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Abstract

 The objectives of the study were to 1) investigate the execution level of land Traffic Act, 2) find out the  

relationship between the factors and execution of land traffic act, 3) study the factors influencing the execution of 

land traffic act, 4) collect the problems and the constraints of execution of land traffic act, and 5) present the  

guideline of execution of land traffic act accomplishment.

 The 234 policemen of Khon Kaen Province for the questionnaire distribution were the sample of the study. 

The simple random sampling by using Krejcie and Mogan Table was the sample determination. The in-depth interview 

sample used 10 persons such as superintendent, deputy superintendent and uses 30 people. The statistical package 

of social science used as the social science analysis. The percentage, mean, standard deviation, ANOV, Pearson  

correlation coefficient and multiple regression analysis were used as   the statistical analysis. The result was  

summarized as follows;

 The sample agreed to the internal organization factors and execution of land traffics act at the most level, as 

well as the sample agreed to the external organization factors and execution of land traffics act at the much level.

 The relationship between internal organization factors and execution of land traffics act concerning the  

attained objective as the policy 3 factors at .05 level of statistical significance. The relationship between external 

organization factors and execution of land traffics act concerning the attained objective as the policy 2 factors at .05 

level of statistical significance.  The relationship between internal organization factors and execution of land traffics 

act concerning the continuous execution 1 factors at .05 level of statistical significance. No relationship between 

external organization factors and execution of land traffics act concerning the continuous execution at .05 level of 

statistical significance.

 The factors effecting the accomplishment of execution of land traffics act were at .05 level of statistical  

significance and able to predict the accomplishment at 09.9 %

The in depth interview of police administrator in various aspects as follows;

 1. The internal organization factors effected to execution of land traffics act.

  Internal organization factors provided various limitations both the policy and the practice, the weakness 

of policy application, the corruption problem in operation, and lack of update instrument in the operation.

 2. The external organization factors effected to execution of land traffics act.

  External organization factors provide the people participation, the coordination among the organization, 

the service and people participation such as police voluntary training, or the assistant of the student concerning the 

traffics work at in front of school or institution.

 3. The accomplishment of execution of land traffics act must cover the convenience and service, the  

enforceable in law, make the safety to coworker and people, the professional administration with protection the 

truth.
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 4. The problems and constraints of execution of land traffics act.

The problems were lack of personal; lack of budget or little budget, the car driver has no traffic discipline.

  The in-depth interview of  Khon Kaen Province people were showed the various aspects as follows;

  External organization factor effected to execution of land traffics act.

  1. The people participation should practice as land traffics act which decrease the accident. The serious 

practices of law will serve the people and related person. The people coordination should use the road and car. 

Everybody needs to participate with the police working such as the police voluntary officer, or traffic police voluntary. 

The support from the mass media concerned the execution of land traffics act. The policemen should search the 

supporting from mass media as voluntary.

  2. The suggestion of solving problems and constraints concerned the execution of land traffics The  

solving problem and the constraints should be solve the personal problem, and will not solve the policy.

Keywords : land traffic policy implementation 

บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับของการน�า

พระราชบญัญตัจิราจรทางบกไปปฏบิตั ิ2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยักับการน�าพระราชบญัญตัจิราจรทางบกไปปฏบิตั ิ3) เพือ่ศกึษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ 4) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน�าพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบกไปปฏิบัติ 

 กลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถาม จ�านวน 234 คน คือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรของจังหวัดขอนแก่น การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตารางส�าเร็จของ Krejcie and Mogan วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือผู้ก�ากับการ หรือ  

รองผู้ก�ากับการ ของสถานีต�ารวจภูธรนั้นๆ จ�านวน 10 คน และประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปส�าหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 กลุม่ตวัอย่างมคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัปัจจยัภายในองค์การ และการน�าพระราชบญัญตัจิราจรทางบกไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัความคดิเหน็

มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายนอกองค์การ และการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติอยู่ในระดับ 

ความคิดเห็นมาก 

 ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายมีเพียง 3 ปัจจัย ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กับการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไป

ปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย มี 2 ปัจจัย  ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับ

พระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านความต่อเนื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย  มี 1 ปัจจัย

 ปัจจัยภายนอกองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านความต่อเนื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย  

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยภายใน 

ด้านผู้น�าองค์การ และสามารถท�านายความส�าเร็จของพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 9.90 

 การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารงานสถานีต�ารวจ สรุปได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยภายในองค์การยังมีข้อจ�ากัดหลายอย่างทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย ความอ่อนแอของการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ ปัญหาความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ส่งผลต่อการน�าพระราช-

บัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ 

ของประเทศไทย หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วจะพบว่า

สาเหตุการเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุของประเทศไทยอยู่ในระดับ

สูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ัวโลกและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีระดับ 

รายได้ต�่าถึง ปานกลาง

 ปัญหาการจัดการจราจรและการขนส่งในประเทศไทยนับ

เป็นปัญหาระดับชาติ และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุก

ขณะ  โดยปัญหาทีส่�าคญัทีเ่กดิจากการจราจรและขนส่ง กค็อืปัญหา

การจราจรติดขัดซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานานหลายปีแล้วส�าหรับ

ประเทศไทย  และอีกปัญหาหน่ึงท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือ

อุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเป็นสาเหตุการสูญเสียในหลายๆ ด้าน โดย

เฉพาะการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

นอกจากนี้อุบัติเหตุทางถนนก็น�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งทางสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยการสูญเสียทางสังคมคือ 

การเสยีชวีติของผูป้ระสบอบุตัภิยั รวมทัง้การบาดเจบ็จนถงึขัน้ทพุลภาพ 

พกิาร จนไม่สามารถประกอบกจิการงานใดๆ ได้ ส่งผลให้สงัคมขาด

บุคลากรที่มีความสามารถช่วยในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปัญหา

ทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย (ฉันทนา สมยา, 2547,  

หน้า 1) 

 องค์การอนามัยโลก (ค.ศ. 2013) เผยรายงานสถานะ

ประเทศไทยมีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นที่ 3 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การให้บริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเข้า

อบรมอาสาสมคัรต�ารวจบ้าน เพือ่ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าทีต่�ารวจในบางส่วน หรอืนกัเรยีนนกัศกึษามาช่วยงานด้านจราจรหน้าโรงเรยีน หรอื

สถานศึกษา ส่งผลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ 

 3. ความส�าเร็จในการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติจะต้องมีการอ�านวยความสะดวก และบริการด้วยใจ บังคับใช้

กฎหมายอย่างเป็นธรรม สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน การบริหารงานจะต้องบริหารงานอย่างมืออาชีพและ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

 4. ปัญหาและอุปสรรคในการการพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัญหาด้าน บุคลากรไม่เพียงพอต่อ 

การปฏิบัติ ขาดงบประมาณในการท�างาน หรือมีน้อยกว่าที่จะเป็น และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัยจราจร

 ผลการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนของจังหวัดขอนแก่น สรุปได้ดังนี้

 ปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ ได้แก่

 1. ด้านการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนโดยประชาชนจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครดั เพือ่ลดอุบติัเหตทุางถนน 

ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่ว่าในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ช่วยงานเป็นอาสาต�ารวจบ้าน

เป็นอาสาจราจรบ้าง ในด้านการสนับสนุนจากสื่อมวลชน การสนับสนุนจากสื่อมวลชน เกี่ยวกับการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไป

ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรแสวงหาการสนับสนุนจากสื่อมวลชนต่างๆ  

 2. ส�าหรับข้อเสนอแนะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น  

การแก้ปัญหาการรีดไถเงินจากประชาชน

ค�าส�าคัญ : การน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ

ของโลก มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นอันดับ 1 ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมงมีคนเจ็บ-ตาย 

2 คน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมจาก 

ทุกพาหนะและคนเดินเท้าแล้วถึง 13,766 คน  จากข้อมูลของ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2554 (ปี ค.ศ. 2010) เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่จากการประมาณการการเสียชีวิตจาก

อุบัติภัยบนท้องถนนของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลก ในปี 

