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บทคัดย่อ 

 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งาน
ระบบ FSW ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้ระบบ FSW และปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า  และพนักงานราชการทุกคนที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 3 เขต และด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 24 ด่าน รวมทั้งสิ้น 161 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม น้าผลการศึกษามาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
ในโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเป็นแบบ T-test และ F-test และหาความสัมพันธ์โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)   
 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรที่ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนการใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับปานกลาง ได้รับความรู้จากการใช้
ระบบ FSW ที่หน่วยงานจัดให้ ผู้บริหารให้ความชัดเจน และเห็นความส้าคัญที่น้าระบบ FSW มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในระดับเห็นด้วยมาก ปัจจัยด้านนโยบาย และการบริหารเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบาย 
ปัจจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW การเคยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับหน่วยงาน ส่งผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานในทุกด้าน 
ทั้งในด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพ 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ส่งผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระบบ 
0.05 และพบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย และการบริหารเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบาย ส่ งผลต่อทัศนคติของ
เจ้าหน้าทีด่่านตรวจสัตว์น้้าที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน โดยพบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย และการบริหารท้าให้
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น และปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริหารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในทุกรายด้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract  
 

      The objective of this research was to study the attitude of the fish inspection officer 
to the use of The Fisheries Single Window System. Factors that is affecting the attitude of  
the fish inspection officer to the use of The Fisheries Single Window System and problems, 
obstacles and suggestions of fish inspection officer who used The Fisheries Single Window System 
in operation. The population used in the study is fish inspection officer who is a government 
employee, permanent employee, and every government employee who works in Fish  
Quarantine and Inspection in 3 districts and 24 of the Fish inspection offices, for a total of  
161 people. The instrument used was questionnaires. A result of the study was analyzed and 
evaluated by using statistical program. The statistics used in data analysis are frequency  
distribution, percentage, mean, and standard deviation. Statistics used in hypothesis testing 
are T-test and F-test. The method of finding the relationship is the analysis of Pearson’s  
Product Moment Correlation. 
      It was found that most of the population which is used in the study had experience 
using computers before using the Fisheries Single Window System. Their ability in the usage of 
computer is moderate. They gained knowledge from using the Fisheries Single Window System 
that the agency provided for them. Clarity and awareness of the importance of executives is 
at a high level. The factors that affect the attitude of the fish inspection officer who use 
the Fisheries Single Window System in their operations are policy factors and management 
regarding the clarity of policy, factors relating to knowledge and understanding about  
the Fisheries Single Window System, the training of the Fisheries Single Window System, and 
providing information about the agency. These factors affect both a behavior of workers,  
benefits that received the ease of use, and efficiency. It was found that there was a significant 
difference at the level of 0.05. 
      Personal factors and gender affects the attitude of the fish inspection officer in accessing 
the Fisheries Single Window System in their operations. In the term of tools and equipment, 
it was found that there are differences in statistical significance at 0.05. And it was found that 
the factors that affect the attitude of the fish inspection officer who use the Fisheries Single 
Window System in their operations are the factor of the policy and the management about 
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clarity of the policy; which was found that the policy factors and the management makes 
the attitude of the fish inspection officer to the use of The Fisheries Single Window System  
in the operation increasing. And the management is related to the attitude to the use of 
the Fisheries Single Window System in every aspect with statistical significance at 0.05. 

 
Keywords : Fisheries Single Window System, Fish inspection officer, Attitude 
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บทที่ 1 
 

บทน้า 
 

1.1 ความส้าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ของไทย ตระหนักและให้ความส้าคัญต่อ

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกโดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการเร่งรัดด้าเนินโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลและบริการภาครัฐ เพ่ือการน้าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในส่วนของ
การพัฒนารายการข้อมูลมาตรฐานการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานและการพัฒนาระบบสนับสนุน 
หรือ Back Office และมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้ง และด้าเนินโครงการ National 
Single Window (NSW) มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศ 
เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น้าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการขนส่ง 
สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้้าซ้อนกัน ลดความผิดพลาด และลดการท้างาน
ที่ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิม อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจได้
อย่างสะดวดรวดเร็ว และครบวงจร ท้าให้ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจน
กระบวนการค้าระหว่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐที่มองภาพรวมในการพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศ  

กรมประมงมีภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชน หรือผู้รับบริการที่ประสงค์จะน้าเข้าส่งออก
สินค้าสัตว์น้้าให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ก้าหนด เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้จัดตั้ง
ได้ส้าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง
ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต
และใบรับรอง เพื่อการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window กรมประมง
ได้เปิดให้บริการระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาต และใบรับรอง (Fisheries 
Single Window : FSW) เพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยระบบดังกล่าวถือเป็นหัวใจส้าคัญในการปฏิรูปกระบวนการด้าเนินการเพ่ืออ้านวยความสะดวกด้านการค้า
ระหว่างประเทศเป็นระบบที่เพ่ิมทางเลือกในการบริการแก่ประชาชนซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่ประช าชน
ผู้รับบริการจะต้องน้าเอกสารหลักฐานต่างๆ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการต่างๆ ของกรมประมง 
ระบบ FSW เป็นการให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างบริการเดียว (One Stop หรือ Single Window) 
เป็นการท้าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า ส่งออกสัตว์น้้า หรือการออกใบอนุญาต 
ใบรับรองต่างๆ ที่ออกโดยกรมประมง โดยได้เริ่มด้าเนินการพัฒนาระบบตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และพัฒนา
แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2554 เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 โดยตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
กรมศุลกากรในสินค้าสัตว์น้้าบางชนิด ระบบ FSW นี้ จะครอบคลุมการเชื่อมโยงกระบวนการเพ่ือการจัดท้า
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในพิธีการศุลกากร ท้าให้ขั้นตอนลดลง เอกสารลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดระยะเวลา
ในการด้าเนินการ เพิ่มความถูกต้องโปร่งใสด้วยการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงาน ลดปัญหา
การปลอมแปลงเอกสารเพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับ ควบคุม ของหน่วยงานรัฐและเพ่ิมบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ
แก่ผู้รับบริการผู้น้าเข้าและส่งออกจากอดีตถึงปัจจุบัน (ยุพดี, 2557) กรมประมงได้มีโครงการพัฒนาระบบ FSW 
มา 3 ระยะแล้ว อย่างไรก็ตามในการพัฒนาระบบ FSW นั้น จะต้องให้ความส้าคัญไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร 
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เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานควบคู่ไปด้วย หากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระบบ FSW หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบ
อาจท้าให้การท้างานผิดพลาด ส่งผลให้งานล่าช้า อีกทั้งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าก็มีจ้านวนน้อย เมื่อระบบมีปัญหา 
หรือปิดระบบชั่วคราวจะเกิดความล่าช้าในการแก้ไข ท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เกิดการว่างงานในช่วงที่
รอการแก้ไข ท้าให้งานสะสม และล่าช้าเสียเวลา และการน้าระบบ FSW เข้ามาใช้ในบางครั้ง เจ้าหน้าที่อาจกังวลว่า 
จะเพ่ิมงานในหน้าที่ หรือกังวลในเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนใหม่ๆ ของระบบ FSW ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งอาจมีความซับซ้อนยุ่งยากในการเข้าระบบ หรือ อาจคิดว่าระบบ FSW ท้าให้ความส้าคัญของเจ้าหน้าที่ลดลง 
อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อระบบ FSW ในทางกลับกันหากเจ้าหน้าที่มีความรู้และมีทัศนคติที่ดี
ต่อระบบ FSW ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การท้างานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทัศนคติของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งหนึ่งมีความส้าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งชัยยงค์ (2523 อ้างถึงใน สมศรี, 2550) ได้สรุปประโยชน์ของการวัดทัศนคติไว้ดังนี้ 1. วัดเพ่ือท้านายพฤติกรรม 
2. วัดเพ่ือหาทางป้องกัน 3. วัดเพ่ือหาทางแก้ไข 4. วัดเพ่ือเข้าใจสาเหตุและผล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้าใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีต่อระบบ FSW และปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การใช้งานในระบบ FSW 
เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุงระบบ FSW และพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้มีความสามารถ
ในการใช้ระบบ FSW ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาระดับของทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW  
 1.2.3  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
ที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน  
 
1.3   ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร คือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ที่บรรจุเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า 
พนักงานราชการทุกคน ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต จ้านวน 3 เขต และด่านตรวจสัตว์น้้า 
จ้านวน 24 ด่าน ซึ่งเป็นข้าราชการ 91 คน ลูกจ้างประจ้า 9 คน และมีพนักงานราชการ 61 คน จ้านวนรวมทั้งสิ้น 
161 คน 

1.3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ก้าหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดเรื่องทัศนคติของผู้ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้า กรมประมง ดัวแปรตามประกอบด้วย  

1.  ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
2.  ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
3.  ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
4.  ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
5.  ด้านประสิทธิภาพ 
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1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 
1.4 วิธีการศึกษา  

การศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW โดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ต้ารา และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

1.4.1  ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจสัตว์น้้าเขต 1, 

2, 3 และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า 24 ด่าน ทุกคน ซึ่งเป็น ข้าราชการ 91 คน ลูกจ้างประจ้า 9 คน และ
พนักงานราชการ 61 คน จ้านวนรวมทั้งสิ้น 161 คน (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1  จ้านวนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าและด่านตรวจสัตว์น้้า  

หน่วยงาน 
จ้านวน

ข้าราชการ 
จ้านวน 

ลูกจ้างประจ้า 
จ้านวน 

พนักงานราชการ 
รวม 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 1 
(เชียงราย) 

5 1 3 9 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่ 1 - 1 2 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตาก 3 1 2 6 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 3 - 2 5 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร 2 - 1 3 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดอุบลราชธานี 3 - 1 4 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนครพนม 1 - 1 2 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสุรินทร์ 1 - - 1 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 
(กรุงเทพมหานคร) 

9 1 5 15 

ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6 - 7 13 
ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 4 - 1 5 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 3 - 2 5 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 4 1 2 7 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดจันทบุรี 1 - 2 3 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบรุี 5 - 3 8 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 4 1 2 7 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร 3 - 2 5 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดกาญจนบุรี 2 - 1 3 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 1 1 4 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)  

หน่วยงาน 
จ้านวน

ข้าราชการ 
จ้านวน 

ลูกจ้างประจ้า 
จ้านวน 

พนักงานราชการ 
รวม 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 
(สงขลา) 

6 1 2 9 

ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 - 1 2 
ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 4 - 6  
ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 2 1 1 4 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 5 - 3 8 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธวิาส 3 - 3 6 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 3 1 3 7 
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง 5 - 3 8 

รวม 91 9 61 161 
 

ผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ก) โดยให้ประชากรดังที่กล่าวมาตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจ้านวนทั้งหมด 161 คน 

1.4.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
การวิจัยเชิงปริมาณ  
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 

โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ส่วน คือ  

ส่วนที่  1  แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม 
เช่น เพศ อายุ ระดับต้าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างาน ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์
การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW และการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบ FSW มีจ้านวน 8 ข้อ  

ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้า กรมประมง มีจ้านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านนโยบายและบริหาร ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย
และผู้บริหารเข้าใจ และเห็นความส้าคัญของการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีจ้านวน 2 ข้อ 
เป็นค้าถามเชิงบวก  

ส่วนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อระบบFSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า 
ที่ใช้ระบบFSW ในการปฏิบัติงาน มีจ้านวน 21 ข้อ โดยเป็นประโยคเชิง บวก 13 ข้อ คือ ข้อ 1-2, 4-6, 9, 12-14, 
17, 19-21 และเป็นประโยคเชิง ลบ 8 ข้อ คือ ข้อ 3, 7-8, 10-11, 15-16 และข้อ 18  

เกณฑ์การให้คะแนนส้าหรับแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ค้าถามมี 5 ระดับ 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

ทัศนคติในทางบวก  
เห็นด้วยมากที่สุด   ให้น้้าหนักคะแนน 5  
เห็นด้วยมาก    ให้น้้าหนักคะแนน 4  
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เห็นด้วยปานกลาง   ให้น้้าหนักคะแนน 3  
เห็นด้วยน้อย    ให้น้้าหนักคะแนน 2  
เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้น้้าหนักคะแนน 1 

ทัศนคติในทางลบ 
เห็นด้วยมากที่สุด   ให้น้้าหนักคะแนน 1 
เห็นด้วยมาก    ให้น้้าหนักคะแนน 2 
เห็นด้วยปานกลาง   ให้น้้าหนักคะแนน 3 
เห็นด้วยน้อย    ให้น้้าหนักคะแนน 4  
เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้น้้าหนักคะแนน 5 

น้าคะแนนแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท ์
(Best, 1978) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00 - 2.33  หมายถึง  ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.34 - 3.67  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.68 - 5.00  หมายถึง  ระดับมาก  

ส่วนที่  5  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ FSW เป็นค้าถามปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม มีจ้านวน 2 ข้อ  

1.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.4.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร คือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ซึ่งใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
1.4.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าทั้งวิทยานิพนธ์ และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งค้นคว้า เช่น ห้องสมุดส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือน้าแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 

1.4.4 การทดสอบเครื่องมือ  
ผู้ศึกษาจะน้าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาส้าหรับวิจัยไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้  
1.4.4.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน้าแบบสอบถามไปเสนอกับผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค้าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่จากนั้นน้ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือด้าเนินการขั้นตอนต่อไป 

1.4.4.2  การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ผู้วิจัยจะน้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
จากการปรับปรุงความเที่ยงตรงไปใช้ทดสอบกับตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบ (Pretest) จ้านวน 30 ชุด ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ปฏิบัติงานในระบบ FSW  

