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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบตั หิ นาที่
ของตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ตางกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการ สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตั วอยางตามสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 233 คนเครื่องมือที่ใชในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับโดยมีคาความเชือ่ มัน่ (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) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
ปานกลางทัง้ สามดาน เรียงตามคาเฉลีย่ มากไปหานอย คือ ดานการปฏิบตั ติ นของเจาหนาทีจ่ ราจร ดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอ
แนะแนวทางพัฒนาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับความถี่
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
** อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
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สูงไปหาตํา่ สามอันดับแรก คือ ไมควรดักซุมหรือตรวจจับเฉพาะผูทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต ควรประชาสัมพันธ
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
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีแ่ ละภารกิจเกีย่ วของกับประชาชนโดยตรง
ทั้งนี้ เพื่อพิทักษรักษาความสงบเรียบรอย บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน รวม
ถึงการใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในดานตางๆ อีกทัง้ มีหนาทีใ่ นการปองกันปราบ
ปราม จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ มาสอบสวนลงโทษ ตลอดถึงการบริการอํานวยความ
สะดวกและดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในดานการจราจร ซึง่ เจาหนาทีต่ าํ รวจทีเ่ ขาไปเกีย่ วของ
โดยตรงก็คือ เจาหนาที่ตํารวจจราจร ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ และตองดําเนินการตามขั้น
ตอนปฏิบตั ติ างๆใหถูกตองครบถวนตามหลักดานความปลอดภัย นอกจากนีใ้ นการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาที่
ตํารวจจราจรนี้ มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเชนการตรวจคน จับกุม และการดําเนินการ
กวดขันวินัยจราจร ฯลฯ ตามกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และเพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรไมวาจะเปนจํานวน
ผูเสียชีวิตผูบาดเจ็บ ผูพิการ และทรัพยสิน สาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุ จราจรเกิดจากตัวบุคคล เชน ผูขับขี่
ขาดความรู ความเขาใจ ขาดความระมัดระวัง หรือเจตนาฝาฝนกฎจราจร เปนตนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จึงมีนโยบายยกระดับความสําคัญของปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกใหมีความสําคัญเทียบเทาอาชญากรรม
โดยกําหนดเปาหมายในการปฏิบตั ิ คือ ลดจํานวนผูเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน/จราจรทางบกเมือ่ เปรียบ
เทียบกับชางเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2551–2552 ข.
นโยบายหลักสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอ 4 ดานบริการประชาชน 4.1 กําหนดให ลดอุบัติภัยและความ
เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร โดยนํามาตรการทั้งในดานการกวดขันวินัยจราจร การรณรงคปลูกฝงคานิยม
ดานความปลอดภัย การประชาสัมพันธขอความรวมมือจากผูขับขี่ ที่ปลอดภัย กวดขันจับกุมผูกระทําความ
ผิดกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใหบริการดานการจราจรแกประชาชน ฯลฯ ซึ่งมี
วัตถุประสงค เพือ่ ลดความสูญเสียชีวติ และทรัพยสินของประชาชน และสรางความปลอดภัยใหแกผูใชรถใช
ถนน การปฏิบตั งิ านของตํารวจนัน้ เกีย่ วของกับชีวติ ประจําวันของประชาชนและมีลกั ษณะพิเศษแตกตางไป
จากขาราชการอื่นๆ (จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ, 2535)
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานในการทําหนาที่รักษาความปลอดภัย ใน
ชีวติ และทรัพยสินของประชาชนในเขตอําเภอเสลภูมิ โดยนํานโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปปฏิบตั ิ
ใหบรรลุผล จะประสบความสําเร็จหรือไม ก็จะอยูที่การปฏิบัติงานของสถานีตํารวจเปนสวนใหญ ผลการ
ปฏิบัติจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน ประชาชนในอําเภอเสลภูมิ ยอมไดรับผลโดยตรง การปฏิบัติ
หนาที่ที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความพึงพอใจ เชื่อถือศรัทธาตํารวจมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสงผลให
เกิดภาพลักษณที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยรวม สําหรับเทศบาลตําบลเสลภูมิ เปนชุมชนใหญมี
ประชากรเปนจํานวนมาก ทีส่ าํ คัญก็คอื มีทางหลวงหมายเลข 25 พาดผาน ยานพาหนะสัญจรไปมาเปนจํานวน
มากมีปญหาเกิดขึ้นจากการจราจรอยูเนืองๆ จากสภาพภูมิศาสตรทางการจราจรทางบกดังกลาว ทําใหมี
ผูใชยานพาหนะสัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชนกัน และสายงานตํารวจจราจรก็เปนสายงานหนึง่ ในการ
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หบริการดานการจราจรซึง่ ถือเปนงานทีใ่ กลชิดกับประชาชน ไมวาจะเปนจุดเสีย่ งตามถนนสาย
หลัก ถนนสายรอง หรือตามตลาดแหลงชุมชน โรงเรียน ทางรวมทางแยก ทุกๆเชาจะมีเจาหนาที่ตํารวจ
