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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ
ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบก  2)  ศึกษาปญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ  และ  3)  ศึกษา
พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต หรือรถยนต หรือรถวาดวยการขนสงทางบกใน
เขตอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมตัวอยางจํานวน  441  คน  ประกอบดวย  เจาหนาที่
ตํารวจ  66 นาย  และประชาชนผูใชรถตามพระราชบัญญัติรถยนตและพระราชบัญญัติขนสง  375  คน 
เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  2  ชุด  ดังนี้ 
 ชุดที่ 1  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามประชาชนที่ใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตหรือ
รถวาดวยการขนสงทางบกในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีจํานวน  5  ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชพี จํานวนรายได ระยะเวลา
ที่พักอาศัยในอําเภอพนมสารคาม ความถี่ในการเดินทางและยานพาหนะในการเดนิทาง 
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความรูดานกฎหมายจราจร  
   ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ  
   ตอนที่ 4  สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถของประชาชน 
   ตอนที่ 5  ขอเสนอแนะของประชาชนแบบปลายเปด 
 ชุดที่ 2  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเจาหนาที่ตํารวจ มีจํานวน 5 ตอน 
   ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ ชั้นยศ อายุราชการ  การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติ
หนาทีป่ระจาํสถานีตํารวจภูธรในอําเภอพนมสารคาม และระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานจราจร 
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความรูดานกฎหมายจราจร  
   ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ  
   ตอนที่ 4  สอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่
ตํารวจ 
   ตอนที่ 5  ขอเสนอแนะของประชาชนแบบปลายเปด 
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 หลังจากสรางเครื่องมือการวิจัยแลว ผูวิจัยไดนําไปหาคุณภาพดวยการใหผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความชํานาญและประสบการณ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และนําไป
หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยดวยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ  .8422  สําหรับชุดที่  1  และ  .8103  สําหรับชุดที่  2 
 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถี่  รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
การทดสอบคาที 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการสอบถามกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแกประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจ พบวา  
 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  375  คน  สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 7 0.40  
อายุระหวาง  31-40  ป  รอยละ  34.40  รองลงมาอายุระหวาง  41-50  ป  รอยละ  27.73  อายุระหวาง  
21-30  ป  รอยละ  21.87  สวนอายุต่ํากวา  21  ป  มีเพียงรอยละ  6.13  ประชาชนสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 25.87 รองลงมาไดแกระดับปริญญาตรี  รอยละ 
24.27  ระดับประถมศึกษา  รอยละ  20.53  สวนระดับสูงกวาปริญญาตรีมีเพียงรอยละ  3.47 
 ประชาชนสวนใหญอาชีพทําธุรกิจสวนตัว/คาขาย  รอยละ  39.47  อาชีพรับจาง  มีจาํนวน
ใกลเคียงกัน  คือรอยละ  36.27  รองลงมาคือ  อาชีพรับราชการ  รอยละ  11.73  สวนอาชีพเกษตรกรรม
มีเพียงรอยละ  3.20  รายไดตอเดือนของประชาชนอยูระหวาง  5,001-10,000  บาท  รอยละ  39.47 
รายไดตอเดือนระหวาง  15,001-20,000  บาท  รอยละ  25.60  และรายไดตอเดือนต่ํากวา  5,000  บาท 
รอยละ 16.00   
 ประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูในอําเภอพนมสารคามตั้งแต  11  ปขึ้นไป  รอยละ  73.60 