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้น และท้าการทดสอบแบบสอบถาม 

(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจา้นวน 30 ราย เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเป็นการทดสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยก้าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ 
Cronbach’s alpha ต้องไม่ต่้ากว่า 0.75 ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% 
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เมื่อ    =   ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Coefficient ) 
 k   =   จ้านวนข้อของเครื่องมือวัด 
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S  =   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

 
2
x

S  =   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

เมื่อค้านวณหาผลลัพธ์ของค่าจากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจ้านวน 30 ชุด 
ได้ค่า ( -Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.974 แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามซึ่งมีค่ามากกว่า 0.75  
( =0.974) วิธีของ Cronbach’s alpha แสดงว่า แบบสอบถามของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีระดับความเชื่อมั่นที่สูง 

1.4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1.4.5.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ จะแปลผลข้อมูลจากแบบส้ารวจที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 
และใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย (ธานินทร์, 2550) 

1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือจัดหมวดหมู่และให้ทราบ
ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานกลุ่มประชากร
โดยใช้ค่า t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรและใช้ F-test (One - way Anova) เพ่ือวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 

1.4.5.2  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
1.5  ข้อตกลงเบื้องต้นของการศึกษา 

1.5.1  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในวันเวลาที่ต่างกัน ถือว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
1.5.2 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือ และตอบตรงสภาพความเป็นจริง 
1.5.3  ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ Fisheries Single Window 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถาม 
 
1.6 ข้อจ้ากัดของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเท่านั้น จึงไม่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อม
ที่มีต่อการตอบแบบสอบถามได้ 
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1.7  สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผู้ใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 

และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า กรมประมง ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษา
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น้ามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยมี ตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
1) ปัจจัยส่วนบุคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับต้าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างาน 

ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบและ
ผู้ดูแลระบบ FSW 

2) ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
3)  ปัจจัยนโยบายและบริหาร ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญ

การน้าระบบ FSW มาใช้ปฏิบัติงาน  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
1)  ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
2) ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
3) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
4) ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
5) ด้านประสิทธิภาพ 
1.7.1  สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 

จากตัวแปรที่ก้าหนดขึ้นเป็นกรอบในการศึกษา ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้ 
สมมติฐานที่  1 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่  2  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่อายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่  3  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ต้าแหน่งต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่  4  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  5  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในกาปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  6  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ 
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  7  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้
ระบบ  FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
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สมมติฐานที่  8  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ 
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
สมมติฐานที่  9  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  10  ปัจจัยด้านนโยบายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่  11  ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน  

1.7.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท้าการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถ

สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย (ภาพท่ี 1) ดังนี้  
1.7.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล  
-  เพศ  
-  อายุ  
-  ระดับต้าแหน่ง  
-  ระดับการศึกษา 
-  ประสบการณ์ในการท้างาน  
-  ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
-  การฝึกอบรมเก่ียวกับระบบ FSW 
-  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบ FSW 

2) ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ  
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW  

3)  ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร  
-  ความชัดเจนของนโยบาย  
-  ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญของการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

1.7.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
ทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน คือ  

-  ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
-  ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
-  ด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
-  ด้านความสะดวกในการใช้งาน  
-  ด้านประสิทธิภาพ (วรรณา, 2556) 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                          ตัวแปรอิสระ                                                             ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา (วรรณา, 2556) 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1.1 เพศ 
    1.2 อายุ 
    1.3 ระดับต้าแหน่ง 
    1.4 ระดับการศึกษา 
    1.5 ประสบการณ์ในการท้างาน 
    1.6 ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
    1.7 การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW 
    1.8 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบ FSW 
 

2. ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ 
   2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 

3. ปัจจัยด้านนโยบายและบริหาร 
  3.1 ความชัดเจนของนโยบาย 
  3.2 ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญของ
การน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW 
- ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
- ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
- ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
- ด้านประสิทธิภาพ 
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1.8  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.8.1 ท้าให้ทราบถีงระดับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า และน้าผลที่ได้จากการทราบ

ทัศนคติมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานและบุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในองค์กร 
1.8.2 ท้าให้ทราบถีงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติ และปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ FSW 

ชึ่งสามารถน้าผลที่ได้มาใช้จ้ดการวางแผนในการปฎิบัติงาน 
1.8.3  น้าผลการศึกษาท่ีได้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ FSW ต่อไป 

 
1.9  นิยามศัพท ์

1.9.1  ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการให้
การบริการออกใบอนุญาตใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าส่งออกสินค้าประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร 

1.9.2  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ท้างานสังกัดศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต จ้านวน 3 เขต และด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 24 ด่าน  

1.9.3  ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ท้างานสังกัด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต จ้านวน 3 เขต และด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 24 ด่าน  

1.9.4  ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าการเคยเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ก่อนการใช้ระบบ FSW ในการปฎิบัติงาน 

1.9.5  ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ FSW หมายถึง องค์ความรู้ทักษะต่างๆ ที่สามารถ
ใช้ในการปฎิบัติงานในระบบ FSW 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ข้อกฎหมาย และผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้เข้าใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต 
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW)” ในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า กรมประมง ผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือให้ทราบถึง
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และประเด็นต่าง ๆ สนับสนุนการท้าวิจัย ดังนี้ 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคติ 
ทัศนคติ เป็นศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาที่น้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยน้ามาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาท้าความเข้าใจในเรื่องทัศนคติ และค้าว่าทัศนคติ (Attitude) มาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Apt us” 
และมีผู้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ทัศนคต”ิ ไว้มากมายดังนี้ 

ทัศนคติ ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 อ้างถึงใน สมศรี , 2550) 
ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ เป็นค้าสมาสระหว่างค้าว่า ทัศนะ ซึ่งแปลว่าความเห็น กับค้าว่า คติ ซึ่งแปลว่า
แบบอย่าง หรือลักษณะ เมื่อรวมกันเข้าจึงแปลว่า ลักษณะของความเห็น ซึ่งหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ทัศนคติ หมายถึง ความมีใจโน้มเอียงอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
เห็นดีเห็นชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสม่้าเสมอ ASSAEL (1998 อ้างถึงใน กีรตยา, 2549)  

ทัศนคติ หมายถึง แนวโน้ม และท่าทีที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์หรือค่านิยมหนึ่ง โดยจะมี
ความรู้สึก และอารมณ์มาเกี่ยวข้องอยู่ในความเห็นนั้น ซึ่งทัศนคติสังเกตไม่ได้แต่อารมณ์จะอนุมานได้จากพฤติกรรม
ทั้งวาจา และท่าทาง (Good, 1973) 

 
2.2  องค์ประกอบของทัศนคติ  

ดวงเดือน (2523) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติไว้ ดังนี้  
1.  องค์ประกอบด้านความรู้สึกเชิงประเมินค่า หมายถึง ความเชื่อเชิงประมาณค่าว่าสิ่งนั้นดีหรือ

เลวมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร  
2.  องค์ประกอบทางความรู้สึก หมายถึง ความชอบหรือไม่ชอบสิ่งหนึ่ง ความพอใจหรือไม่พอใจ

สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดของทัศนคติ  
3.  องค์ประกอบด้านความมุ่งหมาย เนื่องจากทัศนคติเป็นลักษณะทางจิตใจที่ต้องศึกษาแยกต่างหาก

จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นองค์ประกอบนี้จะรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยตรงไม่ได้แต่ต้องเป็นลักษณะ
ทางจิตใจเก่ียวกับพฤติกรรมคือ ความโน้มน้าวที่จะท้า 

พจน์ (2530) กล่าวว่า ลักษณะส้าคัญของทัศนคติอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ ทัศนคติไม่ใช่พฤติกรรม
เปิดเผยที่มีต่อวัตถุทางสังคมหรือบุคคล แต่เป็นสภาพที่ใกล้ชิดต่อเนื่องกับการกระท้า ทัศนคติเป็นเครื่องกระตุ้น
อย่างส้าคัญที่จะก้าหนดพฤติกรรมเปิดเผยของบุคคล แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ในขอบเขตจ้ากัดของบุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล ก่อนจะเกิดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้า ทัศนคติเป็น แต่เพียงพฤติกรรมปกปิด  
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2.3  บทบาทและความส้าคัญของทัศนคติ  
เมื่อได้ทราบถึงความหมายของทัศนคติ รูปแบบของทัศนคติ ลักษณะของทัศนคติ และองค์ประกอบ

ของทัศนคติ อาจกล่าวได้ว่าทัศนคตินั้นมีบทบาท และมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง Katz (1967 อ้างถึงใน 
สมศร,ี 2550) ได้วิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของทัศนคติไว้ 4 ประการ คือ  

1.  บทบาทและหน้าที่ในการปรับตัว เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งนี้เพราะบุคคลโดยทั่วไปต้องการ
ได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียผลประโยชน์ท้าให้บุคคลพยายามปรับตัวไปในทางที่จะน้ารางวัลมาสู่ตนเอง 
พัฒนาทัศนคติทางบวกต่อสิ่งที่สนองความต้องการของบุคคลนั้น และพัฒนาทัศนคติในทางลบต่อสิ่งที่ท้าความเลวร้าย
ให้กับบุคคลนั้น  

2.  บทบาทและหน้าที่ในการป้องกันตนเอง โดยป้องกันบุคคลจากความเป็นจริง ในสิ่งแวดล้อม
ที่ท้าให้ไม่สบายใจ รวมถึงการที่บุคคลหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นอย่างไร เพราะถ้าหากยอมรับแล้ว
จะเกิดความกังวล  

3.  บทบาทและหน้าที่ในการแสดงออกซึ่ง ค่านิยมของบุคคล โดยบุคคลจะแสดงทัศนคติของตน
ให้ผู้อื่น และทศันคติที่แสดงออกมาจะสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของตนเอง 

4. บทบาทและหน้าที่ในการให้ความรู้ โดยบุคคลจะพยายามแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว 
และท้าความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา และช่วยให้ความต้องการของบุคคลบรรลุผล ทั้งนี้เพราะทัศนคติ
จะท้าให้บุคคลนั้นเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว อันจะส่งผลให้บุคคลนั้น เปลี่ยนทัศนคติได้  

 
2.4  การเกิดทัศนคติ  

Foster (1952) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดทัศนคติว่า ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย 2 ประการ คือ  
1.  ประสบการณ์ท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์จากการได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นรูป 

หรือได้อ่านเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ แต่ก็ไม่ได้เห็น และไม่ได้ทดลองจริงด้วยตนเอง  ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อ้อม 
(Indirect Expedience) เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการรับทราบ ดังนั้น บุคคลไม่อาจมีทัศนคติต่อสิ่งที่เขามิได้
มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เลย  

2.  ค่านิยมและการตัดสินค่านิยม การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติที่ดี หรือไม่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ค่านิยม และมาตรฐานของกลุ่มที่บุคคลนั้น
ใช้ชีวิตอยู่  

สิทธิโชค (2532) ได้ระบุว่าการที่เกิดทัศนคติจาก ประสบการณ์นั้นเป็นการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
โดยที่บุคคลได้มีประสบการณ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมต่อสิ่งที่เป็นเป้าของทัศนคติ ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจาก
กลไกหลายอย่างของสังคม ซึ่งสรุปได้ 3 ประเภท คือ  

1.  การเกิดทัศนคติจากการเรียนรู้แบบโยงความสัมพันธ์ โดยการน้าเอาสิ่งเร้าที่เป็นกลางไปเข้าคู่
กับสิ่งเร้าที่มีอ้านาจ ท้าให้บุคคลต้องตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ในที่สุดสิ่งเร้าที่เป็นกลางนั้น จะมีอ้านาจ
ท้าให้เกิดการสนองตอบอย่างนั้น ตามไปด้วยกัน  

2.  การเกิดทัศนคติเพราะการเรียนรู้จากผลกรรม บุคคลเรียนรู้ผลการกระท้าในอดีต ถ้าผลกรรมนั้น
น่าพึงพอใจก็มีแนวโน้มที่จะกระท้าอย่างนั้นอีกเมื่อมีสิ่งเร้าเดิมปรากฏ ถ้าผลกรรมนั้น ไม่น่าพึงพอใจก็จะหลีกเลี่ยง
ไม่ท้าอย่างนั้นอีก  

3.  การเกิดทัศนคติจากการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ทัศนคติอาจจะเกิดจากการเลียนแบบผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีคุณสมบัติน่าเลื่อมใสเพียงแต่เห็นตัวอย่างจากผู้อ่ืนบุคคลนั้น สามารถเรียนรู้ได้แล้ว  
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นอกจากนี้ สุวิไล (2532 อ้างถึงใน สมศรี, 2550) ได้กล่าวว่า ทัศนคติไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่ก้าเนิด 
(Inborn) หากพัฒนาขึ้นมาภายหลัง เป็นผลของปัจจัยต่างๆ อันเป็นภูมิหลังของบุคคลนั้นๆ เช่น ชาติก้าเนิด 
การศึกษาอบรมที่ได้รับ 

ประสบการณ์ในชีวิต สภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่จริง ความคาดหวังหรือเป้าหมายในชีวิตของบุคคลนั้นๆ 
รวมตลอดถึงความบีบคั้น หรือ อุปสรรคที่เผชิญอยู่ด้วย จากที่กล่าวมาผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ทัศนคติไม่ได้มีมาแต่ก้าเนิด 
จะเกิดขึ้นจากการ เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ออกไปสู่พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
หรือแสดงเหตุผล ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง 

