเชนนั้นอาจนํ า
ไปสูการใชอํ านาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบก็เปนได     การเกิดภาวะเศรษฐกิจผัน
ผวนเชนนี้จึงสงผลกระทบ และกอใหเกิดความยากลํ าบากอยางมากในการดํ าเนินชีวิตของขาราช
การตํ ารวจ

อยางไรก็ตาม  ปญหาที่เกี่ยวกับเงินเดือนของ ขาราชการทุกประเภท ไมวาจะเปนทหาร
ตํ ารวจ   ครู   ขาราชการพลเรือนตางๆ  รัฐบาลก็ไดตระหนักถึงปญหานี้  และไดพยายามแกไข ดงัจะ
เห็นไดจาก เรื่องการปรับปรุงอัตราเงินเดือน เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5  จากฐานเงินเดือนเดิม ใหแก
ขาราชการ-พลเรือน ขาราชการทหาร ขาราชการตํ ารวจ  ขาราชการบํ านาญ และ ลูกจาง  การปรับ
ปรุงอัตราเงินเดือนครั้งลาสุด  มีผลบังคับใช  เมื่อวันที่   1  ตุลาคม  2548  เปนตนมา

สวนรายไดอ่ืนๆ  เชน ไดจากการทํ างานพิเศษ หรือ อาชีพเสริม  กํ าไรสุทธิจากการทํ า
ธุรกิจสวนตัว   ซ่ึงเปนรายไดที่ไดรองมาจากเงินเดือน  และมากนอยลดหล่ันกันไปตามความรูความ
สามารถ  ในการประกอบอาชีพเสริม     นอกจากนี้อาจไดจากเงินปนผล  หรือดอกเบี้ย   ตามลํ าดับ     
สวนรายจายนั้นจากการสอบถามเบื้องตนเกี่ยวกับรายจายตาง ๆ  ดังนี้ คือ รายจายเกี่ยวกับการ
อุปโภค- บริโภค  เชน  อาหารและเครื่องดื่ม   (ไมมีแอลกอฮอล )  รายจายสวนตัว    รายจายครอบ
ครัว  การศึกษาของตนเอง หรือบุตรและผูอยูในความอุปการะ   คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน  คาไฟ
ฟา  คานํ้ า  คานํ้ ามันเชื้อเพลิง  คาโดยสารยานพาหนะ   รายจายเพื่อการบันเทิง  ผอนส่ิงของเครื่องใช  
ผอนชํ าระเงินกู  และอ่ืนๆ   แมวาจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นแลวก็ตาม   คาใชจายตอครอบครัวและ
คาใชจายอ่ืนๆ ก็คงสูงอยูตลอดเวลา   ตามภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะเงินเดือนที่รัฐ
บาลจายใหยังไมสมดุลกับคาครองชีพที่สูงขึ้นทุกขณะ และขาราชการตํ ารวจชั้นผูนอยยังไมมีเครดิต
หรือหลักประกัน ทนุทรัพย   ความรูความสามารถเพียงพอ   ทีจ่ะประกอบอาชีพสวนตัว  หรือ เพื่อ
ชวยเหลือเพิ่มพูนรายไดใหเพิ่มขึ้น หรืออาจเปนเพราะพฤติกรรมการบริโภคสวนตัว

นอกจากนี้รายจายของขาราชการตํ ารวจที่จํ าเปนตองจายเพื่อการปฏิบัติหนาที่ใหมีประ
สิทธภิาพและลุลวงไปไดดวยดีที่ตองจายเอง  เชน ต ํารวจสายงานปราบปราม  สายงาน สืบสวน 
สอบสวนตองใชปน กระสุน คอมพิวเตอร การเลี้ยงสายขาว คายานพาหนะ คานํ้ ามันเชื้อเพลิง 
อุปกรณที่เกี่ยวกับอาชีพเอง เปนตน
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ในสวนของขาราชการตํ ารวจสายอํ านวยการเองก็ตองมีรายจายในการปฏิบัติราชการ
เชนกัน อาทิ ตองจายเพื่อซ้ือ  ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ปากกาไฮไลท กระดาษ สกอตเทป   
ทีเ่ย็บกระดาษ  กรรไกร   อุปกรณสํ านักงาน   ทีต่องใชประจํ าทุกๆวัน เนือ่งจากการเบิกพัสดุใชเวลา
เบกิจายเปนระยะเวลานาน    บางรายการไมมีใหเบิกจึงตองซื้อเอง  ฯลฯ    ซ่ึงรายจายพวกนี้ทํ าใหขา
ราชการต ํารวจที่มีรายไดนอยอยูแลวตองแบกภาระรายจายในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้นอีกดวย

สืบเนื่องจากการที่สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติมีคํ าส่ังที่  1041/2544   ลง  28 พ.ย.44  เร่ือง   
กองทุนขาราชการตํ ารวจเพื่อความสุจริตและยุติธรรม   เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของขาราช
การตํ ารวจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมุงเนนชวยเหลือขาราชการตํ ารวจชั้นผูนอยที่รายไดไม
เพียงพอตอคาครองชีพ  ทัง้นีเ้พื่อบรรเทาความเดือดรอนและสรางขวัญและกํ าลังใจ ใหขาราชการ
ต ํารวจสามารถดํ ารงตนอยูได  และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมใชตํ าแหนงหนาที่แสวง
หาผลประโยชนโดยมิชอบ  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะใหขาราชการ
ต ํารวจปฏิบัติหนาที่ในการบริการประชาชน  บ ําบัดทุกข  บํ ารุงสุขอยางโปรงใสปราศจากการทุจริต  
ในแตละปไดกํ าชับและมอบหมายใหผูบังคับบัญชาโดยตรงในแตละสังกัดปกครอง ดูแล ควบคุมผู
ใตบังคับบัญชาและ  เขมงวด  กวดขัน  ความประพฤติใหมีระเบียบวินัย   ตลอดจนมีมาตรการควบ
คมุและเสริมสรางความประประพฤติและวินัยขาราชการตํ ารวจ  ตามคํ าส่ังกรมตํ ารวจที่ 1212/2537  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2537  โดยกํ าหนดใหผูบังคับบัญชาระดับตางๆ  รวมรับผิดชอบ ก ํากับดูแลใหอยู
ในระเบียบวินัยที่ดี    การใชมาตรการในทางเขมงวด  กวดขัน  ไดด ําเนินการมาโดยตลอดและตอ
เนือ่งแตก็ยังพบวาจํ านวนขาราชการตํ ารวจที่กระทํ าผิดยังคงมีอยู     สํ านกังานตํ ารวจแหงชาติไดมี 
มาตรการสรางแรงจูงใจเพื่อมุงหวังสรางขวัญและกํ าลังใจใหกับขาราชการตํ ารวจ  เพือ่จักไดทุมเท  
ปฎิบัติหนาที่บริการประชาชน  ดวยความโปรงใส  ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  ไดอยางเต็มที่และสุจริต

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของขาราชการตํ ารวจ  สาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอตอคา
ครองชีพที่สูงขึ้น  รวมถึงความอยากมี  อยากร่ํ ารวย  เหมือนบุคคลอื่นๆ   ตัง้แตมีวิกฤตเศรษฐกิจจาก
กลางป 2540  เปนตนมา  ประเทศไทยประสบภาวะหนี้สินตางประเทศจํ านวนมาก  และคาของเงิน
บาทลดตํ่ าลงอยางไมเคยประสบมากอน  ยอมกระทบกระเทือนตอรายได  และคาครองชีพดาน
ตางๆ   ของขาราชการตํ ารวจ  ซ่ึงขาราชการตํ ารวจ ไดใชอํ านาจหนาที่และชองวางของกฎหมายกอ
การทุจริต และประพฤติมิชอบแสวงหาผลประโยชนเขาตนเองและพวกพอง  ดงัจะเห็นไดจากขาว
ตามหนาหนังสือพิมพที่พาดหัวขาวเปนประจํ าวา  “ เจาหนาที่ตํ ารวจทุจริต  คายาบา  ตัง้แกงครีดไถ  
เรียกรับสวย ”    (สังศิต  พริิยะรังสรรค และ ผาสุก  พงษไพจิต,2537:404-406)
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จากการศึกษาที่ผานมา พบวาขาราชการตํ ารวจมีความจํ าเปนตองกูหนี้ยืมสินเปนจํ านวน
มาก ทัง้ที่ไดกูจากที่อ่ืนมาบางแลว  โดยแตละเดือนมีผูยื่นความจํ านงขอกูเงินสวัสดิการฯเขาลํ าดับ 
ไวเปนจํ านวนมาก  (ขอมูล : งานบัญชีเงินสวัสดิการ  กองการเงิน  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ)  ขา
ราชการตํ ารวจบางรายกูไปแลวกลับมากูใหมซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา    จากการตรวจเอกสารประกอบการขอกู
และจากประสบการณ ทีไ่ดสัมภาษณ ขาราชการตํ ารวจที่มาติดตอขอกูเงินสวัสดิการฯ  พบวาใชเงิน
ผิดวัตถุประสงคในการขอกู เพื่อสรางที่พักอาศัยแตกลับนํ าเงินที่ไดไปใชจายอยางอื่น   จนเปน
ลักษณะการหมุนเวียนเงิน    เพือ่ใชหนี้กอนอ่ืน  ซ่ึง บางรายไมสามารถชํ าระหนี้ไดเนื่องจากเงิน
เดอืนมีไมพอหักชํ าระหนี้เงินกูสวัสดิการ    สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  จงึตองยื่นฟองตอศาลเพื่อให
ชํ าระหนี้ซ่ึงก็มีมากมายหลายคนเชนกัน   และบางรายใชที่ดินของผูอ่ืนมาคํ้ าประกัน  เมื่อผูกูไมชํ าระ
หนี้ จึงตองไลเบี้ยกับเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินทํ าใหเจาของที่ดินไดรับความเดือดรอนและความเสี่ยง
ตอการผิดนัดชํ าระหนี้เปนอยางมาก   ดวยเหตนุี้จึงทํ าใหผูวิจัยเกิดความสงสัยวา  สาเหตุใดขาราช
การต ํารวจโดยสวนมากแลวมีหนี้สินทวมตัว  รายไดไมเพียงพอตอรายจายอยูเสมอ    ซ่ึงอาจนํ าไปสู
การทุจริตในหนาที่ก็เปนได     จงึจ ําเปนตองศึกษาหาขอมูลคาใชจายประกอบกับรายได  ของขาราช
การต ํารวจแตละตํ าแหนงมาทํ าการศึกษาวิเคราะห   โดยผูวจิยัจะศึกษาในสายงานอํ านวยการ  ซ่ึง
ปจจบุันผูวิจัยทํ างานในสายงานดังกลาว    จงึสนใจศึกษาเฉพาะสายงานนี้เทานั้น

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา
วตัถุประสงคหลักของการศึกษาในครั้งนี้มีดังนี้

         1.2.1  เพื่อทราบถึงสภาพการใชจาย ของขาราชการตํ ารวจ
         1.2.2  เพือ่ทราบถึงการบริโภคของขาราชการตํ ารวจตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes
         1.2.3  เพือ่ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคของ ขาราชการตํ ารวจ
         1.2.4  เพือ่เสนอแนะแนวทางการลดคาใชจายที่ไมจํ าเปนของขาราชการตํ ารวจ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้  ไดกํ าหนดขอบเขตการศึกษาคือ  จะท ําการศึกษาถึงปจจัยตางๆเชน 

รายได   คาใชจายประเภทตางๆในการครองชีพทั้งของตนเองและครอบครัว  ภาวะหนี้สิน ฯลฯ  ที่มี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจสายงานอํ านวยการ   ตัง้แตระดับรองผูกํ ากับการ
จนถึงผูบังคับหมู   ในหนวยงานที่สังกัดสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
1.4  วิธีการศึกษา

1.4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณา (DESCRIPTIVE  ANALYSIS)
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เปนการรวบรวมขอมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและนํ าขอมูลจากแบบสอบถามมา
ประกอบการอธิบาย เพือ่นํ ามาวิเคราะหถึงพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  โดยใชการ
แจกแจงความถี่    (Frequency)     คารอยละ    ( Percentage)      คาเฉลี่ยเลขคณิต  (Mean)     และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน    (Standard  Diviatotion)

1.4.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (QUANTITATIVE  ANALYSIS)
เปนการนํ าขอมูลจากแบบสอบถามมาทํ าการทดสอบศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติ

กรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจโดยใชวิธีการทางสถิติสรางสมการถดถอยเชิงซอน  การ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์  ( MULTIPLE REGRESSION  AND  CORRELATION  ANALYSIS ) 
ของตัวแปรตางๆที่คาดวานาจะมีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคของขาราช
การตํ ารวจ เพือ่ใชในการทดสอบขอสมมติฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีการบริโภคของ KEYNES  วามี
ความสอดคลองและมีความเหมาะสมเพียงใด

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.5.1      เพือ่เปนแนวทางในการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงสรางเงินเดือนของขาราชการ           

ตํ ารวจ ใหเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  และเพื่อใหสอด
คลองกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ

1.5.2 เพือ่เปนแนวทางในการปรับปรุงคาตอบแทน และสวัสดิการของขาราชการตํ ารวจ
1.5.3 เพือ่หาแนวทางแกไขปญหาหนี้สิน  และปองกันการกอหนี้เพิ่ม
1.5.4 เพือ่เปนแนวทางในการปองกัน การใชอํ านาจหนาที่แสวงหาผลประโยชนโดยในทาง

มิชอบ
        1.5.5 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนแนวทางสํ าหรับการวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของตอไป

1.6  นิยามศัพท
1.6.1 ครัวเรือน  หมายถึงกลุมของบุคคลซึ่งอาศัยอยูรวมกัน  โดยใชจายคาอาหารและอุปโภค                  

บริโภคทีจ่ํ าเปนแกการดํ ารงชีพรวมกันซึ่งจะเปนญาติพี่นองกันหรือไมก็ได
1.6.2 รายไดของครัวเรือน  หมายถึง  เงนิรายไดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน  ซ่ึงรวมถึงคา

แรง   เงินเดือน  โบนัส   ก ําไรจากการทํ าธุรกิจสวนตัว  ดอกเบี้ย  และเงินปนผล 
บํ าเหน็จ  บ ํานาญ   คาเชา  เงนิที่ไดรับเปนคาชวยเหลือตาง ๆ รวมทั้ง  เงนิรายไดอ่ืน ๆ

1.6.3 กลุมพึ่งพิง  คือ  สมาชกิในครัวเรือนที่ไมไดทํ างานใหเกิดรายได
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1.6.4 คาใชจายของครัวเรือน  คือ  คาใชจายทั้งส้ินของครัวเรือนเพื่อจายคาอุปโภค-บริโภคแต
ไมรวม ภาษี เงินบริจาค คาเบี้ยประกันภัย สลากกินแบง ดอกเบี้ยจาย และรายจายทิ่มิใช
การบริโภคอื่นๆ

1.6.5 สินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง  ตราสารทางการเงิน ทั้งส้ิน หุนประเภทตางๆ การ    
ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ กรมธรรมประกันชีวิต พนัธบัตรของรัฐ เงินสด รวมท้ังเงินฝากใน
สถาบันการเงิน และกองทุนประเภทตางๆดวย

1.6.6 หนี้สิน  หมายถึง  การกูยืมของครัวเรือน ทั้งที่เปนเงินสดและสิ่งของที่ใชในการ
อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน

1.6.7  เงินออม  หมายถึง  เงนิออมเฉลี่ยรายเดือน ซ่ึงหาไดจากรายไดหักดวยรายจาย
1.6.8  สินทรัพยถาวร  หมายถึง บาน  ที่ดิน  รถยนต(อนุโลม)  ที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง

หรือของคูสมรส
1.6.9   สินทรัพยหมุนเวียน  ไดแก  เครื่องประดับมีคา เชน ทอง อัญมณี ที่สามารถตีมูลคา

เปนเงินสดได   เงนิสดที่ฝากไวกับสถาบันการเงินตางๆเพื่อไดรับดอกเบี้ย   เปนตน
1.6.10   อัตราดอกเบี้ย  คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงเปนตนทุนของการกูยืม
1.6.11  ระดับชั้นยศ  คือ  ระดบัของกลุมตัวอยางที่นํ ามาทํ าการศึกษา ระดับสัญญาบัตรไดแก 

ยศ พนัตํ ารวจโท ต ําแหนง รองผูกํ ากับการ  พนัตํ ารวจโท  ต ําแหนง สารวัตร   พัน
ตํ ารวจตรี  ต ําแหนงสารวัตร  รอยตํ ารวจเอก-รอยตํ ารวจตรี  ต ําแหนงรองสารวัตร   
และระดับประทวน  ยศดาบตํ ารวจ-สิบตํ ารวจตรี  ต ําแหนง  ผูบังคับหมู  เปนตน
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บทที่ 2
วิธีวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1  การตรวจเอกสาร
จากการคนควาและตรวจเอกสารพบวามีผูใหความสนใจศึกษาในหัวขอใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้ 
ดังนี้

1. สุชาดา ถิระกุล และคณะ (2526 : 60-61) ศกึษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนและ
แยกองคประกอบการออมของครัวเรือน ออกเปน การออมในรูปทรัพยสินถาวร การออมในรูป
ทรัพยสินทางการเงิน และการออมในรูปแบบอื่น ๆ โดยไดกํ าหนดตัวแปรเพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
ออมออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยที่กํ าหนดความสามารถในการออม ปจจยัที่กํ าหนดสิ่งจูงใจในการ
ออม และปจจัยที่กํ าหนดโอกาสในการออม ผลการศึกษาปรากฏวา ปจจยัที่กํ าหนดความสามารถ
และส่ิงจูงใจในการออมคือ รายได อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และการคาดคะเนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ จะ
มคีวามสัมพันธกับการออมเชิงบวก และศึกษาอัตราการออมของหัวหนาครัวเรือน พบวา หวัหนา
ครัวเรือนที่มีอายุปานกลางมีอัตราการออมตํ่ าที่สุด

2. วไิลลักษณ  ไทยอุตสาห และจีรพรรณ  กุลดิลก (2533 : 36-39) ศกึษาพฤติกรรมการ
ออมของบุคคลอาชีพตาง ๆ พบวา แตละบุคคลจะมีการออมมากบาง นอยบาง ซ่ึงเปนเงินที่เหลือจาก
การใชจายในการบริโภคแลว ปริมาณการออมของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับขนาดของรายไดที่หามา
ได และขนาดรายจายในครอบครัว และผลการศึกษาปรากฎวา บุคคลสวนใหญรอยละ 73.25 
สามารถทํ าการออมไดเปนประจํ าทุกป คือขาราชการรอยละ 73.17 พนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 
86.67 ธุรกิจสวนตัวรอยละ 58.64 พนกังานบริษัทหางรานรอยละ 83.02 ที่สามารถออมไดทุกป โดย
วธีิที่ใชในการออมเงินของบุคคลอาชีพตาง ๆ นั้น สวนใหญรอยละ 42.43 นยิมฝากประจํ าไวใน
ธนาคาร โดยคิดเปนรอยละ 63.54 ของเงินออมทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบัน รองลงมานิยมซ้ือพันธบัตร
หรือสลากออมสิน ทั้งนี้ เพราะคนสวนใหญ ยงัใหความเชื่อถือแกธนาคารที่รัฐเปนผูคํ้ าประกันมาก
กวา ทั้งในดานความปลอดภัยจากความเสี่ยงและมีสภาพคลองสูงกวาพฤติกรรมดานการออมจึง
แสดงออกมาในลักษณะดังกลาว
 3. เสกสรร  ศุภแสง (2536 : 112-113) ศกึษาการออมและการกูยืมของสมาชิก สหกรณ
ออมทรัพยขาราชการกรมการปกครอง จ ํากัด ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบวา สมาชิกที่มี
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สถานภาพทางสังคมตางกัน มพีฤติกรรมการออมแตกตางกัน ทัง้ปริมาณการออม รูปแบบการออม 
และแหลงเงินออมสมาชิกเพศหญิงมีการออมมากกวาเพศชาย ผลการศึกษาพฤติกรรมการกูยืมพบวา 
สมาชิกที่มีสถานภาพทางสังคมตางกัน มพีฤติกรรมการกูยืมตางกัน ทัง้ปริมาณการกูยืม รูปแบบการ
กูยืม และแหลงเงินกูยืม สมาชกิเพศชายมีการกูยืมมากกวาเพศหญิง

สุธิดา  เทียนมนัส (2538 : 101-103) ศกึษาวิเคราะหพฤติกรรมการออมของสมาชิกส
หกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จ ํากัด ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนสมาชิกมีรายไดมากกวา
รายจาย และพบวารายไดและรายจายเพิ่มชั้นตามระดับชั้นเงินเดือนของสมาชิกทางดานการออม
ของครัวเรือนสมาชิกพบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเงินเดือนของสมาชิกสํ าหรับการศึกษาหนี้
สินของครัวเรือนสมาชิกสวนใหญมีหนี้สินกับสหกรณมากกวาสถาบันการเงินอื่น ๆ สวนพฤติ
กรรมการออมของสมาชิก พบวาความโนมเอียงในการออมเฉลี่ยและความโนมเอียงในการออม
หนวยสุดทายของสมาชิกเทากับ 0.26 และ 0.27 ตามลํ าดับ

เสาวลักษณ  ธรรมทีปกุล (2539 : 107-108) ศกึษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือน
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ผลการศกึษาพบวารายไดเปนปจจัยกํ าหนดการออมของครัวเรือนเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. ทุกกลุม โดยหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุ 61 ป ขึน้ไปมีการออมสูงที่สุดสวนระดับการ
ศกึษาของหัวหนาครัวเรือนไมมีผลตอการออมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

สมหวัง  เครือแกว (2542 : 58-59) ศกึษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอเงินออมของสมาชิกส
หกรณเครดิตยูเนี่ยน กรณีศึกษา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง จ ํากัด ผลการศึกษาพบวาปจจัย
ดานรายไดรวมของสมาชิกและมูลคาผลตอบแทนเงินออมที่สมาชิกไดรับมีวามสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับยอดเงินออมของสมาชิก และปจจัยดานระยะเวลาในการเปนสมาชิกมูลคาสินทรัพยถาวร
ปลายปของสมาชิก และจ ํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุนอยกวา 15 ป และมีอายุมากกวา 60 ป มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับยอดเงินออมของสมาชิกรายบุคคลอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

