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การรับรู้ของประชาชนในการนานโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PERCEPTION OF PEOPLE IN THE IMPLEMENTATION OF
THE POLICY TO PREVENT AND REDUCE ROAD ACCIDENTS.
IN PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE
ชลิต บุญเทศ ปภาวดี มนตรีวัต
Chalit boonthes, Papavadee Montriwat

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการนานโยบายการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบการรับรู้ของ
ประชาชนเกี่ ย วกั บ การน านโยบายการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไปปฏิ บั ติ ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทยานพาหนะ 3) เสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ บบผสมผสานของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพ การดาเนินการวิจัยเชิงสารวจ ประชากร ประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะที่มี
ใบอนุญาตขับขี่และเจ้าหน้าที่ตารวจผู้บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน 400 คน
คานวณด้วยวิธีของ Taro Yamane และเจ้าหน้าที่ตารวจ 15 คน จากอาเภอหัวหินอาเภอปราณบุรี
และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามชั้นภูมิ เครื่องมือคือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และ One-way ANOVA ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบดังนี้ 1) การรับรู้ของประชาชนในการนานโยบายการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไปปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บมาก โดยด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นการสื่ อ สาร
2) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชน พบว่า ผู้ที่ มีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา
ประเภทใบขับขี่ ประสบการณ์ในการขับขี่ และประเภทยานพาหนะ มีการรับรู้การนานโยบายไป
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ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกัน 3) การส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่สาคัญได้แก่ ด้านความชัดเจนของนโยบาย ต้องกาหนดบทลงโทษเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงบนถนนมีความชัดเจนและออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่เป็น
พื้นทางข้ามหรือทางแยก ด้านการสื่อสารนโยบาย ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการสัญจร มีแผนการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
มีการบั งคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจราจรอย่างเคร่ง ครัด และมี การกาหนดมาตรการใน
การกากับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ
คาสาคัญ : การรับรู้ของประชาชน, การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ABSTRACT

This research objectives were to 1) study the people perception on the
implementation of the policy to prevent and reduce road accidents in Prachuap
Khiri Khan Province 2) compare the people perception on the implementation of
the policy, classified by personal factors and type of vehicles used
3) recommend the appropriate approach to enhance the enforcement of the policy
to prevent and reduce road accidents in Prachuap Khiri Khan Province.
this was a mixed research of quality and quantity. population consisted of
licensed drivers and the policemen who enforced the law involved. samples were
400 drivers obtained via Yamane calculation, with the application of accidental
random sampling, and 15 policemen from Huahin, Pranburi, and Muang Pruachuap
Khiri Khan Districts, purposive and stratification random sampling were applied.
instrument used were questionnaire and interview. statistical tools employed were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, one way anova, and
content analysis.
Research findings were as follows; 1) the people perception on the
implementation of the policy to prevent and reduce road accidents in Prachuap
Khiri Khan Province was at high level, with the highest mean on communication 2)
when compared the people perception, differences were found among those with
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differences in ages, education level, types of driving licenses, driving experiences
and type of vehicles used at 0.05 level of statistical significance, while no difference
was found between those with different genders 3) promote the enforcement of
policies to prevent and reduce road accidents. in Prachuap Khiri Khan Province
important policy clarity criminal penalties should be imposed to prevent road
safety behaviors and road safety in urban areas. the point is basically the crossing
or intersection. policy communication need to improve road repair, promote safety
in roaming. there is a risk management plan for students by analyzing the causes
and risk factors of road accidents in schools. law enforcement there is a strict
enforcement of traffic laws, and there are measures for supervision of public bus
control.
Keywords: Perception Of People, Reduce Road Accidents.

