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การให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภูเรือ* 
จังหวัดเลย 

Traffic service for population : a case study of phurua provincial police 

               จ่าสิบต ารวจหญงิสุจิตตรา โกษาจันทร์** 

 

บทคัดย่อ  

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรภูเรือ  2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้รับการให้บริการประชาชนด้านงาน
จราจรจากข้าราชการต ารวจสถานตี ารวจภูธรภเูรือ 3)เพื่อศึกษาระดบัการให้บริการงานด้านจราจรของข้าราชการ
ต ารวจ สถานตี ารวจภูธรภูเรือและ 4)เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านงาน
จราจรของข้าราชการต ารวจสถานตี ารวจภเูรือ จังหวัดเลย เป็นการศกึษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุม่จ านวน 200 
คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของ
สถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย แตกต่างกัน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน อายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ปัจจัยการให้บริการงานด้านงานจราจร ปัจจัยอุบัตเิหตจุราจร และปัจจัย
ความรู้กฎหมายจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรบับริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรอื จังหวัดเลย 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ปัจจัยการเปรียบเทียบปรบั ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับ
บริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีรับ
บริการดา้นงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิเสธสมมุติฐานท่ีว่า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีรับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภธูรภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง แนว
ทางการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการประชาชนมีดังนี้  ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร หรือ ระเบียบจราจรให้กับข้าราชการต ารวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การชี้แจงข้อกฎหมายให้กับ
ประชาชนควรมีท าเป็นเอกสารเพือ่การท างานท่ีสะดวกของข้าราชการต ารวจในการให้บริการแก่ประชาชน   

ค าส าคัญ : งานจราจร การให้บรกิาร 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

บทน า 

                ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่มีภาระหน้าท่ี 
รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีข้าราชการต ารวจเป็นบุคลากรขององค์กร มีหน้าทีใ่นการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระท าล่วงละเมดิ ทางกฎหมาย ท าการสืบสวนสอบสวนให้ไดม้า ซึ่งข้อเท็จจริงเพือ่น าตัว ผู้กระท า
ความผิดมาด าเนินคดตีามกฎหมาย จากพระราชบัญญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี
ของ ต ารวจไทยเอาไว้ว่า “ให้ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิส่งเสรมิให้ท้องถิ่น และชุมชนมสี่วนร่วมในกิจการ ต ารวจเพื่อ
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ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด ทางอาญา รักษาความสงบเรยีบร้อยและความ ปลอดภยัของประชาชน ตาม
ความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นท่ี จากพระราชบัญญัต ิดังกล่าวส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีหน้าท่ี
ส าคัญ ในการปกป้องคุ้มครองพรอ้มกับให้บริการ และ ช่วยเหลือประชาชนผู้บรสิุทธ์ิ รวมถึงแสวงหาความ ร่วมมือเพือ่
ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ด้วย หลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   ภารกิจหน้าท่ีส าคญัดังกล่าว นอกจากงานในหน้าท่ี ด้านป้องกัน และปราบปรามแล้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ยังมี
หน้าท่ีรับผดิชอบในการให้บริการประชาชน คือ ให้บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย จัดเจ้าหน้าท่ีสายตรวจป้องกันระงับ
เหต ุรับแจ้งคดีความเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามจับกมุตัวผู้กระท าความผิดให้บริการ ด้านการจราจร รบัเรื่องการขอ
อนุญาต การรับรอง เอกสารสญูหายต่างๆ เนื่องจากมีประชาชนเข้ามา ติดต่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือเมื่อไมไ่ด ้
รับความเป็นธรรม จากการถูกล่วงละเมิด สิทธิพึง ไดร้ับ หรือขอรับการคุ้มครองในสิทธิของตนที่สถานี ต ารวจ หรือท่ี
หน่วยบริการประชาชนท่ีจัดตั้งขึ้นใน แต่ละพื้นท่ี ชูวงศ์ ฉายะบุตร ( 2546, หน้า 5)  
ด้วยบทบาทหน้าหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น สถาน ีต ารวจจึงเป็นหน่วยงานแรก ที่สัมผสักับปญัหา ความเปน็อยู่และทุกข์สุข
ของประชาชนโดยตรง ด้วยการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีภารกิจหน้าที่ต้องปฏิบัต ิงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา 
ความร่วมมือ ร่วมใจอันดีจากประชาชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งการ ที่จะไดม้าซึ่งความไว้วางใจ ความร่วมมือจากประชาชน
ก็ต่อเมื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอ่การปฏิบัต ิหน้าท่ี  