อุสาห  แชมสุวรรณ (2542 : 65-66) ศกึษาปจจัยกํ าหนดการออมของครัวเรือนในประเทศ
ไทยผลการศึกษาพบวา รายไดเฉล่ียตอคน คาใชจายในการบริโภคในปที่ผานมา และอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํ าที่แทจริง เปนปจจัยที่กํ าหนดการออมของครัวเรือน โดยรายไดเฉล่ียตอคนมีความสัมพันธใน
ทศิทางเดียวกับการออมของครัวเรือน สํ าหรับคาใชจายในการบริโภคในปที่ผานมา และอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํ าที่แทจริงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการออมของครัวเรือน   และเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยที่กํ าหนดการออมของครัวเรือนกับการออมของครัวเรือนใน
ประเทศไทยในแตละชวงเวลา พบวา ความสมัพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับการออมของครัวเรือนมีคา
เปลีย่นแปลงไปในแตละชวงเวลา
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สิทธิพงศ  พรหมทอง (2544 :75-76) ศกึษาปจจัยกํ าหนดการออมของครัวเรือนใน
ประเทศไทยผลการศึกษาพบวาเกือบทุกๆกลุมตัวอยางครัวเรือนไมวาจะจํ าแนกตามที่ตั้งของครัว
เรือน  อายุของหัวหนาครัวเรือน  หรือลักษณะทางเศรษฐสังคม  มีพฤติกรรมการออมที่สอดคลอง
กบัแนวคิดรายไดสัมบูรณของ  Keynes  คือมีคา  MPS มากกวา APS  หรือ APC>MPCและยังพบวา
ครัวเรือนที่มีรายไดเฉล่ียสูงกวารายไดเฉล่ียรวมมีการออมตอรายได (S/Y) สูงกวาครัวเรือนที่มีราย
ไดตํ่ ากวารายไดเฉล่ียรวมของกลุมตัวอยางในแตละกลุม  แตเมือ่พิจารณาในแนวคิดสมมติฐานวัฏ
จักรชีวิตของ  Modigliani  พบวาไมสอดคลองกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย
ไมวาจะเปนกลุมตัวอยางครัวเรือนทั้งประเทศหรือกลุมตัวอยางครัวเรือนที่จํ าแนกตามที่ตั้งของครัว
เรือน เนือ่งจากกลุมครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุอยูในวัยกลางคนไมไดเปนกลุมคนที่มีการ
ออมตอรายได(S/Y)  ทีสู่งทีสุ่ดเมือ่นํ าไปเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนมีอายุอยูในวัย
อ่ืนๆ    สํ าหรับปจจัยหรือตัวแปรที่กํ าหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือนที่สํ าคัญพบวา  รายได
เปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดในการกํ าหนดการออม  รองลงมาเปนสินทรัพยทางการเงิน  การศึกษาของ
หวัหนาครัวเรือน  กบุมพึ่งพิง  อายขุองหัวหนาครัวเรือน  หนี้สิน  การครอบครองที่อยูอาศัย  และ
ขนาดของครัวเรือนตามลํ าดับ
  จากการทบทวนผลงานศึกษารวมทั้งจากทฤษฎีที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ปจจัยสวนใหญที่
ทํ าใหพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันไดแกปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดรวม และ
คาใชจายรวม

2.2 ทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
ในการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพฤติกรรมการบริโภค (Consumption) มีทฤษฎี ที่

อธิบาย การบริโภคในประเด็นตางๆ เชน    1)  ปจจยัที่กํ าหนดการบริโภค      2)  ฟงกช่ันการบริโภค
3)  ความโนมเอียงเฉลี่ย  และความโนมเอียงหนวยสุดทายในการบริโภค    4)  กฎวาดวยการบริโภค
5)  สมการและเสนการบริโภค  การเปล่ียนแปลงจํ านวนหรือระดับการบริโภค   และ6) การเปลี่ยน
แปลงการบริโภค ซ่ึงไดแกทฤษฎี  Keynesian  Consumption Function :โดย  John  Menard Keynes

2.2.1 ปจจัยท่ีกํ าหนดการบริโภค
1)  รายไดท่ีสามารถใชจายได   (Disposable  Income)     รายไดที่สามารถใชจายไดคือ

รายไดที่ครัวเรือนหรือบุคคลไดรับหักดวยภาษีเงินไดสวนบุคคล (Person  Income  Taxes) รายไดที่
สามารถใชจายได เปนรายไดที่บุคคลหรือผูบริโภคสามารถนํ าไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภคและ
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เก็บออมไดซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราภาษี เชนมีอัตราสูงขึ้นทํ าใหรายไดที่สามารถ
ใชจายไดลดลง  มผีลใหการบริโภคและการออมลดลงตามไปดวย

                                  Yd      =     Y-T
                       โดย     Yd    =    รายไดที่สามารถใชจายได
                                   Y      =    รายไดสวนบุคคล
                                   T     =    ภาษีเงินได

2)  สนิทรัพยของผูบริโภค(Asset)  คือ สินทรัพยที่ผูบริโภคหรือครัวเรือนถือครองอยูมี
สภาพคลอง    (Liquidity)       ซ่ึงมสีภาพคลองมากนอยเพียงใดขึ้นกับวาความยากงายในการเปลี่ยน
เปนเงินสด    สามารถเรียงลํ าดับสภาพคลองไดจากสูงไปหาตํ่ า  ดงันี้  เงินสด  เช็ค(เงนิฝากกระแส
รายวัน)  เงินฝากธนาคาร พนัธบัตร  ทองคํ า  หุน (Current  Asset) ทีด่ิน บาน และรถยนต  (Fix 
Asset ) เปนตน     ผูบริโภคที่ถือครองสินทรัพยที่มีสภาพคลองมากจะรูสึกวาตนมีอํ านาจในการซื้อ
มาก     สามารถจับจายใชสอยเพื่อการริโภคไดมากขึ้น      ทางตรงกันขามหากผูบริโภคถือครองสิน
ทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่ าก็จะเกิดความไมแนใจวาสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันเวลาที่ตองการ
และมีมูลคาที่พอใจหรือไม  ฉะนั้นผูบริโภคก็จะลด  หรือชะลอการบริโภคไวกอน

3)  สนิคา(Goods)  สินคาที่ผูบริโภคซื้อไดมี 2 ชนิด  คือ
a) (Durable  Goods)    หมายถึง  สินคาคงทน เชน รถยนต เครื่องใชไฟฟา 

เครื่องเรือน  ฯลฯ    หากผูบริโภคมีสินคาเหลานี้มากและมีสภาพใชงานได
ดกีจ็ะบริโภคสินคาเหลานี้ไดนอย

b) (Non-Durable  Goods)    หมายถึง    สินคาไมคงทน  เชน  อาหารเครื่อง
นุงหม  ของใชที่หมดเปลือง(เครื่องอุปโภค) นํ ้ามันเชือเพลิง  ไฟฟาและนํ้ า
ประปา  บริการตางๆเชนบริการทางการแพทย  บนัเทิงและนันทนาการ

 4)   การคาดการณของผูบริโภค (Expectation)   เกีย่วกับการบริโภคแบงเปน  การ              
คาดคะเนรายไดในอนาคต และการคาดคะเนระดับราคาในอนาคต

a) การคาดคะเนรายได      ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตจะมีรายไดสูงขึ้นผู
บริโภคจะใชจายบริโภคในงวดปจจุบันเพิ่มขึ้น    แมวารายไดยังคงเดิมโดยผูบริโภคอาจตัดสินใจซื้อ
สินคาดวยเงินผอนหรือลดการออม  หรือกูเงินมาจับจายใชสอย   แตถาผูบริโภคคาดวารายไดใน
อนาคตจะลดลง  ผูบริโภคจะลดการบริโภคในปจจุบันลงแตจะเก็บออมไวมากขึ้น  ดังนั้นการ
บริโภคจึงมีความสัมพันธกับการคาดคะเนรายไดในอนาคต
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b) การคาดคะเนระดับราคา  หากผูบริโภคคาดวาในอนาคตสินคาจะมีราคา
แพงขึ้น  ผูบริโภคจะรีบเรงซ้ือสินคามาเก็บตุนไวกอน โดยเฉพาะสินคาที่สามารถเก็บตุนไดโดยที่
ไมเสื่อมคุณภาพ  แมวารายไดยังเทาเดิมการบริโภคจึงเพิ่มขึ้น  และหากผูบริโภคคาดวาในอนาคต
สินคาจะมีราคาถูกลง  ผูบริโภคจะชะลอการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคทํ าใหการบริโภคลดลง  การ
บริโภคจึงผันแปรกับการคาดคะเนระดับราคาในอนาคต

5)    อัตราดอกเบี้ย (Interest   Rate)  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลทํ าใหการ
บริโภคเปลี่ยนแปลงได    ในขณะทีด่อกเบี้ยสูงผูบริโภคที่ตองการใชเงินเพื่อการจับจายใชสอยซ้ือ
สินคาดวยเงินผอนจะรูสึกวาตองซื้อสินคาแพงขึ้น    เนื่องจาก สินคานั้นผูขายไดรวมราคาขายและ
ดอกเบี้ยเขาไปแลว    อาจทํ าใหผูบริโภคลดการซื้อสินคาได     ดงันั้นการบริโภคก็ลดลง และหากผู
บริโภคซื้อสินคาดวยเงินสด ในขณะทีด่อกเบี้ยสูงผูบริโภคก็อาจเปลี่ยนใจไมบริโภคเนื่องจากเห็นวา
น ําเงินไปออมดีกวาซ้ือสินคา   เพราะหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง   จงึนํ าเงินไปฝาก
ธนาคารแทนการนํ าไปซื้อสินคาการบริโภคจึงลดลงได     ดงันัน้อตัราดอกเบี้ยที่สูงจะกระตุนใหผู
บริโภคทํ าการออมทรัพยมากกวานํ าไปซื้อสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค  แตในทางตรงกันขามหาก
ในขณะนั้นอัตราดอกเบี้ยตํ่ าก็จะกระตุนใหผูบริโภคออมนอยลงและนํ าเงินมาใชจายเพื่อการบริโภค
เพิม่ขึ้นการบริโภคจึงสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าลง (ถาปจจัยอ่ืนๆคงที่)

6)   คานิยมทางสังคม  (Social  Value)  เปนคานิยมที่ในสังคมนั้นๆกํ าหนดขึ้นมาวา
เปนสิ่งที่นาประพฤติปฏิบัติ  โดยอาจไมทันคํ านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะสังคมนั้นๆหรือไม
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  โดยเฉพาะกระแสคานิยมขนบธรรมเนียมที่ไมเหมาะสม
กบัสังคมไทยที่หล่ังไหลมาจากตางประเทศผานเครือขาย  Internet  ยิง่ถาในสังคมนั้นใหความสํ าคัญ
ตอวตัถุนิยมมากกวาจิตนิยมแลว     จะท ําใหสังคมนั้นเพิ่มการบริโภคในระดับที่สูงและนํ าไปสูการ
ออมตํ ่าเหน็ตัวอยางไดจากเศรษฐกิจระบบทุนนิยมในปจจุบัน     แตถาในสังคมนั้นมีคานิยมที่เห็น
คณุคาของเงินมีการใชจายอยางการประหยัด     ยดึตามแนวทางพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักกิน รูจักอยู  รูจกัใชไมฟุมเฟอยรูจักประมาณตนเอง  สังคมนั้นก็
จะมกีารบรโิภคและการออมที่เหมาะสมและมีผลดีตอระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอีกดวย

7)   อัตราเพิ่มของประชากรและโครงสรางอายุของประชากร  ถาอัตราการเพิ่มของ    
ประชากรอยูในระดับสูง คาใชจายเพื่อการอุปโภค-บริโภคก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงดวย  สวนโครง
สรางอายุของประชากรวัยทํ างานเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดจะมีสัดสวนตํ่ ากวาวัยที่ไมไดทํ างาน  
ทํ าใหการใชจายเพื่อการบริโภคสูงเพราะประชากรที่ไมไดอยูในวัยทํ างาน(ทั้งเด็กและคนชรา)ก็มี
ความจํ าเปนตองบริโภค-อุปโภคปจจัยส่ีรวมทั้งผูวางงานอีกดวย  บคุคลเหลานี้เปนผูไมมีรายไดจึง
เปนภาระแกผูที่อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงสังคม  ท ําใหมีคาใชจายในการบริโภค-อุปโภคสูงขึ้น
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2.2.2 ฟงกชั่นการบริโภค
สมการการบริโภคสามารถแสดงถึง ความสัมพันธระหวางการบริโภค  และปจจัยตางๆ  

ดวยสัญลักษณทางพีชคณิต ซ่ึงเรียกวาฟงกช่ันการบริโภค ( CONSUMPTION  FUNCTION) ดังนี้

C   =  f (Yd, A1, A2, A3………….)                                (2.1)
C   =  รายจายเพื่อการบริโภค
Yd   =  รายไดที่สามารถใชจายได   (disposable income)
A1  =  ทรัพยสินของผูบริโภค
A2  =  การคาดการณของผูบริโภค
A3  =   ปจจัยอ่ืนๆ.....ฯลฯ

จากหนังสือ  The  General  Theory  of  Employment, Money  and  Interest  เคนสได
ระบุวารายไดทีส่ามารถใชจายได  (disposable  income )  เปนปจจัยที่สํ าคัญที่สุดในรายจายเพื่อการ
บริโภคและการออม    ดงันั้น   รายไดทีส่ามารถใชจายไดจงึเปนตัวกํ าหนดโดยตรง   (direct  
determinant)   ของการบริโภคและการออม  สวนปจจัยอ่ืนๆ ถือเปนตัวกํ าหนดโดยออม  (indirect 
determinants)  (วนัรักษ   มิง่มณีนาคิน,2547:76)   สมมติวาปจจัยอ่ืนๆ  อันเปนตัวกํ าหนดโดยออม
คงที่  ฟงกชันการบริโภคจะเปนดังนี้

     C  =  f (Yd)                                                 (2.2)

ตามทฤษฎีของเคนสพบวา  ระดบัการใชจายเพื่อการบริโภคแปรผันโดยตรงกับระดับราย
ไดที่สามารถใชจายได   นั่นคือ  เมื่อระดับรายไดสูงขึ้น การบริโภคจะมากขึ้น และ เมือ่ระดับรายได
ลดลง การบริโภคก็จะลดลงดวย  แตมีขอสังเกตวา แมระดับรายไดจะมีคาเทากับศูนย กย็ังคงมีการ
บริโภคอยูระดับหนึ่ง เชน คนที่ประสบภัยธรรมชาติ ผลผลิตถูกทํ าลายหมด แตคนก็ยังตองการบริโภค
เพื่อประทังชีวิต  โดยอาศัยสินคาและบริการที่สังคมบริจาคมาให  ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ
ระหวาง การบริโภคและรายไดสุทธิสวนบุคคลในรูปสมการเสนตรง (linear  equation )  ดังนี้

           C  =     a   +  bYd         ;    a > 0 ,    0 <  b < 1                                   (2.3)

                                                  C  =   รายจายเพื่อการบริโภค
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                                                  a    =  ระดับการบริโภคเมื่อรายไดเทากับศูนย
           b  =   คาความชันของสมการ

                                                 Yd  =   รายไดที่สามาถใชจายได (disposable income)

                          C
                                                                          C = a + bYd

                                                                   ∆C

                                                ∆Yd

                                a
                                                                               Yd

ภาพที่ 2.1  แสดงถึงเสนการบริโภค

ที่มา:  ริชารด  ที.  โฟรเยน,2544 :79.

จากภาพที่ 2.1 แสดงถึงความสัมพันธ ของฟงกช่ันการบริโภค  ดังนี้    จุด a   คือคาของ
การบริโภคเมื่อรายไดที่สามารถใชจายไดเทากับศูนย  หรือหมายถึงผลกระทบตอการบริโภคที่มา
จากตัวแปรอื่นที่ไมใชรายได  ซ่ึงมไิดรวมอยูในแบบจํ าลองอยางงายนี้    สวนคา b คือ  คาความชัน
ของเสนสมการบริโภคหมายถึงคาการเพิ่มขึ้นของรายจายในการบริโภคตอการเพิ่มขึ้นของรายได
สุทธิสวนบุคคล 1  หนวย      จากสมการที่  (2.3) หมายความวา  ในระยะสั้น  การบริโภคมีความ
สัมพันธ ระดับรายไดที่สามารถใชจายได  คอืเมือ่ระดับรายไดที่สามารถใชจายไดเทากับศูนย  การ
บริโภคเทากับ  a  เมือ่ระดับรายไดที่สามารถใชจายไดเพิ่มขึ้นแลว  การบริโภคจึงเพิ่มขึ้นตามดวย  
แตจะเพิ่มเปนสัดสวนเทากับ  b ของระดับรายไดที่สามารถใชจายได  โดย  b มีคาอยูระหวางศูนย
ถึงหนึ่ง

2.2.3 ความโนมเอียงเฉลี่ยและความโนมเอียงหนวยสดุทายในการบริโภค
      ความโนมเอียงในการบริโภค  หมายถึง  คาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรายไดที่

สามารถใชจายได  กบัการบริโภคซึ่งแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ
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     2.2.3.1  ความโนมเอียงเฉลี่ยในการบริโภค  (AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME 
: APC ) คอือัตราสวนระหวางรายจายเพื่อการบริโภคกับรายไดทีส่ามารถใชจายได

                                     APC   =     รายจายเพื่อการบริโภค           =    C                                                                                                       (2.4)
                                                                                                                     รายไดที่สามารถใชจายได                   Yd

เนื่องจากสมการการบริโภคคือ    C  =  a  +  bYd   นํ ามาแทนคาลงในสมการ  (2.4)  จะไดสมการดังนี้

                                                APC  =      a    +   b                                                                  (2.5)
                                                                 Yd    

เมื่อพิจารณาจากสมการ  (2.4)      เราจะเหน็วาการบริโภคนั้นอาจจะมีคาสูงกวา  หรือเทา
กับ  หรือนอยกวาระดับรายไดที่สามารถใชจายไดของระยะเวลานั้นๆก็ได   ดงันั้น จงึทํ าใหคา  
APC อาจมีคามากกวาหนึ่ง  หรือเทากับ  หรือนอยกวาหนึ่งก็ได

ซ่ึงหากเราพิจารณารายไดที่สามารถใชจายไดบาง   ถารายไดที่สามารถใชจายไดมีคา
นอย   APC  จะมคีามากกวาหนึ่ง    แตเมื่อรายไดที่สามารถใชจายไดสูงขึ้น  คา  APC  กจ็ะลดลง    
ถารายไดที่สามารถใชจายไดยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ การบริโภคจะนอยกวารายไดที่สามารถใชจายได   
ทํ าให APC มคีานอยกวาหนึ่ง    จงึสรุปไดวา  หากระดับรายไดที่สามารถใชจายไดสูงขึ้นเรื่อยๆ    
คา APC  กจ็ะลดลงเรื่อยๆแตไมเทากับศูนย เพราะอยางไรก็ตองมีการบริโภคอยูจํ านวนหนึ่งเสมอ   
คา APC นัน้ อีกความหมายหนึ่งก็คือ  คาความชันของเสนตรงที่ลากจากจุดกํ าเนิดมายังจุดบนเสน
การบริโภคที่ตรงกับระดับรายไดที่สามารถใชจายไดนั้น     พจิารณาจากภาพที่  2.2   ดงัตอไปนี้

                                             C
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                                                                          C = a + bYd

                                                                    B

                                          A                               ∆C

                         a                             ∆Yd

                                                             c   

                          0                                                    Yd      
                                            Y1                      Y2

ภาพที่ 2.2    แสดงถึงการหาคาความชันของจุดบนเสนการบริโภค

ที่มา: รัตนา  สายคณิต ,2543 :233.

จากภาพที่ 2.2  สมมตวิาระดับรายไดที่สามารถใชจายไดเทากับ  0Y1 การบริโภคอยูที่จุด 
A บนเสนการบริโภค สามารถหาคา  APC  ได  คือ
จาก                                      APC   =      C
                                                                 Yd
                                                         =    AY1                                                                0Y1
                                      ซ่ึง   AY1    คือ  คาความชันของเสนตรง  0A  นั่นเอง
                                               0Y1

ถาระดับรายไดที่สามารถใชจายไดเทากับ 0Y2  การบริโภคอยูที่จุด B บนเสนการบริโภค
ทํ าให
                                     APC   =     BY2     
                                                          0Y2

                                      ซ่ึง    BY2    คือ  คาความชันของเสนตรง  0B  นั่นเอง
                                                0Y2

จะเห็นไดวาเสนตรง 0B  จะลาดมากกวาเสนตรง  0A แสดงวาเสนตรง 0B  มคีาความชัน
นอยกวาเสนตรง  0A  แสดงวา เมือ่ระดับรายไดที่สามารถใชจายไดสูงขึ้นคา  APC  จะลดลง
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2.2.3.2  ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการบริโภค ( MARGINAL  PROPENSITY  TO 
CONSUME : MPC ) คือ  การวดัคาของการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดทีส่ามารถใชจายได 1 หนวย

                                   MPC  =   สวนเปลี่ยนรายจายเพื่อการบริโภค         =    ∆C                     (2.6)
                                                   สวนเปลี่ยนรายไดทีส่ามารถใชจายได               ∆Yd

พจิารณาจากภาพที่ 2.2  เหน็ไดวาคาความชันก็คือ MPC  หรือคือคา b  ในเสนสมการการ
บริโภคนั่นเอง    ฉะนั้น  แมวาคา  APC  จะลดลง  แตก็ยังมีคามากกวา MPC  เนือ่งจากความชันของ
เสนตรงทีล่ากจากจุดกํ าเนิดไปยังจุดบนเสนการบริโภคจะมีคาความชันสูงกวาคาความชันของเสนการ
บริโภคเสมอ

ตามแนวคิดของเคนส  การเปลี่ยนแปลงระดับรายไดที่สามารถใชจายไดจะทํ าใหการ
บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  แตขนาดการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคจะนอยกวา
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงระดับรายไดทีส่ามารถใชจายไดเสมอ  นั่นคือ  ∆C จะตองมีคานอยกวา ∆
Yd    หมายถึงเมื่อรายไดทีส่ามารถใชจายไดเพิ่มขึ้น  การบรโิภคก็จะเพิ่มขึ้นดวยแตจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่
นอยกวาการเพิ่มขึ้นของระดับรายไดทีส่ามารถใชจายได  ทํ าใหคา MPC       จะมคีานอยกวาหนึ่งแตมีคา
มากกวาศูนยเสมอ

2.2.4 เสนการบริโภคและการออม
                                                                                                               AE  =  C
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                              C                                                 C = a + bYd

                                                          c
                                                             d
                                                    b
                                     a
                                                                              �� � ���
������ =    ������� � �
                        a              f   
                                    450

                                0                                                                     Yd                   

ภาพที่ 2.3
                                       Y1               Y2                Y3

                            S

                                                                            S = - a + (1 – b)Yd

                 
                                       a´                b´              c´
                        0                                                               Yd

 ภาพที่ 2.4
                              - a                   f´                                  d´

ภาพที่  2.3  และ ภาพที่  2.4  แสดงเสนการบริโภคและเสนการออม

ที่มา:  วนัรักษ  มิง่มณีนาคิน,2547: 80.