ค.ศ. 2010 สูงถึง 26,312 คน คิดเป็นอัตรา 38.1 ต่อประชากร 

100,000 คน

 องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยในรายงานความปลอดภัย 

ทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status Report on Road 

Safety 2013) ภาพรวมของการส�ารวจจาก 182 ประเทศ  

มี 6 ประเทศที่ลดจ�านวนผู้เสียชีวิต ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา 

ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และอังกฤษ ส่วนที่เหลืออีก  

176 ประเทศ มี 88 ประเทศที่ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ

ได้จริง ขณะที่ 87 ประเทศ อีก 1 ประเทศไม่ระบุ มีสถิติผู้เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น ในรายงานยังบอกว่า 3 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตเป็นคนหนุ่มสาว

อายุระหว่าง 15-29 ปี ถ้าแต่ละประเทศไม่ป้องกันการเสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุจะขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของการเสียชีวิตของคนทั้งโลก 

ภายในปี พ.ศ. 2573
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 ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศท่ีมีรายได้ระดับต�่าถึง ระดับ 

ปานกลาง มยีอดผูเ้สยีชวีติสงูถงึร้อยละ 33 บางประเทศสงูถึงร้อยละ 75  

และจากการส�ารวจระหว่างปี 2550-2553 ใน 182 ประเทศ  

มีประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน  

และอังกฤษ ที่สามารถลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ (ส�านัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, 2555)

 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 

ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ข้อ 4.5.6 

ได้ก�าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และ 

คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นปีแห่ง 

ความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายการลดอัตราผู้เสียชีวิตให ้

ต�่ากว่า 10 คนต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งองค์การอนามัยโลก

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้เปิดเผยรายงานความปลอดภัย 

ทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนของไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก (ข้อมูล พ.ศ. 2554)  

เสยีชีวติ 38.1 คนต่อแสนประชากร โดยมสีาเหตุหลกั คือ เมาแล้วขบั 

ไม่สวมหมวกนิรภัยและหลับใน โดยประเทศอันดับ 1 คือ ประเทศ

เกาะนอูีเอ เสยีชวีติ 68.3 ต่อแสนประชากร เป็นประเทศมปีระชากร

เพียง 1,465 คนเท่านั้น อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน  

มีประชากร 9,927,320 คน มีอัตราผู้เสียชีวิต 41.7 คนต่อแสน 

ประชากร และมี 6 ประเทศที่สามารถลดจ�านวนผู้เสียชีวิตได้อย่าง

น่าชื่นชม คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน 

และอังกฤษ (ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

ส�านักแผนความปลอดภัยกลุ่มพัฒนาความปลอดภัย พ.ศ. 2555) 

 จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัทีม่คีดอีบุตัเิหตจุราจรทางบกขึน้

มาก จากความส�าคญัดงักล่าว ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน�านโยบายความปลอดภัยทางถนนไป

ปฏิบัติ เพื่อน�าข้อมูลไปหาแนวทางในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก  จากสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือของไทย พ.ศ. 2543-2552 พบว่า มีการขับรถเร็วเกิน

อัตราท่ีกฎหมายก�าหนดมากที่สุด รองลงมา คือ การขับตัดหน้า 

ระยะกระชั้นชิด และเกิดจากการเมาสุรา โดยในปี พ.ศ. 2552  

คิดเป็น 1,894 ครั้ง 1035 และ 461 ครั้ง ตามล�าดับ (ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ, 2557) ส�าหรับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มีคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 166 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 

14,729,840 บาท (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของการน�าพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบกไปปฏิบัติ  

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการน�าพระราช-

บัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�าพระราชบัญญัติ

จราจรทางบกไปปฏิบัติ  

 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน�าพระราช-

บัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ 

 5. เพื่อหาแนวทางในการน�าพระราชบัญญัตจิราจรทางบก

ไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปัจจยัภายในองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการน�าพระราช-

บัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 

 2. ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กับการน�า 

พระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติด้านการบรรลุวัตถุประสงค์

ของนโยบาย 

 3. ปัจจยัภายในองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการน�าพระราช-