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จราจรปฏิบตั หิ นาทีต่ งั้ แตเชาทุกวัน เพือ่ อํานวยความสะดวกดานการจราจร และนอกจากนีย้ งั มีหนาทีบ่ งั คับ
ใชกฎหมายเกี่ยวกับจราจรกับผูฝาฝน กฎจราจรอีกดวย
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ตํารวจจราจร ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในดานการจราจร ก็ประสบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว อีกทัง้ ผูวิจยั เองมีจดุ มุง
หมายที่จะใหการบริการและการปองกันอุบัติเหตุทางการจราจรใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
จราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเรียนเสนอตอผูบริหารสถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดในการนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
อนาคต
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน
2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการ สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยเทียบสถิตจิ ากบัญชี
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 และแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
เฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test เพือ่ เปรียบเทียบความแตก
ตางของตัวแปรอิสระที่มีจํานวน 2 กลุมในเรื่องเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ
55.36 มีอายุ 31- 45 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 43.78 มีการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา จํานวน
112 คน คิดเปนรอยละ 48.07 และประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 84 คน คิดเปน
รอยละ 36.05
4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
ปานกลางทั้งสามดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร
ดานการกํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้
1) ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ขอ 4 ที่วา “การมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานจราจรของเจาหนาที่จราจร” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ขอ 3 ที่วา “การปฏิบัติหนาดวยความสุภาพออนโยนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ”
2) ดานการกํากับดูแลจราจรผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทัง้ เจ็ดขอ โดยขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ขอ 4 ทีว่ า “การใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” รองลงมา คือ ขอ 6 ที่วา “มีจํานวนเจาหนาที่ไวคอยบริการตาม
จุดที่สําคัญ หรือที่การจราจรหนาแนนในปริมาณที่เพียงพอ” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา
“การประชาสัมพันธ การแนะนําวากลาว ตักเตือน และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร”
3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งเจ็ดขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา
“การเขมงวด กวดขัน จับกุม ผูกระทําผิดกฏหมายจราจร” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 7 ที่วา
“การดักซุมตรวจจับผูกระทําความผิดที่ขับขี่รถจักรยานยนต”
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน
มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร เสลภูมิ จังหวัด
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รอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว
4.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
โดยสรุป ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดลําดับความถีส่ งู ไปหาตํา่ สามอันดับแรก คือ ไมควรดักซุมหรือตรวจจับเฉพาะผูทีข่ บั ขี่
รถจักรยานยนตควรประชาสัมพันธกฎหมายเกีย่ วกับการจราจรใหประชาชนไดรับทราบและเจาหนาทีจ่ ราจร
ควรสํานึกอยูเสมอวาการปฏิบัติงานจราจรเปนการใหบริการดานความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน
แกประชาชน
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจ จึงนํามาอภิปรายผลดังนี้
5.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจ
จราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวาการ
ที่ประชาชนมีความคิดเห็นดวยตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรโดยรวมอยูในระดับปานกลางนั้นอาจ
เปนเพราะวา การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรนั้นตองยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเปนสําคัญ ในบาง
ครัง้ อาจจะมีการกระทบกระทัง่ กับประชาชนบางไมวาจะเปนดานการปฏิบตั ติ นของเจาหนาทีจ่ ราจรดานการ
กํากับดูแลจราจร และดานการบังคับใชกฎหมายจราจร ซึ่งอาจจะดูเขมงวดเกินไปสําหรับคนที่ฝาฝนกฎ
ระเบียบ แตผูที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะไมมีปฏิกิริยาใดๆ ผลการวิจัยโดยรวมจึงอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชยากร เทศะบํารุง (2544) ไดทําการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีต่ าํ รวจจราจรจังหวัดศรีสะเกษอยูในระดับปาน
กลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจยั ของรวม แกวหลา (2554) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองพานตองานจราจร สถานีตาํ รวจภูธรพาน จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจยั พบวาระดับความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองพานตองานจราจรสถานีตาํ รวจภูธรพาน จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1) ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวาการทีป่ ระชาชนมีความคิดเห็นดวยตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร โดยรวม
อยูในระดับปานกลางนัน้ อาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาทีจ่ ราจรมีจติ สํานึกในการปฏิบตั งิ าน
จราจร แตในบางครั้งการใชวาจาอาจจะไมสุภาพกิริยาอาจจะไมออนนอมออนโยนเทาที่ควร ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหผลการวิจยั โดยรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจยั ของ สัมพันธ สังขคํา (2547) ไดวิจยั
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของตํารวจจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
2) ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวาตํารวจจราจรไดปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการกํากับดูแลการจราจรในการใหความชวยเหลือแกประชาชน
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหรือการใหบริการแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาในการใชรถใชถนนชวงเวลาทีม่ กี ารจราจร
หนาแนนดวยความตั้งใจจริง อาจเปนเพราะวาประชาชนบางสวนมีอคติตอหนาที่ตํารวจจราจรอยูแลวซึ่ง
อาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับแนวคิดของเจษฎา จันทบุรานันท
(2546) ไดสรุปไววา “องคประกอบของความคิดเห็นสามารถแบงออกไดดังนี้ 1) องคประกอบดานความรู
ไดแก ความรูความคิดทีบ่ คุ คลมีสงิ่ เรา ซึง่ อาจเปนเปนบุคคลหรือสภาวการณใด ๆ ความรู ความคิด ดังกลาว
เปนสวนกําหนดทิศทางความคิดเห็นของบุคคล กลาวคือ ถาบุคคลมีความรู และการติดตอกับสิง่ เราครบถวน
แลว บุคคลจะมีความเห็นตอสิง่ เราในทางบวก 2) องคประกอบดานความรูสึก ไดแก อารมณ หรือความรูสึก
ของบุคคลตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่งความรูสึกดังกลาวจะกําหนดทิศทางความคิดเห็น คือถามีความรูสึกดี
บุคคลก็จะมีความเห็นทางบวกตอสิง่ นัน้ แตถาความรูสึกไมดีตอสิง่ นัน้ บุคคลก็จะมีความเห็นในทางลบ และ
3) องคประกอบดานพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงออกตอสิง่ เราอยางใดอยางหนึง่ พฤติกรรม
ดังกลาวจะแสดงความคิดเห็นของบุคคล คือแสดงออกอยางชัดเจนแสดงวา มีความคิดเห็นเปนบวกเปนลบ
แนนอน”
3) ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางทีเ่ ปน
เชนนี้อภิปรายไดวา อาจเปนเพราะวาประชาชนมองเห็นวาเจาหนาที่จราจรปฏิบัติหนาที่ในการการจับกุม
ออกใบสั่งตามความเหมาะสมของการกระทําความผิดของผูใชรถใชถนน อยางเอาจริงเอาจัง เปนตน อาจ
จะทําใหประชาชนเกิดความเดือดรอนซึ่งอาจเปนสาเหตุใหผลการวิจัยโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญเนตร เกษมมงคล (2546) ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบริการของตํารวจจราจร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของตํารวจจราจร ดานการรักษา
กฎบังคับจราจรโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1.1 ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางดังนั้นตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดควรมีนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ของการปฏิบตั หิ นาทีด่ านการปฏิบตั ติ นของเจาหนาทีจ่ ราจรใหดียงิ่ ขึน้ และพัฒนาอยางตอเนือ่ งโดยการปฏิบตั ิ
หนาทีด่ วยความสุภาพออนโยนดวยหลักจริยธรรมคุณธรรมทีด่ เี พือ่ ทีป่ ระชาชนจะไดมีความคิดเห็นในทางที่
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ดีอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.1.2 ดานการกํากับดูแลจราจร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้
ตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ควรนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการปฏิบตั ิ
หนาที่ดานการกํากับดูแลจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการการเอาใจใสควบคุมดูแลปฏิบัติงานการ
จราจรดวยความเสียสละอยางเต็มที่เพื่อที่ประชาชนจะไดมีความคิดเห็นในทางที่ดีอยูในระดับมากและมาก
ที่สุดตอไป
6.1.3 ดานการบังคับใชกฎหมายจราจรผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ดังนัน้ ตํารวจจราจร สถานีตาํ รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ดควรนโยบายปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการบังคับใชกฎหมายจราจร และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการออกใบสั่งตามความเหมาะ
สมของการกระทําความผิดของผูใชรถใชถนนเพือ่ ทีป่ ระชาชนจะไดมีความคิดเห็นในทางทีด่ อี ยูในระดับมาก
และมากที่สุดตอไป
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะทําวิจัยตอยอด ดังตอไปนี้
6.2.1 ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นควรวิจัยเรื่อง กลยุทธในการ
พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
6.2.2 ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตํารวจจราจร
สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดานการปฏิบัติตนของเจาหนาที่จราจรโดยรวม มีคาแปลผลอยูใน
ระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยมากกวาทุกดาน ดังนั้นควรวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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