 
2.5  การวัดทัศนคติ  

ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่อาจสังเกตได้ ไม่อาจเห็น ไม่อาจได้ยิน ไม่อาจได้กลิ่น หรือสัมผัสได้ ทัศนคติ
เป็นสภาวะเชิงสันนิษฐานที่ต้องอนุมานเกี่ยวข้องกับทัศนคติ จึงได้มีการวัดขึ้น มากมายหลายวิธี และ กมลรัตน์ 
(2527) ได้กล่าวถึงการวัดทัศนคติเป็นการประมาณความรู้สึกของตนเอง (Self-Report Measures) วิธีการวัด
ทัศนคติทางสังคม โดยการประมาณความรู้สึกของตนเองนี้ มีนักจิตวิทยาสังคมได้พยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมา
วัดเป็นมาตราส่วนประมาณความรู้สึก ซึ่งมีอยู่หลายสเกลที่เป็นที่ยอมรับกันมาก ได้แก่ 

1. สเกลของ Thuestone (Thuestone Scale) สเกลนี้สร้างโดย Louise Thuestone ในปี 
ค.ศ. 1928 มีทั้งหมด 11 ระดับของความรู้สึก อธิบายได้ว่า ระดับความรู้สึก แบ่งเป็น 11 ระดับ โดยระดับต้น 
คือ ระดับที่ 1 - 5 เป็นทัศนคติทางบวก เช่น ความรู้สึกเห็นด้วย พอใจ ชอบ โดยมีระดับต่้าสุด คือ 1 ไปเรื่อยๆ 
จนถึง ระดับสูงสุด คือ 5 ส้าหรับระดับ 6 จะเป็นความรู้สึกกลางๆ ก้้ากึ่งระหว่างทัศนคติทางบวกกับทัศนคติทางลบ 
และระดับท้ายคือ ระดับ 7 - 11 เป็นทัศนคติทางลบ เช่น ความรู้สึก ไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ ไม่ชอบ โดยมีระดับต่้าสุด 
คือ 7 ไปเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุดคือ 11 (ภาพท่ี 2) 

 

 

ทัศนคติทางบวก        ปานกลาง           ทัศนคติทางลบ 
 
ภาพที่ 2  สเกลทัศนคติของ Thuestone (Thuestone Scale) 
 

2.  สเกลของ Likert (The Likert Scale) สเกลนี้สร้างโดย Rensis Likert ในปีค.ศ. 1930 
มีทั้งหมด 5 ระดับ (ภาพท่ี 3) 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

     
 

ภาพที่ 3 สเกลของ Likert (The Likert Scale) 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ข้อความที่เป็นทางบวก (Positive) ให้คะแนนดังนี้  
ข้อเลือก คะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 
เห็นด้วย 4 
ไม่แน่ใจ 3 
ไม่เห็นด้วย 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

ข้อความที่เป็นทางลบ (Negative) ให้คะแนนดังนี้  
ข้อเลือก คะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
เห็นด้วย 2 
ไม่แน่ใจ 3 
ไม่เห็นด้วย 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

เนื่องจากการวัดทัศนคติเป็นการวัดภาวะโน้มเอียงในการแสดงออกไม่ใช่เป็นการกระท้า  
แต่เป็นความรู้สึกซึ่งเป็นอัตนัย (Subjective) บุคคลอาจไม่ให้ข้อเท็จจริงด้วยความจริงใจ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว 
และการแสดงออกต่อสิ่งนั้นไม่อาจจะเป็นรูปวาจาหรือการเขียนก็ตาม บุคคลมักจะไตร่ตรองถึงความเหมาะสม
ตามสภาพการณ์ทางสังคม คือ ตามปกติวิสัย ตามค่านิยม ตามการยอมรับ และการไม่ยอมรับ และการเห็นชอบ 
หรือไม่เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคม ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดค้นพบวิธีการที่จะวัดทัศนคติหรือท่าทีความรู้สึกของ
บุคคลโดยตรง ซึ่งจะเป็นดรรชนีที่สามารถน้ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน นอกจากเพียงการบันทึกจากค้าพูด 
การวัดทัศนคติจึงเป็นเพียงการบันทึกค้าพูดและพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างค้าพูดของบุคคลนั้น กับสิ่งของ
หรือค่านิยมของเขาที่ผู้ท้าการวัดสามารถมองเห็น และนี่เป็นเพียงการคาดประมาณ (Estimate) ทัศนคติของ
บุคคลเท่านั้น ตามที่ปฏิบัติกันความรู้สึกของบุคคลโดยตรงจะเป็นดรรชนีที่สามารถน้ามาเปรียบเทียบกันได้
อย่างชัดเจน นอกจากเพียงการบันทึกจากค้าพูด การวัดทัศนคติจึง เป็นเพียงการบันทึกค้าพูด และพยายามหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค้าพูดของบุคคลนั้นกับสิ่งของ หรือค่านิยม  

 
2.6  ประโยชน์การวัดทัศนคติ  

ชัยยงค์ (2523 อ้างถึงใน สมศรี, 2550) ได้สรุปไว้ว่า ประโยชน์ของการวัดทัศนคติ มีดังนี้  
1.  วัดเพ่ือท้านายพฤติกรรม เนื่องด้วยทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลย่อมเป็นเครื่องแสดงว่า

เขามีความรู้สึกทางด้านที่ดี หรือไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะเขามีความรู้สึกชอบ ไม่ชอบสิ่งนั้น
เพียงใด ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งนั ้น จึงเป็นเครื่องท้านายว่าบุคคลนั้นจะมีการกระท้าของบุคคลนั้นได้ 
แม้จะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ตาม  

2.  วัดเพ่ือหาทางป้องกัน โดยทั่วไปการที่บุคคลจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดอย่างไรนั้น เป็นสิทธิของเขา 
แต่การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขของสังคมย่อมจะเป็นไปได้เมื่อพลเมืองมีทัศนคติต่างๆ คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะ
เป็นแนวทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและไม่เกิดความแตกแยกในสังคม  

3.  วัดเพ่ือหาทางแก้ไข ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจแตกต่างกัน แต่ในบางเรื่อง
จ้าเป็นต้องได้รับความคิดเห็นและทัศนคติที่สอดคล้องกัน เพ่ือป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ที่เกิดข้ึน  
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4.  วัดเพ่ือเข้าใจสาเหตุและผลทัศนคติเปรียบเทียบสาเหตุภายในที่ผลักดันให้บุคคลกระท้าในสิ่งต่างๆ 
และสาเหตุภายในหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนี้ อาจได้รับผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกอีกส่วนหนึ่ง 
ฉะนั้นการจะเข้าใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกท่ีมีการกระท้าของบุคคลต่างๆให้ชัดเจน บางกรณีอาจจ้าเป็นต้อง
วัดทัศนคติของบุคคล 

 
2.7  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 

เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้บุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย บางคนเปลี่ยน
และรับทัศนคติจากบุคคลอ่ืนได้ง่าย แต่บางคนเปลี่ยนทัศนคติยากแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น จากสถานการณ์ 
ข่าวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งต่างๆ ที่ท้าให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่นั้น นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการยอมรับ
โดยการบังคับก็ได้ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 

อุทัย (2519) ได้กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการศึกษาอบรม 
สั่งสอน และสิ่งแวดล้อม ความเจริญทางด้านการศึกษา การสื่อสาร และคมนาคม มีผลต่อทัศนคติของคน ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะบุคคลมีโอกาสปะทะกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ตลอดเวลา จึงท้าให้บุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความคิดเห็นได้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลมี 2 ประเภท คือ  
1) การเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกก็จะเพ่ิมมากขึ้นในทางบวกด้วย 
แต่ถ้าทัศนคติไปในทางลบก็จะเพิ่มมากขึ้นทางลบด้วย และ 2) การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง 
ทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกจะเป็นไปในทางลบซึ่งจะเป็นไปในทางตรงข้าม จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไปในทางเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า มั่นคงกว่า คงท่ีกว่าทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง 

นอกจากนี้ McGuire (1969) กล่าวว่า การเปลี่ยนทัศนคติเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ ได้วิเคราะห์
กระบวนการเปลี่ยนทัศนคติไว้ 5 ขั้นเรียงตามล้าดับ ดังนี้ 

1.  การเอาใจใส่ (Attention) การที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น ในขั้นต้น
จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่รับรู้ข้อความในการชักจูง ถ้าผู้รับการชักจูงขาดการเอาใจใส่รับรู้สิ่งที่ชักจูง 
การชักจูงจะถูกชะงักงันเสียแต่เริ่มต้น 

2.  ความเข้าใจ (Comprehension) ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลเอาใจใส่ฟังสื่อ นอกจากนั้นมี
องค์ประกอบอื่นๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อความเข้าใจสารสื่อชักจูงที่ส้าคัญ เช่น องค์ประกอบเกี่ยวกับสารสื่อควรใช้
ข้อความชักจูงท่ีท้าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจง่าย มีความน่าเชื่อถือมีวิธีการชักจูงที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้รับ 

3.  การยอมรับ (Yielding) มี 3 แบบด้วยกัน คือ 1) การยอมตาม (Compliance) เป็นการยอมรับ
การชักจูงเพ่ือหวังรางวัลและหลีกเลี่ยงการลงโทษ 2) การเลียนแบบเทียบเคียง (Identification) เป็นการยอมรับ
เพราะหวังที่จะท้าตนให้คล้ายคลึงกับผู้ชักจูง และ 3) การยอมรับเข้าไว้ภายในตน (Internalization) เป็นการยอมรับ
เพ่ือผลประโยชน์ที่จะได้รับ และท้าให้เขาเข้าใจโลกดียิ่งขึ้น 

4.  ความจ้า (Retention) เมื่อเกิดการยอมรับแล้ว การเปลี่ยนทัศนคติจะคงอยู่คงทนนานสักเท่าไร 
ขึ้นอยู่กับความจ้าในเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคตินั้นๆ 

5.  การกระท้า (Action) เป็นกระบวนการสุดท้ายของการเปลี่ยนทัศนคติ คือ การแสดงพฤติกรรม
เพ่ือแสดงถึงการมีทัศนคตินั้นๆ 

สิทธิโชค (2532 อ้างถึงใน ทองดา, 2550) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ดังนี้ 
แนวทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยการใช้สื่อความหมาย 4 ขั้น 
ขั้นที ่ 1 สร้างความใส่ใจ (Attention) สารที่ส่งไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติต้องท้าให้ผู้รับใส่ใจ

เสียก่อน 
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ขั้นที่  2  การท้าความเข้าใจ (Comprehension) ผู้ส่งสื่อจะต้องท้าให้ผู้รับเกิดความเข้าใจ
ความหมายของสารให้ได้ หลังจากผู้รับเกิดความใส่ใจแล้ว 

ขั้นที่  3  การยอมรับ (Acceptance) ผลของการสื่อความหมายสื่อที่ส่งไปยังผู้รับต้องพยายามให้
มีความหมายตรงกับความต้องการของเขา เขาจึงจะยอมรับสื่อ 

ขั้นที่  4  การจดจ้า (Retention) ต้องท้าให้ผู้รับสื่อจ้าได้ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยการใช้สื่อความหมาย เป็นสิ่งกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยมีกระบวนการ (ภาพท่ี 4) 
 
ตัวแปรอิสระ           กระบวนการภายในตัวบุคคล      ตัวแปรตาม 
แหล่งของสื่อ                             การใส่ใจในสื่อท่ีส่งมา 
สาร                                      ความเข้าใจในสื่อที่ส่งมา                   เปลี่ยนความเชื่อ           เปลี่ยน  
                                                                                             และทัศนคติ           พฤติกรรม        
ผู้รับสื่อ                                    การยอมรับสื่อที่ส่งมา 
ช่องทาง                                    การจดจ าสื่อที่ส่งมา 
 
ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ (สิทธิโชค, 2532 อา้งถึงใน ทองดา, 2550) 
 
2.8  ปัจจัยการยอมรับสารสนเทศ  

Davis (1989) ได้กล่าวถึง ปัจจัยการยอมรับสารสนเทศ ไว้ดังนี้  
1.  ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1  ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางการเงิน 
1.2  ทัศคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวก เชิงลบ ชอบ ไม่ชอบ 

ที่บุคคลมีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3  การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถ

ในการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ของตนเอง และความสามารถที่จะประสบความส้าเร็จในการท้าสิ่งต่างๆ ของตนเอง 
1.4  ความกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมายถีง ความไม่สบายใจที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความกลัวที่จะท้าผิดพลาด และความไม่สบายใจที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่า ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5  ความสมัครใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมาจากความต้องการ และสมัครใจของตนเอง ไม่ได้ใช้เพราะมีความจ้าเป็นต้องใช้ในการท้างานเท่านั้น 
2.  ปัจจัยในการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย 

2.1  การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ ความสะดวกสบายต่อการท้างาน 
และการมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าสิ่งที่มีมาก่อน 

2.2  การรับรู้เกี่ยวกับความยากง่ายในการใช้ หมายถึง ความเห็นเกี่ยวกับความยากง่าย ความซับซ้อน 
ในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การท้าความเข้าใจการใช้ซอฟท์แวร์  ระบบปฎิบัติการต่างๆ รวมทั้งการเข้าใจ และ
การจัดการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 

2.3  ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม หมายถึง ความรู้สึกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับค่านิยม ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุน ประกอบด้วย 
 3.1 การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การมีใช้ที่บ้าน ที่ส้านักงาน และสามารถ

ใช้ได้ในท่ีอ่ืนๆ นอกจากที่บ้าน และท่ีส้านักงาน 
 3.2 ประสบการณ์การศึกษา ฝึกอบรมทางด้านสารสนเทศ 