อยูระหวาง  1-5  ป  และ  6-10  ป  มีจํานวนใกลเคียงกัน  คือรอยละ  11.47  และ  11.20  ตามลําดับ 
สวนพักอาศัยอยูในอําเภอพนมสารคามนอยกวา 1 ป มีเพียงรอยละ 3.73  ประชาชนสวนใหญใชรถ
ทุกวัน รอยละ 66.67 รองลงมาคือ 20 คร้ังตอเดือน รอยละ 20.80 สวน 15 คร้ังตอเดือน มีเพียงรอยละ 
3.47 ซ่ึงยานพาหนะที่ใชในการเดินทางสวนใหญไดแก รถจักรยานยนต และรถยนตนั่งสวนบุคคล 
มีจํานวนใกลเคียงกัน คือรอยละ  48.80  และรอยละ  44.53  ตามลาํดับ  สวนรถโดยสารประจาํทาง
มีเพียงรอยละ 2.13 เทานั้น 
 สวนเจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  66  คน  สวนใหญเปนชั้นประทวน 
รอยละ  90.91  อายุราชการระหวาง  11-15  ป  รอยละ  36.36  รองลงมาอายุราชการ  21  ปขึ้นไป  รอยละ 
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25.76  และอายุราชการระหวาง  16-20  ป  รอยละ  21.21  สวนอายุราชการ  1-5 ป  มีเพียงรอยละ 
7.58  เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รอยละ  46.97  รองลงมาคือ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 33.33  สวนระดับสูงกวาปริญญาตรี มีเพียงรอยละ 4.55  
 เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญปฏิบัติหนาที่ประจําสถานีตํารวจ  13  ปขึ้นไป  รอยละ  46.97 
รองลงมาคือ  ระหวาง  9-12  ป  รอยละ  22.73  สวน  1-4  ป  และ  5-8  ป  มีจํานวนเทากันคือ  รอยละ 
15.15  และเจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจราจร รอยละ  
50.00  รองลงมาคือเคยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับจราจร  5  ปขึ้นไป  รอยละ  21.21  สวนระยะเวลา  4-5  ป  
มีรอยละ  10.61 
 5.1.2  ความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรของประชาชนและเจาหนาท่ีตํารวจ 
 ผลการสอบถามเรื่องความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
ของประชาชนและเจาหนาทีต่ํารวจ พบวา  
 ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
ซ่ึงลําดับที่  1  ไดแก  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน  ถาติดตั้งอยู  ณ  ที่ใด  ใหผูขับขี่ลด
ความเร็วของรถลงและผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง  รอยละ 97.07  ลําดับที่  2  ไดแก 
หามมิใหผูขับขี่กลับรถที่ทางรวมทางแยก  เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถในบริเวณดังกลาวได 
รอยละ  94.93  และลําดับที่  3  ไดแก  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมทางแยก
ใดเปดทางใดใหผูขับขี่ที่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหหยุดรถ เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวางการจราจรแลว  จึงใหขับรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง  รอยละ  94.40   
 เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522  ซ่ึงประเด็นที่มีความรูทุกคน  ไดแก ประเด็นที่  4  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน  และยกแขนขวา
ทอนลางขึ้นตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล
ผูขับขี่ซ่ึงขับรถมาทางดานหนาและดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ  ประเด็นที่  7  หาม
มิใหผูขับขี่กลับรถที่ทางรวมทางแยก  เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถในบริเวณดังกลาวได  
และประเด็นที่ 9 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผานไมวาจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม  
ถาทางรถไฟนั้นไมมีสัญญาณระวังรถไฟหรือส่ิงปดกั้นผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถ
หางจากทางรถไฟระยะไมนอยกวาหาเมตร เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงขับรถผานไปได 
 สวนประเด็นที่ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามไมรูมากที่สุด  ไดแก  ในเวลาที่มีแสงสวาง
ไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน  รถหรือส่ิงกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอย
หาสิบเมตร  ผูขับขี่ซ่ึงขับรถในทางตองเปดไฟ หรือใชแสงสวางตามประเภท  ลักษณะและเงื่อนไข