บญัญตัจิราจรทางบกไปปฏิบตัด้ิานความต่อเนือ่งของการปฏบิตัติาม

นโยบาย

 4. ปัจจัยภายนอกองค์การมีความสัมพันธ์กับการน�า 

พระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติด้านความต่อเนื่องของ 

การปฏิบัติตามนโยบาย

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ก. การวิจัยเชิงปริมาณ

  รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

และการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวจิยั

ที่ผู ้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาใด 

เวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

เชงิเหตแุละผลระหว่างตวัแปร ซึง่ตัวแปรเหล่านัน้จะมีความผนัแปร

ต่อกันเชิงทฤษฎี แล้วน�าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาพิสูจน์สมมติฐาน  

และสรุปผลการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยในครั้งนี้ ก�าหนดหน่วยวิเคราะห์เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

จราจร สถานีต�ารวจภูธรของจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 26 สถานี 

จ�านวน 600 คน 2 กลุ่มตัวอย่างการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้วิจัย ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเคร็คกี

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

ทั้งสิ้น 234 คน
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 ผูว้จิยัใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่ายโดยแจกแบบสอบถามไป

ยังกลุ่มเป้าหมาย ที่สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 แห่ง 

 เครื่องมือการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ 

แบบสอบถามส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีป่ฏบัิติหน้าที ่สายงานจราจร 

ส่วนประกอบของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั มดีงัต่อไปนี ้แบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงาน

จราจร

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

 1. ผูว้จิยัท�าหนงัสอืถงึมหาวทิยาลยัศรปีทมุ เพือ่ขออนญุาต

ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

เมื่อได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วจึงน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล  

จากแบบสอบถาม

 ข. การวิจัยเชิงคุณภาพประชากร

  ประชากรกลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย ผู้บรหิารสถานตี�ารวจภธูร 

ได้แก่ ผู้ก�ากับการ รองผู้ก�ากับการด้านจราจร หรือรองผู้ก�ากับการ

ด้านป้องกันปราบปราม และสารวัตรจราจร หรือ สารวัตรป้องกัน

ปราบปราม จาก 26 สถานีต�ารวจฯ รวม 81 คน

  ประชากรกลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่

ในเขตอ�าเภอ 26 อ�าเภอ ในจังหวัดขอนแก่น

  กลุ่มตัวอย่าง

  กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้ริหารสถานตี�ารวจภธูร ประกอบด้วย

ผู้ก�ากับการ รองผู้ก�ากับการด้านจราจร หรือรองผู้ก�ากับการด้าน

ป้องกันปราบปราม และสารวัตรจราจร หรือสารวัตรป้องกัน 

ปราบปราม จาก 10 สถานีต�ารวจฯ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

10 อันดับดับแรก สถานีละ 1 คนรวม 10 คน 

 กลุ่มท่ีเป็นประชาชน ประกอบด้วยประชาชน ที่อาศัยอยู ่

ในเขตพื้นที่สถานีต�ารวจ ที่มีอุบัติเหตุสูงสุด 10 อันดับแรก  

จ�านวนอ�าเภอละ 3 คน รวม 30 คน

 เครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์ส�าหรับประชาชน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้ วิ จั ย เลื อกกลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ เป ็น ผู ้ ให ้ ข ้ อมู ลส� าคัญ  

(Key Information) และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามช่วง

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ โดยวิจัยเชิงคุณภาพนี้ก�าหนดไว้ 2 ขั้นตอน 

คือ 1. ข้ันตอนก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย 

ในการสัมภาษณ์ รวมท้ังหัวข้อการท�าวิจัยโดยย่อ เพื่อให้ผู ้ให ้

ข้อมูลส�าคัญ มีความเข้าใจตรงประเด็น 2. ขั้นสัมภาษณ์ ผู้วิจัย 

จัดเตรียมประเด็นค�าถามต่างๆ แบบมีโครงสร้างไว้พร้อมแล้ว 

เพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาแก่ผู้สัมภาษณ์ จากนั้นได้น�า

ข ้อมูลที่ ได ้รับจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง และน�าเสนอ 

ผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการประมวลผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ

ทางสถิติ (Statistical Analysis) มีทั้งสถิติพรรณนาและอนุมาน  

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

ร้อยละ สถิติอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอย 

เชิงพหุ (Multiple Regressions) โดยวิธี Stepwise ท่ีระดับ 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อดูตัวแปรอิสระและตัวแปรที่ม ี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามแบบใดหรือทิศทางใดและมีอัตรา 