 
2.9  ความเป็นมาและการพัฒนาระบบ FSW 

2.9.1  ความเป็นมา  
โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 
และเป็นการด้าเนินงานตามความตกลงอาเซียนส้าหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window (ASW) ซึ่งผูกพัน
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยจะต้องจัดตั้งระบบ NSW และเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASW ให้พร้อมรองรับ
การเปิดการค้าเสรี AEC ในปี พ.ศ. 2558 การจัดตั้งระบบ National Single Window ของประเทศ และ
การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าของอาเซียนสู่ประชาคมโลกจะช่วยอ้านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งการน้าเข้า การส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และนอกภูมิภาคอาเซียน ให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและลดต้นทุน ทางด้านการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยโครงการ 
National Single Window เป็นการจัดตั้งระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการน้าระบบ Single Window มาใช้ เพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ อันน้าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันในด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การใช้ระบบ Single Window จึงเป็นเครื่องมือในการอ้านวยความสะดวกทางการค้า และ
สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสังคมการค้าระหว่างประเทศในระยะยาว 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (คบส.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให้
เร่งรัดการด้าเนินโครงการเชื่อมต่อระบบ ระหว่าง NSW กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการก้ากับ ควบคุมดูแลการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า 
และให้บริการในการออกใบอนุญาต ใบรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า ซึ่งที่ผ่านมากรมประมง
ยังไม่มีระบบการออกใบอนุญาตใบรับรองการน้าเข้าส่งออกสินค้าประมง รวมถึงยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบของ
หน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าส่งออกสินค้าประมง เพื่อรองรับการเชื่อมโยง NSW 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวจัดตั้งได้ส้าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีการด้าเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single 
Window : FSW) ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของระบบ NSW 
โดยได้เริ่มด้าเนินการพัฒนาระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และพัฒนาแล้วเสร็จเปิดใช้งานระบบ เมื่อมกราคม พ.ศ. 2555 
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
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1.  เพ่ือพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมง
ของกรมประมงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  เพ่ือเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าและส่งออก
สินค้าประมงเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window 

3.  เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร และหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

4.  เพ่ือลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับควบคุมของหน่วยงานรัฐ 
5.  เพ่ือให้พิธีการน้าเข้าและส่งออกสินค้าสามารถท้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด 
6.  เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนการด้าเนินการขออนุญาตน้าเข้า-ส่งออก 
7.  เพ่ือลดการจัดท้าเอกสารที่ไม่จ้าเป็น 
8.  เพ่ือเพ่ิมการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพ่ิมทางเลือกการให้บริการแก่

ประชาชน 
ระบบ FSW ประกอบด้วย 3 ระบบงานใหญ่ ดังนี้ 
1.  ระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของ

หน่วยงานภายในกรมประมงที่เก่ียวข้อง 9 หน่วยงาน ดังนี้ 
1.1  กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
1.2  กองบริหารจัดการทรัพยากรและก้าหนดมาตรการ 
1.3  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า 
1.4  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
1.5  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้า 
1.6  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
1.7  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
1.8  กองประมงต่างประเทศ 
1.9  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

2.  การเชื่อมโยงระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการน้าเข้าและส่งออกสินค้าประมง
ของหน่วยงานภายในกรมประมงท่ีเกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน 

3.  การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองจากระบบ FSW ของกรมประมง กับใบขนสินค้า
ของกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ของประเทศ 
 

2.9.2  การพัฒนาระบบ FSW   
การพัฒนาระบบ FSW ปัจจุบันการพัฒนาระบบ FSW ของกรมประมงมีการพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยก้าหนด
แผนการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 สามารถสรุปได้เป็น 3 ระยะ (ภาพที่ 5)
ดังนี้ 



22 
 

ระยะที ่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555  พัฒนาระบบ Back End Integration 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง และเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในกรมประมง 
ให้สามารถรับค้าขอใบอนุญาต/ใบรับรองจากหน้าต่างเดียว และเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรมศุลกากร 
ผ่านระบบ NSW ได้ ตลอดจนการทดสอบเตรียมการการใช้งานระบบ  

ระยะที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ FSW รองรับความต้องการ
ใช้งานของผู้ประกอบการน้าเข้าส่งออก ที่เข้ามาใช้งานระบบเป็นจ้านวนมาก โดยการปรับลดขั้นตอนการท้างาน
ของระบบเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาการยุบรวมค้าขอ ให้ผู้ยื่นค้าขอเพียงครั้งเดียว ได้รับใบอนุญาต/
ใบรับรองหลายใบที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบตรวจปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมศุลกากร (รับข้อมูล
ใบขนสินค้าจากกรมศุลกากร) 

ระยะที่  3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมประมงได้ก้าหนดแผนในการพัฒนาระบบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบ FSW รองรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบ National 
Single Window ให้เป็นระบบกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
(Single Window อย่างแท้จริง) โดยในระยะที่ 3 มีขอบเขตการพัฒนา คือ พัฒนาระบบเพื่อรับค้าขอกลาง
จากระบบ NSW ประมวลผลและส่งกลับข้อมูลใบอนุญาตไปยังระบบ NSW พัฒนาระบบ E-messaging 
(ระบบตอบกลับอัตโนมัติ) พัฒนาระบบ E-Payment ในใบอนุญาตใบรับรองที่ต้องมีการช้าระค่าธรรมเนียม 
และพัฒนาประสิทธิภาพระบบ FSW ให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น (ปัถฐพล, 2562) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  การพัฒนาระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต  

ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 
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2.10  กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

โดยประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กลุ่มเรือประมง
และสินค้าประมงต่างประเทศ กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้้า และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 
จ้านวน 3 เขต (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต1 (เชียงราย) จ้านวน 7 ด่าน ศูนย์บริหารจัดการ
ด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) จ้านวน 10 ด่าน และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต 3 
(สงขลา) จ้านวน 7 ด่าน) รวมจ้านวนด่านทั้งสิ้น 24 ด่าน (กองการเจ้าหน้าที่, 2559) ดังนี้ 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต1 (เชียงราย)  
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดเชียงใหม่  
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตาก 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดหนองคาย 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดมุกดาหาร 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดอุบลราชธานี 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนครพนม 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสุรินทร์ 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต2 (กรุงเทพฯ) 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าลาดกระบัง 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานดอนเมือง 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดจันทบุรี 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดชลบรุี 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดตราด 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสมุทรสาคร 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดกาญจนบุรี 
-  ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าเขต3 (สงขลา)  
- ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดภูเก็ต 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนราธวิาส 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสตูล 
- ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดระนอง 
ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต มีดังนี้ 

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง  
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(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และด้าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับ
การน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านซึ่งสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(3)  ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก้าหนด  
(4)  ควบคุมและก้ากับดูแลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(5)  ด้าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(1)  ตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ งานอ้านวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของ
หน่วยงาน  
(2)  วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน  
(3)  ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนติดตาม และด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านราชอาณาจักร 
ซึ่งสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการอนุญาต ตรวจสอบควบคุมการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักร สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 
(3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และด้าเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับ
การน้าเข้า ส่งออก และน้าผ่านซึ่งสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4)  วิเคราะห์ความเสี่ยงการน้าเข้าสัตว์น้้า เพื่อก้าหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบจากการน้าเข้า 
น้าออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักร สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต 
(5)  ประสานและให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักร สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมประมงและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(6)  ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการน้าเข้า ส่งออก 
หรือน้าผ่านสัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(7)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดท้า กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และแผนการท้างานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเรือและ
สินค้าประมง เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือและสินค้าประมงไม่เกี่ยวข้องกับ การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม 
(2)  ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ การควบคุม ตรวจสอบเรือ
และสินค้าประมง เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลที่ถูกก้าหนด  
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(3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่บรรทุกสินค้าประมง รวมถึง สินค้าประมง
บนเรือที่ประสงค์น้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ  
และข้อก้าหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดท้ารายงานและข้อมูลตามข้อก้าหนดไปยังหน่วยงาน
ภายในประเทศ รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4)  ตรวจติดตามวิเคราะห์ สรุป และด้าเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกันการกระท้าผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(5)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้้า 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนแนวทาง และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้้า
และปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ผิดกฎหมายตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ และก้าหนดแนวทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์น้้า ซากสัตว์น้้า และสินค้าประมง และประสานให้ค้าแนะน้ากับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องภายในกรมประมงและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(3)  ก้ากับ ควบคุม งานด้านสถานกักกันสัตว์น้้าและสถานที่พักซากสัตว์น้้า และงานด่านตรวจสัตว์น้้าภายในประเทศ 
เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์น้้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
(4)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้า การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต
และทางการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
(5)  ประสานกับหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภารกิจ  
(6)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า (3 เขต) 
(1)  ควบคุม ก้ากับ ดูแล วางแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้าในสังกัด 
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3)  ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต  
และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4)  ควบคุม ตรวจสอบ และด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
(5)  ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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(6)  ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้้า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์น้้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
(7)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า และงานอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
(8)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด่านตรวจสัตว์น้้า 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและ
ปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(2)  ด้าเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองน้าเข้า น้าออก น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
และป้องกันการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(3)  ควบคุม ตรวจสอบและด้าเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
ตามความรับผิดชอบเพ่ือให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ  
(4)  ท้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้ค้าปรึกษาแนะน้าการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
(5)  ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้้า (Health Certificate) ประกอบ การส่งออกซากสัตว์น้้า
ไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
(6)  ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
(7)  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
(กองการเจ้าหน้าที่, 2559 ) 
 
2.11  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ ได้สรุปสาระส้าคัญของบทความจากเอกสารต่างๆ และจากงานวิจัยน้ามา
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

กีรตยา (2549) ศึกษา ทัศนคติ ความพึงพอใจ ปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อระบบ e-HR และ
ผู้ให้บริการระบบ e-HR กรณีศึกษา บริษัท ไอทีวัน จ้ากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 25 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด้ารงต้าแหน่งในระดับบังคับบัญชา 
อายุงานของกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก 10 ปีขึ้นไป ทุกคนที่ตอบแบบสอบถามเคยได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบ 
e-HR หมดทุกคน จ้านวนครั้งที่เข้าใช้ระบบ e-HR เฉลี่ยต่อเดือน 2 - 6 ครั้ง ส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้การใช้
ระบบ e-HR จากการเข้าอบรมในห้องเรียนโดยผู้ดูแลระบบด้านทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
และความพึงพอใจที่มีต่อระบบ e-HR ด้านความพึงพอใจโดยรวมกับการให้บริการในระบบ e-HR อยู่ในระดับสูง 
แต่ระดับความพึงพอใจด้านระบบ e-HR ท้าให้ชีวิตการท้างานของท่านมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง  
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ไพรินทร์ (2549) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานในบริษัท 
ทักษิณปาล์ม (2521) จ้ากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อลักษณะของระบบสารสนเทศ
ในด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยทางสถิติ เท่ากับ 3.25 รองลงมาเป็น
ด้านความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยทางสถิติ เท่ากับ 3.10 และการให้ความส้าคัญของพนักงาน
ในระดับน้อย คือ ด้านความปลอดภัยในการใช้งานของระบบสารสนเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.43 และ 
2) ปัจจัยทางด้านความส้าเร็จขององค์การในการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ในด้านประสิทธิภาพในการท้างานของ พนักงาน ด้านการเพิ่มผลผลิตและด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  3.29  และ 3.20 ตามล้าดับ 

ไพบูลย์ (2553) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองต่อการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 

1)  ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองต่อการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ 

2)  ข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด
เก็บข้อมูลจากข้าราชการสังกัดกรมการปกครองผู้เข้าใช้ระบบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ้านวน 125 คน 
ทั้งนี้ผลการศึกษา พบว่า 

1)  ประสบการณ์ด้านสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์มีประสบการณ์ปานกลางอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นทาง
หน่วยงานจึงควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการในเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การใช้งานระบบ
สารสนเทศเกิดประสิทธิผลยิ่งมากขึ้น 

2)  ด้านเกี่ยวกับ Hardware ผลการศึกษาพบว่า มีเกณฑ์อยู่ในความคิดเห็นไม่แน่ใจคือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ภายในหน่วยงานยังมีไม่พร้อม และข้อปัญหาระบบล่มภายในหน่วยงานมักเกิด
จากความเข้าใจผิดของผู้ใช้งาน เพ่ือให้เป็นผลดีต่อองค์กรในการรองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารควรมีการพัฒนาองค์กร และควรให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบเพ่ือให้เกิดการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ดูแลระบบฯอยู่ในเกณฑ์ไม่แน่ใจ 2 ข้อ คือ แม้จะ
มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์แต่ผู้ดูแลระบบก็ยังมิได้ปรับปรุง
เรื่องการให้บริการข้อมูล และการให้บริการของผู้ดูแลระบบในการแก้ไขปัญหามีความล่าช้า  ดังนั้นเพื่อเป็น
การปรับปรุงระบบให้การใช้ระบบบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพผู้ดูแลระบบควรมีการปรับปรุง
ข้อมูลเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและการแก้ไขระบบควรจะท้าด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 

ประพันธ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้งานระบบ Fisheries Single 
Window (FSW) ของผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง และปัจจัย
ความสามารถ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าที่ขออนุญาตน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้าต่อ
ด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 309 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างทางด้านอายุ และสถานภาพการประกอบ
อาชีพ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้งานระบบ FSW ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยความแตกต่างทางด้านเพศ 
พบว่า มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยผลัก และ ปัจจัยความสามารถ ส้าหรับความแตกต่าง
ทางด้านระดับการศึกษา และ ความแตกต่างทางด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ต่างกัน พบว่า 
มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยความสามารถ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้งาน
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ระบบ FSW พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับปัจจัยดึง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56 และปัจจัยผลัก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 ในระดับมาก และให้ความส้าคัญกับปัจจัยความสามารถในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
ตามล้าดับ  