จากภาพที่ 2.3 คือเสนการบริโภค และภาพที่ 2.4  คอืเสนการออม  ขางตน สามารถ
อธิบายภาพไดดังนี้   AE (Aggregate  Expenditure) คอืรายจายมวลรวม  ในแบบจํ าลองระบบ
เศรษฐกิจที่มี 2  ภาคคือการบริโภคและการลงทุน   และ  เสน 45 องศา    เปนเสนที่ใชประกอบการ
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วิเคราะหระดับรายไดประชาชาติดุลยภาพ  โดยกํ าหนดใหแกนตั้งแสดงระดับรายจายเพื่อการ
บริโภค  แกนนอนแสดงระดับรายไดที่สามารถใชจายได เสน 45 องศา  คอืเสนที่แสดงวารายจาย
เพือ่การบริโภคเทากับรายไดที่สามารถใชจายได ทกุจุดบนเสน  AE =  Yd   แสดงถึงระดับรายได
ดุลยภาพ   ดงัภาพที่ 2.3

จากภาพที่ 2.3 และภาพที่  2.4  มขีอนาสังเกต คือ
1) ในภาพที่ 2.3 เสนรายจายเพื่อการบริโภคจะตัดแกนตั้งที่จุด a ณ  ระดบัรายไดเทากับ

ศูนย  ซ่ึงเปนระดับรายไดที่การออมติดลบและมีคาเทากับ – a  ในรูปที่ 4 แสดงวาถึง
แมผูบริโภคหรือครัวเรือนไมมีรายไดแตก็ตองการบริโภคอยูไดแกปจจัย 4  ซ่ึงมีคาเทา
กับ  a

2) ณ  จุด b  รายจายเพื่อการบริโภคเทากับรายไดที่สามารถใชจายได  และการออมจะมีคา
เทากับศูนย

3) ณ  ระดบัรายไดที่อยูตํ่ ากวา Y2  ผูบริโภคหรือครัวเรือนมีการใชจายมากกวารายได  ทํ า
ใหตองมีการกูยืมหรือนํ าเงินออมในอดีตมาใชทํ าใหการออมติดลบ (Dissaving)เทากับ
d´f ´ �������� 2.4

4) ณ  ระดบัรายไดที่อยูสูงกวา Y2  ผูบริโภคหรือครัวเรือนใชรายไดเพียงสวนหนึ่งเพื่อการ
บริโภค  และเก็บออมสวนที่เหลือเทากับ  cd  ในรูปที่ 3 หรือเทากับc ´d ´ในภาพที่2.4

5) ณ  ระดับรายได Y2   APC  มคีาเทากับ 1 ณ  ระดับรายได Y1  APC  มคีามากกวา 1 และ
              ณ  ระดับรายได Y3   APC  มคีานอยกวา 1

2.2.5 การเปล่ียนแปลงระดับรายจายเพื่อการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภค
อันเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือรายได

การเปลี่ยนแปลงระดับรายจายเพื่อการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือรายได  สามารถพิจารณาไดจากสมการที่  (2.1)  
ดังนี้

              C  = f (Yd, A1, A2, A3………….)                                           (2.1)
                                   C  = รายจายเพื่อการบริโภค
                                   Yd  = รายไดที่สามารถใชจายได (disposable income)ตวัก ําหนดโดยตรง

               A1 =  ทรัพยสินของผูบริโภค
               A2 =  การคาดการณของผูบริโภค               ตวักํ าหนดทางออม
               A3 =  ปจจัยอ่ืนๆ.....ฯลฯ
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การเปลี่ยนแปลงระดับรายจายเพื่อการบริโภค    (Change  in  the  amount  consumed)   หมาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงในรายจายเพื่อการบริโภค อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดที่
สามารถใชจายได  ซ่ึงเปนตัวกํ าหนดโดยตรงในฟงกช่ันการบริโภค  การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนการยายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนเสนการบริโภคเดียวกัน

                                                                                                            AE  =  C
                                              C                                                                              C = a + bYd

                                                                           c
                       30

                                                                d
                       20                      b
                         10          a
                                                                            ��� ���� � �
��� =  ������� � �
                        a            f   

                                0       45 O                                                       Yd                  
                                       Y1                 Y2                 Y3

ภาพที่ 2.5   แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายเพื่อการบริโภค

ที่มา:  วนัรักษ  มิง่มณีนาคิน,2547: 82.

ตามภาพขางตน  ก ําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่  เมือ่รายไดเทากับ  0Y2  การบริโภคเทากับ 
20 บาท  ตอมาหากรายไดเพิ่มขึ้นเปน  0Y3  การบริโภคเพิ่มขึ้นเปน  30  บาท  นัน่คอืเกิดการยายจาก
จุด  bไปยัง จุด c  บนเสนการบริโภคเดียวกัน  ในทางกลับกันเมื่อรายไดลดลงจาก  0Y2  เปน 0Y1 

การบริโภคจะลดลงจาก 20 บาท  เปน 10  บาทจงึเกิดการยายจากจุด  b  มายังจุด  a  บนเสนการ
บริโภคเดิม  ดงันัน้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรายไดตอการบริโภค จงึเปนเพียงการยายจุดบนเสน
การบริโภคเดิมเทานั้น
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การเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือรายได
(Shift  in  consumption  curve ) หมายถงึการเปลี่ยนแปลงระดับรายจายเพื่อการบริโภค  อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงในตัวกํ าหนดทางออม ณ ทกุระดับรายได  การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้จะทํ า
ใหเสนการบริโภคเคลื่อนยายไปจากตํ าแหนงเดิมทั้งเสน ดงัภาพที่ 2.6

                           C                                           C3 =  a3  + bYd

                                                                          C2 = a2 + bYd

                                                                            C1 = a1 + bYd

                                                                                                                  

                        a

                                              Y2                            Yd

ภาพที่  2.6  แสดงถึงการยายเสนการบริโภค

ที่มา:  วนัรักษ  มิง่มณีนาคิน,2547: 83.

ตามภาพขางตน  เสนการบริโภคอาจเลื่อนระดับสูงขึ้นหรือตํ่ ากวาเสนเดิมก็ได  ถามีการ
เปลี่ยนแปลงของคา  a และ/หรือ b  การบริโภคที่เปนอิสระหรือคาของ a  เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการบริโภค ยกเวนปจจัยดานรายได ถารัฐบาลลด
อัตราภาษีที่จัดเก็บจากประชาชน  หรืออัตราลดลง  หรือผูบริโภคมีสินทรัพยมากขึ้น  หรือประชา
ชนคาดวาในอนาคตขางหนา ระดบัราคาสูงขึ้นมากปจจัยเหลานี้ลวนมีผลใหคา a   สูงขึ้น ท ําใหการ
บริโภคของผูบริโภคสูงขึ้นได  แมวาระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลคงเดิม  เสนการบริโภคจึงเลื่อน
ระดบัไปอยูที่เสนใหมซ่ึงสูงกวาเดิม

สวนคาความชันของเสนการบริโภคหรือคา  b  อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆเชน  ถาผูบริโภคมีอุปนิสัยใชจายฟุมเฟอย  สุรุยสุรายมากขึ้น  ตกอยูภายใตอิทธิพลของการ
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โฆษณา  มพีฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคตามแฟชั่น ท ําใหคา b  สูงขึ้นทํ าใหการบริโภคเพิ่มขึ้น
ไดเชนเดยีวกันและเลื่อนระดับไปอยูที่เสนใหมซ่ึงสูงกวาเดิมเชนเดียวกัน

ในกรณีที่คา a  สูงขึ้น และคา b  คงที่  เสนการบริโภคเสนใหมจะอยูสูงกวาเสนการ
บริโภคเสนเดิมแตขนานกับเสนเดิม  (เพราะคาความชันไมเปลี่ยนแปลง)

2.2.6 กฎวาดวยการบริโภคของเคนส
เคนสไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคและรายไดจากขอมูลเชิงประจักษ ไดขอสรุปดังนี้

1. แมบุคคลไมมีรายได  กย็งัจ ําเปนตองบริโภคเพื่อยังชีวิตใหอยูรอด  APC >1
2. เมือ่รายไดเพิ่มขึ้นจะสงผลให การบริโภคเพิ่มขึ้น  เมือ่รายไดลดลงก็จะทํ าใหการบริโภคลด

ลง  MPC  หรือ SLOPE  ของเสนการบริโภคมีคาเปนบวกเสมอ
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย เพือ่การบริโภคจะนอยกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

รายได  หมายความวา MPC < 1 เสมอ  และคา  APC จะลดลงเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น
4. รายไดสวนบุคคลจะถูกแบงออกเปนคาใชจายเพื่อการบริโภคสวนหนึ่ง  และเงินออมอีก

สวนหนึ่ง  ดงันั้นเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น  สวนหนึ่งจะถูกใชจายเพื่อการบริโภค และอีกสวน
หนึง่จะเปนเงินออม  นั่นคือ  MPC+MPS = 1 เสมอ

5. MPC   ณ  ระดบัรายไดสูงจะมีคาตํ่ ากวา  MPC  ณ  รายไดระดับตํ่ า  MPCคนจน >  MPCคนรวย

เนือ่งจากรายไดนอยแตจํ าเปนตองบริโภคเหมือนกัน คา MPCคนจน  จงึมากกวาคนรวย
ซ่ึงกฎของเคนสอันนี้ มขีอสมมติวาปจจัยอ่ืนที่กํ าหนดการบริโภคอยูคงที่ หรืออีกนัยหนึ่งมีขอสมมติ
วา การบริโภคจะเปลี่ยนแปลง เมือ่รายไดเปลี่ยนแปลงเทานั้น และวเิคราะหในระยะสั้น(short  run)

2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวมรวมขอมูล  (Data  Collection)  ไดทํ าการเก็บขอมูลจาก   2  แหลงคือ

1. เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  จากกลุมตัวอยางของประชากรในสํ านักงาน
ต ํารวจแหงชาติ  ปทุมวัน  จ ํานวน  400  ตวัอยาง

2. เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  จากแหลงขอมูลตางๆ  เชน วทิยานิพนธ  
หนังสือ  บทความ  รายงานทางวิชาการและอินเทอรเนต  เพือ่ใชในการวิเคราะหรวมกับขอ
มูลปฐมภูมิ
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2.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงสํ ารวจ  (Survey  Research) โดยการใชขอมูลจาก

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลโดยสรางแบบสอบถาม  1  ชุดประกอบดวยคํ า
ถาม  4  สวนดังนี้

สวนที่ 1 ใชสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  สังกัด  
ระดับการศึกษา  สถานภาพ  ช้ันยศ  ฯลฯ

สวนที่ 2  ใชสอบถามรายไดจากแหลงตางๆที่คาดวาจะไดรับ  ไดแก  เงินเดือน  รายได
จากอาชีพเสริม  รายไดคูสมรส  เงินสมทบคาใชจายจากบุคคลอื่นๆ

สวนที่  3 ใชสอบถามคาใชจายดานตางๆเกี่ยวกับปจจัย 4   คาใชจายในการปฏิบัติราช
การ  คาใชจายเพื่อการบันเทิง  รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ

สวนที่  4  ภาระทางการเงิน  หนี้สิน และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ
เครือ่งมือที่ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้
1. ศกึษาขอมูลจากเอกสาร  ต ําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  แลวนํ ามาปรับปรุงแบบสอบ

ถามโดยใหเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. รางแบบสอบถามโดยเขียนขอความคํ าถามตางๆใหสอดคลองกับหัวขอและวัตถุ

ประสงคที่ตั้งไวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  เพือ่ตรวจสอบความถูกตองพรอมทั้งแนะ
นํ า  แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม

3. น ําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  เพือ่ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและ
ความถูกตองของภาษา

4. นํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคํ าแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษาและนํ าแบบสอบ
ถามไปทดสอบกอนนํ าไปใชจริง(Pretest)  กบัขาราชการตํ ารวจสายงานอํ านวยการที่
สังกดัอยูในสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ปทมุวนัที่มิใชกลุมตัวอยางจํ านวน  40  คน  เพื่อ
ทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม  พรอมทั้งปรับปรุงขอผิดพลาดเพื่อที่จะนํ า
ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป

2.5  ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง
2.5.1  ประชากร

ประชากรของการศึกษานี้ไดแก ขาราชการตํ ารวจ  สายงานอํ านวยการ และสายงาน
สนบัสนุนหนวยปฏิบัติการ  ทีสั่งกัดในสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ปทุมวัน
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2.5.2  วิธีการสุมตัวอยาง
การเลอืกตัวอยางจะกํ าหนดจากคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง คอืระดับชั้นยศ โดยแบง

เปน 2  ระดับ คือ ขาราชการตํ ารวจระดับสัญญาบัตร  ตั้งแตยศ  พนัตํ ารวจโท- รอยตํ ารวจตรี  และ
ขาราชการตํ ารวจระดับประทวน  ตัง้แตยศ  ดาบตํ ารวจ- สิบตํ ารวจตรี  ทีป่ฏิบัติราชการในสายงาน
อํ านวยการ และสายงานสนับสนุนหนวยปฏิบัติการ  จ ํานวน 400  ตวัอยาง  การสุมตัวอยางเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง(Purposive  Sampling) สํ าหรับกลุมตัวอยางที่จะทํ าการสุมนั้นจะคัดเลือกจาก
หนวยทีม่กี ําลังพลมากและคาดวาจะมีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเปนสวนมาก

กลุมตัวอยางไดแกหนวยที่ปฏิบัติราชการในสายงานอํ านวยการเปนกองบังคับการที่ขึ้น
ตรงตอ  สํ านักงานผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ เชน  กองการเงิน  กองกํ าลังพล  ศนูยปฏิบัติราชการ
สวนหนา  กองการตางประเทศ   และหนวยเทคนิคสนับสนุนพิเศษที่ปฏิบัติราชการในสายงาน 
สนบัสนุนหนวยปฏิบัติการ  เชน สํ านักงานแพทยใหญ   โรงพยาบาลตํ ารวจ  และ กองพิสูจนหลัก
ฐานที่ขึ้นตอสํ านักงานนิติวิทยาศาสตร  เปนตน

การวิเคราะหขอมูลจะทํ าการศึกษาผลการวิเคราะห   ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพการใชจายของผูบริโภค

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 1 จะท ําการศึกษาถึงสภาพการใชจายในชีวิต
ประจํ าวันของกลุมตัวอยาง  เชนการใชจายเพื่อการดํ ารงชีพคือปจจัยส่ี(คาใชจายเพื่อการอุปโภค-
บริโภค)  และการใชจายนอกเหนือการดํ ารงชีพ เชนเพื่อความบันเทิง  เพือ่ความสะดวกสบาย  เพื่อ
การลงทุน  หรือเพื่อการศึกษาตอ  ฯลฯ  จนกระทั่งการนํ าไปสูการกอหนี้เพื่อการบริโภคของกลุมตัว
อยาง

2. การวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 2  จะท ําการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจาก

แบบสอบถามในสวนที่  2 , 3 และ 4   เพือ่หาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคของกลุม
ตัวอยาง วาเปนไปตามแนวคิดของ  Keynes  หรือไม

3. การวิเคราะหพฤตกิรรมการบริโภคและปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคของ ขาราชการตํ ารวจ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาขอที่  3  จะทํ าการวิเคราะหปจจัยที่กํ าหนดการ

บริโภค  เชน  รายไดสุทธิสวนบุคคล  และปจจัยสวนบุคคล  เชน  เพศ  ระดับชั้นยศ  ขนาดของ
ครอบครัว  อายุ  สินทรัพยทางการเงิน  เปนตน  ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคหรือไม
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2.6  สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  สายงานอํ านวยการ  จะพิจารณา

ตามแนวคิดทฤษฎี  สมมติฐานรายไดสัมบูรณ ( ABSOLUTE  INCOME  HYPOTHESIS ) ของ 
KEYNES   ซ่ึงใชเปนแนวคิดหลัก  ในการเลือกปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของขาราช
การตํ ารวจ  ซ่ึงประกอบดวยปจจัยตางๆ   ดังนี้

1. รายไดประจํ า (Income) ไดแก  เงนิเดือน  คาลวงเวลา  รายไดเสริมจากการประกอบอาชีพ
สุจริต

2. ขนาดของครัวเรือน(Size) ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกของครอบครัว คือ สามี/ภรรยา  บดิา-
มารดา บุตร  ญาติ

3. สินทรัพยถาวร(Fix  Asset)  ไดแก  บาน  ที่ดิน  รถยนต(อนุโลม)  ทีเ่ปนกรรมสิทธิ์ของตน
เองหรือของคูสมรส

4. สินทรัพยหมุนเวียน (Current  Asset) ไดแก  เครื่องประดับมีคา เชน ทอง  เงินสด
5. ระดับชั้นยศ/ต ําแหนง (Rank)  ศกึษาตั้งแตระดับรองผูกํ ากับการ- ผูบังคับหมู ยศ พนัตํ ารวจ

โท-สิบตํ ารวจตรี  ทีเ่ปนหนวยข้ึนตรงตอสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู  (Interest  Rate)  ซ่ึงเปน Transaction  Cost ของการใชเงินเพื่อการบริโภค

เปนตน  ฉะนัน้เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ
วาเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีดังกลาวหรือไม

2.7    แบบจํ าลองที่ใชในการศึกษา
แบบจํ าลองที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการทดสอบแนวคิดของการบริโภคตาม

ทฤษฎีของ  KEYNES  โดยขอมูลและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล รวมท้ังวิธีการวิเคราะหและผลการ
ศึกษาสามารถนํ ามาสรางเปน แบบจํ าลองเพื่อใชในการศึกษาแสดงสมการได   ดงันี้

               Cf =  œ +ß1(Y)+ß2(FA)+ß3(INTEREST  RATE)+ß4(CA)+ß5(RANK)+ß6(SIZE)

โดยที่  Cf  =  CONSUMPTION   FUNCTION
               œ =  AUTONOMOUS   CONSUMPTION

               ß =  SLOPE = MPC
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1. Y =  รายไดทีส่ามารถใชจายไดของขาราชการตํ ารวจ
2. FA = FIXED  ASSET  สินทรัพยถาวร (ทีส่ามารถตีคาเปนเงินได)
3. INTEREST  RATE = อัตราดอกเบี้ยเงินกู  (R)
4. CA = CURRENT  ASSET = สินทรัพยหมุนเวียน/ทางการเงิน
5. RANK =  ช้ันยศ = DUMMY  VARIABLE
6. SIZE =  ขนาดของครัวเรือน

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ   จะพจิารณาตามแนวคิดทฤษฎี  
สมมติฐานรายไดสัมบูรณ    ( ABSOLUTE  INCOME  HYPOTHESIS )   ของ KEYNES  ซ่ึงใช
เปนแนวคิดหลักในการเลือกปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน รายได  สินทรัพย  ระดับชั้นยศ  ขนาดครัวเรือน  อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ   
ฉะนั้นเพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจวาเปนไปตาม
แนวคิดทฤษฎีดังกลาวหรือไม  จากแนวคิดขางตนสามารถกํ าหนดตั้งเปนขอสมมติฐานไดดังนี้

1. รายไดของครัวเรือน(Y)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายได

                                                         C  = ƒ(Y)  ;   dc/dY > 0

การศึกษาในครั้งนี้คาดวารายไดของขาราชการตํ ารวจสูงขึ้นการบริโภคของขาราชการ
ต ํารวจคาดวาจะเพิ่มขึ้นดวยเนื่องจากตามทฤษฎีของKeynes กลาววารายไดสุทธิสวนบุคคล
เปนปจจัยสํ าคัญที่สุดในรายจายเพื่อการบริโภค โดยการเพิ่มขึ้นของการบริโภคจะมีสัด
สวนนอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได  จงึท ําการทดสอบวาปจจัยดังกลาวเปนไปตามทฤษฎี
ขางตนหรือไม

2. ขนาดของครัวเรือน(SIZE)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับขนาดของครัวเรือน

                            C  = ƒ(SIZE)  ;   dc/d SIZE > 0
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การศกึษาในครั้งนี้คาดวาขนาดของครัวเรือนมีผลตอการบริโภคเพราะเชื่อวา ถาขนาดของ
ครัวเรือนมีขนาดใหญ  ซ่ึงจะนบัจากจํ านวนสมาชิกในครัวเรือนจะทํ าใหมีคาใชจายในการ
อุปโภค – บริโภค โดยรวมที่สูง ขึน้และหากมสีมาชิกในครัวเรือนมิไดอยูในวัยทํ างานดวย
แลว จะเปนภาระแกผูที่อุปการะเลี้ยงดูทํ าใหมีคาใชจายในการบริโภค-อุปโภคเพิ่มขึ้น  จึง
ท ําการทดสอบวาปจจัยดังกลาวสัมพันธกับการบริโภคในทิศทางเดียวกันจริงหรือไม