ความ สัมพันธ ์ กั บ ตัวแปรตามมากน ้อย เ พียง ใดและแปร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์การแปลความหมาย วิเคราะห์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อการน�าพระราชบญัญัตจิราจร

ทางบกไปปฏิบัติ 

 ผลการวิจัย

 สรุปผลการศึกษาที่ส่งผลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจร

ทางบกไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบกไปปฏิบัติโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วย

มากที่สุด ด้านความชัดเจนระเบียบปฏิบัติ (X  = 4.52) เป็นข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นล�าดับที่ 1 ด้านผู้น�าองค์การ (X  = 4.46) เป็นข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นล�าดับที่ 2 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย (X  = 4.45) เป็นข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นล�าดับที่ 3 

ด้านงบประมาณ (X  = 4.33) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็น 

ล�าดับที่ 4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (X  = 4.25) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา

เป็นล�าดับที่ 5 ด้านบุคลากร (X  = 4.24) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลง

มาเป็นล�าดับที่ 6 ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติ (X  = 4.21)  

เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล�าดับที่ 7 ด้านการสื่อสารข้อความ

(X  = 4.20) เป็นข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่รองลงมาเป็นล�าดบัที ่8 ด้านแรงจงูใจ

ในการปฏิบัติงานและด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  

(X  = 4.14) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล�าดับที่ 9 ด้านความ

ต่อเนือ่งของการปฏบิตัติามนโยบาย (X  = 4.07) เป็นข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

รองลงมาเป็นล�าดับที่ 10 ด้านการสนับสนุนจากสื่อสารมวลชน  

(X  = 3.89) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล�าดับที่ 11 ด้านการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน (X  = 3.89) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลง
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มาเป็นล�าดับท่ี 12 ด้านอิทธิพลของกลุ ่มผลประโยชน์ในพื้นท่ี  

(X  = 1.48) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นล�าดับที่ 13

 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ

ตวัแปรอสิระ เพือ่วเิคราะห์ตัวแปรอสิระและตวัแปรทีมี่ความสมัพนัธ์

กับตัวแปรตามแบบใดหรือทิศทางใดและมีอัตราความสัมพันธ์กับ

ตวัแปรตามมากน้อยเพยีงใด โดยใช้วิธกีารวเิคราะห์แบบถดถอยพหุ

ปกติ (Multiple Regression Analysis-MRA) เพื่อศึกษาความ

สมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระทกุตวั กบัตวัแปรตามและใช้วิธกีารถดถอย 

พหุแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis-SRA) เพื่อดู

เฉพาะตัวแปรอิสระที่มีนัยส�าคัญทางสถิติเท่านั้น 

 ผลการทดสอบพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จการน�า 

พระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ มีนัยส�าคัญท่ี 0.05 ได้แก ่

ด้านผู้น�าองค์การ ส่วนด้านความชัดเจนระเบียบปฏิบัติ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการสื่อสารข้อความ ด้านบุคลากร 

ด้านแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ด้านความร่วมมอืในการปฏบิติั ด้าน

ความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตัติามนโยบายไม่มอีทิธพิลต่อการน�าพระราช

บญัญตัจิราจรทางบกไปปฏบิตั ิโดยปัจจยัทัง้ 9 ปัจจยัร่วมกนัสามารถ

พยากรณ์ผลการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ  

ได้ร้อยละ 9.90 (R2 = .099)

อภิปรายผล 
 การน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ ของจังหวัด

ขอนแก่นที่เก่ียวข้องกับการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไป

ปฏิบัติ ทุกปัจจัยประกอบด้วย

 ปัจจัยภายในองค์การ การน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ไปปฏิบัติ มีผลต่อการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ  

ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ ยทุธพล บญุเกดิ (2552) ได้ศกึษาเรือ่ง 

“ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ในการน�านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ :  

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลในภาคกลาง” นอกจากนั้นยัง

สมัพนัธ์กบัแนวทางของตวัแบบทีย่ดึหลกัเหตผุล (Rational Mode) 