   ส าหรับสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลยนั้น เป็นหน่วยงานท่ี อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการต ารวจ ภธูรภาค 
4 ซึ่งมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดเลย โดยมีจ านวนประชาชน และประชาชน อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอ าเภอภูเรือ เป็นอ าเภอท่ีจัดได้วา่เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัดเลย  ในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงปีใหม่
จะมีผูค้นจากจังหวัดต่างๆหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถส่วนตัวท าให้ช่วงเทศการ
นั้น อ าเภอภูเรือจะคับคั่งไปด้วยรถจากนักท่องเที่ยวท าให้เกิดการจราจรติดขัดในช่วงนั้น การให้บริการประชาชนด้าน
การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรในสถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย จึงต้องรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพแล้ว ก็จะก่อ ให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต ารวจจราจรในสถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่ง ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการ ปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

ค าถามการวิจัย 

1. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความคดิเห็นของประชาชนในด้านการรับบริการงานด้านจราจรของสถานี
ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับบริการงานด้านจราจรของข้าราชการต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลยอยู่
ในระดับใด 

3. แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการด้านการจราจรของสถานีต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลยเป็น
อย่างไร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ สถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุม่ประชากรตัวอย่างที่ไดร้ับการใหบ้ริการประชาชนด้านงานจราจรจาก

ข้าราชการต ารวจสถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
3. เพื่อศึกษาระดับการให้บริการงานด้านจราจรของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อยู่
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ในระดับใด 
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ

สถานีต ารวจภูเรือ จังหวัดเลย 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีแตกต่างกัน มีความคดิเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานี
ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยการให้บริการงานด้านงานจราจร ส่งผลต่อความคดิเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานี
ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 

3. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีรบับริการดา้นงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภเูรือจังหวัดเลย อยู่ในระดับ
ปานกลาง                                        กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี ้คือ ประชาชนท่ีอาศัยในท้องที่อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลยและได้รับบรกิารอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรจากสถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยในท้องที่อ าเภอภูเรือ และเป็นผู้ที่ได้รับการบรกิาร
ด้านจราจรจากสถานีต ารวจภูธรภเูรือ ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2561จ านวน 367 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัว ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็น โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro 
Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรหีงษ์,2561,หน้า 23) ดังนี ้  
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- เพศ  

- อายุ   

- ระดับการศึกษา 

- อาชพี 

- ความรู้กฎหมายจราจร  

- การเปรียบเทียบปรับ 

- การรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
จราจร 

- อุบัติเหตุจราจร 

- ด้านสถานที่ อ านวยความสะดวก
ด้านงานจราจร 

- ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการงานด้าน
จราจร 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการด้าน
จราจร 

 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

ปัจจัยการให้บริการงานด้านการจราจร 

ความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการ
จากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
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เมื่อ         n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N      แทน ขนาดของประชากร 

e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสมุตัวอยาง 

          เมื่อ  N = 367 

     e = 0.05  

เมื่อแทนคาจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง   

   
2)05.0(3671

367


n  

   = 192 คน 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 192 คน เนื่องจากต้องการให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงปรับขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเป็น 200  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปดิ 
(Closed-ended Questionnaire)  และแบบสอบถามปลายเปิด(Open-ended Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลทีส่ ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีเข้ารับการบริการจากสถานี
ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย ประกอบด้วย 3 ข้อ เพศ อายุ อาชีพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยการให้บริการงานดา้นการจราจรของสถานีต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการของข้าราชการต ารวจสถานี

ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลยทั้ง 3 ด้าน  
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการให้บริการงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
เกณฑ์การวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้มาตรวัด 5 ระดับ (Likert Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 

(Likert) (อ้างถึงในสุดารัตน์ สสี้ง,2560 หน้า 35) มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ  
 เห็นด้วยมากทีสุ่ด            ระดับคะแนน 5 
 เห็นด้วยมาก             ระดับคะแนน 4 
 เห็นด้วยปานกลาง     ระดับคะแนน 3 
 เห็นด้วยน้อย  ระดับคะแนน 2 
 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด             ระดับคะแนน 1 
การแปลค่าเฉลีย่  

การแปลความหมายของคะแนนท่ีใช้ในการตีความของคะแนนเฉลีย่ในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
ใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best W. John (อ้างถึงใน เพ็ญศรี เวชประพันธ,์2557,หน้า 65 ) ดังนี้  

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด      =     5-1 
           จ านวนช้ัน                                 5 

                =    0.8 
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คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 4.21-5.00  หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.41-4.20  หมายถึง เห็นด้วยมาก 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.61-3.40  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.81-2.60  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.00-1.80  หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค าถามที่มีแต่เฉพาะค าถามเปิด
โอกาสให้ผูต้อบเป็นผู้คิดหาค าตอบเอง (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรหีงษ์,2561,หน้า 16) เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจ านวน 1 ข้อ  

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  

 1.น าแบบสอบถามมาด าเนินการหาความถูกต้อง (Validity) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแก้ไข 
ตรวจสอบให้ถูกต้อง 

 2.หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยมีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Try out) จ านวน 30 
ชุดให้กบัประชาชนท่ีเข้ารับบริการด้านงานจราจรที่สถานีต ารวจภูธรใกล้เคียง แล้วน ามาค านวณการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
Alpha’s Cronbach (Cronbach’s Alpha ) ซึ่งค่าท่ีออกมาจะมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป  (อ้างถึงใน เฉลิพล ศรีหงษ์, 
2561 หน้า 115) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้ 
4.1 ด าเนินการแจกแบบสอบถามประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 
4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ ์เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหผ์ลตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (The statistical 
Package the Social Sciences) โดย 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้บรรยายข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย ค่า t test  ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (Correlation) วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เป็นต้น 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
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เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีรับบริการ
ด้านงานจราจรจากสถานีต ารวจภธูรภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันท่ี 1-30 กันยายน 2561  จ านวน 367 คน ก าหนด
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยวิจัยโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane ที่มีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
192 คน และเนื่องจากต้องการให้ข้อมูลมีความสมบรูณย์ิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงปรับจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 200 คน ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคดิเป็นร้อยละ 100  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาวิจัยและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค าแนะน าและทดลองแจกแบบสอบถาม (Try out) 
จ านวน 30 ชุด ให้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 
ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น 0.827  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent Sample t test และ f test  (One-way ANOVA) 

การศึกษาวิจัย เรื่องการให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภู
เรือ จังหวัดเลย สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลย 

1.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนท่ีไดร้ับบริการด้านงานจราจรสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัด
เลย จ านวน 200 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมี
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลย ประกอบด้วยปัจจัยความรู้กฎหมายจราจร การเปรียบเทียบปรับ การรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร 
และอุบัติเหตุจราจร ดังนี ้

2.1 ปัจจัยความรู้กฎหมายจราจร  ด้านเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎหมายจราจรแก่ประชาชน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.747 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรที่ถูกต้องเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.767 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.601 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2.2 ปัจจัยการเปรียบเทียบปรับ ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ให้บริการด้านงานเปรียบเทียบปรับได้ปรับค่าปรับ
ตามจ านวนที่ถูกต้องที่ระบุไว้ในกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.634 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่เรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบของทางราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.632 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับได้ช้ีแจงถึงกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการปรับได้ถูกต้องชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.632 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  