3. สินทรัพยถาวรของครัวเรือน(FA)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพยถาวรของครัวเรือน

                                C  = ƒ(FA)  ;   dc/d FA > 0

ขอสมมติฐานในสวนนี้เชื่อวา  หากผูบริโภคทั่วไปถือครองสินทรัพยถาวร  เชน ทีอ่ยูอาศัย 
หรือ ทีด่ินที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือของคูสมรส จะมีผลตอการบริโภคเพราะเชื่อวา 
หากผูบริโภคมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองแลว จะมีความมั่งคั่งที่สูงขึ้น ท ําใหมีความมั่นใจ
และมั่นคงในการดํ ารงชีพสูงขึ้น  ท ําใหสามารถจับจายใชสอยไดสูงขึ้นดวย เพราะไมตอง
เสียคาใชจายในการเชาที่อยูอาศัย จึงนาจะทํ าใหการบริโภคสูงขึ้นจึงทํ าการทดสอบวา
ปจจยัดงักลาวสัมพันธกับการบริโภคในทิศทางเดียวกันจริงหรือไม

4. สินทรัพยทางการเงินของครัวเรือน(CA)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับสินทรัพยหมนุเวียน/ทางการเงิน

                               C  = ƒ(CA)  ;   dc/d CA > 0

ขอสมมติฐานในสวนนี้เชื่อวา  หากผูบริโภคทั่วไปถือครองสินทรัพยหมุนเวียนที่มีสภาพ
คลองสูง (Liquidity)  ทีส่ามารถแปลงเปนเงินสดไดงาย เชนทองคํ า หรือเงินฝากธนาคาร 
เช็ค  พันธบัตร  หุน เปนตน  กจ็ะรูสึกวาตนมีอํ านาจในการซื้อมาก  สามารถจับจายใชสอย
ไดเพิ่มขึ้น ท ําใหระดับการบริโภคเพิ่มขึ้นดวย
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5. ระดับชั้นยศ(RANK)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับชั้นยศ

                                        C = ƒ(RANK)  ;   dc/d RANK > 0

ขอสมมติฐานในสวนนี้เชื่อวา ระดบัชัน้ยศเปนปจจัยที่มีผลตอการบริโภคเพราะเชื่อวาการ
ที่มีช้ันยศหรือตํ าแหนงหนาที่การงานสูงขึ้น จะทํ าใหการใชจายเพิ่มขึ้นเพราะอาจมีคาใช
จายทางสังคมหรือเพื่อการปฏิบัติหนาที่สูงขึ้นตามชั้นยศนั้นๆ  โดยคาดวาระดับการบริโภค
จะเพิม่ขึ้นตามระดับชั้นยศที่สูงขึ้นดวย

6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู(INTEREST  RATE ,R)
โดยการบริโภคจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามอัตราดอกเบี้ยเงินกู

                                               C = ƒ(R)  ;   dc/dR < 0

ขอสมมติฐานในสวนนี้เชื่อวา  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยทั่วไปแลวก็คือ
ตนทุนคาเสียโอกาสของการใชเงินในอนาคต  ซ่ึงนาจะทํ าใหผูบริโภคลดการโอนยายราย
ไดในอนาคตมาใชจายในปจจุบันมีผลทํ าใหการบริโภคในปจจุบันลดลงได  เชนในขณะที่
ดอกเบี้ยเงินกูสูงผูบริโภคที่ตองการซื้อสินคาดวยเงินผอนจะรูสึกวาตองซื้อสินคาแพงขึ้น  
เนือ่งจากสินคานั้นผูขายไดรวมราคาขายและดอกเบี้ยเขาไปแลว  ผูบริโภคจะชะลอการซื้อ
สินคาได การบริโภคจึงลดลง  เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนตนทุนของการกูยืมมา
บริโภค  เมือ่อัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้นจึงทํ าใหระดับการบริโภคลดลง
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บทที่ 3
สภาพการณทั่วไป

3.1  ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการตํ ารวจไทย

การจัดตั้งกรมตํ ารวจ ไดมกีารเปลี่ยนแปลงในกิจการตํ ารวจเรื่อยมาเปนยุค ๆ ซ่ึงในยุค
แรกไดจัดตั้งเปนเพียงสวนยอย ๆ ขึน้กอนยังอยูในวงการแคบอยู คงจะเพื่อทดลองหรือทํ าเปนตัว
อยางเทานั้น ยคุนี้เรียกวา ยคุกัปตันเอมส ตอมาจึงไดพัฒนาปรับปรุงกิจการตํ ารวจอีกหลายครั้งเขา
มาเปนยุคที่ 5 คือยุคของ  พลโทพระองคเจาคํ ารบ ซ่ึงไดแบงหนาที่ตํ ารวจออกเปน 2 สวนใหญ ๆ 
คือ กรมพลตระเวน กบักรมตํ ารวจภูธร กรมพลตระเวนมเีขตพื้นที่เฉพาะในมณฑล กรุงเทพฯ อัน
เปนตนกํ าเนิดของตํ ารวจนครบาล กรมตํ ารวจภูธรมีเขตพื้นที่และหนาที่รับผิดชอบในเขตหัวเมือง 
อันเปนตนกํ าเนิดของตํ ารวจภูธรในปจจุบัน เมื่อกลาวโดยสรุปแลว จะเห็นวา ในขณะนี้มีตํ ารวจ
หนวยใหญอยู 2 หนวย คือ ต ํารวจในเมืองหลวง กบัตํ ารวจสวน ภมูิภาค ซ่ึงตางไมขึ้นแกกันและมีผู
บงัคับบัญชาชั้นอธิบดีเชนเดียวกัน

ตอมาครั้งหลังสุดคือ เกดิการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7 จึง
ทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อจากกรมตํ ารวจภูธรมาเปน “กรมตํ ารวจ” เปนตนมา (มปีระกาศราช
กจิจานุเบกษา     ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2475) ในคณะรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา เปนนายก
รัฐมนตรี แตงตั้งให      พ.ต.อ.พระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย พรหมโมบล) เปนอธิบดีกรมตํ ารวจคนแรก 
เมื่อเร่ิมมีช่ือเปนกรมตํ ารวจ และ พลโทพระองคเจาคํ ารบเปนอธิบดีกรมตํ ารวจภูธร จนเมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2458 ไดมีพระบรม ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรวมกรมตํ ารวจตระเวน กับ กรมตํ ารวจภูธร 
รวมเขาดวยกัน เรยีกวา “กรมต ํารวจภูธรและกรมตํ ารวจพลตระเวน” ทางกรมตํ ารวจจึงถือวา วันที่ 
13 ตุลาคม ของทุกป เปนวันสถาปนากรมตํ ารวจตราบกระทั่งทุกวันนี้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 กรมตํ ารวจไดเปลี่ยนเปน “ส ํานกังานตํ ารวจแหงชาติ”  เปน
การโอนอํ านาจการบังคับบัญชา จากกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นตรงตอสํ านักนายกรัฐมนตรี โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน  ต ําแหนงอธิบดีกรมตํ ารวจเปลี่ยนชื่อใหมวา     
“ผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ”  และมีการกระจายอํ านาจใหกับรองอธิบดีกรมตํ ารวจและผูชวย
อธิบดกีรมตํ ารวจที่จะเปลี่ยนมาทํ าหนาที่รองผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ และผูชวย ผูบัญชาการ
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สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ รับผิดชอบแตละภูมิภาค โดยใหอํ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทัง้เรื่องการโยก
ยาย แตงตั้ง การสั่งการ การลงทัณฑ ยกเวน อํ านาจหนาที่ที่เปนของผูบญัชาการตํ ารวจแหงชาติ 
ประกอบดวยเรื่อง อํ านาจ ส่ังการ  คอมมาโด กองบัญชาการตํ ารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชา
การตํ ารวจสอบสวนกลาง และจเรตํ ารวจเทานั้น

3.2  วิสัยทัศน
สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ มุงปฏิบัติราชการเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความ

ผาสุกของประชาชน โดยเสริมสรางใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับ
บริการที่ดีมีคุณภาพ   มหีลักประกันในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ สามารถดํ ารงชีวิต
ประกอบสัมมาชีพไดอยางปกติสุข ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมมือรวมใจแกไขปญหาอาชญา
กรรมและยาเสพติด

3.3  พันธกิจ
1. รักษาความปลอดภัยสํ าหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี ผูสํ าเร็จราชการแทน   

พระองค พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ
2. ดูแล ควบคุม และกํ ากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํ ารวจ ซ่ึงปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3.  ปองกันและปราบปรามการกระทํ าความผิดทางอาญา
4. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราช

อาณาจักร
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของขาราชการตํ ารวจ 

หรือสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
6.  ปฏิบตักิารอื่นใดเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติการตามอํ านาจหนาที่ ตาม 

1, 2, 3, 4 หรือ 5 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3.4  นโยบายการบริหารงานและลักษณะงานของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ

เนื่องจากกรมตํ ารวจมีภารกิจสํ าคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและราช
บัลลังก ความสงบเรียบรอยของสังคมและบานเมือง การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชากร อํ านวยความยุติธรรมและการจัดการจราจร ซ่ึงไดถือวาเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่
ตองดํ าเนินการอยางเต็มกํ าลังความสามารถใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ที่ชัดเจน 
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รวดเร็ว เพื่อใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงและทิศทางการพัฒนาสํ านักตํ ารวจแหงชาติ ตามวัตถุ
ประสงคของการโอนกรมตํ ารวจ กระทรวงมหาดไทย มาจัดตั้งเปน สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ ภาย
ใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยคํ านึงถึงความ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) แผนมหาดไทย ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 – 2549) และแผนกรม
 ตํ ารวจแมบท ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545 – 2549) นโยบายรัฐบาล กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติราชการเพื่อใหทุกหนวยงานใน
สังกัด ไททราบทิศทางการบริหารงานของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ จงึไดกํ าหนดนโยบาย หลักการ
กรมตํ ารวจทั้ง 9 ประการดังนี้

1. มุงมั่นรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและราชบัลลังก โดยดํ าเนินการในทุกรูป
แบบ เพือ่เทิดทูนไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย  และธํ ารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนสนับสนุนและนํ าแนวทางตามกระแสพระราชดํ ารัส
และโครงการพระราชดํ าริไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตามพระราชประสงคอยางจริงจังและรวดเร็ว
ที่สุด

2. เรงพัฒนาบุคลากรของกรมตํ ารวจทุกระดับ โดยเฉพาะการใหความสํ าคัญตอการผลิต
และการฝกอบรมเพื่อใหขาราชการตํ ารวจมีความพรอมทั้งความรูและความสามารถ ความประพฤติ 
ระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและจิตสํ านึกที่รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวน
รวม ตลอดจนจัดหาและสงเสริมใหขาราชการตํ ารวจไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
อยางถูกตอง เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในหนาที่ของผูพิทักษสันติราษฎรไดอยาง
มัน่คงและมีศักดิ์ศรี

3. พฒันาสถานีตํ ารวจและหนวยปฏิบัติงานหลัก ใหมีความพรอมในการบริการประชา
ชน โดยการกระจายทรัพยากรทางการบริหารไปยังสถานีตํ ารวจใหมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสถานีตํ ารวจ โดยเนนการพัฒนางานบริการบนสถานีตํ ารวจ งานอํ านวยความยุติ
ธรรม งานสืบสวน สอบสวน และขอมูลทองถ่ิน งานสายตรวจปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
งานประชาสัมพันธ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานจราจร ตลอดทั้งกระจายกํ าลังตํ ารวจออกไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ในรูปแบบตาง ๆ ใหมากที่สุด

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของกรมตํ ารวจ โดยยึดหลักคุณธรรม 
เพื่อเสริมสรางขวัญ กํ าลังใจ และเปนหลักประกันแหงความมั่นคงกาวหนาในการรับราชการแกขา
ราชการตํ ารวจที่มีความรู ความสามารถและความประพฤติ โดยกระจายอํ านาจการบริหารบุคคลไป
ยังหนวยงานในสังกัดตามลํ าดับชั้น เพื่อใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารบุคคล
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และมีเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชา และเพื่อใหทุกหนวยสามารถปกครองบังคับบัญชา ควบ
คุมดูแลใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการตามอํ านาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประพฤติ
อยูในกรอบวินัย เปนที่รักใครศรัทธาของประชาชนให “ต ํารวจเปนที่พึ่งของประชาชน” อยางแท
จริง

5. เรงรัดการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ 
คดีประทุษรายตอชีวิต รางกายและทรัพย และอาชญากรรมที่เปนขบวนการ โดยเนนการโจรกรรม
ธนาคาร รานทอง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการกระทํ าผิดของคนรายขามชาติ ตลอดจนการ
ปราบปรามและกวาดลางอาวุธปนเถ่ือน อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด อยางจริงจังและตอเนื่อง

พรอมทั้งเขมงวดกวดขันและปราบปรามการกระทํ าผิดกฎหมายที่เปนเงื่อนไขหรือ
ปจจัยที่เปนสาเหตุนํ าไปสูการประกอบอาชญากรรม เชน บอนการพนัน เครื่องจักรกลไฟฟา (ตูมา) 
โสเภณีเด็ก และการบังคับคาประเวณี สถานบริการผิดกฎหมาย แหลงผลิตจํ าหนายเอกสาร วัตถุ 
และส่ิงตีพิมพลามกอนาจาร

6. ด ําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะยาบา และสาร
ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  อ่ืน ๆ โดยใหดํ าเนินการทั้งดานการสืบสวนปราบปรามแหลงผลิต แหลง
จ ําหนาย รวมทั้งสงเสริมใหผูเสพ ลด ละ เลิก การใชยาเสพติดและการรณรงคปองกันยาเสพติดทุก
ประเภท เพือ่ปลูกฝงจิตสํ านึกแหงการปฏิเสธยาเสพติด อันจะเปนภูมิคุมกันของแตบุคคลและชุมชน
ใหพนจากยาเสพติด รวมทัง้ขจดัขาราชการหรือผูมีอิทธิพลที่พัวพันเกี่ยวของรูเห็นเปนใจหรือไดรับ
ประโยชนเกี่ยวกับการคายาเสพติด

7. พฒันางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพื่อเสริมงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด โดยการแสวงหาความรวมมือและเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชน องคการ
ประชาชน องคการภาคเอกชน ลูกเสือชาวบานใน พระบรมราชานุเคราะห กลุมพลังมวลชน นักวิชา
การ ส่ือมวลชน สวนราชการ และทกุหนวยงาน ในพืน้ที่มีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร สง
เสริม สนับสนุน ก ําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดรวมกัน

8. มุงลดอุบัติเหตุบนทองถนน โดยการประสารการปฏิบัติกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งรณรงคเผยแพรความรูความเขาใจและปลูกฝงวินัยการจราจรแกผูใชถนนและประชาชนทั่ว
ไป เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎจราจรอยางครงครัด และมสีวนรวมในการจัดการแกไขปญหาจราจร 
พรอมทั้งบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยเฉพาะในดานการติดตั้งปายสัญญาณไฟ ปรับปรุงเสน
ผิดการจราจร

9. นํ าเทคโนโลยีสมัยใหมและวิทยาการตํ ารวจมาใชประโยชนในงานของสํ านักงาน
ตํ ารวจแหงชาติใหมากขึ้น โดยเนนการวางแผนและพัฒนาการรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันและ
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อนาคต รวมทัง้การนํ าอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ดวยการจัดทํ าระบบฐานขอมูล สรางเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลในระดับตาง ๆ เขาดวย
กันอยางดีเปนระบบ เพื่อใหสามารถใชงานและเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกรมตํ ารวจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ใหตํ ารวจทุกหนวยประสานการปฏิบัติกันอยางแนนแฟน โดยเฉพาะในเรื่องขอ
มลูขาวสารและการเขารวมปฏิบัติในลักษณะผลึกกํ าลัง เพือ่นํ าประโยชนสุขสูประชาชนไดอยางแท
จริง
รายนามอธิบดีกรมตํ ารวจ

ตัง้แตอธิบดีกรมตํ ารวจสมัยกัปตันเอมส (หลวงรัฐยาธิบาลบัญชา) พ.ศ.2403 ในสมัยรัช
กาลที่ 4 ถึงสมัยปจจุบันมีผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตํ ารวจ ดังนี้

ยุคท่ี 1  กัปตัน เอส เย เบิรด เอมส (คอืหลวงรัฐยาธิบาลบัญชา) เปนชาวอังกฤษ ดํ ารง
ตํ าแหนง   ผูบังคับการกองโปลิศคนแรก พ.ศ.2403 – 2435

ยุคท่ี 2  พระยาอรรคราชวราทร อธิบดีกรมพลตระเวน พ.ศ.2435 – 2440
ยุคท่ี 3  นาย เอ.เจ.จารดีน ชาวอังกฤษ อธิบดีกรมพลตระเวน พ.ศ.2440 – 2447
ยุคท่ี 4
1)  นายอีริค เซ็นต เย. ลอซัน ชาวอังกฤษไดรับยศเปนมหาอํ ามาตยโท อธิบดีกรมพล

ตระเวน พ.ศ.2447 – 2456
 2)  พลตรีพระยาวาสุเทพ ชาวเดนมารก อธิบดีกรมตํ ารวจภูธร พ.ศ.2456 - 2458

       ยุคท่ี 5
 1) พลโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํ ารบ (หมอมเจาคํ ารบ) อธิบดีกรมตํ ารวจภูธร

และกรมตํ ารวจพระนครบาล พ.ศ.2458 – 2472
2) พลตํ ารวจโท พระยาอธิกรณ ประกาศ (หลุยส จาติกวณิช) อธิบดีกรมตํ ารวจภูธร 

(พ.ศ.2472 – 2475)
3)  พนัตํ ารวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ (ราม พรหมโมบล) อธิบดีกรมตํ ารวจ (คนแรก) 

เมื่อไดรับสถาปนาชื่อ “กรมตํ ารวจ” หลักจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – 2476
4)  พนัตํ ารวจเอก พระยาอนุสรณธุรการ (จาง วจันะพุกกะ) อธิบดีกรมตํ ารวจ

พ.ศ.2476 – 2479
5)  พลตํ ารวจเอก หลวงอดุล เดชจรัส อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2479 – 2488
6)   พลตํ ารวจเอก พระรวมอินทรา (ดวง จลัุยยานนท) อธิบดีกรมตํ ารวจ

พ.ศ.2488 – 2489
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                      7)   พลตํ ารวจตรี พระพิจารณพลกิจ (ยูเช็ก  ดลุะลัมภะ) อธิบดีกรมตํ ารวจ
พ.ศ.2489 - 2490

       8)  พลตํ ารวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจยีม ลิมปชาติ) อธิบดีกรมตํ ารวจ
พ.ศ.2490 – 2494

9) พลตํ ารวจเอก เผา  ศรียานนท  อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2491 – 2500
10) พลตํ ารวจเอก ไสว  ไสวแสนยากร  อธิบกรมตํ ารวจ พ.ศ.2500 – 2502
11) จอมพลกฤษดิ์  ธนะรัชต  รักษาการในตํ าแหนงอธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2502 – 2506
12) พลตํ ารวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงศ  อธิบดีกรมตํ ารวจ  พ.ศ.2506 – 2515
13) จอมพลประภาส  จารุเสถียร  รักษาการในตํ าแหนงอธิบดีกรมตํ ารวจ

พ.ศ.2515 – 2516
14) พลตํ ารวจเอก ประจวบ  สุนทรางกูร  อธิบดีกรมตํ ารวจ  พ.ศ.2519 – 2518
15) พลตํ ารวจเอก พจน  เภกะนันท  อธิบดีกรมตํ ารวจ (มนีาคม – ตุลาคม)

พ.ศ.2518 – 2518
16) พลตํ ารวจเอก ศรีสุข  มหินทรเทพ  อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2518 – 2519
17) พลตํ ารวจเอก มนตชัย  พันธคงชื่น  (ทพิยมนต) อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2519 – 2524
18) พลตํ ารวจเอก สุรพล  จุลละพราหมร  อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2524 – 2525
19) พลตํ ารวจเอก ณรงค  มหานนท  อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2525 – 2530
20) พลตํ ารวจเอก เภา  สารสิน  อธิบดีกรมตํ ารวจ พ.ศ.2530 – 2532
21) พลตํ ารวจเอก แสวง  ธีระสวัสดิ์  พ.ศ.2532 – 2533
22) พลตํ ารวจเอก สวัสดิ์  อมรวิวัฒน พ.ศ.2534 – 2536
23) พลตํ ารวจเอก ประทิน  สันติประภพ  พ.ศ.2536 – 2537
24) พลตํ ารวจเอก พจน  บณุยะจินดา  พ.ศ.2537 – 2539
25) พลตํ ารวจเอก ประชา  พรหมนอก พ.ศ.2539 – 2542 (ผบ.ตร. : เปนผูบัญชาการ

ต ํารวจแหงชาติคนแรก)
26) พลตํ ารวจเอก พรศักดิ์  ดุรงควิบูลย  ผบ.ตร. คนที่ 2 (พ.ศ.2542 – 2544)
27) พลตํ ารวจเอก สันต  ศรุตานนท  ผบ.ตร. คนที่ 3 (พ.ศ.2544 – 2547
28) พลตํ ารวจเอก โกวิท  วฒันะ  ผบ.ตร. คนที่ 3 (พ.ศ.2547 – ปจจุบัน)
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3.5  สวนราชราชการสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 มาตรา 4 ให

แบงสวน   ราชการสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ ดงัตอไปนี้
 1.  สํ านักงานผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ  แบงเปน
              (1) �� ���� � ��������� � ��� ����
���� � ���

(2) ����������
(3) ��������� � ������
(4)����� ���� � �
(5)�����������
(6) ������ �� �� ��
(7) ������ � ������������

���� � ��������
(8) ������ � ������� � ��� � ��

������ � ��������
(9) ��������� � ������������
(10) �������� � � ���� � �
(11) ��������
(12) ��������� � �
(13) ������� ��� � �
(14) ��� ��� ������� � � �� ����

����� �������� � ���
(15) �� ���� � ������������

�������� �������� � ���

2.  กองบัญชาการ  แบงเปน  ดงัตอไปนี้

(1) กองบัญชาการตํ ารวจนครบาล
(2) ต ํารวจภูธรภาค 1
(3) ต ํารวจภูธรภาค 2
(4) ต ํารวจภูธรภาค 3
(5) ต ํารวจภูธรภาค 4
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(6) ต ํารวจภูธรภาค 5
(7) ต ํารวจภูธรภาค 6
(8) ต ํารวจภูธรภาค 7
(9) ต ํารวจภูธรภาค 8
(10) ต ํารวจภูธรภาค 9
(11) กองบัญชาการตํ ารวจสอบสวนกลาง
(12) กองบัญชาการตํ ารวจปราบปรามยาเสพติด
(13) กองบัญชาการตํ ารวจสันติบาล
(14) กองบัญชาการสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง
(15) กองบญัชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน
(16) สํ านักงานกํ าหมายและสอบสวน
(17) สํ านักงานจเรตํ ารวจ
(18) สํ านักงานตํ ารวจตํ ารวจราชสํ านักประจํ า
(19) สํ านักงานนิติวิทยาศาสตรตํ ารวจ
(20) สํ านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(21) กองบัญชาการศึกษา
(22) โรงพยาบาลตํ ารวจ
(23) โรงเรียนนายรอยตํ ารวจ
(24) สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการตํ ารวจ

3.6  รายไดของขาราชการตํ ารวจตามงบประมาณรายจาย
    1) เงินเดือน   หมายความถึง  เงนิเดอืนและเงินอื่นที่มีกํ าหนดจายเปนรายเดือนจากเงิน

งบประมาณรายจาย  หมวดเงินเดือน
อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันประทวน  ระดับ สิบตํ ารวจตรี-ดาบตํ ารวจ  เงิน

เดือนขั้นตํ่ าสุด  4,450  บาท    สูงสุด  21,360  บาท
อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ ช้ันสัญญาบัตรระดับรอยตํ ารวจตรี-รอยตํ ารวจเอก

เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  5,920  บาท   สูงสุด  21,860  บาท
อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับพันตํ ารวจตรี-พนัตํ ารวจโท

เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  12,040  บาท   สูงสุด  32,250  บาท
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อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับพันตํ ารวจเอก-พนัตํ ารวจ
เอกพิเศษ(รองผูบังคับการ) เงนิเดือนขั้นตํ่ าสุด  18,180  บาท   สูงสุด  48,600  บาท

อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับ พลตํ ารวจตรี
เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  27,450  บาท   สูงสุด  57,470  บาท

อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับ พลตํ ารวจโท
เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  32,120  บาท   สูงสุด  61,860  บาท

อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับ พลตํ ารวจเอก
เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  35,780  บาท   สูงสุด  61,860  บาท

อัตราเงินเดือนของขาราชการตํ ารวจ  ช้ันสัญญาบัตร  ระดับผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ
เงินเดือนขั้นตํ่ าสุด  45,560  บาท   สูงสุด  63,920  บาท

2) คาลวงเวลา  เปนเงินคาตอบแทนใหขาราชการตํ ารวจที่อยูปฏิบัติราชการ นอกเวลา
ราชการปกติตามอัตราและหลักเกณฑ  ดังนี้

2.1  วันละ 100 บาท  สํ าหรับการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา  3  ช่ัวโมงครึง

2.2   วันละ  200 บาท
                       2.2.1  กรณปีฏิบตัิราชการในวันหยุดราชการเต็มวันเหมือนวันทํ าการ

ปกติ หรือเวลาอื่นที่สวนราชการเห็นสมควร  แตทัง้นีต้องเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมงไมรวม
เวลาหยุดพัก

                          2.2.2 กรณอียูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราช
การ  สํ าหรับผูที่ปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด  ซ่ึงผลัดหนึ่งๆ ตองมรีะยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดชั่ว
โมงไมรวมเวลาหยุดพัก

3.7  สวสัดิการที่ขาราชการตํ ารวจไดรับ
บํ าเหน็จ  บ ํานาญ ของขาราชการตํ ารวจที่ไดรับสิทธิตาม พรบ.บ ําเหน็จบํ านาญขาราช

การ พ.ศ. 2494  หรือขาราชการตํ ารวจที่ไดรับสิทธิตาม พ.ร.บ. กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ 
พ.ศ. 2539 (สํ าหรับขาราชการตํ ารวจที่เปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญ)

 คารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ.2523  และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  8  พ.ศ.  2545  ก ําหนดใหขาราชการ  ลูกจางประจํ า  ผูรับเบี้ย
หวัด  บ ํานาญ  เปนผูมีสิทธิไดรับเงิน  สวสัดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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คาเลาเรียนบุตร  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 
5)  พ.ศ.  2548  สวสัดกิารประเภทนี้จะมีระเบียบแบบแผนกํ าหนดไว  เพราะเปนสวัสดิการที่ทาง
ราชการจดัใหแกขาราชการทั่วไปไมจํ ากัดวาสังกัดกระทรวงทบวงกรมใด

3.8  สภาพหนี้สินของขาราชการตํ ารวจ
จากการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามพบวาขาราชการตํ ารวจโดยสวนมากมีวัตถุประสงค

แหงการเปนหนี้สินในดานการอุปโภคเปนหลัก  คดิเปนรอยละ  33.2   จากกลุมตัวอยางทั้งหมด เปน
คาใชจายทั่วๆไปรวมถึงมีในสวนของการบริโภคบาง  สวนมากในการกูหนี้ยืมสินครั้งใหมนี้จะเปน
การกูเพื่อมาชํ าระหนี้เกาๆที่ยังคางอยูจนกลายเปนการกูที่มีไมส้ินสุด

รองลงมาที่อยูอาศัยเปนคิดเปนรอยละ 30  ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยกํ าลังจัดหาที่อยู
อาศยัเปนของตนเองซึ่งที่อยูในปจจุบันจะอาศัยเปนที่อยูอาศัยของทางราชการเปนสวนมาก  มเิชนนั้น
กย็งัอาศัยอยูกับบิดา-มารดา  หรือเปนบานของคูสมรสเปนตน

ถัดมาเปนการกอหนี้เพื่อเพื่อการศึกษาตอของตนเองหรือคูสมรสคิดเปนรอยละ 11.3  
และซ้ือสินคาคงทน เชนเครื่องใชไฟฟา  คดิเปนรอยละ  11  ลํ าดบัสุดทายเพื่อซ้ือยานพาหนะคิดเปน
รอยละ  8.8    สวนหนี้สินอื่นๆที่มิไดระบุคิดเปนรอยละ  4.6  สวนกลุมขาราชการตํ ารวจที่ไมมีหนี้สิน
ใดๆ เลย คดิเปนรอยละ  1.1  สวนแนวทางในการเสนอแนะเพื่อลดคาใชจายที่ไมจํ าเปนจะนํ าเสนอใน
บทตอไป

33%

30%

11%

11%
9% 5% 1% อปุโภค-บรโิภค

ที่อยูอาศัย
ศึกษาตอ
สนิคาคงทน
ยานพาหนะ
อื่นๆ
ไมมีหนี้สิน

ภาพที่  3.1  แสดงวัตถุประสงคของการเปนหนี้ของขาราชการตํ ารวจ

ที่มา:  จากการคํ านวณ
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แหลงเงินกู ของขาราชการตํ ารวจจากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  สวนมากเปนการ
กูยืมจากนอกระบบ  หรือกูจากสถาบันการเงิน หรือกูจากสหกรณออมทรัพยที่ตนเองเปนสมาชิกอยู    
รองลงมาจะเปนการยืมจากบิดา-มารดา  ญาติ พี่นอง หรือแฟน   หากไมสามารถกูยืมไดก็จะจํ านํ าหรือ
ขายทรัพยสิน  เชน  สรอยทอง  เครื่องประดับมีคา

  นอกจากนี้มีวิธีการหาทางออกดวยวิธีอ่ืนๆในการบริโภคเชน  ซ้ือสินคาผานบัตรสะดวก
ซ้ือ  อาทิ   อีซ่ีบาย  อิออน  ควิกแคช  เฟริสชอยส  แลวผอนชํ าระเงินสดทุกสิ้นเดือน  หรือซ้ือสินคา
ดวยระบบเงินผอน  ซ่ึงเปนการกอใหเกิดการบริโภคเงินเชื่ออยางเรื้อรัง สรางหนี้สินเปนอยางมาก  ขา
ราชการตํ ารวจบางกลุม  มแีนวโนมผอนสินคาเกือบทุกประเภทเทาที่จะผอนได  เพื่อนํ ามาสนองความ
ตองการบริโภคของตนเองอยางไมมีที่ส้ินสุด  โดยไมคํ านึงถึงกํ าลังทรัพยของตน จนเปนเหตุแหงการ
กอหนี้จํ านวนมากตามมา   และเกิดวัฏจักรในการกูซ้ํ าแลวซ้ํ าเลา  กูหนีใ้หมเพื่อนํ ามาชํ าระหนี้เกา  
เปนตน
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(ข)   กองการเงิน ประกอบดวย
(1) ฝายการเงิน 1
(2) ฝายการเงิน 2
(3) ฝายการเงิน 3
(4) ฝายการเงิน 4
(5) ฝายการเงิน 5

                                                                         ฯลฯ

ขอ  2  สวนราชการในสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1.  สํ านักงานผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ แบงเปนดังตอไปนี้

                                                                          ฯลฯ
(2)   กองการเงิน  มอํี านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(ก)  ดํ าเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสํ านักงานตํ ารวจแหง
ชาติ

(ข)  ปฏิบตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
                                                                          ฯลฯ
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ประวัติหนวยงาน กองการเงิน  ส ํานกังานตํ ารวจแหงชาติ

การจัดต้ัง
เนือ่งจากในสมัยกอน ๆ ไมไดมีการรวบรวมประวัติความเปนมาของกองการเงินไวจึง

ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองการเงิน แตสันนิษฐานไดวาคงจะเริ่มมีพรอมกับการตั้งกรม
ตํ ารวจ เพราะงานการเงินเปนปจจัยหนึ่งของการบริหาร ซ่ึงทกุหนวยงานจํ าเปนตองมี

ผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาหนวยงาน มีดังนี้ คือ
 1. พนัตํ ารวจเอก พระศฤงคารยุทธกิจ (ตั้งแต พ.ศ.2476  ถึง พ.ศ.2491)

2. พลตํ ารวจโท โตะ อินทามระ (ตั้งแต พ.ศ.2491 ถึง พ.ศ.2500)
3. พลตํ ารวจตรี เชษฐ ทัพวงศ (ตั้งแต พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2511)
4. พลตํ ารวจตรี อุทัย กุณฑลบุตร (ตั้งแต พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2516)
5. พลตํ ารวจตรี ประจง สิทธิไชย (ตั้งแต พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2518)
6. พลตํ ารวจตรี เยาว ยวูะนิยม (ตั้งแต พ.ศ.2518 ถึง พ.ศ.2519)
7. พลตํ ารวจตรี สะอาด เจียมศรีพงษ (ตั้งแต พ.ศ.2519 ถึง พ.ศ.2528)
8. พลตํ ารวจตรี ปรีชา ฐิติฐาน (ตั้งแต พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2530)
9. พลตํ ารวจตรี ภราดร บํ ารุงสุข (ตั้งแต พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2533)
10. พลตํ ารวจตรี สุรศักดิ์ สุรฤทธ์ิธํ ารง (ตั้งแต พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2534)
11. พลตํ ารวจตรี ประกอบ สิทธิชัย (ตั้งแต พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2538)
12. พลตํ ารวจตรี สงคราม เฉียบแหลม (ตั้งแต พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2542)
13. พลตํ ารวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี (ตั้งแต พ.ศ.2542 ถึง ปจจุบัน)

DPU



                                                                                                                                                              41

DPU



บทที่ 4
ผลการศึกษา

จากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามตามแผนการสุมตัวอยางดังที่ได
กลาวมาแลว แบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํ ามาประมวลผลและวิเคราะหไดจํ านวน283 ชุด
ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหแบงไดเปน  4  สวนไดดังนี้

1. ขอมูลทั่วไปของขาราชการตํ ารวจที่เปนกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหสภาพการใชจายของขาราชการตํ ารวจ
3. การวเิคราะหการบริโภคของขาราชการตํ ารวจตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes
4. การวิเคราะหพฤตกิรรมการบริโภคและปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคของ ขาราชการตํ ารวจ

4.1  ขอมูลท่ัวไปของขาราชการตํ ารวจที่เปนกลุมตัวอยาง
จากการสํ ารวจขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม ระดับ การ

ศึกษา    ระดับชั้นยศ  อายุ  และรายได  ของผูตอบแบบสอบถาม หรือกลุมตัวอยางจํ านวนที่เปนขาราช
การตํ ารวจ สายงานอํ านวยการและสายงานสนับสนุนหนวยปฏิบัติการ  จ ํานวน   283  นาย  ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
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ภาพที่ 4.1  แสดงระดับชั้นยศ  วฒุกิารศึกษา และ อายุ แยกตามเพศ
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                            ตารางที่ 4.1  แสดงระดับชั้นยศ  วุฒิการศึกษา และ อายุ แยกตามเพศ

ขอมูลทั่วไป เพศ  

(a) ระดับชั้นยศ ชาย หญิง รวม
1) พนัตํ ารวจโท 4 4 8
ตํ าแหนงรองผูกํ ากับ    
2) พนัตํ ารวจโท 6 8 14
ตํ าแหนงสารวัตร    
3) พนัตํ ารวจตรี 7 7 14
ตํ าแหนงสารวัตร    
4) รอยตํ ารวจเอก-รอยตํ ารวจตรี 24 43 67
ตํ าแหนงรองสารวัตร    
5)  ดาบตํ ารวจ-สิบตํ ารวจตรี 82 98 180
ตํ าแหนงผูบังคับหมู    
รวม   283  ตวัอยาง 123 160 283
(b) การศึกษา    

1)สูงกวาปริญญาตรี 14 22 36
2)ปริญญาตรี 51 109 160
3)ตํ ่ากวาปริญญาตรี 58 29 87
รวม   283  ตวัอยาง 123 160 283
(c) อายุ    

ชวงอายุ  20-29  ป 29 45 74
ชวงอายุ  30-39  ป 58 77 135
ชวงอายุ  40-49  ป 22 34 56
ชวงอายุ  50  ปขึ้นไป 14 4 18
รวม   283  ตัวอยาง 123 160 283
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ขาราชการตํ ารวจ  สายงานอํ านวยการและสายงานสนับสนุนหนวยปฏิบัติการ  ทีสั่งกัด
ภายในสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ ทีเ่ปนกลุมตัวอยาง  จ ํานวน  283  นาย แบงตามกองบังคับการตางๆ
ไดดังนี้
                              ตารางที่ 4.2  แสดงสงักัดตามกองบังคับการตางๆของกลุมตัวอยาง

กองบังคับการ
จํ านวน
นาย

กองการเงิน  (กง.) 112
กองพิสูจนหลักฐาน  (พฐ.) 57
กองบังคับการอํ านวยการโรงพยาบาลตํ ารวจ(รพ.
ตร.) 30
ศนูยปฏิบัติการสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ (ศปก.
ตร.) 27
กองกํ าลังพล  (กพ.) 34
กองการตางประเทศ  (ตท.) 23
                                      รวม 283
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กลุมตวัอยางมีรายไดหรือรายรับจากเงินไดประเภทตางๆดังนี้  คือ  เงนิเดือน  คาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รายไดพิเศษจากการประกอบอาชีพเสริมที่สุจริต  และรายได
ของคูสมรส (ถามี)    ดังนี้

                                ตารางที่ 4.3  แสดงรายไดของกลุมตัวอยาง

รายได
จํ านวน
นาย

รายไดตํ่ ากวา  10,000.-  บาท 126
รายไดตั้งแต  10,001 -  20,000.- บาท 132
รายไดตั้งแต  20,001 – 30,000.-  บาท 23
รายไดตั้งแต  30,001.-  บาท  ขึน้ไป 2

รวม 283

ตารางที่ 4.4  แสดงคาใชจายเฉล่ียตามระดับการศึกษา อายุและระดับชั้นยศ

                                                                                                                                 ( หนวย: บาท )
คาใชจายเฉลี่ยเฉลี่ยแบงตาม ประทวน สัญญาบัตร

1) ระดับการศึกษา     
1.1 สูงกวาปริญญาตรี  (2)    12,650 (34) 14,540.29
1.2 ปริญญาตรี (93) 10,476.58 (67) 13,400.15
1.3 ตํ่ ากวาปริญญาตรี (85) 11,419.29 (2) 10,500
2)อายุ    
2.1 ชวงอายุ 20-29 ป (50) 7,400 (24) 10,423.75
2.2 ชวงอายุ 30-39 ป (85) 11,354.55 (50) 13,802.20
2.3 ชวงอายุ 40-49 ป (31) 13,191.12 (25) 17,724
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2.4 ชวงอายุ 50 ปขึ้นไป (14) 16,157.14 (4) 16,450
3) ระดับชั้นยศ     
3.1 รอง ผกก.(พนัตํ ารวจโท)  - (8) 19,675
3.2 (สารวัตร (พนัตํ ารวจโท)  - (14) 19,450
3.3 สารวัตร (พนัตํ ารวจตรี)  - (14) 15,921.42
3.4 รองสารวัตร (รอยตํ ารวจเอก
ถึงรอยตํ ารวจตรี)  - (67) 11,351.94
3.5 ผูบังคับหมู ( ดาบตํ ารวจถึง (180) 10,945  -  
สิบตํ ารวจตรี)  
การบริโภคเฉล่ีย(c) 10,945.39  13,720.19  
N = 283 180  103  

  

หมายเหตุ:  ตวัเลขในวงเล็บคือ  จ ํานวนขาราชการตํ ารวจ (นาย)
ที่มา:  จากการคํ านวณ
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Std. Dev = 5254.50  

Mean = 11904.9

N = 283.00

ภาพที่ 4.2  แสดงระดับเงินเดือนเฉลี่ยของขาราชการตํ ารวจ

ที่มา:  จากการคํ านวณ

จํ านวนตัวอยาง 283
Mean 11,904.89

Median 10,500.00
Mode 7,280

Std. Deviation 5,254.496
Variance 27,609,727.346
Skewness 1.327

Std. Error of Skewness .145
Kurtosis 1.636

Std. Error of Kurtosis .289
Maximum
Minimum

31,750
4,000
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รายไดเฉล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ 11,904.89 บาทตอเดือน โดยเงินเดือนสูงสุด
31,750 บาทตอเดือน และตํ่ าสุดเทากับ 4,000 บาท และความเบของเสนการกระจายความถี่ของราย
ไดกลุมตวัอยางแสดงใหเห็นวารายไดของกลุมตัวอยางสวนมากจะอยูตํ่ ากวาคาเฉลี่ย โดยเบมาทาง
ขวา และกวารอยละ 10 ของตัวอยางมีรายไดสูงกวา 20,000 บาทตอเดือน โดยขณะที่ความโดงสูง
สุดของเสนการกระจายยังมีอยูใกลเคียงกับคาเฉลี่ยหรือรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญจะใกล
เคยีงกันและใกลกับคาเฉลี่ย

4.2  การวิเคราะหสภาพการใชจายของผูบริโภค
จากตารางที่ 4.4 หากพจิารณาการบริโภคแบงตามระดับการศึกษาของขาราชการทั้งสอง

กลุมพบวาในระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี และตํ่ ากวาปริญญาตรี ระดับการบริโภค
เฉลี่ยของขาราชการทั้งสองกลุมมีคาใกลเคียงกันแทบแตกตางกันไมมากนักซึ่งอาจเปนเพราะการ
บริโภคสวนใหญตองจายใหกับคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพเปนสวนมากในจํ านวนที่เทาๆกันเกือบทุก
เดือนเชนคาบริโภค-อุปโภค   คาสาธารณูปโภค  คาเดินทาง  คาอุปการะฯลฯ

สวนสํ าหรับตัวแปรอื่นๆที่สํ าคัญการศึกษาจะพบวาระดับการศึกษาไมไดมีผลมากนักตอ
การบริโภค เนือ่งจากโครงสรางของคาใชจายสวนใหญของกลุมตัวอยาง  คอืคาใชจายที่จํ าเปนในชีวิต
ประจํ าวัน  ซ่ึงก็คือปจจัยส่ี   ดงันัน้ไมวาจะอยูในการศึกษาระดับใดก็ยอมตองการบริโภคในปจจัยส่ี
เหมือนๆกัน  สวนการบรโิภคนอกเหนือความจํ าเปนในการดํ ารงชีพนั้นอาจแตกตางกันมากบางนอย
บางตาม ความชอบ  และรสนิยมของแตละบุคคล   เชนคาใชจายเพื่อความบันเทิง  เปนตน

แตหากพิจารณาจากการบริโภคเฉลี่ยที่แบงตามชวงอายุ จะเห็นไดอยางชัดเจนวายิ่งชวง
อายุสูงขึ้น การใชจายเพื่อการบริโภคมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นตามชวงอายุเชนกัน  ซ่ึงเปนเพราะเมื่ออายุ
สูงขึน้รายไดยอมมากขึ้นฉะนั้นการบริโภคจึงสูงขึ้นดวยซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีของ Keynes   นอกจากนี้
การที่ชวงอายุสูงขึ้นการบริโภคมากขึ้นเพราะการสมรส   มีครอบครัวตองอุปการะเลี้ยงดู บุตร  ธิดา   
ผูพึ่งพิง  ถาผูถูกอุปการะเหลานั้นยังมิไดอยูในวัยแรงงานก็จะยิ่งทํ าให การบริโภคสูงขึ้น ซ่ึงขนาดของ
ครอบครัวก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหการบริโภคสูงขึ้น  ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวในบทที่  2