วรรณา (2556) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
และพัสดุ กรณีศึกษาสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ก้าหนดต้วแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับต้าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างาน ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ การฝีกอบรม
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย 
ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญของการน้าระบบสารสนเทศ มาใช้ปฎิบัติงาน ส่วนตัวแปรตาม ทัศนคติที่มี
ผลต่อระบบสารสนเทศ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้ปฎิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  
ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ 

ยุพดี (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริการระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ Fisheries Single Window ของส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
ส้านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ได้ก้าหนดปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การประกอบอาชีพ และก้าหนดปัจจัยความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ในการให้บริการซึ่งเป็นตัวแปรตาม  ได้แก่ ด้านขั้นตอนกระบวนการ  ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความประหยัดและความคัมค่า ด้านการให้ค้าแนะน้าและบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านการประชาสัมพันธ์  
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับประชากรในการศึกษา จ้านวน 274 ตัวอย่าง 
และใช้สถิติ One-way Anova ในการทดสอบ สมมุติฐาน ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการประกอบอาชีพ และ ประสบการณ์การประกอบอาชีพ ของผู้ใช้บริการระบบ Fisheries Single 
Window ของส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ส้านักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการระบบ FSW ของกรมประมงที่ไม่แตกต่างกัน (sig > ) 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบ FSW ของกรมประมง 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.59  0.459 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ

เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความประหยัดและความคุ้มค่า มากที่สุด เฉลี่ย 3.81  0.563 

ขณะที่ด้านขั้นตอนกระบวนการ มีค่าต่้าที่สุด เฉลี่ย 3.35  0.554 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาการลดขั้นตอน
ของกระบวนงานของ FSW และรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  
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บทที่ 3 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง
และระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 161 คน แบ่งการน้าเสนอผลการศึกษา ออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่  2  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
ส่วนที่  3  นโยบายและการบริหาร 
ส่วนที่  4  ทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่  5  การทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
เพ่ือความเข้าใจในการน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน้าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ̅  = ค่าเฉลี่ย 
S.D. = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  = ค่าสถิติ t 
F  = ค่าสถิติ F 
R  = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
Sig. = ค่า p-value 
*  = มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) พบว่า จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 161 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.40 มีอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไปมากที่สุด จ้านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนใหญ่มีต้าแหน่ง
นักวิชาการประมง จ้านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ้านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.60 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท้างาน 1 - 2 ปี จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 ส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนมีการน้าระบบ FSW จ้านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 
ส่วนใหญ่มีการอบรมเก่ียวกับระบบ FSW หลังการปฏิบัติงาน จ้านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และเคยให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบ FSW จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2  จ้านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 161) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 115 71.40 
หญิง 46 28.60 
อายุ   
ต่้ากว่า 30 ปี 24 14.90 
30 - 35 ปี 33 20.50 
36 - 40 ปี 46 28.60 
ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 36.00 
ต้าแหน่ง   
นักวิชาการประมง 77 47.80 
เจ้าพนักงานประมง 14 8.70 
ลูกจ้างประจ้า 9 5.60 
พนักงานราชการ 61 37.90 
ระดับการศึกษา   
ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 8.70 
ปริญญาตรี 133 82.60 
ปริญญาโท 14 8.70 
ประสบการณ์ท้างาน   
1 - 2 ปี 39 24.20 
3 - 5 ปี 25 15.50 
6 -10 ปี 38 23.60 
11 - 20 ปี 35 21.70 
21 ปีขึ้นไป 24 14.90 
ประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนมีการน้าระบบ FSW   
เคย 133 82.60 
ไม่เคย 28 17.40 
การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ก่อนหรือหลังการปฏิบัติงาน   
ก่อน 69 42.90 
หลัง 92 57.10 
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบ FSW   
เคย 96 59.60 
ไม่เคย 65 40.40 
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3.2  ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 161 คน ส่วนใหญ่มีการอบรม
การใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน MS.Word มากที่สุด จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 โดยมีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับปานกลาง จ้านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 ส่วนใหญ่มีการอบรมการใช้งาน
ระบบ FSW ด้านการจัดท้าใบอนุญาตการอบรมการใช้งานระบบ FSW จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 
โดยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ FSW ในระดับปานกลาง จ้านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ
ส่วนใหญ่ได้ความรู้จากการใช้ระบบ FSW โดยการเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน จ้านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 
(ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3  จ้านวนและร้อยละของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW (N = 161) 
 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW จ้านวน ร้อยละ 
การอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน   
MS.Windows 16 9.90 
MS.Word 51 31.70 
MS.Excel 21 13.00 
MS.Powerpoint 46 28.60 
อ่ืนๆ 27 16.80 
ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์   
มากที่สุด 3 1.90 
มาก 38 23.60 
ปานกลาง 97 60.20 
น้อย 21 13.00 
น้อยที่สุด 2 1.20 
การอบรมการใช้งานระบบ FSW   
การเขียนค้าขอใบอนุญาต 12 7.50 
การจัดท้าใบอนุญาตการอบรมการใช้งานระบบ FSW 49 30.40 
การตรวจปล่อยออก ร.7 และ IMD 45 28.00 
การสืบค้นข้อมูลจากระบบ FSW 34 21.10 
อ่ืนๆ 21 13.00 
ความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ FSW   
มากที่สุด 7 4.30 
มาก 38 23.60 
ปานกลาง 87 54.00 
น้อย 23 14.30 
น้อยที่สุด 6 3.70 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW จ้านวน ร้อยละ 
ความรู้จากการใช้ระบบ FSW   
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่หน่วยงานจัดให้ 38 23.60 
เรียนรู้จากการถ่ายทอดต่อของผู้เข้ารับการอบรม 34 21.10 
เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน 75 46.60 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 14 8.70 
 
3.3  ส่วนที่ 3 นโยบายและการบริหาร 

นโยบายและการบริหาร รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า นโยบายและการบริหาร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญ
ของการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของนโยบายและการบริหาร 
 

นโยบายและการบริหาร  ̅ S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารให้ความชัดเจนของนโยบายที่จะน้าระบบ FSW มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.81 0.848 มาก 

2.  ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญของการน้าระบบ FSW มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

3.94 0.777 มาก 

เฉลี่ย 3.88 0.767 มาก 
 
3.4  ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 

ทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน รายงานผลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) พบว่า ทัศนคติด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบ FSW ท้าให้คุณภาพชีวิตในการท้างานดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก 
ทัศนคติด้านประโยชน์ที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก  ทัศนคติ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายก่อนการปฏิบัติงานใน
ระบบ FSW มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติด้านประโยชน์ที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถเข้าใช้ระบบ FSW ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก ทัศนคติด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับปานกลาง โดยรายข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบ FSW ท้าให้ระบบงานเป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านที่ใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 

 
ทัศนคติ  ̅ S.D. ระดับ 

ทัศนคติด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน    
1. ระบบ FSW ท้าให้คุณภาพชีวิตในการท้างานดีขึ้น 3.86 0.697 มาก 
2. ระบบ FSW ช่วยให้ท่านมีความม่ันใจในการท้างานมากขึ้น 3.81 0.746 มาก 
3. ระบบ FSW ให้ภาระงานของท่านเพ่ิมมากขึ้น 2.82 1.083 ปานกลาง 
4. ระบบ FSW ช่วยให้ท่านได้พัฒนาขีดความสามารถในการท้างาน 3.65 0.816 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.53 0.547 ปานกลาง 
ทัศนคติด้านประโยชน์ที่จะได้รับ    

5. ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 4.06 0.709 มาก 
6. ระบบ ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลFSW 
ท้าให้ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องขึ้น 

3.95 0.714 มาก 

7. ระบบ FSW มีปัญหาถ้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม 4.04 0.880 มาก 
8. ระบบ FSW ถ้ามีข้อขัดข้องในระบบจะเกิดความยุ่งยากมากในการ
แก้ปัญหา 

3.96 0.809 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.537 มาก 
ทัศนคติด้านเครื่องมือและอุปกรณ์    

9. มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายก่อนการปฏิบัติงานในระบบ FSW 

3.58 0.764 ปานกลาง 

10. จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในระบบ FSW  3.45 0.993 ปานกลาง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นเครื่องที่ล้าสมัย ประมวลผล
ข้อมูลได้ช้า 

3.55 0.968 ปานกลาง 

12. มีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 3.51 0.815 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.52 0.604 ปานกลาง 

ทัศนคติด้านความสะดวกในการใช้งาน    
13. ท่านสามารถเข้าใช้ระบบ FSW ได้ง่าย 3.86 0.703 มาก 
14. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในระบบ FSW  3.80 0.765 มาก 
15. ท่านต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้งานในระบบ FSW  3.32 0.763 ปานกลาง 
16. ระบบ FSW ไม่ได้ช่วยลดขั้นตอนในทางเดินของงาน 3.17 0.963 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.54 0.517 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

ทัศนคติ  ̅ S.D. ระดับ 
ทัศนคติด้านประสิทธิภาพ    

17. ระบบ FSW ท้าให้ระบบงานเป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น 3.80 0.723 มาก 
18. ระบบ FSWไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของเจ้าหน้าที่ 3.30 0.969 ปานกลาง 
19. บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ FSW เป็นการใช้สารสนเทศที่
คุ้มค่าที่สุด 

3.68 0.737 มาก 

20. มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างแต่ละระบบงานได้ดี 3.66 0.680 ปานกลาง 
21.ระบบFSWช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลถูกต้องรวดเร็วยิ่ง 3.74 0.676 มาก 

เฉลี่ย 3.64 0.530 ปานกลาง 
 
3.5  ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เพศต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value 
ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามเพศ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (p-value = 0.043) เพียงด้านเดียว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน 
มีทัศนคติด้านเครื่องมือและอุปกรณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีทัศนคติ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าเพศชาย ขณะที่ด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานที่ 1 (ตารางที่ 6) 
 
ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามเพศ 
 

ทัศนคติ เพศ N  ̅ S.D. t P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ชาย 115 3.50 0.530 -1.335 0.184 

หญิง 46 3.63 0.584   
ประโยชน์ที่จะได้รับ ชาย 115 4.01 0.541 0.486 0.627 

หญิง 46 3.97 0.531   
เครื่องมือและอุปกรณ์ ชาย 115 3.46 0.584 -2.043 0.043* 

หญิง 46 3.67 0.632   
ความสะดวกในการใช้งาน ชาย 115 3.54 0.509 -0.072 0.943 

หญิง 46 3.54 0.541   
ประสิทธิภาพ ชาย 115 3.61 0.537 -0.931 0.353 

หญิง 46 3.70 0.513   
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สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่อายุต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามอายุ มีค่ามากกว่า 0.05 ในทุกด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อ
การใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
(ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามอายุ 
 

ทัศนคติ อายุ N  ̅ S.D. F P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ต่้ากว่า 30 ปี 24 3.49 0.524 0.314 0.815 

30 - 35 ปี 33 3.47 0.436   
36 - 40 ปี 46 3.57 0.569   

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 3.56 0.602   
ประโยชน์ที่จะได้รับ ต่้ากว่า 30 ปี 24 3.99 0.508 1.328 0.267 

30 - 35 ปี 33 3.84 0.463   
36 - 40 ปี 46 4.07 0.501   

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 4.04 0.605   
เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่้ากว่า 30 ปี 24 3.42 0.545 1.443 0.232 

30 - 35 ปี 33 3.65 0.555   
36 - 40 ปี 46 3.60 0.651   

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 3.43 0.607   
ความสะดวกในการใช้งาน ต่้ากว่า 30 ปี 24 3.50 0.404 0.319 0.812 

30 - 35 ปี 33 3.57 0.553   
36 - 40 ปี 46 3.59 0.498   

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 3.50 0.558   
ประสิทธิภาพ ต่้ากว่า 30 ปี 24 3.67 0.463 0.994 0.397 

30 - 35 ปี 33 3.54 0.528   
36 - 40 ปี 46 3.59 0.525   

ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 58 3.72 0.559   
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สมมติฐานที่ 3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ต้าแหน่งต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามต้าแหน่ง มีค่ามากกว่า 0.05 ในทุกด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ต้าแหน่งที่แตกต่างกัน 
มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 (ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 8  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามต้าแหน่ง 
 

ทัศนคติ ต้าแหน่ง N  ̅ S.D. F P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการประมง 77 3.50 0.552 0.699 0.554 

เจ้าพนักงานประมง 14 3.68 0.532   
ลูกจ้างประจ้า 9 3.39 0.309   

พนักงานราชการ 61 3.57 0.574   
ประโยชน์ที่จะได้รับ นักวิชาการประมง 77 3.95 0.560 0.941 0.422 

เจ้าพนักงานประมง 14 4.20 0.440   
ลูกจ้างประจ้า 9 4.08 0.515   

พนักงานราชการ 61 4.01 0.530   
เครื่องมือและอุปกรณ์ นักวิชาการประมง 77 3.44 0.585 1.167 0.324 

เจ้าพนักงานประมง 14 3.63 0.699   
ลูกจ้างประจ้า 9 3.42 0.661   

พนักงานราชการ 61 3.61 0.594   
ความสะดวกในการใช้งาน นักวิชาการประมง 77 3.45 0.448 1.963 0.122 

เจ้าพนักงานประมง 14 3.64 0.543   
ลูกจ้างประจ้า 9 3.42 0.781   

พนักงานราชการ 61 3.64 0.535   
ประสิทธิภาพ นักวิชาการประมง 77 3.57 0.468 1.372 0.253 