ทีว่รเดช จนัทรศร (2540) เสนอให้ศกึษากระบวนการน�านโยบายไป

ปฏิ บัติจากองค ์การว ่าสามารถน�าไปปฏิ บัติ ได ้ส�าเร็จเมื่อมี 

ความชัดเจนของการก�าหนดวัตถุประสงค์ภารกิจ

 ปัจจัยภายนอกองค์การ การน�าพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบกไปปฏิบัติ มีผลต่อการน�าการน�าพระราชบัญญัติจราจรทาง

บกไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ 

(2545) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวของ

การน�านโยบายไปปฏบิตัว่ิา ความพอเพยีงของทรพัยากร เทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยที่ก�าหนดความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการน�า

นโยบายไปปฏบิตัแิละยงัสมัพนัธ์กบัแนวคดิของ Eugene Bardach 

(1980) พบว่า อุปสรรคส�าคัญในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

เพราะการน�าทรัพยากรโดยเฉพาะเงินซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ

ของการด�าเนนิงานไปใช้ผิดทางเป็นอกีปัจจยัทีท่�าให้การน�านโยบาย

ไปปฏิบัติล้มเหลวได้

 ป ัจจัยการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ  

มีผลต่อการน�าการน�าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กล้า ทองขาว (2534) พบว่า ปัจจัย

ด้านสมรรถนะขององค์การมีความเกี่ยวข้องกับความส�าเร็จและ

ความล้มเหลวในการน�านโยบายไปปฏบิติั ประกอบด้วย 1) องค์การ

เป็นกลไกการปฏิบัติโดยตรง 2) บุคลากรปฏิบัติมีปริมาณเพียงพอ

เต็มใจปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและใช้อุปกรณ์ได้ดีทุกขั้นตอน 

3) การส่ือสารและการประสานงานทั้งภายในและระหว่างองค์การ 

4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 5) ความสามารถของผู้น�าและ

มุง่มัน่ในการขบัเคล่ือนการปฏิบตั ิ6) ความร่วมมอืปฏบิตัใินองค์การ

โดยเกิดจากความสัมพันธ์ของคนในองค์การ กระบวนการตัดสินใจ

วางแผนปฏิบัติ และการประสานงานความรับผิดชอบและ 

ความพร้อมขององค์การในการน�านโยบายไปปฏบิตั ิอนัเนือ่งมาจาก

มปัีจจัยอืน่ๆ สนบัสนุน จะช่วยให้องค์การน�านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ

ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร

 1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สถานีตรวจภูธรฯ ควรมี 

การประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

จราจรถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ที่ออกมาใช้อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสมอภาค

 2. การตัง้จดุตรวจ-จดุสกดัเป็นอกีวิธหีนึง่ท่ีช่วยลดการเกดิ

อบุตัเิหตไุด้ แต่การตัง้ด่านตรวจของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรไม่ท�าการ

ต่อเนือ่งท�าให้ผลสมัฤทธิข์องนโยบายลดอบัุตเิหตไุม่บรรลผุล ดงันัน้

ควรมีมาตรการที่เข็มงวดส�าหรับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจราจรท่ีละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่

 3. การให้การศึกษาอบรม เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่ม 

ความรูแ้ละเทคนคิใหม่ๆ ให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรให้สามารถน�า

ไปปฏิบัติได้ รวมทั้งการให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่อง

ของกฎหมายจราจร

 4. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

จราจรทีป่ฏบิติังาน ให้มคีวามรู ้ความสามารถและเข้าใจข้อกฎหมาย 
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ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถน�าไปปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นย�า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ภาครฐัควรมกีารรณรงค์ และส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจ

ถงึนโยบายและกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องให้ประชาชนได้ทราบอย่าง

ทั่วถึงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

จราจรกับประชาชน รวมถึงเป็นการลดผู้กระท�าผิดให้น้อยลง

 2. องค์กรระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชน

ควรมีบทบาทในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ 

ทางภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการควบคุมอุบัติเหตุ

 3. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรสร้างกรอบมาตรการใน

การติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 

การปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน�าพระราชบัญญัติจราจร

ทางบกไปปฏิบัติของ สถานีต�ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และสถานี

ต�ารวจภูธรในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นการบูรณาการในเชิงนโยบาย
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