เมื่อพิจารณาการบริโภคเฉลี่ยตามระดับชั้นยศเห็นไดวาในระดับรองผูกํ ากับมีคาใชจาย
เฉล่ียสูงที่สุดคือ 19,675 บาทและ ลดหล่ันกนัลงมาตามระดับชั้นยศซึ่งเรียงจากชั้นยศมากไปสูช้ันยศ
นอยคือระดับสารวัตร  19,450   บาทและ 15,921.42   บาท   ระดับรองสารวัตร 11,351.94  บาทและ
สุดทายระดับผูบังคับหมู 10,945  บาท    ทัง้นีเ้นือ่งจากการที่มียศสูงขึ้นคาใชจายก็มากขึ้นตามรายได  
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วยัวุฒิ และตํ าแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้น  เชนคาใชจายในการปฏิบัติงาน  คาใชจายทางสังคมเพราะ
เปนที่รูจัก มบีุคคลนับหนาถือตามากขึ้น   การบริโภคจึงสูงขึ้น

จากการศึกษาพบวาอายุและระดับชั้นยศมีความสัมพันธกับการบริโภคในทิศทางเดียวกัน
คือ  เมื่อมีอายุ  และ ระดับชั้นยศสูงขึ้น การบริโภคก็จะสูงขึ้นตามดวย  คอืขาราชการตํ ารวจจะมีรายได
มากขึ้นตามชวงอายุที่มากขึ้น   เนือ่งจากรายไดของขาราชการตํ ารวจทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตรนี้
ขึน้ตามขั้นของเงินเดือน    โดยปกตแิลวในหนึ่งปงบประมาณขาราชการตํ ารวจจะไดขั้นโดยเฉลี่ยแลว
คอืปละขั้นเปนเงินโดยประมาณ คือ  หารอยบาท/ขั้น ทัง้นีม้คีวามแตกตางของรายไดอยูที่จํ านวนขั้นที่
ไดรับในแตละปดวย  เชน  หากมผีลการทํ างานดีอาจไดรับการพิจารณาไดถึง  1.5 – 2 ขั้น ซ่ึงทํ าใหได
รับเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ก็ขึ้นกับระยะเวลาที่ขาราชการตํ ารวจแตละนายเขามารับราชการ
อีกดวย  หากรับราชการมานานยอมไดรับขั้นสูงกวาขาราชการตํ ารวจที่เพิ่งเขารับการบรรจุทั้งชั้น
ประทวนและสัญญาบัตร   ฉะนัน้รายไดของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรมีความ
แตกตางกันโดยขึ้นกับชวงอายุ  สํ าหรับขาราชการชั้นประทวนรายไดเฉล่ียจะตํ่ ากวาระดับสัญญาบัตร 
เพราะระดบัเงินเดือนเริ่มตนและขั้นเงินเดือนที่เพิ่มในแตละปจะตางกัน โดยช้ันสัญญาบัตรจะมีอัตรา
ที่สูงกวา อยางไรกต็ามในความเปนจริงรายไดของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนบางนายโดยเฉพาะผู
รับราชการมานานหลายปอาจจะสูงกวาเงินเดือนของชั้นสัญญาบัตรบางนาย โดยเฉพาะผูมีอายุราช
การออนกวามาก

ตารางแสดงที่  4.5  แสดงคาเฉล่ียคาใชจายแยกตามแตละประเภท และลํ าดับตามความสํ าคัญของ       
การใชจาย   รายไดและหนี้สินของขาราชการ ตํ ารวจทั้ง 2 กลุม

คาเฉล่ีย
ชั้น

ประทวน รอยละ คาเฉล่ีย
ชั้น

สัญญาบัตร รอยละ
1)คาใชจายบริโภค 2,989.81 27.31 1)คาใชจายบริโภค 3,643.69 26.55
2)คาใชจายผูพึ่งพิง 1,708.89

15.61
2)คาใชจายการเดิน
ทาง

1,820
13.26

3)คาใชจายการเดิน
ทาง

1,344.67
12.28

3)คาใชจายผูพึ่งพิง 1,786.41
13

4)คาใชจายพักผอน
หยอนใจ

1,073.78
9.8

4 ) ค  า ใ ช  จ  า ย
สาธารณูปโภค

1,405.34
10.24
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5 ) ค  า ใ ช  จ  า ย
สาธารณูปโภค

1,023.31
9.34

5)คาใชจายพักผอน
หยอนใจ

1,259.42
9.17

6)คาใชจายอุปโภค 903.83
8.25

6)คาใช จ ายเสื้อผ า
เครื่องประดับ

999.51
7.28

7)ค าใช จ ายเสื้อผ า
เครื่องประดับ

747.22
6.82

7 ) ค  า ใ ช  จ  า ย ง า น
สังคม

800
5.83

8)คาใชจายงานสังคม 603.33 5.51 8)คาใชจายอุปโภค 776.7 5.66
9 ) ค  า ใ ช  จ  า ย ก า ร
ปฏิบัติงาน

285.01
2.6

9)คาใชจายสินคาคง
ทน

724.27
5.27

10)คาใชจายสินคาคง
ทน

266.06
2.43

1 0 )ค  า ใช  จ  า ยการ
ปฏิบัติงาน

504.85
3.67

คาใชจายรวม 10,945.90 100 คาใชจายรวม 13,720.19 100
รายได 18,241.67  รายได 24,651.88  
หนี้สินเฉล่ียตอเดือน 17,158.28  หนี้สินเฉล่ียตอเดือน 19,117.15  

ที่มา:  จากการคํ านวณ
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงรายไดเฉลี่ยและคาใชจายเฉลี่ยแยกตามประเภทของคา

ใชจายตางๆ  ของขาราชการตํ ารวจทั้งสองกลุมจะเห็นไดวาขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตรมีคาเฉลี่ย
ในการบริโภคมากกวาขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนโดยสวนใหญ  เชน คาใชจายในการบริโภค  คา
ใชจายสาธารณูปโภค  คาใชจายในการเดินทาง  หรือคาใชจายงานสังคม  รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ  
เปนตน   ทัง้นีเ้นือ่งจากขาราชการตํ ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรมีระดับชั้นยศที่สูงกวาจึงมีรายไดมาก
กวาทํ าใหมีความสามารถในการบริโภคไดมากกวา ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนซึ่งก็เปนไปตาม
ทฤษฎีดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2

หากพิจารณาถึงความจํ าเปนในการบริโภค จะพบวาการบริโภคสวนใหญของขาราชการ
ทั้งสองกลุมจะมีความจํ าเปนในการบริโภคปจจัยส่ี อันไดแก การบริโภคอาหาร  เครื่องอุปโภค  
เครื่องนุงหม  คาสาธารณูปโภค   ทีอ่ยูอาศัย  สินคาคงทน  รวมถึงคาใชจาประจํ าอ่ืนๆเชน คาอุปการะ
เล้ียงดู   คาใชจายในการเดินทาง  ฯลฯ  เปนสวนมากซึ่งเปนสิ่งที่จํ าเปนตอการดํ ารงชีวิตเห็นไดวาคา
ใชจายสวนมากอยูในคาใชจายเพื่อการบริโภคเปนอันดับหนึ่ง  คดิเปนสัดสวนเทากับ  0.27  หรือรอย
ละ  27  ตอคาใชจายทั้งหมดของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน  และคิดเปนสัดสวนเทากับ 0.26หรือ
รอยละ  26  ตอคาใชจายทั้งหมดของขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร

DPU



47

พิจารณาคาใชจายของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนที่รองลงมาเปนคาใชจายอุปการะผู
พึง่พิงคิดเปนสัดสวนเทากับ  0.15  หรือรอยละ  15  และคาใชจายในการเดินทางคิดเปนสัดสวนเทา
กับ 0.12   หรือรอยละ  12  ตอคาใชจายรวม ตามลํ าดับ   ในสวนของขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร
คาใชจายที่รองลงมาไดแก  คาใชจายในการเดินทางคิดเปนสัดสวนเทากับ  0.132 หรือรอยละ 13.2  
และคาใชจายอุปการะผูพึ่งพิงคิดเปนสัดสวนเทากับ  0.13 หรือรอยละ 13  ตอคาใชจายรวม ซ่ึงคาใช
จายเหลานี้ เปนคาใชจายที่คอนขางคงที่เปลี่ยนแปลงนอย ซ่ึงมคีวามจํ าเปนตองใชจายเปนประจํ าและ
บริโภคอยูเสมอ  นอกจากนี้ในสวนของหนี้สินขาราชการชั้นสัญญาบัตรก็มีจํ านวนมากกวาชั้น
ประทวนเปนจํ านวน 19,117.15  บาท และ17,158.28   บาท  ตามลํ าดับ

4.3  การวิเคราะหการบริโภคของขาราชการตํ ารวจตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes
การศึกษาการบริโภคของขาราชการตํ ารวจระหวางขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและขา

ราชการตํ ารวจสัญญาบัตรตามแนวคิดของ Keynes  ทีว่าเมื่อรายไดสูงขึ้นคา APC  กจ็ะลดลง  ซ่ึง
แสดงถึงคาของ  MPC  จะนอยกวาคาของ APC  เสมอ โดยจะท ําการทดสอบทั้งภาพรวมและในแตละ
ระดับชั้นยศ  ดังนี้

ก)  การทดสอบในภาพรวม   ตามตารางที่ 4.6  แสดง  รายได  คาใชัจายเฉลี่ย และสัดสวนของคาใช
จายเฉลี่ยขาราชการตํ ารวจทั้งหมด
ตารางที่ 4.6  แสดงรายได  คาใชัจายเฉล่ีย  และ  สดัสวนของคาใชจายเฉล่ียตอรายไดเฉล่ียขาราชการ

ตํ ารวจทั้งหมด

ขาราชการตํ ารวจทั้งหมด
N=283  รายได คาใชจาย

สัดสวนคาใช
จายตอรายได

(c/y)

1) กลุมสูงกวาคาเฉลี่ย 35,350.00 16,367.00 0.462

N=101    

2) คาเฉลี่ย 20,574.71 11,955.62 0.58

3) กลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย 12,375.24 9,507.55 0.768
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N=182    

    ที่มา:  จากการคํ านวณ

ตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes กลาววา รายไดเปนตัวกํ าหนดการบริโภค ซ่ึงการ
เปลีย่นแปลงรายไดจะทํ าใหการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน   แตการเปลี่ยนแปลงของ
ระดบัการบริโภคจะตองมีคานอยกวา ระดับการเปลี่ยนแปลงของรายได  กลาวคือ  เมื่อรายไดที่
สามารถใชจายไดเพิ่มขึ้น  การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นดวย แตจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มขึ้น
ของระดับรายไดและ อัตราสวนระหวางรายจายเพื่อการบริโภคกับรายไดที่สามารถใชจายได (คา 
APC) นัน้     อาจมีคาสูงกวา  หรือเทากับ  หรือนอยกวาหนึ่งก็ได  และเมื่อระดับรายไดที่สามารถใช
จายไดสูงขึ้น คา APC จะลดลง   หากระดับรายไดยังสูงขึ้นเรื่อยๆ  คา APC  กจ็ะลดลงเรื่อยๆเชนกัน
แตไมเทากับศูนยเพราะเหตุที่วา  ไมวาบุคคลจะเปนผูมีรายไดหรือไม กย็งัจํ าเปนตองบริโภคเพื่อ
ด ํารงชีพอยูจํ านวนหนึ่งเสมอ  เชนปจจัยส่ี  เปนตน

จากตารางขางตนหากพิจารณารายไดและคาใชจายเฉลี่ยของกลุมที่สูงกวาคาเฉลี่ยจะพบ
วาคา c/y  ของกลุมที่สูงกวาคาเฉลี่ย  จะมีคา c/y ลดตํ่ าลงกวา  คา c/y  ณ  คาเฉลี่ย  มีคาเทากับ  0.462  
ซ่ึง c/y  ณ  คาเฉลี่ย  มีคาเทากับ 0.58   สวนกลุมที่ตํ่ ากวาคาเฉลี่ย จะมีคาc/y  สูงขึ้นกวาคาเฉลี่ยเทา
กับ  0.768   ซ่ึง เปนไปตามทฤษฎีที่วา เมือ่ระดับรายไดเพิ่มขึ้น คา APC (c/y) จะลดลง เหน็ไดจาก
รายไดเฉล่ียของกลุมที่สูงกวาคาเฉลี่ย มรีายไดเฉล่ียเทากับ 35,350.00  บาท  คาc/y  มีคาลดลง   สวน
กลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย  รายไดเฉล่ีย เทากับ12,375.24  บาท คา  c/y  มีคาสูงขึ้น และคาc/y   ของกลุมที่
ตํ่ ากวาคาเฉลี่ย (กลุมจน)จะมี  คา  c/y  มากกวา  กลุมที่สูงกวาคาเฉลี่ย (กลุมรวย)  เสมอ  ผลการ
ศกึษาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีขางตน

ข)  การทดสอบในระดับชั้นประทวน
ตารางที่ 4.7  แสดง รายได  คาใชจายเฉล่ีย   และสดัสวนของคาใชจายเฉล่ียตอรายไดเฉล่ีย             

ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน
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    ที่มา:  จากการคํ านวณ

พจิารณาในกลุมขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนดวยกันคา c/y เฉลี่ยโดยรวมของกลุมนี้ มี
คาเทากับ  0.6   กลุ มทีม่ีรายไดเฉล่ียสูงกวาคาเฉลี่ย(กลุมรวย) มคีาใชจายเฉลี่ยสูงกวามากโดยมีคาใช
จายเฉลี่ยเทากับ  14,790.23  บาท  และมีคา  c/y  เทากับ  0.51  ซ่ึงคา c/y  ของกลุมนี้ตํ่ ากวาคา c/y   
เฉล่ีย  สวนกลุมที่มีรายไดตํ่ ากวาคาเฉลี่ย(กลุมจน)  มคีาใชจายเฉลี่ย ตํ ่ากวามาก โดยมีคาใชจายเฉลี่ย
เทากับ 8,441.78   บาท   และมีคา  c/y  เทากับ  0.75    ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีที่วาเมื่อ เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น 
คา  c/y  จะลดลง  และคา  c/y   ของกลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย(กลุมจน)จะมีคา c/y  มากกวา  กลุมสูงกวาคา
เฉล่ีย(กลุมรวย)
ค)  การทดสอบในระดับชั้นสัญญาบัตร
 ตารางที่  4.8  แสดง  รายได  คาใชจายเฉล่ีย และ  สดัสวนของคาใชจายเฉล่ียตอรายไดเฉล่ียขาราช

การ ต ํารวจชั้นสัญญาบัตร

ขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร N=103  รายได คาใชจาย

สัดสวนคา
ใชจายตอ
รายได(c/y)

1) กลุมสูงกวาคาเฉลี่ย  N=41       41,421.46      17,402.68 0.42

ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน  N=180 รายได  คาใชจาย

สัดสวนคาใช
จายตอรายได

(c/y)

1) กลุมสูงกวาคาเฉลี่ย  N=71 29,058.45 14,790.23 0.51

2) คาเฉลี่ย 18,241.67 10,945.90 0.6

3) กลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย  N=109 11,195.88 8,441.78 0.75DPU
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2) คาเฉลี่ย       24,651.88      13,720.19 0.55

3) กลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย  N=62       13,562.32      11,285.00 0.83

ที่มา:  จากการคํ านวณ

พจิารณาในกลุมขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร  คา  c/y เฉล่ียโดยรวมของกลุมนี้ มีคา
เทากับ  0.55  กลุมที่มีรายไดเฉล่ียสูงกวาคาเฉลี่ย(กลุมรวย)  มคีาใชจายเฉลี่ยสูงกวามากโดยมีคาใชจาย
เฉล่ียเทากับ  17,402.68  บาท  และมีคา  c/y  เทากับ 0.42   ซ่ึงคา c/y  ของกลุมนี้ตํ่ ากวาคา c/y เฉล่ีย  
สวนกลุมที่มีรายไดตํ่ ากวาคาเฉลี่ย (กลุมจน)  มคีาใชจายเฉลี่ย ตํ ่ากวา  โดยมีคาใชจายเฉลี่ยเทากับ  
11,285.00  บาทและมีคา  c/y  เทากับ  0.83   ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเชนเดียวกันวาเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น 
คา APC (c/y)  จะลดลง  และคา  APC  ของกลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย(กลุมจน)จะมีคา  APC มากกวา  กลุม
สูงกวาคาเฉลี่ย (กลุมรวย)

สรุป
จากการวิเคราะหของการใชจายตอรายไดในแตละกลุมชั้นยศ  และภาพรวมแลวจะพบวา  

แนวคิดของการบริโภคตามทฤษฎีของ  Keynes  ยงัคงสามารถอธิบายไดวาผูที่มีรายไดสูงขึ้นจะมีคา 
APC  ลดลง คือคาของ  MPC  <   APC  เสมอ ณ  ทกุระดับรายได  ซ่ึงแมแตการวิเคราะหในระหวาง
ช้ันยศ  (ประทวนและสัญญาบัตร)  กจ็ะพบขอสรุปเชนเดียวกัน  โดยในตารางที่ 4.8  และ 4.9 จะพบ
วารายไดเฉล่ียของขาราชการตํ ารวจในชั้นประทวนจะมีรายไดนอยกวาชั้นสัญญาบัตร  ในขณะที่คา 
APC (c/y) จะสูงกวา  กลาวคือรายไดของเฉลี่ยของขาราชการตํ ารวช้ันประทวนเทากับ  18,241.67  
บาท/เดือน  ในขณะที่คา   APC (c/y) ของขาราชการตํ ารวจระดับประทวนเทากับ  0.6  เทียบกับคา 
APC(c/y)  ที่ 0.55  ของขาราชการตํ ารวจระดับชั้นสัญญาบัตร

4.4  การวิเคราะหพฤติกรรมและปจจัยท่ีกํ าหนดการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ
การวิเคราะหพฤติกรรมและปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  ในการ

ศึกษาครั้งนี้จะกํ าหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยที่คาดวานาจะมีผลตอการบริโภคของขาราชการตํ ารวจอัน
ประกอบดวย  รายไดที่สามารถใชจายได (Y)  สินทรัพยถาวร (FA)  สินทรัพยหมุนเวียน/ทางการเงิน 
(CA)   ขนาดของครัวเรือน (SIZE) ระดับชั้นยศ (RANK)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู  (R)  ตามแนวคิดและขอ
สมมติฐานที่ปรากฎในบทที่  2
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การคํ านวณสมการการบริโภคของขาราชการตํ ารวจโดยวิธีการถดถอยเชิงซอน  
(Multiple  Regression  Analysis)  ซ่ึงสามารถประมาณคาไดจากวิธีกํ าลังสองนอยที่สุด (Ordinary  
Least  Square  Method  : OLS  )  รวมทัง้วิธีการคํ านวณตามวิธีการ  Stepwise  Selection  เพื่อหาตัว
แปรที่มีนัยสํ าคัญทางสถิติของสมการการบริโภคดังกลาว  จะพบวาสมการที่มีความเหมาะสมที่จะ
อธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจทั้งหมด  คือ

                                           C  =  6207.010 +  0.204Y  +  0.001 FA +  403.434 SIZE                  (4.1)
                                                      (9.149)        (8.323)       (3.214)          (2.501)
                                            R2  =  0.330    adjusted- R2  = 0.323     F- Stat  =  45.756
                                                          โดยคาในวงเล็บคือ คา  t-statistic

จากสมการขางตนจะเห็นไดวาคาสัมประสิทธิ์คงที่ของการบริโภคเมื่อรายไดเทากับศูนย
หรือจุด a   (Autonomous  Consumption  =  Ca ) มคีาที่คอนขางสูงซ่ึงมีคาเทากับ  6207.010  แสดงให
เห็นวาการใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจจะเปนการใชจายในสินคาที่มีความจํ าเปนตอ
การดํ ารงชีพเปนอยางมาก   นอกจากนี้เปนคาใชจายที่คอนขางคงที่ ทีจ่ะตองจายในแตละเดือน เชน
รายจายประจํ า และมีจํ านวนที่สูง  เมือ่เทียบกับรายได  ซ่ึงจะเหน็ไดจากสัดสวนของคาใชจายที่จํ าเปน
ตอการดํ ารงชีพฯตอคาใชจายรวม ในขณะที่ผลของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการพบวาคา
ใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจมีความสัมพันธกับรายไดในเชิงบวก  ณ ระดับความเชื่อ
มั่นรอยละ 99  ซ่ึงหมายความวา  ถารายไดเพิ่มขึ้น  1 บาท  แลว  คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราช
การตํ ารวจจะเพิ่มขึ้น 0.204   บาท/เดือน  กลาวคือ เมือ่ขาราชการตํ ารวจมีรายไดมากขึ้นการบริโภคก็
จะมากขึ้นดวยตามทฤษฎีของ  Keynes  โดยมีคา Marginal Propensity to Consume (MPC) ที่ 0.204

คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจมีความสัมพันธกับสินทรัพยถาวรในเชิง
บวก  ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  ซ่ึงหมายความวา  ถาสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น  1 บาท  แลว  คาใช
จายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจจะเพิ่มขึ้น 0.001 บาท/เดือน  กลาวคือเมื่อขาราชการตํ ารวจ
จะมสิีนทรัพยถาวรมากขึ้นการบริโภคก็จะมากขึ้นดวย แตกจ็ะมีอิทธิพลตอการบริโภคนอยกวารายได

คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจมีความสัมพันธกับขนาดของครัวเรือนใน
เชิงบวก  ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  ซ่ึงหมายความวา  ถาขนาดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น  1  คน  
แลว  คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจจะเพิ่มขึ้น  403.434  บาท/เดือน  กลาวคือเมื่อขา
ราชการตํ ารวจจะมีขนาดของครอบครัวใหญขึ้นการบริโภคก็จะมากขึ้นดวย
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สมการขางตนสามารถอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรไดกวารอยละ 33 โดยตัว
แปรอิสระที่นํ ามาอธิบายไดแก รายได   สินทรัพยถาวร  ขนาดของครัวเรือน  ไดอยาง มีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99    ดังนั้น  สมการนี้จึงเปนสมการที่สามารถอธิบายถึงปจจัย
ตางๆที่มีอิทธิพลตอคาใชจายรวมในการบริโภคไดอยางดี

