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บทคัดยอ
สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

ตาํรวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบตัหินาที่
ของตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ
อาชีพ ตางกัน และ 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจ
ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ประชากรทีใ่ชในการวจิยั ไดแก ประชาชนผมูารบับรกิารและตดิตอราชการ สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตั วอยางตามสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 233 คนเครื่องมือที่ใชในการ
วจิยั คอื แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดบัโดยมคีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ(Percentage)
คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี
ตาํรวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา อยใูนระดบั
ปานกลางทัง้สามดาน เรยีงตามคาเฉลีย่มากไปหานอย คอื ดานการปฏบัิตตินของเจาหนาทีจ่ราจร ดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอ
แนะแนวทางพฒันาการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภูธรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ ลาํดบัความถ่ี
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สงูไปหาตํา่สามอนัดบัแรก คอื ไมควรดกัซมุหรอืตรวจจบัเฉพาะผท่ีูขบัขีร่ถจกัรยานยนต ควรประชาสมัพนัธ
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรใหประชาชนไดรับทราบ และเจาหนาที่จราจรควรสํานึกอยูเสมอวาการปฏิบัติ
งานจราจรเปนการใหบริการดานความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนนแกประชาชน

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การปฏิบัติหนาที่ 4. ตํารวจจราจร

ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to study residents’ opinions on traffic 
police officers’ duty performance under Selaphum Police Station, Roi Et province, 2) to 
compare their opinions on traffic police officers’ duty performance here, resting upon 
differences in their genders, ages, educational backgrounds, and occupations, and 3) to 
conduct the study opinions on traffic police officers’ duty performance under Selaphum 
Police Station, Roi Et province. The sample group employed for conducting the research 
included 233 residents as service recipients at the aforesaid bureau was based on Taro 
Yamane’s formula. The instrument used for conducting the research was five-rating-scale 
questionnaires, possessing the reliability at 0.94. The statistics utilized for data analyses 
encompassed: frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and 
F-test (One-way ANOVA)

The research’s results were found as follows: 1)residents’ opinions on traffic police 
officers’ duty performance under Selaphum Police Station, Roi Et province were rated 
average in the overall aspect. When taking a single aspect into consideration, all three 
aspects were also scored average. These three aspects placed in descending order of its 
mean were (1) the act of traffic police officers(2) traffic supervision and (3) enforcement of 
traffic laws, respectively. 2)The comparative results found that no significant differences in 
the former’s genders,educational backgrounds andoccupations were correlated with their 
opinions on traffic police officers’ duty performance here. 3)Suggestions and guidelines for 
development of on their duty performance here, in descending order of first three 
frequencies. Firstly, should not intercept private or only those driving motorcycles. 
Secondly, should inform traffic law tothe people. Finally, should be grateful that duty 
performance is the service of providing the convenient andsecure in the car using on the 
public road.

Keywords : 1. Opinion 2. Residents 3. Duty Performance 4. Traffic Police Officers
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สาํนกังานตาํรวจแหงชาตเิปนหนวยงานของรฐัทีม่หีนาท่ีและภารกจิเกีย่วของกบัประชาชนโดยตรง 

ทั้งน้ี เพื่อพิทักษรักษาความสงบเรียบรอย บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน รวม
ถงึการใหคาํแนะนาํ และอาํนวยความสะดวกใหกบัประชาชนในดานตางๆ อกีทัง้มหีนาท่ีในการปองกนัปราบ
ปราม จบักุมผกูระทาํผดิกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่มาสอบสวนลงโทษ ตลอดถงึการบรกิารอาํนวยความ
สะดวกและดาํเนนิการตามมาตรการความปลอดภยัในดานการจราจร ซึง่เจาหนาทีต่าํรวจทีเ่ขาไปเกีย่วของ
โดยตรงก็คือ เจาหนาที่ตํารวจจราจร ซึ่งตองปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบ และตองดําเนินการตามขั้น
ตอนปฏบิตัติางๆใหถกูตองครบถวนตามหลกัดานความปลอดภยั นอกจากนีใ้นการปฏบัิตหินาท่ีของเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรนี้ มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเชนการตรวจคน จับกุม และการดําเนินการ
กวดขันวินัยจราจร ฯลฯ ตามกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และเพ่ือลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรไมวาจะเปนจํานวน
ผูเสียชีวิตผูบาดเจ็บ ผูพิการ และทรัพยสิน สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุ จราจรเกิดจากตัวบุคคล เชน ผูขับข่ี
ขาดความรู ความเขาใจ ขาดความระมัดระวัง หรือเจตนาฝาฝนกฎจราจร เปนตนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จึงมีนโยบายยกระดับความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกใหมีความสําคัญเทียบเทาอาชญากรรม 
โดยกาํหนดเปาหมายในการปฏิบตั ิคือ ลดจาํนวนผเูสยีชวีติจากอุบัตเิหตทุางถนน/จราจรทางบกเม่ือเปรยีบ
เทียบกับชางเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2551–2552 ข. 
นโยบายหลักสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอ 4 ดานบริการประชาชน 4.1 กําหนดให ลดอุบัติภัยและความ
เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร โดยนํามาตรการทั้งในดานการกวดขันวินัยจราจร การรณรงคปลูกฝงคานิยม
ดานความปลอดภัย การประชาสัมพันธขอความรวมมือจากผูขับข่ี ท่ีปลอดภัย กวดขันจับกุมผูกระทําความ
ผิดกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใหบริการดานการจราจรแกประชาชน ฯลฯ ซ่ึงมี
วตัถปุระสงค เพือ่ลดความสูญเสียชวีติและทรัพยสนิของประชาชน และสรางความปลอดภัยใหแกผใูชรถใช
ถนน การปฏิบตังิานของตํารวจน้ันเก่ียวของกับชวีติประจําวนัของประชาชนและมีลกัษณะพิเศษแตกตางไป
จากขาราชการอื่นๆ (จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ, 2535)

สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานในการทําหนาที่รักษาความปลอดภัย ใน
ชวีติและทรัพยสินของประชาชนในเขตอาํเภอเสลภมู ิโดยนํานโยบายของสาํนักงานตาํรวจแหงชาต ิไปปฏบิตัิ
ใหบรรลุผล จะประสบความสําเร็จหรือไม ก็จะอยูท่ีการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจเปนสวนใหญ ผลการ
ปฏิบัติจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน ประชาชนในอําเภอเสลภูมิ ยอมไดรับผลโดยตรง การปฏิบัติ
หนาที่ที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความพึงพอใจ เชื่อถือศรัทธาตํารวจมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสงผลให
เกิดภาพลักษณที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยรวม สําหรับเทศบาลตําบลเสลภูมิ เปนชุมชนใหญมี
ประชากรเปนจาํนวนมาก ทีส่าํคญักคื็อมทีางหลวงหมายเลข 25 พาดผาน ยานพาหนะสญัจรไปมาเปนจาํนวน
มากมีปญหาเกิดขึ้นจากการจราจรอยูเนืองๆ จากสภาพภูมิศาสตรทางการจราจรทางบกดังกลาว ทําใหมี
ผใูชยานพาหนะสญัจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชนกัน และสายงานตํารวจจราจรกเ็ปนสายงานหนึง่ในการ
ปฏบิตัหินาทีใ่หบรกิารดานการจราจรซึง่ถอืเปนงานทีใ่กลชิดกับประชาชน ไมวาจะเปนจดุเสีย่งตามถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง หรือตามตลาดแหลงชุมชน โรงเรียน ทางรวมทางแยก ทุกๆเชาจะมีเจาหนาที่ตํารวจ
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จราจรปฏิบตัหินาท่ีตัง้แตเชาทุกวนั เพือ่อาํนวยความสะดวกดานการจราจร และนอกจากน้ียงัมหีนาท่ีบงัคบั 
ใชกฎหมายเกี่ยวกับจราจรกับผูฝาฝน กฎจราจรอีกดวย 

ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ตํารวจจราจร ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในดานการจราจร กป็ระสบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัหินาทีด่งักลาว อกีทัง้ผวูจิยัเองมีจดุมงุ
หมายที่จะใหการบริการและการปองกันอุบัติเหตุทางการจราจรใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเรียนเสนอตอผูบริหารสถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดในการนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใน
อนาคต 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน
2.3  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการ สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยเทียบสถิตจิากบัญชี
รายชื่อในงานจราจร ในชวงเดือนมีนาคม–กันยายน 2558 จํานวน 557 คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 233 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานการ
ปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร 2) ดานการกํากับดูแลจราจรและ 3) ดานการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับ
จราจร และแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 
เฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติ ิt-test เพือ่เปรยีบเทยีบความแตก
ตางของตัวแปรอิสระที่มีจํานวน 2 กลุมในเร่ืองเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 
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4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 

55.36 มอีาย ุ31- 45 ป จาํนวน 102 คน คดิเปนรอยละ 43.78 มกีารศกึษาระดบัสงูกวามธัยมศกึษา จาํนวน 
112 คน คิดเปนรอยละ 48.07 และประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 36.05