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ที่กําหนดในกฎกระทรวง  รอยละ 22.67  ซ่ึงเปนประเด็นเดียวกับเจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม
ไมรูมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 9.09 
 5.1.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและเจาหนาท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายจราจรทางบก 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจ นําเสนอในรูปคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
คาที  พบวา  ผลการเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจระหวาง
ประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ  โดยภาพรวมประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจแตกตางกันอยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจแตกตางกัน  ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05  ในประเด็นดังตอไปนี้  1)  เจาหนาที่ตํารวจเขมงวดกวดขันจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร
เหมาะสมกับชวงเวลา  2)  เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่อยางเสมอภาคเทาเทียมกันกับประชาชน
ทุกคน  และ  3)  หนวยงานของรัฐไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ
ของการขับขี่รถที่กระทําผิดกฎหมายจราจร  สวนประเด็นอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกสวนใหญ
อยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) ในขณะที่เจาหนาที่ตํารวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย
จราจรทางบกสวนใหญอยูที่ระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.75)  เชนกัน 
 5.1.4  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกตามความคิดเห็น
ของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 ผลการสอบถามเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายจราจร
ทางบก นําเสนอในรูปความถี่ และรอยละ พบวา ประเด็นท่ีเจาหนาที่ตํารวจคิดวา  เปนปญหาและ
อุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจมากที่สุดเปนลําดับที่  1  ไดแก  
ขาดแคลนงบประมาณ  รอยละ  80.30  ลําดับที่  2  ไดแก  การแทรกแซงจากผูมีอํานาจ  รอยละ 75.76  
และลําดับที่  3  ไดแก  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใช  รอยละ  72.73  สวนประเด็นที่
เจาหนาที่ตํารวจคิดวาเปนปญหาและอุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่
ตํารวจนอยที่สุด  ไดแก  การติดปายประกาศบดบังการจราจร  รอยละ  1.52  
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 5.1.5  พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต หรือรถยนต หรือรถวา
ดวยการขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการสอบถามเรื่องพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต หรือรถวาดวย
การขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  นําเสนอในรูปความถี่  และรอยละ  
พบวา  พฤติกรรมที่ประชาชนที่กระทําทุกครั้งในขณะขับขี่  ไดแก  1)  ขณะขับรถทานปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือสัญญาณไฟ  รอยละ  86.67  2)  รูหลักในการขับขี่รถอยางถูกตอง  รอยละ  68.00  
และ 3)  สนใจสิ่งรอบขางและการจราจรบนทองถนนขณะขับรถ  รอยละ  63.20  
 พฤติกรรมของประชาชนที่กระทําบางครั้งในขณะขับขี่ ไดแก 1) พูดคุยกับผูโดยสารขณะ
ขับรถ  รอยละ 75.20  2) ชอบใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ รอยละ 70.67  และ 3) สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจกัรยานยนต รอยละ 56.27  
 พฤติกรรมของประชาชนที่ไมเคยทําเลยในขณะขับขี่ ไดแก 1) เคยหลับในหรือหมดสติ
ขณะขับรถ รอยละ 82.93  ชอบดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในขณะขับรถ รอยละ 71.47 
และ 3) ขณะขับรถไมขับในลักษณะประมาทหวาดเสียว รอยละ 30.93  
 5.1.6  ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจเสนอแนะเพิ่มเติม  ผูวิจัยได
วิเคราะหในลักษณะเชิงพรรณนาความ  สรุปไดดังนี้  (รายละเอียดดังปรากฏในบทที่ 4) 