ตารางที่  4.9  แสดงสัดสวนของคาใชจายเพือ่การดํ ารงชีพและนอกเหนือการดํ ารงชีพตอคาใชจาย
รวม และตอรายได

สดัสวนของคาใชจายตอคาใชจายรวม
ขาราชการตํ ารวจ
ชั้นประทวน

ขาราชการตํ ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร

คาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพ 0.51 0.51
คาใชจายนอกเหนือการดํ ารงชีพ 0.49 0.49
สดัสวนของคาใชจายตอรายได   

คาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพ 0.3 0.28
คาใชจายนอกเหนือการดํ ารงชีพ 0.29 0.27
หนี้สินและเงินออม 0.41 0.45

ที่มา:  จากการคํ านวณ
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงสัดสวนระหวางคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพรวมถึงคาใช

จายประจํ า(เชน คาใชจายอุปโภค  บริโภค  สาธารณูปโภค  คาเดินทาง  คาอุปการะผูพึ่งพิง  คาผอน
สินคา ฯลฯ)และคาใชจายนอกเหนือจากการดํ ารงชีพ ( คาใชจายทางสังคม  คาเสื้อผา-เครื่องประดับ  
คาพักผอนหยอนใจ  ความบันเทิงตาง ๆ ฯลฯ) ตอ คาใชจายรวม พบวา  สัดสวนระหวางคาใชจายเพื่อ
การดํ ารงชีพฯ ตอคาใชจายรวมของทั้งกลุมขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรไมแตกตาง
กนัซึ่งคิดเปนสัดสวน  0.51  หรือเทากับ  51%  ของคาใชจายรวม แสดงใหเห็นถึงคาใชจายเพื่อการ
บริโภคของขาราชการตํ ารวจโดยสวนมากอยูในคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพและคาใชจายประจํ าในชีวิต
ประจํ าวันเปนจํ านวนมาก   สวนคาใชจายนอกเหนือจากการดํ ารงชีพ กม็สัีดสวนที่สูงใกลเคียงกัน  ซ่ึง
มจีํ านวน  0.49  หรือคิดเปน  41%  ของคาใชจายรวมทั้งหมด

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนระหวางคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพรวมถึงคาใชจายประจํ าและคา
ใชจายนอกเหนือจากการดํ ารงชีพ ตอรายไดแลว  พบวาสดัสวนระหวางคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพฯ 
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ตอ รายไดของกลุมขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร มจีํ านวน ใกลเคียงกัน  คือ 0.3  และ
0.28  ตามลํ าดับ  หรือเทากับ 30%  และ  28 %  ของรายได  และสดัสวนระหวางคาใชจายนอกเหนือ
จากการดํ ารงชีพตอรายได ของกลุมขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร มจีํ านวน0.29  และ  
0.27  หรือเทากับ  29 % และ 27 %  ของรายได ตามลํ าดับ  ซ่ึงหากพิจารณารวมคาใชจายทั้งสอง
ประเภทนี้ตอรายไดแลว   พบวามีสัดสวนเกินครึ่งของรายไดทั้งหมดทั้งกลุมของขาราชการตํ ารวจชั้น
ประทวนและสัญญาบัตร    สวนตางของสัดสวนระหวางคาใชจายกับรายไดนี้จะอยูในหนี้สินและเงิน
ออมอีกสวนหนึ่งคิดเปนสัดสวน  0.41  และ  0.45  หรือเทากับ  41%  และ  45%  ของขาราชการ
ต ํารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรตามลํ าดับ

จากผลการศึกษานี้ไดสนับสนุนคาสัมประสิทธิ์คงที่ของสมการ(4.1)  ที่วา ขาราชการ
ตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรตางก็มีคาใชจายเพื่อการบริโภคอยูในคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพ
รวมถึงคาใชจายประจํ า อยูเปนจ ํานวนมากทั้งในคาใชจายรวมและในรายได  และเปนสัดสวนที่ไม
แตกตางกันมากนัก

เพื่อทดสอบวาคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพฯมีความสัมพันธกับปจจัยตางๆหรือไมจึงได
ทดสอบและผลปรากฎออกมาตามสมการ  ดังนี้

                                                Cเพ่ือการดํ ารงชีพ  =  3155.456 +  0.132Y                                               (4.2)
                                                                             (7.510)       (7.915)

               R2  =  0.235     adjusted- R2  =  0.230      F- Stat  =  43.087
                                      โดยคาในวงเล็บคือ คา  t-statistic

ผลของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการพบวาคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพฯ ของขา
ราชการตํ ารวจมีความสัมพันธกับรายไดในเชิงบวก  ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  ซ่ึงหมายความ
วา  ถารายไดเพิ่มขึ้น  1 บาท  แลว  คาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพฯของขาราชการตํ ารวจจะเพิ่มขึ้น  0.132   
บาท/เดือน  กลาวคือ เมือ่ขาราชการตํ ารวจมีรายไดมากขึ้นคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพฯ กจ็ะมากขึ้นดวย  
อยางไรก็ตามก็ไมนาแปลกใจที่คา  Marginal  Propensity  to  Consume  (MPC)  ของการบริโภค
ประเภทนี้ของขาราชการตํ ารวจจะมีคานอยเพียงประมาณ  0.132  เทานั้น  เพราะหากรายไดเพิ่มขึ้น
การบรโิภคในสวนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามรายไดแตไมมากนัก  ซ่ึงการใชจายขั้นพื้นฐานอาจจะ
สูงขึ้นหรือการใชของใชในชีวิตประจํ าวันที่ดีขึ้น แตกไ็มมากนักเพราะสิ่งของเหลานี้จะมีการบริโภค
อยูแลวในระดับหนึ่งถึงแมรายไดจะเปนเทาไหรก็ตาม เพียงแตจะปรับระดับใหดีขึ้นเมื่อมีฐานะดีขึ้น
บางเล็กนอยจากที่จํ าเปนตองบริโภคอยูแลว
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จากผลการศึกษาขางตนเราจะทํ าการศึกษาตอถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอคาใชจายในการ
ดํ ารงชีพในแตละระดับชั้นยศทั้งขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรวามีความแตกตางกัน
หรือไม    ดังนี้

ในระดับขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน

 Cเพ่ือการดํ ารงชีพ  =  2124.666 +  0.136Y  +   339.806 SIZE                     (4.3)
                                                                        (3.819)       (5.877)       (2.638)
                                     R2  =  0.224        adjusted- R2  =  0.216      F- Stat  =  25.611
                                                    โดยคาในวงเล็บคือ คา  t-statistic

ผลของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการพบวาคาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราช
การตํ ารวจชั้นประทวน  มคีวามสัมพันธกับรายไดในเชิงบวก  ณ ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 99  ซ่ึง
หมายความวา  ถารายไดเพิ่มขึ้น  1 บาท  แลว  คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจชั้น
ประทวนจะเพิ่มขึ้น 0.136  บาท/เดือน  กลาวคือ เมือ่ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนมีรายไดมากขึ้นการ
บริโภคก็จะมากขึ้นดวย

คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนมีความสัมพันธกับขนาดของ
ครัวเรือนในเชิงบวก  ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  ซ่ึงหมายความวา  ถาขนาดของครัวเรือนเพิ่ม
ขึ้น  1  คน  แลว  คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจจะเพิ่มขึ้น 339.806  บาท/เดือน  กลาว
คอืเมือ่ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนมีขนาดของครอบครัวใหญขึ้นการบริโภคก็จะมากขึ้นดวย

ในระดับขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร

Cเพ่ือการดํ ารงชีพ  =  3826.895 +  0.129Y   (4.4)
                                                                      (4.594)       (4.789)
                            R2  =  0.185        adjusted- R2  =  0.177     F- Stat  =  22.937
                                           โดยคาในวงเล็บคือ คา  t-statistic

ผลของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการพบวาคาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราช
การตํ ารวจชั้นสัญญาบัตรพบวา  มคีวามสัมพันธกับรายไดในเชิงบวก  ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
99  ซ่ึงหมายความวา  ถารายไดเพิ่มขึ้น  1 บาท  แลว  คาใชจายเพื่อการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ
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ช้ันสัญญาบัตรจะเพิ่มขึ้น  0.129  บาท/เดือน  กลาวคือ เมื่อขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตรมีรายได
มากขึ้นการบริโภคก็จะมากขึ้นดวย

จากสมการ  (4.3) และ (4.4) พจิารณาคา MPC รายไดของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวน
และสัญญาบัตรพบวา MPC   ณ  ระดบัรายไดสูงจะมีคาตํ่ ากวา MPC  ณ ระดบัรายไดตํ่ า  MPCคนจน >  
MPCคนรวย    เนือ่งจากรายไดนอยแตจํ าเปนตองบริโภคเหมือนกัน คา MPCคนจน  จงึมากกวาคนรวย  
เห็นไดวา  คา  MPC  ของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนมีคาตํ่ ากวาสัญญาบัตร  ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎี
ดงัที่กลาวมาแลวในบทที่  2

เมื่อพิจารณาคา  Autonomous  Consumption  =  Ca ของสวนที่เปนการใชจายเพื่อการ
ดํ ารงชีพ ทัง้ขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรพบวามีคาสูง   มีคาเทากับ   2124.666   และ  
3826.895  ตามลํ าดับแสดงวาขาราชการตํ ารวจทั้งสองกลุมนี้มีคาใชจายเพื่อการบริโภคเปนคาใชจายที่
มคีวามจํ าเปนตอการดํ ารงชีพเปนอยางมาก   และเปนคาใชจายที่คอนขางคงที่ ทีจ่ะตองจายในแตละ
เดอืนและมีจํ านวนที่สูง เชนรายจายประจํ า  ดงัตารางที่ 4.5  ซ่ึงผลการศึกษาสมการที่  (4.3) และ (4.4)  
สอดคลองกับสมการที่ (4.1) ขางตน  นอกจากนี้คาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพของขาราชการตํ ารวจชั้น
สัญญาบัตรที่มีมากกวาชั้นประทวนอาจจะเปนเพราะขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตรมีรายไดโดย
เฉลี่ยสูงกวาชั้นประทวน  การใชจายเพื่อการดํ ารงชีพถึงแมจะเหมือนกันในทั้งสองกลุมแตกลุมที่มีราย
ไดสูงนั้นมักจะใชของที่มีราคาสูงกวา/หรือเกรดดีกวา

สรุป  จากผลการศึกษาขางตนพบวาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคตามทฤษฎีของ Keynes   
คือ รายไดซ่ึงเปนปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคโดยตรง  รวมถึงสินทรัพยถาวร  ขนาดของครัวเรือน  
และระดับชั้นยศ  ซ่ึงเปนปจจัยกํ าหนดการบริโภคทางออม  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1  สรุป
จากการศึกษาสภาพการใชจายและพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  สาย

งานอํ านวยการ  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  โดยใชขอมูลจากการสํ ารวจโดยแบบสอบถาม เพื่อนํ ามา
วเิคราะหตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes   ทีว่ารายไดเปนตัวกํ าหนดโดยตรงของการบริโภค  สวน
ปจจยัอ่ืนๆเปนตัวกํ าหนดโดยออมของการบริโภค  ซ่ึงน ํามาสูแนวคิดหลักในการกํ าหนดสมมติฐาน
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  พบวา

5.1.1  การวิเคราะหสภาพการใชจายของผูบริโภค
จากการศึกษาคาใชจายเฉลี่ยของขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรพบวาใน

ช้ันสัญญาบัตรมีคาใชจายที่สูงกวาชั้นประทวน   โดยคาใชจายโดยเฉลี่ยของระดับชั้นประทวนเทากับ  
10,945  บาท และ สวนขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร  เทากับ  13,720.19  บาท ซ่ึงคาใชจายนี้จะเพิ่ม
ขึ้นตามอายุ  ระดบัชั้นยศและรายไดของขาราชการตํ ารวจ     คาใชจายโดยรวมของขาราชการตํ ารวจ
ทัง้สองกลุมนี้สวนมากอยูที่คาใชจายที่มีความจํ าเปนในการบริโภคปจจัยส่ี  ไดแก  อาหาร  เครื่อง
อุปโภค  เครื่องนุงหม   ฯลฯ

ในระดบัขาราชการตํ ารวจชั้นประทวนคาใชจายเพื่อการบริโภคคิดเปนรอยละ  27  ถัดมา
เปนคาใชจายเลี้ยงดูผูพึ่งพิงคิดเปนรอยละ  15  และคาใชจายในการเดินทางคิดเปนรอยละ  12  ตอคา
ใชจายรวม ตามลํ าดับ   สวนขาราชการตํ ารวจชั้นสัญญาบัตร คาใชจายเพื่อการบริโภคคิดเปนรอยละ  
26   ถัดมาคาใชจายในการเดินทางคิดเปนรอยละ 13.2 และเปนคาใชจายเลี้ยงดูผูพึ่งพิงคิดเปนรอยละ  
13  ตอคาใชจายรวม

 คาใชจายในปจจัยส่ีเปนสิ่งที่จํ าเปนตอการดํ ารงชีวิต  และคาใชจายประจํ าที่จํ าเปนตอง
จายในทุกๆเดือน เชน  คาสาธารณูปโภค  คาอุปการะผูพึ่งพิง  ซ่ึงคาใชจายเหลานี้เปนคาใชจายที่คงที่
แนนอนเปลี่ยนแปลงนอย  และยงัมีความจํ าเปนตองบริโภคและใชอยูเสมอ
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5.1.2    การวิเคราะหการบริโภคของขาราชการตํ ารวจตามแนวคิดทฤษฎีของ  Keynes
ผลจากการศึกษาการใชจายตอรายไดของขาราชการตํ ารวจในภาพรวมพบวา  แนวคิดของ

การบริโภคตามทฤษฎีของ  Keynes  ยงัคงสามารถอธิบายไดวาผูที่มีรายไดสูงขึ้นจะมีคา APC  ลดลง 
คือคาของ  MPC  <   APC  เสมอ ณ  ทกุระดับรายได   พจิารณาจากคา APC ของกลุมสูงกวาคาเฉลี่ย
พบวารายไดเทากับ  35,350 บาท มีคา APC เทากับ  0.462    สวนกลุมตํ่ ากวาคาเฉลี่ย  รายไดกับ  
12,375.24  บาท   มีคา APC เทากับ  0.768   เปนตน

 ซ่ึงแมแตการวิเคราะหในระหวางชั้นยศ  (ระดบัประทวนและสัญญาบัตร)  กจ็ะพบขอ
สรุปเชนเดียวกัน  พบวารายไดเฉล่ียของขาราชการตํ ารวจในชั้นประทวนจะนอยกวาชั้นสัญญาบัตร 
รายไดเฉล่ียเทากับ  18,241.67  บาท  มีคา  APC เทากับ 0.6  สวนชั้นสัญญาบัตร มรีายไดเฉล่ียเทากับ  
24,651.88  บาท คา APC  เทากับ  0.55   เหน็ไดวาคา APC ของชั้นประทวนสูงกวาชั้นสัญญาบัตร

และเมื่อพิจารณาในระดับชั้นยศเดียวเดียวกันทั้งประทวนและสัญญาบัตรก็พบวากลุมที่มี
รายไดตํ่ ากวาคาเฉลี่ยจะมีคา  APC ทีสู่งกวากลุมรายไดสูงกวาคาเฉลี่ย  ดังนี้

1. ชั้นประทวน  กลุมรายไดตํ่ ากวาคาเฉลี่ยรายไดเทากับ  11,195  บาท  คา APC  เทากับ 
0.75   กลุมรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดเทากับ   29,058.45  บาท  มีคาAPC เทากับ
0.51  

2. ชั้นสัญญาบัตร  กลุมรายไดตํ่ ากวาคาเฉลี่ยรายไดเทากับ  13,562  บาท  คา APC  เทา
กับ  0.83  กลุมรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยรายไดเทากับ  41,421.46  บาท  มีคาAPC เทา
กับ  0.42

5.1.3  พฤตกิรรมและปจจัยท่ีกํ าหนดการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ
จากการศึกษาสมการคาใชจายของขาราชการตํ ารวจพบวาปจจัยที่กํ าหนดการบริโภคคือ  

รายได  สินทรัพยถาวรและขนาดของครัวเรือน คือ เมือ่รายไดเปลี่ยนแปลงไป  1 บาท  คาใชจายเพื่อ
การบริโภคจะเพิ่มขึ้น  0.204  บาทตอเดือน      สวนสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น  1  บาทแลวคาใชจายเพื่อ
การบริโภคจะเพิ่มขึ้น  0.001  บาทตอเดือน    ปจจัยตัวสุดทายที่มีผลคือขนาดของครัวเรือน  ถามี
จ ํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น  1  คนแลวคาใชจายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มขึ้น  403.434  บาทตอเดือน

สํ าหรับปจจัยในการกํ าหนดการบริโภคดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะอธิบายสมการการ
บริโภค อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเชื่อมั่นรอยละ     99     นอกจากนี้ยังพบวาทั้งขาราช
การตํ ารวจชั้นประทวนและสัญญาบัตรมีสัดสวนของคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพ รวมถึงคาใชจาย
ประจ ําตอคาใชจายรวมเปนจํ านวนมาก   คดิเปนสัดสวนรอยละ  51  ทัง้สองระดับชั้นยศ   และ  คาใช
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จายเพื่อการดํ ารงชีพตอรายไดคิดเปนรอยละ  30  และ รอยละ  28  ของชั้นประทวนและชั้นสัญญา
บัตร  ตามลํ าดับ  ดงัที่กลาวมาแลวในบทที่   4

5.2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
1)  จากการศึกษาพบวาขาราชการตํ ารวจมีคาใชจายเพื่อการดํ ารงชีพอยูเปนจํ านวนมาก

รวมทัง้คาใชจายประจํ าอ่ืนๆที่ตองจายในแตละเดือน และมีแนวโนมสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ผัน
ผวน    ดงันัน้เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอคาใชจาย  เหน็ควรสงเสริมใหขาราชการตํ ารวจสรางรายได
เสริมเพิ่มในทางสุจริตนอกเวลาราชการ  เชน  ขบัรถรับจางไมประจํ าทางหลังเลิกงาน   เปนเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตามบริษัทตาง  หรือรานขายทอง  ขายอาหาร  ขายประกัน  ขายสินคา  หรือทํ า
ธุรกิจอื่นๆที่ถนัดหรือตามความสามารถที่ทํ าได

หรือในกรณีที่มีความจํ าเปนเรงดวนในการใชเงิน  เชน  ประสบภัยธรรมชาติ  ฯลฯ หนวย
งานตนสังกัดของขาราชการตํ ารวจ  ควรมีงบประมาณรองรับเพื่อเปนสวัสดิการใหแกขาราชการ
ตํ ารวจกู  ในอตัราดอกเบี้ยที่ไมสูงมากนัก เปนการใหกูเพื่อความจํ าเปนอยางแทจริง

2)  ขาราชการตํ ารวจที่มีรายไดไมพอตอคาใชจายควรประหยัดและอดออม  รูจักวางแผน
ทางการเงิน   หนวยงานที่เกี่ยวของเชน  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ควรจัดสัมมนาวิธีการวางแผนทาง
การเงินใหแกขาราชการตํ ารวจทั้งหลาย  โดยเชิญเจาหนาที่ผูมีความชํ านาญจากสถาบันการเงินตางๆ
มาใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ช้ีใหเห็นประโยชนแหงการออมและโทษแหงการเปน
หนี้  เพือ่ปองกนัการเกิดหนี้สินจากความตองการบริโภคจนเกินกํ าลังฐานะของตนเอง

แนะนํ าวิธีการลงทุนเพื่อใหเงินออมมีดอกผลเพิ่มขึ้น  เพื่อจะไดมีเงินออมเก็บไวหลัง
เกษยีณอายุราชการเปนกอน  ขาราชการตํ ารวจและครอบครัวจะไดมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย   วิธี
การออมนั้นมีหลายวิธี   ไดแก  การเปนสมาชิก กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ(กบข.)  หรือเปน
สมาชกิสหกรณออมทรัพยของหนวยงานที่สังกัดอยู   หรือฝากเงินกับธนาคาร   หรือออมโดยการซื้อ
สลากออมสิน  หรือเลือกซื้อหนวยลงทุนอื่นๆที่มีความเสี่ยงไมสูงมากนักปลอดภัย  โดยเลือกซื้อกับ
สถาบันการเงินที่มั่นคง  หรือเปน สถาบันการเงินที่รัฐบาลเปนประกัน   เปนตน

3)  ด ําเนนิชีวิตตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียง    รัฐบาลและหนวยงานหรือองค
กรที่เกี่ยวของ  รวมถึงสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ควรทํ าการประชาสัมพันธ  เผยแผ  ความรูและหลัก
การด ําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํ าริเศรษฐกิจพอเพียง    เพือ่กระตุนใหขาราชการตํ ารวจมีจิตสํ านึกที่
จะดํ ารงชีวิตแบบเรียบงาย  สมถะ และมีสติในการบริโภค   ไมฟุงเฟอใชจายอยางสุรุยสุราย   หลง
ความสะดวกสบาย  บรโิภคไปตามกระแสวัตถุนิยม  สรรหาสินคามาสนองความตองการของตนเอง
อยางไมมีที่ส้ินสุด ตามผลการศึกษาเรื่องหนี้ในบทที่  4  เหน็ไดวา  หนีเ้พื่อการอุปโภคคิดเปนรอยละ  
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33.2   ซ่ึงสูงเปนอันดับหนึ่ง  แมมเีงนิไมพอก็หาหนทางกูจากนอกระบบมาบริโภค  จนเกดิภาวะหนี้
พอกพูนขึ้น  กูซ้ํ าแลวซ้ํ าเลาจนกลายเปนวัฏจักรหนี้

4)  องคกรหรือหนวยงานของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานตน
สังกดัควรมีสวนชวยเหลือในดานสวัสดิการตางๆแกขาราชการตํ ารวจ  เชน อาหารกลางวัน  คาปฏิบัติ
ราชการลวงเวลา(โอที)  หรือคาตอบแทนอื่นๆ  เพือ่เปนขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป   
อีกทั้งผูบังคับบัญชาระดับสูง  (ผูบริหารหรือผูมอบนโยบาย)  ควรใหความสํ าคัญและใสใจความเปน
อยูของผูใตบังคับบัญชาระดับลาง   เนือ่งจากเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงทํ าใหงานเดินหนา วามีปญหา
เดอืดรอนในการดํ ารงชีพหรือไม  ทัง้นีเ้พื่อปองกันการหาผลประโยชนในทางมิชอบ

5)  เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทํ าใหภาวะคาครองชีพสูงขึ้น  คาใชจายใน
ดานบริโภค-อุปโภคก็สูงขึ้น  หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาถึงเงินเดือนของกลุมขาราชการใน
สวนตางๆวาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม  หรือปรับปรุงคาตอบแทนคา
ครองชีพ  หรือ มเีงนิประจํ าตํ าแหนงที่เหมาะสมแกความรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจจัดสรรมาจาก  การ
กํ าหนดอัตราสวนจากคาปรับจากผูกระทํ าความผิดตางๆในสวนภารกิจและหนาที่ของสํ านักงาน
ต ํารวจแหงชาติ

6)  จัดใหมีรานคาจํ าหนายสินคาอุปโภค-บริโภคที่ราคาตํ่ ากวาทองตลาดทั่วไปเพื่อเปน
การชวยลดภาระคาใชจายในสวนนี้ใหแกขาราชการตํ ารวจที่รายไดนอยเพื่อเปนสวัสดิการ

7)  ขาราชการตํ ารวจควรลดคาใชจายที่ไมจํ าเปนออกหรือคาใชจายที่จํ าเปนตองใชนอยที่
สุดซ่ึงขึน้อยูแตละปจเจกบุคคลวาคาใชจายในสวนนั้นคืออะไร

5.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการบริโภคของขาราชการตํ ารวจสายปฏิบัติการรวมดวย
2. ศกึษาถงึคาใชจายๆตางๆที่ไมสามารถเบิกไดแตจํ าเปนตองจายเชนคารักษาพยาบาล

บางโรค
3. ศกึษาสภาพหนี้สินโดยละเอียด  เหตทุี่กอหนี้ไมมีที่ส้ินสุด
4. ศกึษาปจจัยอ่ืนๆที่คาดวานามีผลตอการบริโภค  เพือ่การวิเคราะหที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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Model Summaryd

.541a .292 .290 5774.35244 .292 116.014 1 281 .000

.561b .315 .310 5691.93113 .023 9.197 1 280 .003

.574c .330 .323 5639.23781 .015 6.257 1 279 .013 1.963

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, land,carb. 