4.2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบตัหินาท่ีของตํารวจจราจร สถานี
ตาํรวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา อยใูนระดบั
ปานกลางท้ังสามดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจร 
ดานการกํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้

  1)  ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ 
ขอ 4 ที่วา “การมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานจราจรของเจาหนาที่จราจร” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ขอ 3 ที่วา “การปฏิบัติหนาดวยความสุภาพออนโยนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ”

  2)  ดานการกํากบัดูแลจราจรผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบัติ
หนาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พจิารณา
เปนรายขอ พบวา อยใูนระดบัปานกลางท้ังเจด็ขอ โดยขอท่ีมคีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คอื ขอ 4 ท่ีวา “การใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” รองลงมา คือ ขอ 6 ที่วา “มีจํานวนเจาหนาที่ไวคอยบริการตาม
จุดที่สําคัญ หรือที่การจราจรหนาแนนในปริมาณที่เพียงพอ” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา 
“การประชาสัมพันธ การแนะนําวากลาว ตักเตือน และใหความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจร”

  3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 2 ท่ีวา 
“การเขมงวด กวดขัน จับกุม ผูกระทําผิดกฏหมายจราจร” และขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอ 7 ที่วา 
“การดักซุมตรวจจับผูกระทําความผิดที่ขับขี่รถจักรยานยนต”

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่

ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน 
มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร เสลภูมิ จังหวัด
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รอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 
4.4  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัตหินาท่ีของตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
 โดยสรุป ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร

เสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็ลาํดับความถ่ีสงูไปหาต่ําสามอนัดบัแรก คอื ไมควรดักซุมหรอืตรวจจับเฉพาะผูทีขั่บข่ี
รถจกัรยานยนตควรประชาสมัพันธกฎหมายเกีย่วกบัการจราจรใหประชาชนไดรบัทราบและเจาหนาทีจ่ราจร
ควรสํานึกอยูเสมอวาการปฏิบัติงานจราจรเปนการใหบริการดานความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน
แกประชาชน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้
5.1  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจ

ภธูรเสลภูม ิจงัหวดัรอยเอด็ ผลการวิจยัพบวา ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการปฏิบัตหินาท่ีของตาํรวจ
จราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการ
ที่ประชาชนมีความคิดเห็นดวยตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรโดยรวมอยูในระดับปานกลางน้ันอาจ
เปนเพราะวา การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรนั้นตองยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเปนสําคัญ ในบาง
ครัง้อาจจะมกีารกระทบกระท่ังกบัประชาชนบางไมวาจะเปนดานการปฏิบัตตินของเจาหนาทีจ่ราจรดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ซึ่งอาจจะดูเขมงวดเกินไปสําหรับคนท่ีฝาฝนกฎ
ระเบียบ แตผูที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะไมมีปฏิกิริยาใดๆ ผลการวิจัยโดยรวมจึงอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกบังานวจัิยของ ชยากร เทศะบาํรงุ (2544) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบตัหินาทีข่องเจาหนาท่ีตาํรวจจราจรจังหวัดศรีสะเกษอยูในระดับปาน
กลาง แตไมสอดคลองกบังานวิจัยของรวม แกวหลา (2554) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลเมอืงพานตองานจราจร สถานตํีารวจภธูรพาน จงัหวัดเชยีงราย” ผลการวจิยัพบวาระดบัความ
คดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมอืงพานตองานจราจรสถานีตาํรวจภูธรพาน จงัหวดัเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
 1)  ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี

ตอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง
ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการทีป่ระชาชนมคีวามคดิเหน็ดวยตอการปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร โดยรวม
อยใูนระดับปานกลางน้ันอาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาท่ีจราจรมีจติสาํนกึในการปฏิบัตงิาน
จราจร แตในบางครั้งการใชวาจาอาจจะไมสุภาพกิริยาอาจจะไมออนนอมออนโยนเทาท่ีควร ซ่ึงอาจเปน
สาเหตใุหผลการวจิยัโดยรวมอยใูนระดบัปานกลางสอดคลองกบังานวจิยัของ สมัพนัธ สงัขคาํ (2547) ไดวจิยั
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เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2)  ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางที่เปนเชนนี้
อภปิรายไดวาตาํรวจจราจรไดปฏบิตัหินาทีใ่นการกาํกับดแูลการจราจรในการใหความชวยเหลอืแกประชาชน
เมือ่เกิดอบุตัเิหตุหรอืการใหบริการแกประชาชน นักเรียน นกัศกึษาในการใชรถใชถนนชวงเวลาท่ีมกีารจราจร
หนาแนนดวยความตั้งใจจริง อาจเปนเพราะวาประชาชนบางสวนมีอคติตอหนาท่ีตํารวจจราจรอยูแลวซึ่ง
อาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับแนวคิดของเจษฎา จันทบุรานันท 
(2546) ไดสรุปไววา “องคประกอบของความคิดเห็นสามารถแบงออกไดดังนี้ 1) องคประกอบดานความรู 
ไดแก ความรูความคดิทีบ่คุคลมีสิง่เรา ซึง่อาจเปนเปนบุคคลหรอืสภาวการณใด ๆ  ความร ูความคดิ ดงักลาว
เปนสวนกาํหนดทศิทางความคดิเห็นของบคุคล กลาวคอื ถาบคุคลมคีวามร ูและการตดิตอกบัสิง่เราครบถวน
แลว บคุคลจะมีความเห็นตอสิง่เราในทางบวก 2) องคประกอบดานความรูสกึ ไดแก อารมณ หรอืความรูสกึ
ของบุคคลตอสิ่งเราอยางใดอยางหน่ึงความรูสึกดังกลาวจะกําหนดทิศทางความคิดเห็น คือถามีความรูสึกดี
บคุคลก็จะมีความเห็นทางบวกตอสิง่นัน้ แตถาความรูสกึไมดตีอสิง่นัน้ บุคคลก็จะมีความเห็นในทางลบ และ 
3) องคประกอบดานพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอสิง่เราอยางใดอยางหนึง่ พฤตกิรรม
ดังกลาวจะแสดงความคิดเห็นของบุคคล คือแสดงออกอยางชัดเจนแสดงวา มีความคิดเห็นเปนบวกเปนลบ
แนนอน”

 3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏบิตัหินาทีข่องตาํรวจจราจร สถานตีาํรวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัรอยเอด็โดยรวมอยใูนระดบัปานกลางทีเ่ปน
เชนนี้อภิปรายไดวา อาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาท่ีจราจรปฏิบัติหนาที่ในการการจับกุม
ออกใบสั่งตามความเหมาะสมของการกระทําความผิดของผูใชรถใชถนน อยางเอาจริงเอาจัง เปนตน อาจ
จะทําใหประชาชนเกิดความเดือดรอนซึ่งอาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญเนตร เกษมมงคล (2546) ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบรกิารของตาํรวจจราจร กลมุตวัอยางมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของตาํรวจจราจร ดานการรกัษา
กฎบังคับจราจรโดยรวม อยูในระดับปานกลาง

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1 ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางดังนั้นตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดควรมีนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ของการปฏิบตัหินาทีด่านการปฏิบติัตนของเจาหนาทีจ่ราจรใหดยีิง่ข้ึนและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยการปฏิบัติ
หนาทีด่วยความสภุาพออนโยนดวยหลกัจริยธรรมคณุธรรมท่ีดเีพือ่ทีป่ระชาชนจะไดมคีวามคดิเหน็ในทางที่
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ดีอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
  6.1.2  ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ

ปฏบิตัหินาทีข่องตํารวจจราจร สถานีตาํรวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้
ตาํรวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวัดรอยเอ็ด ควรนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการปฏิบตัิ
หนาที่ดานการกํากับดูแลจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการการเอาใจใสควบคุมดูแลปฏิบัติงานการ
จราจรดวยความเสียสละอยางเต็มที่เพื่อที่ประชาชนจะไดมีความคิดเห็นในทางท่ีดีอยูในระดับมากและมาก
ที่สุดตอไป

  6.1.3 ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดงัน้ันตาํรวจจราจร สถานตํีารวจภธูรเสลภูม ิจังหวดัรอยเอด็ควรนโยบายปรับปรงุแกไขขอบกพรองของการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการบังคับใชกฎหมายจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการออกใบสั่งตามความเหมาะ
สมของการกระทาํความผดิของผใูชรถใชถนนเพือ่ท่ีประชาชนจะไดมคีวามคดิเหน็ในทางทีด่อียใูนระดบัมาก
และมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
  จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะทําวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
  6.2.1  ผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบิตัหินาท่ีของตาํรวจจราจร 

สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรวิจัยเรื่อง กลยุทธในการ
พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

  6.2.2  ผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการปฏบัิตหินาทีข่องตาํรวจจราจร 
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจรโดยรวม มีคาแปลผลอยูใน
ระดับปานกลางแตมีคาเฉล่ียมากกวาทุกดาน ดังนั้นควรวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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