 เนื่องจากการประชาสัมพันธและการรณรงคเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การปฏิบัติตนของ
ผูใชกฎหมาย และผูใชรถหรือผูปฏิบัติตามกฎหมายมีการประชาสัมพันธนอยมาก  เพราะฉะนั้น 
ควรประชาสัมพันธเร่ืองขอกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2522  บอยกวานี้จะไดอยูในจิตสํานึกของคนขับขี่  
กระตุนจิตสํานึกบอยๆ จะไดไมกลาทําผิด  ควรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและผลของการผิด
กฎหมายจราจรใหประชาชนในอําเภอหรือผูนําชุมชนไดทราบทุกเดือน  โดยใหประชาชนหรือผูนํา
ชุมชนไปเผยแพรอีกตอหนึ่ง  ควรมีแผนปายประกาศประชาสัมพันธ  รณรงคใหมากขึ้นเกี่ยวกับ
การขับขี่รถและปองกันอุบัติเหตุในเขตอําเภอพนมสารคาม  ควรกวดขันจับกุมผูผิดกฎหมายจราจร
อยางสม่ําเสมอ  ควรใหออกกฎหมายใหรถที่จอดในตลาดหรือที่ชุมชนใหดับเครื่องทุกครั้ง  ควร
เขมงวดกวดขันกับการขับขี่รถซ่ิงหรือขับรถแบบหวาดเสียวในตลาดหรือเขตชุมชนเพราะหากเกิด
อุบัติเหตุจะเปนอุบัติเหตุที่รายแรง ถนนตางๆ ตามตลาด หรือที่จราจรคับคั่งตํารวจจราจรควรตีเสนเพื่อ
กําหนดใหรถจอดอยางชัดเจนเพื่อเปนระเบียบ  เปนตน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจยั  ผูวิจยัอภิปรายผลดังนี ้
 5.2.1  ความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรของประชาชนและเจาหนาท่ีตํารวจ 
 ผลการสอบถามเรื่องความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ของประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจ พบวา ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการทําใบอนุญาตขับขี่รถ
ที่กรมการขนสงสาขาอําเภอพนมสารคามนั้นจะแบงชวงเวลาการทําใบอนุญาตออกเปน 2 ชวงเวลา 
ในภาคเชาจะเปนการสอบขอเขียนและใชระบบการตรวจขอสอบแบบใชคอมพิวเตอรตรวจจึงทําให
ยากตอการทุจริตในการแกไขขอสอบ ซ่ึงถาใชคนตรวจขอสอบจะมีการแกไขใหผานได สําหรับผูที่
สอบผานในขอเขียนในภาคเชาจะตองทําการสอบในภาคบายในเรื่องการทดสอบขับรถ ตอจากนั้น
จะเปนขั้นตอนของการเขาฟงบรรยายขอกฎหมายจราจร และวิธีการขับขี่อยางปลอดภัย เมื่อเสร็จสิน้
การอบรมจึงจะไดรับใบอนุญาตนั้นไป ฉะนั้นจึงทําใหประชาชนจําเปนตองมีความรูในเรื่องกฎหมาย
จราจรจึงจะสามารถสอบผานได ในสวนของเจาหนาที่ตํารวจนั้นในฐานะเปนผูปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายจราจร จึงจําเปนจะตองมีความรูเหมือนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
เมอรตัน  (Merton, 1983; อางถึงใน งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 29) จากผลการวิจัยที่พบวา  ผูขับขี่
ยานพาหนะมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรอยูในระดับมาก  แตในทางปฏิบัติพบวา  ผูขับขี่กลับ
ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก  ความประมาทเลินเลอ  คิดวาทําให
เสยีเวลาหรือตองการความสะดวกรวดเร็วจนทําใหเกิดปญหาอุปสรรคตามมา 
 5.2.2  เปรียบเทียบความคดิเห็นของประชาชนและเจาหนาท่ีตํารวจเกี่ยวกับการบังคบัใช
กฎหมายจราจรทางบก 
 ผลการเปรียบเทียบการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจระหวางประชาชน
กับเจาหนาที่ตํารวจ โดยภาพรวมประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอการบังคับ
ใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจนั้นมีความคิดเห็นที่เหมือนๆ กันในเรื่อง
การบังคับใชกฎหมายจราจรของเจาหนาที่ตํารวจ ซ่ึงถามีการปฏิบัติหนาที่อยางเขมงวดและตอเนื่อง
อยางสม่ําเสมอจะสามารถชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตลงได  รวมถึงประชาชน
และเจาหนาที่ตํารวจมีความคิดเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ทําเพื่อบรรลุเปาหมายโดยมิหวังอามิสสินจาง
ใดๆ ทั้งสิ้น 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ในประเด็นดังตอไปนี้  1)  เจาหนาที่ตํารวจเขมงวดกวดขันจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร
เหมาะสมกับชวงเวลา  2)  เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่อยางเสมอภาคเทาเทียมกันกับประชาชน
ทุกคน  และ  3)  หนวยงานของรัฐไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงมาตรการและบทลงโทษ
ของการขับขี่รถที่กระทําผิดกฎหมายจราจร  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจนั้นจะไมมีชวงกําหนดเวลาการปฏิบัติจับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมายจราจร  สวนในดาน
การปฏิบัติหนาที่อยางเสมอภาคนั้น  ในบางครั้งเจาหนาที่ทําการจับกุมความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
สวนใหญผูปฏิบัติจะใชหลักนิติธรรมในการทํางาน  กลาวคือ  ถาเปนความผิดเล็กนอยก็จะมีการวากลาว
ตักเตือนและปลอยตัวไปจึงทําใหประชาชนที่เห็นมองวาเจาหนาที่ตํารวจเลือกในการปฏิบัติ  และ
ตองยอมรับวาหนวยงานของรัฐขาดแคลนดานงบประมาณ  จึงทําใหมีการประชาสัมพันธถึงมาตรการ
และบทลงโทษคอนขางนอย  สอดคลองกับแนวคิดของ นายแพทยไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล  (2542,  
หนา  86; อางถึงใน เครือขายอุบัติเหตุ  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ  
(คบอช.),  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.),  2547,  หนา 5)  ที่กลาววา  
การบังคับใชกฎหมาย  เพื่อความปลอดภัยบนถนนในประเทศขาดความตอเนื่อง  มลัีกษณะเลอืกปฏบิตั ิ 
และไมเปนธรรมดานความเสมอภาคเทาเทียมกันกับประชาชนทุกคน 
 5.2.3  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกตามความคิดเห็น
ของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 ประเด็นที่เจาหนาที่ตํารวจคิดวาเปนปญหาและอุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายจราจร
ทางบกของเจาหนาที่ตํารวจมากที่สุด  ไดแก  ขาดแคลนงบประมาณ  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ  และ
เครื่องมือเครื่องใช  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้นเปนหนวยงานของราชการ  ซ่ึง
มีปญหาในเรื่องการเบิกจายจะตองมีหลายขั้นตอน  ทําใหเกิดความลาชา  ตลอดจนในดานงบประมาณ
คอนขางจะมีจํากัด  และปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผูมี  ซ่ึงตองยอมรับวาในขณะนี้
ประเทศไทยยังเปนระบบแบบอุปถัมภอยูและสืบเนื่องมาจากในเรื่องการขาดแคลนงบประมาณ
วัสดุและอุปกรณไมพอใช ซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็ไดอนุเคราะหสนับสนุนจากผูมีอํานาจ  จึงทําใหในบางครัง้
การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจจึงเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ  เชน ตํารวจเปนผูจับ  นักการเมือง
เปนผูปลอย  ทําใหผูที่มีพฤติกรรมการกระทําผิดกฎหมายจราจรก็ยังคงปฏิบัติผิดกฎอยูเร่ือยไป 
 5.2.4  พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต หรือรถยนต หรือรถวาดวย
การขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลการสอบถามพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนตหรือรถวาดวย
การขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม พบวาพฤติกรรมที่ประชาชนกระทําทุกครั้งในขณะขับขี่
รถอยางถูกตอง  ไดแก  1)  ขณะขับรถทานปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือสัญญาณไฟ  2)  รูหลักใน
การขับขี่รถอยางถูกตอง  และ  3)  สนใจสิ่งรอบขางและการจราจรบนทองถนนขณะขับรถ  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาประชาชนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จึงทําใหประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด 
 พฤติกรรมของประชาชนที่กระทําบางครั้งในขณะขับขี่  ไดแก  1)  พูดคุยกับผูโดยสาร
ขณะขับรถ  2)  ชอบใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ และ 3) สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโดยธรรมชาติของมนุษย เมื่ออยูรวมกันจะตองมีการพูดคุยเปนเรื่องธรรมดา
ในบางครั้งการพูดคุยในขณะขับขี่ก็เปนการคลายความงวงนอนไดในระดับหนึ่ง สวนการใช
โทรศัพทมือถือในขณะขับขี่รถนั้น ซ่ึงถือวาเปนอันตรายตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย แตกฎหมายก็
ยังไมบัญญัติวาเปนความผิด และไมมีบทลงโทษ ฉะนั้นผูใชโทรศัพทมือถือในขณะขับรถควรใช
แฮนดฟรี  (Hand  Free)  จะมีความปลอดภัยกวา และในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ 
อาจเปนเหตุผลสวนตัวของคนบางคน เชน ใสแลวทําใหมีอาการเวียนศีรษะ หรือสุภาพสตรีที่เสริม