เจ้าพนักงานประมง 14 3.59 0.600   
ลูกจ้างประจ้า 9 3.84 0.467   

พนักงานราชการ 61 3.71 0.587   
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สมมติฐานที่ 4 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามระดับการศึกษา มีค่ามากกว่า 0.05 ในทุกด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 (ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ทัศนคติ ระดับการศึกษา N  ̅ S.D. F P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 3.55 0.590 0.015 0.985 

ปริญญาตรี 133 3.53 0.530   
ปริญญาโท 14 3.52 0.697   

ประโยชน์ที่จะได้รับ ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 4.11 0.641 0.359 0.699 
ปริญญาตรี 133 3.98 0.523   
ปริญญาโท 14 4.04 0.587   

เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 3.34 0.593 0.797 0.453 
ปริญญาตรี 133 3.53 0.613   
ปริญญาโท 14 3.61 0.525   

ความสะดวกในการใช้งาน ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 3.27 0.668 2.668 0.073 
ปริญญาตรี 133 3.55 0.501   
ปริญญาโท 14 3.70 0.429   

ประสิทธิภาพ ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 3.74 0.625 0.751 0.474 
ปริญญาตรี 133 3.62 0.523   
ปริญญาโท 14 3.76 0.503   

 
 
สมมติฐานที่ 5 ท่ีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ 
FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 5 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามประสบการณ์ท้างาน มีค่ามากกว่า 0.05 ในทุกด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสบการณ์
ท้างานที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 (ตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามประสบการณ์ท้างาน 
 

 
สมมติฐานที่ 6 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้ 
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
        การทดสอบสมมติฐานที่ 6 ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value 
ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
มีค่ามากกว่า 0.05 ในทุกด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อ
การใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
(ตารางที่ 11) 

ทัศนคติ ประสบการณ์ท้างาน N  ̅ S.D. F P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 1 - 2 ปี 39 3.42 0.539 1.066 0.375 

3 - 5 ปี 25 3.66 0.414   
6 - 10 ปี 38 3.55 0.524   
11 - 20 ปี 35 3.49 0.633   
21 ปีขึ้นไป 24 3.64 0.580   

ประโยชน์ที่จะได้รับ 1 - 2 ปี 39 3.87 0.522 2.013 0.095 
3 - 5 ปี 25 4.07 0.454   
6 - 10 ปี 38 4.07 0.523   
11 - 20 ปี 35 3.89 0.592   
21 ปีขึ้นไป 24 4.19 0.533   

เครื่องมือและอุปกรณ์ 1 - 2 ปี 39 3.38 0.469 1.531 0.196 
3 - 5 ปี 25 3.73 0.703   
6 - 10 ปี 38 3.55 0.624   
11 - 20 ปี 35 3.56 0.676   
21 ปีขึ้นไป 24 3.43 0.508   

ความสะดวกในการใช้งาน 1 - 2 ปี 39 3.45 0.381 1.938 0.107 
3 - 5 ปี 25 3.76 0.487   
6 - 10 ปี 38 3.57 0.584   
11 - 20 ปี 35 3.43 0.440   
21 ปีขึ้นไป 24 3.56 0.669   

ประสิทธิภาพ 1 - 2 ปี 39 3.60 0.413 2.053 0.090 
3 - 5 ปี 25 3.74 0.657   
6 - 10 ปี 38 3.62 0.521   
11 - 20 ปี 35 3.49 0.534   
21 ปีขึ้นไป 24 3.85 0.515   
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ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

 

ทัศนคติ 
ประสบการณ์ในการใช้

คอมพิวเตอร์ 
N  ̅ S.D. t P 

พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน เคย 133 3.50 0.542 -1.640 0.103 
ไม่เคย 28 3.69 0.555   

ประโยชน์ที่จะได้รับ เคย 133 4.01 0.529 0.580 0.563 
ไม่เคย 28 3.95 0.579   

เครื่องมือและอุปกรณ์ เคย 133 3.48 0.595 -1.695 0.092 
ไม่เคย 28 3.70 0.625   

ความสะดวกในการใช้งาน เคย 133 3.55 0.494 0.436 0.663 
ไม่เคย 28 3.50 0.620   

ประสิทธิภาพ เคย 133 3.61 0.535 -1.386 0.168 
ไม่เคย 28 3.76 0.496   

 
สมมติฐานที่ 7 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการอบรมเกี่ยวกับระบบFSW ต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 7 ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value 
ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW 
มีค่าน้อยกว่า 0.05 เป็นจ้านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน (p-value = 0.005) ด้านประโยชน์
ที่จะได้รับ (p-value = 0.026) ด้านความสะดวกในการใช้งาน (p-value = 0.028) และด้านประสิทธิภาพ 
(p-value = 0.016) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติด้านพฤติกรรม
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ก่อนการปฏิบัติงานจะมีทัศนคติ
ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพ
มากกว่าการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW หลังการปฏิบัติงาน ยอมรับสมมติฐานที่ 7 (ตารางท่ี 12) 
 
ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามการอบรมเกี่ยวกับ

ระบบ FSW 
 

ทัศนคติ 
การอบรมเกี่ยวกับ

ระบบ FSW 
N  ̅ S.D. t P 

พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ก่อน 69 3.68 0.614 2.835 0.005* 
หลัง 92 3.43 0.467   

ประโยชน์ที่จะได้รับ ก่อน 69 4.11 0.501 2.253 0.026* 
หลัง 92 3.92 0.551   
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

ทัศนคติ 
การอบรมเกี่ยวกับ

ระบบ FSW 
N  ̅ S.D. t P 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ก่อน 69 3.57 0.690 0.923 0.357 
หลัง 92 3.48 0.530   

ความสะดวกในการใช้งาน ก่อน 69 3.65 0.623 2.232 0.028* 
หลัง 92 3.46 0.404   

ประสิทธิภาพ ก่อน 69 3.76 0.607 2.442 0.016* 
หลัง 92 3.55 0.446   

 
สมมติฐานที่ 8 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการเคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานต่างกัน มีทัศนคติ  
ต่อการใช้ ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
       การทดสอบสมมติฐานที่ 8 ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
ที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value 
ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามการเคยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับหน่วยงาน มีค่าน้อยกว่า 0.05 เป็นจ้านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน (p-value = 0.016) 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน (p-value = 0.042) และด้านประสิทธิภาพ (p-value = 0.033) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
การเคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานที่แตกต่างกัน มีทัศนคติด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสะดวก
ในการใช้งาน และด้านประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่เคยให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานมีทัศนคติด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสะดวกในการใชง้าน และด้านประสิทธิภาพ
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน ยอมรับสมมติฐานที่ 8 (ตารางที่ 13) 
 
ตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามการเคยให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 

ทัศนคติ 
การเคยให้ข้อมูล

เกี่ยวกับหน่วยงาน 
N  ̅ S.D. t P 

พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน เคย 96 3.61 0.626 2.427 0.016* 
ไม่เคย 65 3.42 0.380   

ประโยชน์ที่จะได้รับ เคย 96 3.96 0.565 -1.123 0.263 
ไม่เคย 65 4.06 0.492   

เครื่องมือและอุปกรณ์ เคย 96 3.56 0.656 1.042 0.299 
ไม่เคย 65 3.46 0.516   

ความสะดวกในการใช้งาน เคย 96 3.61 0.524 2.049 0.042* 
ไม่เคย 65 3.44 0.492   

ประสิทธิภาพ เคย 96 3.71 0.572 2.151 0.033* 
ไม่เคย 65 3.54 0.446   
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สมมติฐานที่ 9 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ต่างกัน มีทัศนคติต่อ 
การใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 9 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ 
FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW มีค่าน้อยกว่า 0.05 เป็นจ้านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน (p-value = 0.005) ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ (p-value = 0.014) ด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ (p-value = 0.002) และด้านความสะดวกในการใช้งาน (p-value = 0.002) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกัน มีด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน, ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านความสะดวกในการใช้งานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 9 (ตารางที่ 14) โดยสามารถแจกแจงความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD ได้ดังนี้ 

ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีจ้านวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากท่ีสุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมาก 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับปานกลาง ผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรม
ผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน
มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด (ตารางที่ 15)  
 ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีจ้านวน 4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากท่ีสุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ด้านประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด ผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมาก มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่
จะได้รับมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ FSW ระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะ
ได้รับมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด (ตารางที่ 16)  
 ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ้านวน 
6 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมาก ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับปานกลาง ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด 
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มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย มีทัศนคติต่อ
การใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
ระดับปานกลาง และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด 
(ตารางที่ 17) 

ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ้านวน 
4 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความสะดวกในการใช้งานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมาก 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ด้านความสะดวกในการใช้งานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับปานกลาง ผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ด้านความสะดวกในการใช้งานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อย และผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับมากที่สุด มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านความสะดวก
ในการใช้งานมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ระดับน้อยที่สุด (ตารางที่ 18)  
 
ตารางท่ี 14  การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบ FSW 
 

ทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ FSW 

N  ̅ S.D. F P 

พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน มากที่สุด 7 4.21 0.529 3.896 0.005* 
มาก 38 3.63 0.548   

ปานกลาง 87 3.49 0.544   
น้อย 23 3.39 0.464   

น้อยที่สุด 6 3.38 0.345   
ประโยชน์ที่จะได้รับ มากที่สุด 7 4.29 0.393 3.240 0.014* 

มาก 38 4.13 0.397   
ปานกลาง 87 4.00 0.562   

น้อย 23 3.84 0.596   
น้อยที่สุด 6 3.46 0.401   

เครื่องมือและอุปกรณ์ มากที่สุด 7 4.21 0.585 4.591 0.002* 
มาก 38 3.58 0.570   

ปานกลาง 87 3.43 0.594   
น้อย 23 3.70 0.549   

น้อยที่สุด 6 3.08 0.465   
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ตารางท่ี 14  (ต่อ) 
 

ทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ FSW 

N  ̅ S.D. F P 

ความสะดวกในการใช้งาน มากที่สุด 7 4.25 0.612 4.415 0.002* 
มาก 38 3.56 0.515   

ปานกลาง 87 3.51 0.446   
น้อย 23 3.50 0.589   

น้อยที่สุด 6 3.21 0.557   
ประสิทธิภาพ มากที่สุด 7 3.89 0.720 1.174 0.324 

มาก 38 3.67 0.600   
ปานกลาง 87 3.60 0.487   

น้อย 23 3.74 0.488   
น้อยที่สุด 6 3.37 0.557   

 
ตารางท่ี 15 ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านพฤติกรรม

ผู้ปฏิบัติงาน จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบ FSW  ̅ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มากที่สุด 4.21 - 0.589 
(0.007)* 

0.726 
(0.001)* 

0.823 
(0.000)* 

0.839 
(0.005)* 

มาก 3.63  - 0.136 
(0.186) 

0.234 
(0.096) 

0.250 
(0.283) 

ปานกลาง 3.49   - 0.097 
(0.434) 

0.114 
(0.612) 

น้อย 3.39    - 0.016 
(0.946) 

น้อยที่สุด 3.38     - 
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ตารางท่ี 16 ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบ FSW  ̅ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มากที่สุด 4.29 - 0.161 
(0.456) 

0.283 
(0.170) 

0.449 
(0.048)* 

0.827 
(0.005)* 

มาก 4.13  - 0.122 
(0.231) 

0.288 
(0.039) 

0.667 
(0.004)* 

ปานกลาง 4.00   - 0.166 
(0.178) 

0.545 
(0.015)* 

น้อย 3.84    - 0.379 
(0.116) 

น้อยที่สุด 3.46     - 
  
ตารางท่ี 17  ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและ

อุปกรณ์ จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบ FSW  ̅ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มากที่สุด 4.21 - 0.635 
(0.008)* 

0.789 
(0.001)* 

0.519 
(0.039)* 

1.131 
(0.001)* 

มาก 3.58  - 0.154 
(0.174) 

-0.117 
(0.446) 

0.496 
(0.053) 

ปานกลาง 3.43   - -0.270 
(0.048)* 

0.342 
(0.163) 

น้อย 3.70    - 0.612 
(0.022)* 

น้อยที่สุด 3.08     - 
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ตารางท่ี 18  ความแตกต่างรายคู่ของทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
จ้าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบ FSW  ̅ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มากที่สุด 4.25 - 0.691 
(0.001)* 

0.744 
(0.000)* 

0.750 
(0.001)* 

1.042 
(0.000)* 

มาก 3.56   0.053 
(0.580) 

0.059 
(0.652) 

0.351 
(0.109) 

ปานกลาง 3.51    0.006 
(0.961) 

0.297 
(0.157) 

น้อย 3.50     0.292 
(0.201) 

น้อยที่สุด 3.21     - 
  
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านนโยบาย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 10 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ในทุกรายด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน (R = 0.442, p-value = 0.000) ประโยชน์ที่จะได้รับ (R = 0.374, p-value = 0.000) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ (R = 0.201, p-value = 0.011) ความสะดวกในการใช้งาน (R = 0.299, p-value = 0.000) 
และประสิทธิภาพ (R = 0.245, p-value = 0.002) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (R > 0) กล่าวคือ ปัจจัยด้านนโยบาย 
จะท้าให้ทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ยอมรับสมมติฐานที่ 10 (ตารางที่ 19) 
 
ตารางท่ี 19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยด้านนโยบาย กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 