Predictors: (Constant), total income, land,car, MEMc. 

Dependent Variable: total expensed. 

ANOVAd

3.9E+09 1 3868286842 116.014 .000a

9.4E+09 281 33343146.1
1.3E+10 282
4.2E+09 2 2083124255 64.298 .000b

9.1E+09 280 32398080.0
1.3E+10 282
4.4E+09 3 1455077013 45.756 .000c

8.9E+09 279 31801003.1
1.3E+10 282

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, land,carb. 

Predictors: (Constant), total income, land,car, MEMc. 

Dependent Variable: total expensed. 

Coefficientsa

6926.132 579.535 11.951 .000 5785.351 8066.912
.244 .023 .541 10.771 .000 .200 .289 .541 .541 .541 1.000 1.000

7128.045 575.129 12.394 .000 5995.919 8260.172
.215 .024 .475 8.805 .000 .167 .263 .541 .466 .436 .840 1.190
.001 .000 .164 3.033 .003 .000 .001 .354 .178 .150 .840 1.190

6207.010 678.419 9.149 .000 4871.540 7542.480
.204 .025 .452 8.323 .000 .156 .253 .541 .446 .408 .815 1.226
.001 .000 .172 3.214 .001 .000 .001 .354 .189 .158 .837 1.195

403.434 161.282 .124 2.501 .013 85.950 720.919 .198 .148 .123 .970 1.031

(Constant)
total income
(Constant)
total income
land,car
(Constant)
total income
land,car
MEM

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: total expensea. 

สมการที่  4.1
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Model Summaryc

.451a .203 .200 4266.06204 .203 71.668 1 281 .000

.485b .235 .230 4186.64681 .032 11.762 1 280 .001 1.817

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, พตท.สว.b. 

Dependent Variable: FIXEXPc. 

ANOVAc

1.3E+09 1 1304309258 71.668 .000a

5.1E+09 281 18199285.3
6.4E+09 282
1.5E+09 2 755232601 43.087 .000b

4.9E+09 280 17528011.5
6.4E+09 282

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, พตท.สว.b. 

Dependent Variable: FIXEXPc. 

Coefficientsa

3152.047 428.157 7.362 .000 2309.244 3994.850
.142 .017 .451 8.466 .000 .109 .175 .451 .451 .451

3155.456 420.188 7.510 .000 2328.327 3982.585
.132 .017 .420 7.915 .000 .099 .165 .451 .428 .414

3994.515 1164.749 .182 3.430 .001 1701.738 6287.292 .253 .201 .179

(Constant)
total income
(Constant)
total income
พตท.สว.

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: FIXEXPa. 

สมการที่  4.2
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Model Summary

.440a .194 .189 3734.64601 .194 42.830 1 178 .000

.474b .224 .216 3673.67194 .030 6.958 1 177 .009

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, MEMb. 

ANOVAc

6.0E+08 1 597379870 42.830 .000a

2.5E+09 178 13947580.8
3.1E+09 179
6.9E+08 2 345640524 25.611 .000b

2.4E+09 177 13495865.6
3.1E+09 179

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), total incomea. 

Predictors: (Constant), total income, MEMb. 

Dependent Variable: CFIXc. 

Coefficientsa

2806.283 500.920 5.602 .000 1817.778 3794.788
.149 .023 .440 6.544 .000 .104 .194 .440 .440 .440

2124.666 556.389 3.819 .000 1026.657 3222.676
.136 .023 .400 5.877 .000 .090 .181 .440 .404 .389

339.806 128.824 .179 2.638 .009 85.578 594.034 .270 .194 .175

(Constant)
total income
(Constant)
total income
MEM

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: CFIXa. 

สมการที่  4.3
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Model Summary

.430a .185 .177 5076.23383 .185 22.937 1 101 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), total incomea. 

ANOVAb

5.9E+08 1 591048554 22.937 .000a

2.6E+09 101 25768149.9
3.2E+09 102

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), total incomea. 

Dependent Variable: CFIXb. 

Coefficientsa

3826.895 833.076 4.594 .000 2174.296 5479.494
.129 .027 .430 4.789 .000 .076 .183 .430 .430 .430

(Constant)
total income

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
B

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: CFIXa. 

สมการที่  4.4
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                                                               แบบสอบถามเพื่อการวิจัย                           ชุดที่

        เร่ือง    “ พฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ   สายงานอํ านวยการ ”
สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2   ขอมูลรายไดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3   ขอมูลรายจายของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 4   ขอมูลอ่ืนๆและภาระทางการเงินของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยขาพเจา รอยตํ ารวจโทหญิง ตวงทิพยรัตน  เถ่ือนศิริ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย  ก ําลังดํ าเนินการจัดทํ าวิทยานิพนธ
เร่ือง  “ พฤติกรรมการบริโภคของขาราชการตํ ารวจ  สายงานอํ านวยการ ”  

ในการนี้ ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากทาน กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวทาน
ดวยความเปนจริง เพือ่เปนประโยชนแกตัวทาน  ซ่ึงขอมูลนี้จะถูกปกปดและไมนํ าไปเปดเผย  หาก
แตขอมูลดังกลาวจะสะทอนถึงสภาวะปญหาคาครองชีพของขาราชการตํ ารวจ สายงานอํ านวยการ
เทานั้น

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณทุกๆ
ทาน  ทีก่รุณาสละเวลาอันมีคาชวยตอบแบบสอบถาม  ผูวจิัยหวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการวิจัยคร้ังนี้จะ
สามารถ นํ าไปใชพัฒนา ปรับปรุง แกไขโครงสรางเงินเดือน  เงนิชวยเหลือ  หรือสวัสดิการอื่นๆ
เพือ่ชวยเหลือและเพื่อประโยชน   ซ่ึงเปนขวัญและกํ าลังใจแกขาราชการตํ ารวจ สายงานอํ านวยการ
ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพตอไป

                                                          รอยตํ ารวจโทหญิง ตวงทิพยรัตน  เถ่ือนศิริ    ผูวิจัย
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สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ปจจุบันทานเปนขาราชการสังกัด....................................
2. เพศ       1)  ชาย                      2) หญิง
3. อายุ           ...........................  ป
4. การศึกษาระดับสูงสุดของทาน

             1)  มธัยมศึกษา/ปวช.                4)  ปริญญาโท
             2)  อนุปริญญา/ปวส.                 5)  อ่ืนๆ ระบุ......................
             3)  ปริญญาตรี

5. สถานภาพสมรส
       1)  โสด                                    3)  หมาย/หยาราง

 2)  สมรส                                 4)  อ่ืนๆ...................
6. จ ํานวนบุตร ...................คน
7. ระดับชั้นยศของทานปจจุบัน

             1)   พ.ต.ท. ต ําแหนง รองผกก.              4)   ร.ต.อ. – ร.ต.ต.  ต ําแหนง  รองสว.
             2)   พ.ต.ท.       ”         สว.                     5)   ด.ต. – ส.ต.ต.        ”         ผบ.หมู

      3)   พ.ต.ต.        ”         สว.
8. จ ํานวนสมาชิกที่อยูกับทาน(บุตร สามี-ภรรยา บดิา-มารดา ญาติ)จ ํานวน...........คน
9. ทีพ่กัอาศัยของทานในปจจุบัน
       1) เปนบานพัก/แฟลตของทางราชการ     4)  เชาผูอ่ืนอยู
       2) เปนของตนเองหรือคูสมรส                  5) อ่ืนๆ ระบุ......................
       3) เปนบานของบิดา – มารดา

สวนที่ 2    รายไดของผูตอบแบบสอบถาม
1. เงินเดือน ทีท่านไดรับขณะนี ้จ ํานวน................. บาทและ คาลวงเวลา...............บาท
2. ทานมีรายไดอ่ืนๆอีกหรือไม  1)ไมมี   2) มเีปนจํ านวน ............ บาท อาชีพเสริม...........
3. รายไดคูสมรส/ครัวเรือน จ ํานวน................. บาท
4. เงินสมทบคาใชจายจากบุคคลอื่นๆ   จ ํานวน................. บาท

สวนที่ 3    รายจายของผูตอบแบบสอบถาม
1. คาใชจายเพื่ออุปโภค : สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน  1) ไมมี   2) มี  จํ านวน................. บาท
2. คาอาหารและเครื่องดื่ม(ไมรวมแอลกอฮอล)    1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
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3. คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา คานํ้ า คาโทรศัพท   1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
4. คาใชจายเพื่อความบันเทิง เชนนิตยสาร ดภูาพยนตร ทองเที่ยว ทานอาหาร ชอปปง

                       1)ไมมี        2)  มี จ ํานวน ................ บาท
5. คาใชจาย เครื่องใชสวนตัว:เสื้อผา เครื่องประดับ 1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
6. คาใชจายในการเดินทาง      1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
7. คาใชจายซ้ือสินคา เชนเครื่องเลนดีวีดี สเตอริโอ  1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
8. คาใชจายทางสังคม งานแตงงาน งานบุญ งานศพ  1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................

บาท
9. คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่   1)ไมมี   2)  มี จ ํานวน ................ บาท
10. คาใชจายในการเลี้ยงดู อุปการะ บุตร คูสมรส บิดา-มารดา บุคคลอื่นๆ  ญาติ

1)ไมมี     2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท
11. บาน/ที่ดิน/รถยนต ทีเ่ปนเจาของกรรมสิทธิ์เองที่ตีคาเปนเงินสดได

1)ไมมี      2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท
12. ทรัพยสินเชน ทอง อัญมณี ทีท่านคิดวาแปลงเปนเงินสดได

 1)ไมมี     2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท
13. รายจายในการสะสมทุนของตนเอง หรือครอบครัว(การออมทรัพย)

1)ไมมี      2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท
14. คาใชจายอ่ืนๆเชน ผอนบาน คารักษาที่เบิกไมได ผอนรถ การศึกษาตนเองฯลฯ

1)ไมมี      2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท  คาใชจายคือ..........................
  สวนที่ 4    ขอมูลอ่ืนๆและภาระทางการเงินของผูตอบแบบสอบถาม

1. ทานคดิวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบันมีอัตราเทาใด..........................
2.  ปจจุบันทานมีหนี้สินหรือไม

1)ไมมี      2)  มเีปนจํ านวน ..................... บาท
3. วตัถุประสงคของการเปนหนี้

       1)เพื่อที่อยูอาศัย       2)เพื่อซ้ือส่ิงของเครื่องใชที่จํ าเปน เชน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
       3)เพือ่ซ้ือหรือซอมแซมยานพาหนะ        4) เพือ่การศึกษา

5) อ่ืนๆ...........................
4. หากรายไดไมเพียงพอตอรายจายวิธีแกไขปญหาของทานคือ....................................
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ปจจุบันทานเปนขาราชการสังกัด....................................
10. เพศ       1)  ชาย                      2) หญิง
11. อายุ           ...........................  ป

20 – 25  ป                       4)   36 – 40ป
1) 26 – 30  ป                       5)   41 – 45 ป
2) 31 – 35  ป                       6)   46 -  ปขึ้นไป

12. การศึกษาระดับสูงสุดของทาน
             1)  มธัยมศึกษา/ปวช.                4)  ปริญญาโท
             2)  อนุปริญญา/ปวส.                 5)  อ่ืนๆ ระบุ......................
             3)  ปริญญาตรี
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13. ระดับชั้นยศของทานปจจุบัน
             1)   พ.ต.ท. ต ําแหนง รองผกก.              4)   ร.ต.อ.- ร.ต.ต.  ต ําแหนง  รองสว.
             2)   พ.ต.ท.       ”         สว.                     5)   ด.ต. – ส.ต.ต.        ”         ผบ.หมู

      3)   พ.ต.ต.        ”         สว.
14. สถานภาพสมรส
       1)  โสด                                    3)  หมาย/หยาราง
       2)  สมรส                                 4)  อ่ืนๆ...................
15. จ ํานวนสมาชิกที่อยูกับทาน(บุตร สามี-ภรรยา บดิา-มารดา ญาติ)
       1)  1 –  2  คน                            4)  7  คนขึ้นไป
       2)  3 – 4   คน                            5)  ไมมี
       3)  5 – 6  คน
16. ทีพ่กัอาศัยของทานในปจจุบัน
       1) เปนบานพัก/แฟลตของทางราชการ     4)  เชาผูอ่ืนอยู
       2) เปนของตนเองหรือคูสมรส                  5) อ่ืนๆ ระบุ......................

                            3) เปนบานของบิดา – มารดา                                          
สวนที่ 2    รายไดของผูตอบแบบสอบถาม

1. เงินเดือน ทีท่านไดรับขณะนี้
      1)  4,000 – 8,000.-  บาท                          3) 12,001 – 16,000.-  บาท

             2)  8,001 – 12,000.-   บาท                       4) 16,000.-  บาท  ขึ้นไป
                                                                            /ทานมีรายไดอ่ืนๆอีกหรือไม
2. ทานมีรายไดอ่ืนๆอีกหรือไม

1) ���มี                                                   4)  3,001 – 5,000.- บาท
2)  1 – 1,000.- บาท                                5)  5,001 – 8,000.-บาท
3)  1,001 – 3,000.-  บาท                        6) 8,001.- บาท  ขึ้นไป

สวนที่ 3    รายจายของผูตอบแบบสอบถาม
1. คาใชจายเพื่อการอุปโภค  คาสาธารณูปโภค  คาใชจายในการเดินทาง (อาทิ สบู ผงซัก

ฟอก ยาสีฟน คาไฟฟา คานํ้ า คาโทรศัพทบาน ฯลฯ)
              1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
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              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
2. คาอาหารและเครื่องดื่ม(ไมรวมแอลกอฮอล)
             1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
3. คาใชจายเพื่อความบันเทิง เชนนิตยสาร ดภูาพยนตร ทองเที่ยว ทานอาหาร ชอปปง /คา

ใชจายสวนตัว  (เสื้อผา เครื่องประดับ)  ซ้ือสินคาตางๆ เชนเครื่องเลนดีวีดี สเตอริโอ
              1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
4. คาใชจายอ่ืนๆเชน งานแตงงาน งานทํ าบุญ งานศพ และ/หรือคาใชจายในการปฏิบัติ

หนาที่
              1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
5. คาใชจายในการเลี้ยงดู อุปการะ บุตร คูสมรส บิดา-มารดา บุคคลอื่นๆ  ญาติ
              1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
6. ทานมีบาน รถ ทีด่ินเปนของตนเองหรือไม
              1)ไมมี                                                      4)  500,001 – 1,000,000.- บาท
              2) นอยกวา 100,000.- บาท                       5)  1,000,001.- บาท ขึ้นไป
              3) 100,001 – 500,000.-  บาท                         
                                                                              / ทานมีหุน พันธบัตร ทอง อัญมณี
7. ทานมีหุน พนัธบัตร ทอง อัญมณีหรือไม
              1)ไมมี                                                      4)  50,001 – 100,000.- บาท
              2) นอยกวา 10,000.- บาท                        5)  100,001.- บาท ขึ้นไป
              3) 10,001 – 50,000.-  บาท    
8. รายจายในการสะสมทุนของตนเอง หรือครอบครัว
              1)ไมมี                                                      4)  5,001 – 7,000.- บาท
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              2) นอยกวา 3,000.- บาท                          5)  7,001 – 9,000.- บาท
              3) 3,001 – 5,000.-  บาท                           6)  9,001.- บาท  ขึน้ไป
9. ทานคดิวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปจจุบันมีผลตอการตัดสินใจบริโภคหรือไม
              1)ไมมีผลตอการตัดสินใจบริโภค
              2) มี  เพราะฝากเงินกับธนาคารไดดอกเบี้ยดีกวา น ํามาจับจายใชสอย
              3)อ่ืนๆ ระบุ...................................
  สวนที่ 4    ขอมูลอ่ืนๆและภาระทางการเงินของผูตอบแบบสอบถาม
1. ปจจุบันทานมีหนี้สินหรือไม
              1)ไมมี                                                4) 10,000 – 30,000.-บาท
              2) นอยกวา 1,000.- บาท                     5)  30,001 – 50,000.-บาท

3)  1,001 – 10,000.- บาท                    6)  50,000.- บาท  ขึน้ไป
2. วตัถุประสงคของการเปนหนี้

        1)เพื่อที่อยูอาศัย       2)เพื่อซ้ือส่ิงของเครื่องใชที่จํ าเปน เชน เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
        3)เพือ่ซ้ือหรือซอมแซมยานพาหนะ        4) เพือ่การศึกษา

3. ทานคดิวาเงินเดือนที่ไดรับขณะนี้เพียงพอกับคาครองชีพปจจุบันหรือไม
                            1)  พอ                                      2) ไมเพียงพอ

4. ทานคิดวารัฐสมควรปรับเงินเดือนเพิ่มหรือไม
               1)  ปรับ                                   2) ไมปรับ
5. ทานคดิวาการที่มียศหรือตํ าแหนงที่สูงขึ้นมีผลใหการใชจายเพิ่มขึ้นหรือไม
               1)  มี                                        2) ไมมี

ผูวิจัยขอขอบพระคุณขาราชการตํ ารวจสายงาน อํ านวยการทุกๆทาน  ที่กรุณาสละเวลาอันมี
คาชวยตอบแบบสอบถาม  หวงัเปนอยางยิ่งวา  ผลการวิจัยคร้ังนี้จะสามารถชวยปรับปรุงโครงสราง
เงนิเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ  หรือเงินอื่นใด  เพือ่เปนขวัญและกํ าลังใจแกขาราชการตํ ารวจสาย
งานอํ านวยการตอไป

                                                               ร.ต.ท.หญิง ตวงทิพยรัตน  เถ่ือนศิริ   ผูวิจัย
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อาจเพิ่ม สวนที่ 5  ความคดิเห็นของขาราชการตํ ารวจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมเรื่องเงินคา
ตอบแทน และผลประโยชนเกื้อกูลจากรัฐ เชน เงนิประจํ าตํ าแหนงสายการเงิน เนือ่งจากงานการเงิน
เปนงานอํ านวยการ(แบ็ค ออฟฟศ) ทีม่คีวามสํ าคัญไมนอยไปกวา ต ํารวจที่ปฏิบัติหนาที่(ฟรอน
ออฟฟศ) กบัประชาชนเลย  ไมวาจะเปนการเบิกเงินเดือน  คารักษาฯ เบี้ยเล้ียง คาตอบแทนอื่นๆ เงิน
ประจํ าตํ าแหนง ตางๆ  เงนิเพิ่มพิเศษ ไดแก ต.ป.ป. ,ต.ส.ส. ,ต.จ.ร.  ซ่ึงเงินเพิ่มพิเศษอยางนี้ขาราช
การ ตร. สายอํ านวยการไมได  แมจะไมไดเสี่ยงภัยเทากัน  แตความรับผิดชอบตอการเบิกจายเงิน ให
แตละหนวยงานก็มีสูง  และเสี่ยงกับการถูกตั้งกรรมการสอบสวนเชนกัน ขาขางหนึ่งก็เหมือน
เหยยีบเขาไปในคุกแลว  หากเงินหรือเอกสารการเบิกจายของทางราชการสูญหาย  เปนตน
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ-นามสกุล ร.ต.ท.หญิง  ตวงทิพยรัตน     เถ่ือนศิริ
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การเงิน)   เกยีรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ต ําแหนงและสถานที่ทํ างานปจจุบัน รองสารวัตร  ฝายการเงิน 3   กองการเงิน

สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
ทุนการศึกษา ทนุเรียนดี   ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตยDPU
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