ความงามดานทรงผม เปนตน 
 ซ่ึงสอดคลองกับ  แนวคิด  ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  คือ  การชอบฝาฝน  ระเบียบ  กฎเกณฑ  
เชน  ไมขามถนนทางมาลาย  จอดรถในที่หามจอด  พฤติกรรมของผูขับขี่ยังมีใหพบเห็นอยูเสมอ
ในที่ตางๆ 
 พฤติกรรมของประชาชนที่ไมเคยทําเลยในขณะขับขี่  ไดแก  1)  เคยหลับในหรือหมดสติ
ขณะขับรถ  2)  ชอบดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในขณะขับรถ  และ 3)  ขณะขับรถไมขับ
ในลักษณะประมาทหวาดเสียว  ทั้งนี้เปนเพราะวาพฤติกรรมที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ลวนแตเปนเรื่องที่
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุไดสูงทั้งสิ้น 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
     1)  ดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจ  ผูมีสวน
เกี่ยวของ สถานีตํารวจที่เกี่ยวของควรประชาสัมพันธเร่ืองขอกฎหมายตาม พ.ร.บ. 2522 มากกวานี้จะได
อยูในจิตสํานึกของคนขับขี่ กระตุนจิตสํานึกอยูเสมอ  จะไดไมกลาทําผิด  ควรใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรและผลของการผิดกฎหมายจราจรใหประชาชนใหอําเภอหรือผูนําชุมชนไดทราบ
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ทุกเดือน  โดยใหประชาชนหรือผูนําชุมชนไปเผยแพรตอไปยังประชาชนคนอื่นๆ ควรมีแผนปาย
ประกาศประชาสัมพันธ รณรงคใหมากขึ้นเกี่ยวกับการขับขี่รถและปองกันอุบัติเหตุ  ควรฝากขาว
ประชาสัมพันธเร่ืองกฎหมายจราจรผานรายการวิทยุชุมชนเพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับรูรับฟง
อยางทั่วถึง  ควรจัดอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่จักรยานยนตใหกับนักเรียนใน
โรงเรียน  และควรนําเอากฎหมาย กฎจราจร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วินัยในการขับขี่รถยนตเขาไป
ในระบบการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา  เปนตน 
   2)  การบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจ ผูมีสวนเกี่ยวของหรือ
เจาหนาที่ตํารวจควรเขมงวดกวดขันจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรเหมาะสมกับชวงเวลา   
เจาหนาที่ตํารวจควรปฏิบัติหนาที่อยางเสมอภาคเทาเทียมกันกับประชาชนทุกคน ควรมีบทลงโทษที่
นํามาปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริง เพื่อคนที่เห็นแกตัวจะไดเกรงกลัว และกฎหมายควรมีความเขมแข็งกวานี้ 
   3)  ปญหาและอุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกของเจาหนาที่ตํารวจ 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอเพื่อจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับ
การปฏิบัติงานดานจราจร  และงานประชาสัมพันธดานจราจรใหมากกวานี้  ผูบังคับบัญชาควรให
ความเสมอภาค  และความทัดเทียมกันของบุคลากรในองคกร  ควรจัดหาบุคลากรใหตรงกับสายงาน 
ควรบริหารงานดวยระบบคุณธรรมมากกวาระบบอุปถัมภ  และการพิจารณาผลงานใหพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานใหมากที่สุดเพื่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  ควรจัด
บุคลากรใหพอกับพื้นที่  ควรจัดหายานพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  นักการเมือง
ไมควรแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ 
    4)  พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต  หรือรถยนต  หรือรถ 
วาดวยการขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนควรปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือสัญญาณไฟขณะขับขี่รถและรูหลักในการขับขี่รถอยางถูกตอง ประชาชนทุกคน
ควรชวยกันรักษากฎจราจร และตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อฝาฝนกฎจราจร 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรวิจัยเร่ืองสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการจราจรบน
ทองถนนอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราในชั่วโมงเรงดวน 
   2)  ควรวิจัยเร่ืองความคาดหวังของเจาหนาที่ตํารวจตอการรับรูกฎหมายจราจรของ
ประชาชน 
   3)  ควรวิจัยเร่ืองศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ 
 