ในการปฏิบัติงาน 
 

ทัศนคติ 
นโยบาย 

R P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 0.442 0.000* 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 0.374 0.000* 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 0.201 0.011* 
ความสะดวกในการใช้งาน 0.299 0.000* 
ประสิทธิภาพ 0.245 0.002* 
* p-value < 0.05 
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สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการบริหาร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
การทดสอบสมมติฐานที่ 11 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation) ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ในทุกรายด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน (R = 0.431, p-value = 0.000) ประโยชน์ที่จะได้รับ (R = 0.378, p-value = 0.000) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ (R = 0.213, p-value = 0.007) ความสะดวกในการใช้งาน (R = 0.313, p-value = 0.000) 
และประสิทธิภาพ (R = 0.254, p-value = 0.001) โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (R > 0) กล่าวคือ ปัจจัยด้านการบริหาร 
จะท้าให้ทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ยอมรับสมมติฐานที่ 11 (ตารางที่ 20) 
 
ตารางท่ี 20  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยด้านการบริหาร กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 

ในการปฏิบัติงาน 
 

ทัศนคติ 
การบริหาร 

R P 
พฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 0.431 0.000* 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 0.378 0.000* 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 0.213 0.007* 
ความสะดวกในการใช้งาน 0.313 0.000* 
ประสิทธิภาพ 0.254 0.001* 
* p-value < 0.05 

 
3.6.  ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW  

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW พบว่า ปัญหาที่พบ
มากที่สุดคือ ระบบ FSW ช้าในบางครั้ง เมื่อมีผู้ใช้งานระบบ FSW จ้านวนมาก ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจ้านวน 
จ้านวน 5 ราย รองลงมาคือ การปิดปรับปรุงระบบ FSW ในบางครั้งท้าให้เจ้าหน้าที่เกิดงานสะสมและท้างาน
ล่าช้า มีผู้แสดงความคิดเห็น 4 ราย (ตารางท่ี 21) 
 
ตารางท่ี 21  ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW  

  
ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ 

ระบบ FSW ช้าในบางครั้ง เมื่อมีผู้ใช้งานระบบ FSW จ้านวนมาก 5 
ระบบ FSW ยังไม่เสถียร 2 
จ้านวนคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 3 
ด่านฯ ชายแดนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี 2 
การปิดปรับปรุงระบบ FSW ในบางครั้งท้าให้เจ้าหน้าที่เกิดงานสะสมและท้างานล่าช้า 4 

รวม 16 
 
    



47 
 

3.7  ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW 
ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW พบว่า ข้อเสนอแนะที่มาก

ที่สุดคือ ควรจัดท้าคู่มือในการเข้าใช้งานระบบ FSW ส้าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ้านวน 6 ราย 
และรองลงมาคือ การปิดระบบ FSW เพ่ือปรับปรุงควรท้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใช้งานในระบบ 
อาจเป็นช่วง 01.00 - 03.00 น มีผู้แสดงความคิดเห็น จ้านวน 5 ราย (ตารางที่ 22) 

 
ตารางท่ี 22  ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
การปิดระบบ FSW เพ่ือปรับปรุงควรท้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใช้งานในระบบ                     5 
อาจเป็นช่วง 01.00 - 03.00 น 
ควรจัดท้าคู่มือในการเข้าใช้งานระบบ FSW ส้าหรับเจ้าหน้าที่ 6 
ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ FSW อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสถียรภาพของระบบ 4 
ควรปรับปรุงหน้า Website เพ่ือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นปัจจุบัน 1 
การเลือกอนุมัติรายการของหัวหน้าด่านฯ และเจ้าหน้าที่ควรเลือกอนุมัติได้ครั้งละ 1 
ไม่ต่้ากว่า 10 – 20 รายการ  
ควรมีระบบข้อมูลส้ารอง อย่างน้อย 2 ระบบ 2 
ควรมีการอบรมการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 1 
ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ดูแลระบบ 1 
ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ ที่ให้ค้าปรึกษาแนะน้าเกี่ยวกับระบบ FSW 1 
ควรปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และทันสมัยมากข้ึน 2 
ควรมีระบบ AUTO อัตโนมัติ ในการจัดท้าใบอนุญาตน้าเข้าเหมือนกับการจัดท้าใบอนุญาต 
การส่งออก 

1 

รวม 25 
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บทที่ 4 
 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจัยทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ต่อการใช้ระบบ FSW สามารถ
วิจารณ์ผลการศึกษาได ้ดังนี้ 

1.  ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้าใช้งานระบบ FSW  
1.1   ด้านพฤติกรรมผูปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.53 โดยเฉพาะในรายข้อ การท้าให้คุณภาพชีวิตในการท้างานดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก
ระบบ FSW ได้ช่วยท้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการท้างาน ภาระงานลดลง และช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ในการท้างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2   ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ พบว่า ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ระบบ FSW ท้าให้ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
จึงกล่าวได้ว่า การสืบค้นข้อมูลมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงาน ถ้ามีปัญหาในการท้างาน สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และยังท้าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

1.3   ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อจากการวิเคราะห์พบว่า จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ในระบบ FSW จึงกล่าวได้ว่า หน่วยงานควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้าใช้งานได้อย่างเพียงพอ 

1.4   ด้านความสะดวกในการใช้งาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าสามารถเข้าใช้ระบบได้ง่าย และมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก จึงกล่าวได้ว่าระบบ FSW สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว และลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานได้มากข้ึน 

1.5   ด้านประสิทธิภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 3.64 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ระบบ FSW ท้าให้ระบบงานเป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยในระดับมากและรองลงมา คือ 
ระบบ FSW ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก จึงกล่าวได้ว่า 
ระบบ FSW เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า มีการแสดงข้อมูลที่
ถูกต้อ งและรวดเร็ว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

จากการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานในระบบ FSW จะเห็นได้ว่า 
ทัศนคติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ระบบ FSW ท้าให้ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องขึ้น ระบบ FSW 
ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ระบบ FSW มีปัญหาถ้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม ระบบ FSW ถ้ามี
ข้อขัดข้องในระบบจะเกิดความยุงยากมากในการแก้ไขปัญหาซึ่งทุกข้อที่กล่ าวมาอยู่ในระดับมาก แสดงว่า
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าผู้เข้าใช้งานในระบบ FSW ค้านึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานในระบบ FSW 
ในขณะที่ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าผู้เข้าใช้งานในระบบ FSW ยังไม่เกิดความประทับใจ
ในการเข้าใช้งานระบบ FSW มากนัก และผู้เข้าใช้งานในระบบต้องการให้ระบบ FSW ดีขึ้นกว่านี้ มีเสถียรภาพ
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ดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าใช้งานของระบบ Fisheries 
Single Window (FSW) ของผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า ของ ประพันธ์ (2555) ปัญหาการใช้งานของระบบ FSW 
พบว่า การประมวลผลของ FSW ยังมีความล่าช้า ชนิดสินค้าสัตว์น้้าในระบบ FSW ยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน
ของผู้น้าเข้าส่งออก กระบวนงานบางขั้นตอนยังมีความซับซ้อน ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับผลการศึกษาในเรื่อง 
ซึ่งจุดที่ควรปรับปรุงของระบบ FSW เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จึงควรปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ FSW ให้รวดเร็วและใช้งานง่ายขึ้น 

2.  จากการวิเคราะห์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่กล่าวมาพบว่า  
2.1  เพศ มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย ของ อรทัย (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม 

2.2  อายุไม่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้งานในระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยลักษณะใกล้เคียงกัน ผลการศึกษาวิจัยของ ยุพดี (2557) ที่ศึกษา
การพัฒนาการบริการระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ 
และประสบการณ์ประกอบอาชีพของผู้เข้าใช้ระบบ FSW ที่แตกต่างกัน มีความพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของระบบ FSW ของกรมประมงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระบบ 0.05 

2.3  ระดับต้าแหน่งไม่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้าแหน่งงาน ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ เจ้าพนักงานประมงลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ 
มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย ของ สมศรี (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของบุคลากร
ต่อการเปลี่ยนแปลงบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานราชการ
ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ไม่มีความแตกต่าง และต้าแหน่งในหน่วยงานมิได้มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับรู้
การใช้งานของระบบ FSW นั่นเอง 

2.4   ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระดับการศึกษาไม่มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
ที่เข้าใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สมศรี (2560) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่า ระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานเช่นกัน 

2.5   ประสบการณ์ในการท้างานไม่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการเข้าใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในลักษณะใกล้เคียงกันของ ยุพดี (2557) ที่ศึกษาวิจัย 
การพัฒนาการบริหารระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองอินเทอร์เน็ตของ
กรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) พบว่า ประสบการณ์การประกอบอาชีพของผู้ใช้บริการระบบ FSW 
ของกรมประมงที่แตกต่างกัน มีระดับความพอใจในคุณภาพการให้บริการของระบบ FSW ของกรมประมง
ไม่แตกต่างกัน 

2.6   ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
ในการเข้าใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้าเกือบทุกคน มีการได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐาน มีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
จึงท้าให้มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มาบ้าง ซึ่ง ผ่องพรรณ (2523) ได้กล่าวว่า ความรู้พ้ืนฐานเป็น
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ข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและทักษะของบุคคลที่จะท้างานในชีวืตประจ้าวัน คนเราจะใช้ความรู้พ้ืนฐานในการตี  
ความหมายสิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือในการท้างานและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการท้างาน เพราะจะช่วยให้
เราสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้จะชัดเจนแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานที่มีอยู่และ
ถ้าขาดความรู้พื้นฐานก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ กล่าวคือ คนที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องใดมากก็จะแปลความหมาย
ของเรื่องนั้นๆ ได้ถูกต้องมาก และในทางตรงกันข้าม ถ้าคนไม่มีความรู้พ้ืนฐานก็จะเข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่ก้าลังศึกษา
หรือท้าอยู่ได้ค่อนข้างยาก 

2.7   การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้าใช้งาน 
ระบบ FSW ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วรรณา (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ในการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ กรณีศึกษาสถาบัณบัณฑิตบริหารพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า 
การอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากร ที่ใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW 
มาก่อน จะมีความรู้ความเข้าใจในระบบ และวิธีขั้นตอนในการปฏิบัติงานท้าให้ท้างานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW มาก่อน ดังนั้นกรมประมงควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ FSW 
อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของเจ้าหน้าที่ 

2.8   การเคยให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบ FSW มีผลต่อทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้้าที่เคยให้ข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบ FSW จะมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งแตกต่างเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า 
ที่ไม่เคยให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบเลย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วรรณา (2556) 
ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ กรณีศึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจัยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงาน ส่งผลต่อทัศนคติ
ของบุคลากรที่ใช้งานระบบสารสนเทศในภาพรวม พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า  

ในการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพ้ืนฐานมาบ้าง 
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งท้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ FSW 
อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย จึงต่างกับเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ FSW ในระดับปานกลาง หรือ น้อยกว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ วรรณา (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ กรณีศึกษาสถาบัณบัณฑิตบริหารพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรที่ใช้งานระบบสารสนเทศในภาพรวม พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 

4.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร 
4.1   ความชัดเจนของนโยบายมีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการใช้ระบบ FSW 

ในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเข้าใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งปัจจัยด้านนโยบายจะท้าให้ทัศนคติต่อการใช้งานระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้บริหารให้ความชัดเจนของนโยบายที่จะน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
ทัศนคตใินระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.81 จึงมีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสมศรี (2550) ที่ศึกษาวิจัย เรื่องทัศนคติของบุคลากรต่อ
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การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานราชการ
ในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารให้ความชัดเจนด้านนโยบายด้วยเช่นกัน 

4.2   การบริหารโดยผู้บริหารเข้าใจ และเห็นความส้าคัญของการน้าระบบ FSW มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน มีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหาร มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยด้านการบริหาร
จะท้าให้ทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้า เรื่อง ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.94 จึงแตกต่างจาก
ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่ให้ความส้าคัญของการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศกึษาวิจัยของ สมศรี (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของบุคลากรต่อการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้บริหารเข้าใจ 
และเห็นความส้าคัญในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน 

จากการศึกษาวิจัย ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยหลายปัจจัยมีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคล เพศ การอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW การเคยให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานแก่ผู้ดูแลระบบ FSW 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW ซึ่งสามารถน้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการท้างาน
ระบบ FSW ได้ จากการส้ารวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW พบว่า ปัญหา
อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ด่านที่พบมากคือ ระบบ FSW ช้าในบางครั้ง เมื่อมีผู้เข้าใช้งานระบบ FSW จ้านวนมาก 
ซึ่งกรมประมงควรพัฒนาปรับปรุงระบบ FSW ให้มีเสถียรภาพมากขื้น และพบว่า ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่
ด่านที่มากที่สุดคือ ควรจัดท้าคู่มือในการใช้งานระบบ FSW ส้าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจัดท้าคู่มือนั้นจะช่วยท้าให้
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าท้างานได้อย่างถูกต้องมั่นใจ และท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่า ความชัดเจนของนโยบาย และการบริหารโดยผู้บริหารเข้าใจ และเห็นความส้าคัญของการน้าระบบ FSW 
มาใช้ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน และมีผลต่อทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้าที่ใช้ระบบFSWในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยด้านนโยบายที่ชัดเจน และการบริหารที่
ผู้บริหารให้ความชัดเจนต่อการน้าระบบ FSW มาใช้ จะท้าให้ทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีดีที่ควรพิจารณาน้ามาปฏิบัติและน้ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ FSW ต่อไป 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ต่อการใช้ระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 
เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจสัตว์น้้า ต่อการใช้ระบบ FSW เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า 
ต่อการใช้ระบบ FSW และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เข้าใช้
ระบบ FSW เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับทัศนคติของเจ้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
ต่อการใช้งานระบบ FSW ประกอบด้วยค้าถาม 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 
ค้าถามที่เกี่ยวกับด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ FSW ส่วนที่ 3 ค้าถามเกี่ยวกับด้านนโยบายและการบริหาร 
ส่วนที่ 4 ค้าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ในการใช้งานระบบ FSW เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากทุกประชากรทีท้าการศึกษา ขอบเขต
ของประชากร คือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่บรรจุเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า และพนักงานราชการทุกคนที่
ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารจัดการตรวจสัตว์น้้าเขต จ้านวน 3 เขต และด่านตรวจสัตว์น้้า จ้านวน 24 ด่าน ซึ่งเป็น
ข้าราชการ 91 คน ลูกจ้างประจ้า 9 คน และพนักงานราชการ 61 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และผ่านการตรวจสอบความตรงในเนื้อหา และความเชื่อมั่นตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติแบบ T-test และ F-test การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ต่อการใช้งานระบบ FSW โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทัศนคติด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
ขณะที่ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ  
มีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้ระบบ FSW 
จ้าแนกเป็นรายด้าน สามารถแบ่งทัศนคติเป็นรายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ามีทัศนคติโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบ FSW ท้าให้คุณภาพชีวิตในการท้างานดีขึ้น 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ ระบบ FSW ท้าให้ภาระงานของท่านเพ่ิมข้ึน 