7 

 

2.3 ปัจจัยด้านการรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ด้านมีการจัดกิจกรรมของทางสถานี รณรงค์งานด้าน
จราจรให้กับประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.591 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการ
รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจาจร เช่น ป้ายรณรงค์ให้สวมหมวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.586 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในสถานีมีการติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.615 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2.4 ปัจจัยด้านอุบัติเหตุจราจร ด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
จราจรได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.726 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่มี
การแนะน า/ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้กับประชาชน มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.635 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้นเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วและ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

วัตถปุระสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้รับการให้บริการประชาชนด้านงาน
จราจรจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการให้บริการด้านงานจราจรจากสถานี
ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.221 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานที่ /อ านวยความสะดวกมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.845  มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.032 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.819 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.326 อยู่ในระดับมาก และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.884 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.305 คือ อยู่ในระดับมาก  

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาระดับการให้บริการด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลยอยู่ในระดับใด 

ผลการวิเคราะห์ระดับการให้บริการด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.221 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านสถานที่ /อ านวยความสะดวกมี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.845  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.032 อยู่
ในระดับมาก ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.819 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.326 อยู่ในระดับมาก และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.884 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.305 
คือ อยู่ในระดับมาก  

 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของ
ข้าราชการต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 

แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านงานจราจรของข้าราชการต ารวจภูธรภูเรือมีดังน้ี 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายจราจร หรือ ระเบียบจราจรให้กับข้าราชการ
ต ารวจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2. ควรเพิ่มการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นเช่น การสวมหมวกกันน็อค หรือการคาด
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เข็มขัดนิรภัย เพื่อให้ประชาชนท่ีเป็นเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้ถนนด้วยความปลอดภัย 

3. เจ้าหน้าท่ีต ารวจควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจให้มากกว่าเดิม 

4. เกี่ยวกับการช้ีแจ้งข้อกฎหมายส าหรับประชาชนที่ท าผิดตาม พรบ.จราจร ควรมีค าช้ีแจงที่ชัดเจน เช่น 
การแจกเอกสารที่เป็นข้อกฎหมายให้ประชาชนได้ทราบด้วย 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจับเรื่อง เรื่อง การให้บริการประชาชนด้านงานจราจร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผล โดยผู้วิจัยได้อ้าง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อธิบายสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงาน
จราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์เพศท่ีแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 
แตกต่างกัน 
การทดสอบ t-test  
        เพศ ความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจร 

                                    S.D.               t               sig.   
ชาย                                                                        123               3.847         0.183           0.196        0.845* 
หญิง      77                3.852         0.207  

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ 

จังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้ว่าเพศทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์อายุที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 
แตกต่างกัน 
 
การทดสอบ One-Way ANOWA หรือ f test 
        อายุ ความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจร 

                                      S.D.               f               sig.   
       18-20 ปี                                                             
       21-30 ปี 
       31-40 ปี 
       41-50 ปี               
       51 ปีขึ้นไป             

    54                 3.852         0.216           0.65          0.992* 
    47                 3.845         0.185           
   50                  3.841         0.160 
   30                 3.853          0.207 
   19                 3.866         0.262 

           รวม    200                3.849          0.198 
*มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 

อายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภูเรอื 
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จังหวัดเลยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้ว่าอายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับ
บริการดา้นงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลยแตกต่างกัน  

การวิเคราะห์ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงาน  จราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลย แตกต่างกัน 
การทดสอบ One-Way ANOWA หรือ f test 
  ระดับการศึกษา ความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจร 

                                          S.D.               f            sig.   
1.ประถมศึกษา                        48           3.841          0.161         1.132        0.343* 
2.มัธยมศึกษาตอนต้น                31           3.877           0.190 
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     33           3.892           0.244 
4.อนุปริญญา/ปวส.                  41           3.803           0.160 
5.ปริญญาตรี                         47           3.848            0.227 
           รวม                         200           3.845         0.198   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานี

ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจั งหวัดเลยไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัตถิ์ ไกรสกุล และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีต ารวจโรงพักบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจบางศรีเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกด้าน คือการบริการทั่วไป เช่น ด้านการควบคุมจราจร โดยประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสถานีต ารวจบางศรีเมือง ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 
แตกต่างกัน 
การทดสอบ One-Way ANOWA หรือ f test 
        อาชีพ ความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจร 

                                           S.D.               f              sig.   
1.ข้าราชการ พนักงานของรัฐ             18            3.840          0.226          0.283        0.922* 
2.พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน                24           3.833           0.199 
3.ค้าขาย/ ประกอบอาชีพส่วนตัว        39           3.880           0.143 
4.เกษตรกร                                 41           3.840           0.189 
5.นักเรียน/นักศึกษา                       56            3.839           0.209 
6.แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไมไ่ด้ท างาน          22           3.860            0.251 
           รวม                                200           3.849           0.198   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการรับบริการด้านงานจราจรของสถานตี ารวจภูธรภูเรือ 

จังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้ว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นใน
การรับบริการดา้นงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลยไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัตถิ์ 
ไกรสกลุ และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชนของสถานีต ารวจโรงพักบางศรเีมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ีมารับบริการมี
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ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสถานีต ารวจบางศรเีมอืง โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกด้าน 
คอืการบริการทั่วไป เช่น ด้านการควบคุมจราจร โดยประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีสถานตี ารวจบางศรีเมือง ไม่แตกตา่งกัน 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 ได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีรับบรกิารด้านงานจราจรจากสถานีต ารวจภูธร
ภูเรือ จังหวัดเลยที่มเีพศ ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการไม่แตกตา่งกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 สว่น อายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการรับบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการให้บริการงานด้านงานจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการ
จากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 

ปัจจัยความรู้กฎหมายจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัด
เลย 
 
การทดสอบ One-Way ANOWA หรือ f test 

แหล่งความแปรปรวน 
   ปัจจัยความรู้กฎหมายจราจรสง่ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับ

บริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย    
     SS               df            MS              F                Sig.   

ระหว่างกลุม่                                                                    
ภายในกลุ่ม 

    1.028            3             0.343          9.906          0.000* 
    6.779          196            0.35 

   รวม     7.807          199 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยความรู้กฎหมายจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ 
จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานจราจรจากสถานี
ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์แบบแผนที่ควบคุมการประพฤติของคนในสังคม ซึ่งเกิดมาจาก
เหตุผลอันถูกต้อง สอดคล้อง กับแนวคิดทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จนท าให้คนในสังคมยอมรับนับถือปฏิบัติตาม 
ถูกผิดร่วมกัน ทั้งนี้เพราะกฎหมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของคนในสังคม จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายของชนกลุ่มใด
ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกลุ่มนั้น ( อ้างถึงใน ประสิทธิ โฆวิไลกุล,2540 , หน้า 3-4 ) 

ปัจจัยการเปรียบเทียบปรับส่งผลตอ่ความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย 
การ One-Way ANOWA หรือ f test 

แหล่งความแปรปรวน 
   ปัจจัยการเปรยีบเทียบปรับส่งผลต่อความคดิเห็นของประชาชนในการรับบริการ

จากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย    
     SS               df            MS              F                Sig.   

ระหว่างกลุม่                                                                    
ภายในกลุ่ม 

    0.392            5            0.078          2.050         0.073* 
    7.415          194            0.38 

   รวม     7.807          199 
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*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปัจจัยการเปรียบเทียบปรับ ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภู

เรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าประชาชนท่ีได้รับบริการด้านงานจราจรจากสถานี
ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย ปัจจัยการการรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการ
รับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย 

การ One-Way ANOWA หรือ f test 

แหล่งความแปรปรวน 
   ปัจจัยการรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของ

ประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย    
     SS               df            MS              F                Sig.   

ระหว่างกลุม่                                                                    
ภายในกลุ่ม 

    0.389            4            0.97         2.553         0.040* 
    7.418          195            0.38 

   รวม     7.807          199 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยการรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานี
ต ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อภิปรายได้ว่าประชาชนท่ีไดร้ับบรกิารด้านงาน
จราจรจากสถานตี ารวจภูธรภเูรือ จังหวัดเลย การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การ
ให้บริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเข้า อบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัย งานวิจัย  
ชลทิศ มณีแสง (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การน าพระราชบัญญัติจราจรทางบกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสถานีต ารวจขอนแก่น 
การมีสว่นร่วมของภาคประชาชนโดยประชาชนจะต้องปฏิบัตติามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครดั เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือเจ้าหนา้ที่ต ารวจไม่ว่าในดา้นใดด้านหนึ่ง  

 
ปัจจัยอุบัติเหตุจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จงัหวัดเลย 
การ One-Way ANOWA หรือ f test 

แหล่งความแปรปรวน 
   ปัจจัยอุบัติเหตุจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจาก

สถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย    
     SS               df            MS              F                Sig.   

ระหว่างกลุม่                                                                    
ภายในกลุ่ม 

    1.038            6            0.173         4.934         0.000* 
    6.768          193            0.35 

   รวม     7.807          199 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ปัจจัยอุบัติเหตุจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรอื จังหวัด

เลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร เริ่มจากการสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมาเป็นจุดเริ่มต้น เช่ือมด้วยข้อมูล
ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ รูปแบบนี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลงได้  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่น ทั้งนี้จะขึ้นกับบริบท เป้าหมาย และศักยภาพของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ของ  วรกานต์ สาระปัญญา (2558)  ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการจราจรในย่านการค้า ย่านชุมชน และจุดบริการขนส่ง
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สาธารณะ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต  

 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ได้ว่า ปัจจัยความรู้กฎหมายจราจรส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับ
บริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.=0.000) ปัจจัยการเปรียบเทียบปรับ ไม่
ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig.=0.073) ปัจจัยการรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับ
บริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.=0.040) ปัจจัยอุบัติเหตุ
จราจร ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig.=0.000) 

สมมติฐานที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลย
อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการด้านงานจราจร
ของสถานีต ารวจภูธรภูเรือจังหวัดเลย  

ความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการ                                  S.D            แปลผล 
1.ด้านสถานท่ี/อ านวยความสะดวก                        3.845          0.032             มาก 
2.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                 3.819          0.326            มาก 
3.ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ                                  3.884          0.305            มาก 
           รวม                                               3.849          0.221           มาก 

 

ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่เข้ารับบริการด้านงานจราจรมีคิดเห็น คือ ระดับความความรู้สึกว่ารู้สึก
พอใจ ถูกใจ ผิดหวัง อันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีได้รับรู้จากการบริการนั้นๆ โดยอ้างแนวคิดของ 
Philip Kotler (2547,p.7) 

สรุปสมมติฐานข้อที่ 3 ได้ว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการด้านงานจราจรของสถานี
ต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปฏิเสธสมมุติฐานที่ว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่รับ
บริการด้านงานจราจรของสถานีต ารวจภูธรภูเรือ จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ด้านกฎหมายจราจรให้กับข้าราชการต ารวจ 

2. ควรเพิ่มการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นเช่น การสวมหมวกกันน็อค หรือการคาด
เข็มขัดนิรภัย เพื่อให้ประชาชนท่ีเป็นเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้ถนนด้วยความปลอดภัย 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีความกระตือรือรน้ในการให้บริการประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเตม็
ใจให้มากกว่าเดิม 

4. เกี่ยวกับการชี้แจ้งข้อกฎหมายส าหรับประชาชนท่ีท าผิดตาม พรบ.จราจร ควรมีค าช้ีแจงที่ชัดเจน 
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