2.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ามีทัศนคติโดยรวม มีค่า เฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
ขณะข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ ระบบ FSW ท้าให้ท่านท้างานได้ถูกต้องขึ้น 

3.  ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า มีทัศนคติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.52 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเตรียมความพร้อมในการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายก่อนปฏิบัติงานในระบบ FSW และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดสุด คือ 
จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานในระบบ FSW  
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4.  ด้านความสะดวกในการใช้งาน พบว่า ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.54 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถเข้าใช้ระบบ FSW ได้ง่าย 
ขณะที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ระบบ FSW ไม่ได้ช่วยลดขั้นตอนในทางเดินของงาน 

5.  ด้านประสิทธิภาพ พบว่า ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.64 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบ FSW ท้าให้ระบบงานเป็นระบบที่มี
คุณภาพมากขึ้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ระบบ FSW ไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของเจ้าหน้าที่  

และท้าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านภูมิหลัง ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรตัวอย่าง การศึกษาวิจัย ได้ใช้วิธีการทางสถิติที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะของตัวแปร ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

สมมติฐานที่  1   เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่เพศต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่  2  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่อายุต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่  3  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต้าแหน่งต่างกันมีทัศนคติการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงานต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่  4  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่  5  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการท้างานต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้
ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 

สมมติฐานที่  6  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการใช้ระบบ FSW ในกาปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่  7  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ต่างกันมีทัศนคติ
ต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 7 

สมมติฐานที่  8  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีการเคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานมีทัศนคติ
ต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 8 

สมมติฐานที่  9  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ FSW ต่างกัน 
มีทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานแตกแต่งกัน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 9 

สมมติฐานที่  10  ปัจจัยด้านนโยบายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 10 

สมมติฐานที่  11 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 11 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบFSW 
ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบFSW พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด 

คือ ระบบ FSW ช้าในบางครั้ง เมื่อมีผู้เข้าใช้งานระบบ FSW จ้านวนมาก ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจ้านวน 5 ราย 
รองลงมา คือ การปิดปรับปรุงระบบ FSW ในบางครั้งท้าให้เจ้าหน้าที่เกิดสะสมงาน และท้างานล่าช้า  
ชื่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจ้านวน 4 ราย 
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ส้าหรับข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ด่านต่อการใช้งานระบบ FSW พบว่า ข้อเสนอแนะที่มากที่สุด
คือ ควรจัดท้าคู่มือในการเข้าใช้งาน ระบบ FSW ส้าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นจ้านวน 6 ราย 
และรองลงมา คือ การปิดระบบ FSW เพ่ือปรับปรุงควรท้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าใช้งานในระบบ 
อาจเป็นช่วง 01.00-03.00 น. ซื่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ้านวน 5 ราย 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1  จากการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้าใจระบบ FSW เจ้าหน้าที่

ด่านตรวจสัตว์น้้ามีทัศนคติโดยส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติด้านประโยชน์ที่จะได้รับมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากเพียงด้านเดียว ส่วนค่าเฉลี่ยของทัศนคติในด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติ ต่องาน ทัศนคติ
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ทัศนคติด้านความสะดวกในการใช้งาน และทัศนคติด้านประสิทธิภาพยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกจากนั้นยังพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมากทั้งรายข้อผู้บริหาร
ให้ความชัดเจนของนโยบายที่จะน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญ
ของการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากกรมประมงต้องการพัฒนาระบบ FSW ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้าใช้งาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ควรปรับปรุง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ 
และเสถียรภาพการท้างานระบบ FSW ความสะดวกในการใช้งาน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อเจ้าหน้าที่ ควรพิจารณาปรับลดขั้นตอนกระบวนการท้างานของระบบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
เข้าใช้งานได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของระเบียบหรือกฎหมายที่ก้ากับในเรื่องนั้นๆ 
รวมถึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพการแสดงผลของระบบให้รวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้งานในระบบ FSW 

5.2.2 การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการพัฒนาระบบ FSW เพราะท้าให้เห็นทัศนคติและมุมมองของผู้เข้าใช้ในระบบ FSW ในการปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ ท้าให้ได้ข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการวางแผนพัฒนาระบบ FSW ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ต่อการใช้ระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าอย่างแท้จริง ดังนั้นควรมีการส้ารวจหรือศึกษาทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้าใช้งานระบบ FSW ต่อเนื่องอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าซึ่งใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน  

5.2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ตลอดเวลา เพราะถ้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม ก็จะท้าให้ระบบ FSW 
ไม่สามารถใช้งานได้ และเกิดปัญหาในการท้างาน จากศึกษาวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า มีทัศนคติ
ต่อการเข้าใช้งานระบบ FSW ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้บริหารให้ความชัดเจนในนโยบายมีความเข้าใจ
และเห็นความส้าคัญในการน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

5.2.4  ผู้บริหารควรสนับสนุนและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ามีการใช้ระบบ FSW 
ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งต้องพัฒนาปรับปรุงและตรวจสอบระบบ FSW อยู่อย่างเสมอ 
เพ่ือความมีเสถียรภาพของระบบ FSW  

5.2.5 เจ้าหน้าที่ดา่นตรวจสัตว์น้้า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้นองค์กรควรเพ่ิมแผนการพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งานระบบ FSW 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในการเรียนรู้แก่บุคลากร และสามารถน้าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรมีการอบรมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ FSW แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
อย่างต่อเนื่อง โดยจะท้าให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า  
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการท้างานขององค์กรต่อไป   
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5.2.6 การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW ได้ก้าหนด
แนวคิดของการศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนปัจจัย ส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับต้าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท้างาน ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์  
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ดูแลระบบ FSW ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW และปัจจัยด้านนโยบาย 
และการบริหาร ซึ่งโดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ามีทัศนคติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาวิจัยจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ FSW ศึกษาเปรียบเทียบ 
ขององค์กร เพ่ือน้าผลของการศึกษาดังกล่าวมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าใช้งานระบบ FSW ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการใช้งานระบบ FSW 
ค้าชี้แจง  1.  วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม เพื่อศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าต่อการเข้า    
              ใช้ระบบ FSW  
            2.  ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานกับระบบ FSW ในที่นี้คือ เจ้าหน้าที่ 

ด่านตรวจสัตว์น้้า กรมประมง 
            3. การศึกษาครั้งนี้มิได้มุ่งศึกษาหรือเสนอผลเป็นรายบุคคลแต่เป็นภาพรวมของกลุ่ม ดังนั้นจึงไม่มี

ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านพิจารณาตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 4.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่  1 ค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่  2 ค้าถามเกี่ยวกับด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 
 ส่วนที่  3 ค้าถามเกี่ยวกับด้านนโยบายและบริการ 
 ส่วนที่  4 ค้าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า 
 ส่วนที่  5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ FSW 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ค้าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และหรือเติมข้อความในช่องว่าง 

1.  เพศ 

  ชาย    หญิง 

2.  อายุ 

  ต่้ากว่า 30  ปี  30-35 ปี  36-40 ปี  ตั้งแต่ 41 ปีขึ้นไป 

3.  ต้าแหน่ง 

 นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง  ลูกจ้างประจ้า  พนักงานราชการ 

4.  ระดับการศึกษา 

  ต่้ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

5.  ประสบการณ์ในการท้างาน 

  1-2 ปี  3-5 ปี  6-10 ปี  11-20 ปี  21 ปีขึ้นไป 
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6.  ท่านเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก่อน มีการน้าระบบ FSW มาใช้หรือไม่ 

 เคย ระยะเวลา .................. ปี   ไม่เคย 

7.  ท่านได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ FSW ก่อนหรือหลังการปฏิบัติงาน 

  ก่อน   หลัง 

8.  ท่านเคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานของท่านแก่ผู้ดูแลระบบ FSW หรือไม่ 

  เคย    ไม่เคย 

ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ FSW 

ค้าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และหรือเติมข้อความในช่องว่าง 

1.  ท่านเคยผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1) MS.WINDOWS    4) MS.POWERPOINT 

  2) MS.WORD    5) อ่ืน ๆ (ระบุ)................... 

  3) MS.EXCEL 

2. ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของท่านอยู่ในเกณฑ์ 

  1) มากท่ีสุด     4) น้อย 

  2) มาก     5) น้อยที่สุด 

  3) ปานกลาง 

3. ท่านเคยผ่านการอบรมการใช้งานระบบ FSW ในเรื่องใดบ้าง 

           1) การเขียนค้าขอใบอนุญาต 

           2) การจัดท้าใบอนุญาต 

           3) การตรวจปล่อยออก ร.7 และ IMD 

           4) การสืบค้นข้อมูลจากระบบ FSW 

           5) อ่ืน ๆ (ระบุ)................... 
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4. ความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ FSW ของท่านอยู่ในเกณฑ์ 

  1) มากท่ีสุด     4) น้อย 

  2) มาก     5) น้อยที่สุด 

  3) ปานกลาง 

5. ท่านได้รับความรู้จากการใช้ระบบ FSW อย่างใด 

  1) เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันจัดให้ 

  2) เรียนรู้จากการถ่ายทอดต่อของผู้เข้ารับการอบรม 

  3) เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน 

  4) เรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. กรณีเรียนรู้ด้วยตนเองท่านศึกษาเรียนรู้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค้าตอบ) 

  1) เรียนรู้จากการใช้โปรแกรมโดยตรง 

  2) เรียนรู้จากคู่มือการใช้ระบบงาน 

  3) อื่น ๆ (ระบุ) ................ 

ส่วนที่ 3  ด้านนโยบายและบริหาร 

ค้าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 

มาก 

ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน 

กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย 

ที่สุด 

1. ผู้บริหารให้ความชัดเจนของนโยบายที่จะ
น้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

2.  ผู้บริหารเข้าใจและเห็นความส้าคัญของ
การน้าระบบ FSW มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 4  ด้านทัศนคติที่มีต่อระบบ FSW ของเจ้าหน้าที่ด่านที่ใช้ระบบ FSW ในการปฏิบัติงาน 

ค้าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 

มาก 

ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน 

กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย 

ที่สุด 

ทัศนคติด้านพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน 

1. ระบบ FSW ท้าให้คุณภาพชีวิตในการ
ท้างานดีข้ึน 

     

2.  ระบบ FSW ช่วยให้ท่านมีความม่ันใจใน
การท้างานมากขึ้น 

     

3.  ระบบ FSW ท้าให้ภาระงานของท่านเพ่ิม
มากขึ้น 

     

4.  ระบบ FSW ช่วยให้ท่านได้พัฒนาขีด
ความสามารถในการท้างาน 

     

ทัศนคติด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 

5. ระบบ FSW ท้าให้เกิดความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล 

     

6.  ระบบ FSW ท้าให้ท่านปฏิบัติงานได้
ถูกต้องขึ้น 

     

7. ระบบ FSW มีปัญหาถ้าเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตล่ม 

     

8.  ระบบ FSW ถ้ามีข้อขัดข้องในระบบจะ
เกิดความยุ่งยากมากในการแก้ปัญหา 
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ข้อความ 

 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 

มาก 

ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน 

กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย 

ที่สุด 

ทัศนคติด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 

9.  มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
เครือข่ายก่อนการปฏิบัติงานในระบบ FSW 

     

10. จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งานในระบบ FSW  

     

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็น
เครื่องที่ล้าสมัย ประมวลผลข้อมูลได้ช้า 

     

12.  มีความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย 

     

ทัศนคติด้านความสะดวกในการใช้งาน 

13.  ท่านสามารถเข้าใช้ระบบ FSW ได้ง่าย 

     

14. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในระบบ FSW       

15.  ท่านต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้งาน
ในระบบ FSW  

     

16. ระบบ FSW ไม่ได้ช่วยลดขั้นตอนใน
ทางเดินของงาน 

     

ทัศนคติด้านประสิทธิภาพ 

17.  ระบบ FSW ท้าให้ระบบงานเป็นระบบ
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
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ข้อความ 

 

 

 ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 

มาก 

ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน 

กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย 

ที่สุด 

18.ระบบ FSW ไม่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท้างานของเจ้าหน้าที่ 

     

19. บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ FSW 
เป็นการใช้สารสนเทศท่ีคุ้มค่าที่สุด 

     

20.  มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างแต่
ละระบบงานได้ดี 

     

21.  ระบบ FSW ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแสดงผลถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น 

     

ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ FSW  

 

1.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ FSW 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
2.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ FSW 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล 
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