1. บทนา

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญของทุกประเทศซึ่งทาให้เกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชากรโลกเป็นจานวนมาก สาหรับประเทศไทยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรก็นับเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รัฐบาล
จึงให้ความสาคัญในมาตรการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเพื่อ
เป็ น การเฝ้ าระวังความปลอดภัย ลดปั จจั ยเสี่ ยงจากอุบัติเหตุทางถนนและวางแผนรณรงค์และ
การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งวิ นั ย จราจรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี ส าหรั บ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติใช้แผนแม่บทความ
ปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ. 2556 -2559 เป็ น กรอบแนวทางในการบู ร ณาการการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคล้องกับแนวทางสากล ด้านการจัดการความปลอดภัย จึงนาบทสรุป
การร่วมดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภั ยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2559 จะเป็ น แผนปฏิบั ติการส าคัญที่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่ว มดาเนินการให้ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ อั น จะน าไปสู่ ก ารลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์และนักท่องเที่ยว ส่งผลไปสู่การลดความสูญเสียในภาพรวมในระดับประเทศ จากที่
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กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลและการรับรู้ของประชาชนในการนา
นโยบายการป้องกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ เพื่อนาเสนอ
แนวทางเสริมสร้างความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อการลดลงของอุบัติเหตุ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการนานโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.2 เปรี ย บเทีย บการรั บ รู้ ข องประชาชนเกี่ย วกับ การน านโยบายการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภท
ยานพาหนะ
2.3 เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกัน และลดอุบั ติเหตุ
ทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. วิธีดาเนินการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้บังคับใช้นโยบาย
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ได้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ ย านพาหนะที่ มี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่
จานวน 400 คน โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane หลังจากนั้นกาหนดขนาด
ตัวอย่างตามสัดส่วน โดยอาเภอหัวหิน จานวน 161 คน อาเภอปราณบุรี จานวน 110 คน และ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จานวน 129 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2) เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรผู้บังคับใช้นโยบาย จานวน 15 คน จากอาเภอ
หัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อาเภอละ 5 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตามชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 การประเมินการรับรู้ของประชาชนในการนานโยบายการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะคาถามปลายเปิด
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ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริ มการปฏิบั ติตามนโยบาย ลั กษณะ
คาถามแบบปลายเปิด
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยในช่วงกาหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนอุบติเหตุที่เกิดขึ้นที่อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ในช่วงปี
2558 และ 2559 จาก ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ประชาชนใน 3 อาเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จานวน 400 คน และได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จานวน 400 ฉบับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายรวบรวมด้วยตนเอง โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจภูธรอาเภอหัวหิน สถานีตารวจภูธรอาเภอปราณบุรี และสถานีตารวจภูธรอาเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งละ 5 ราย รวม 15 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การตรวจสอบด้านการสั มภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ท่านที่ มีความแตกต่างในด้าน อาชีพ อายุและบทบาทหน้าที่ แบบ
สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา รวบรวมคาตอบและวิเคราะห์สรุปเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลจานวน
อุบัติเหตุเทียบเคียงกับเป้าหมาย
2) การตรวจสอบด้า นวิธี เก็บ รวบรวมข้ อมูล โดยใช้วิธี เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล หลายๆ
วิธี ได้ แก่ การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) การสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ ว ม
(Participatory observation) การตรวจสอบข้อมูล การให้ผู้ให้ข้อมูลทบทวนข้อมูลและ
การตีความของผู้วิจัย การตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษาด้วยวิ ธีการสร้างแบบสอบถาม
(Check List) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และ One-way Anova
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5.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อที่ 1 เพื่ อ ศึ กษาการรั บ รู้ ข องประชาชนในการเกี่ ย วกั บการน า
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 233 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.3 มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย/ปวช.และปริญญาตรี มากที่สุดจ านวนประเภทละ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และ ใช้
รถจั กรยานยนต์มากที่สุ ดจ านวน 153 คน ส่ ว น คิดเป็น ร้อยละ 38.3 ส่ ว นใหญ่ถือครองใบขับขี่
ระยะเวลา 5 ปี จานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และมีประสบการณ์ในการขับขี่ 9 ปีขึ้นไป
จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5
ผลการศึก ษา พบว่ า การรั บ รู้ ของประชาชนในการน านโยบายการป้ องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่า เฉลี่ ย 2.52 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน .527 โดยด้ านที่ มีค่ า เฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้ แก่ ด้า นการสื่ อ สาร
นโยบาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้
1) ด้านความชัดเจนของนโยบาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .522 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่บทลงโทษเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงบน
ถนนมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 2.48 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .596 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดได้แก่
การออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นทางข้ามหรือทางแยกค่าเฉลี่ย 2.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .698
2) ด้านการสื่อสารนโยบาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.65 ส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน .500 โดยข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุง ซ่ อ มแซมถนนส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัยในการสัญจร ค่าเฉลี่ย 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .675 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่แผนการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 2.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .568
3) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.56 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน .472 โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้แก่ การบัง คับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกั บ
การจราจรอย่างเคร่งครัด ค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .658 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้ แ ก่ การก าหนดมาตรการในการก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลรถโดยสารสาธารณะ ค่ า เฉลี่ ย 2.16
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .595
5.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนในการเกี่ยวกับการนา
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและประเภทยานพาหนะ
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เพศ เพศต่างกัน มีการรับรู้ ในการนานโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไป
ปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน
อายุ อายุต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการนานโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
ประเภทของใบขับขี่ ผู้ที่ถือใบขับขี่ต่างประเภทกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการนานโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการขับขี่รถ ประสบการณ์ในการขับขี่รถต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการ
นานโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
ยานพาหนะที่ใช้ต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการนานโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
5.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัญหาการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ผลการสัมภาษณ์พิจารณาตามรายอาเภอเป็นดังนี้
(1) อาเภอหัวหิน จานวนนักท่องเที่ยวมาก ส่งผลให้จานวนรถมีมาก เส้นทางจราจร
จากัด ไม่สะดวกในการจัดระเบียบ ผู้มีผ่าผืนกฎจราจรมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่ทราบเส้นทาง จุดเสี่ยงหรือทางเลี่ยงต่าง ๆ เส้นจราจรไม่
ชัดเจนมีการปรับปรุงเส้นช่องทางจราจรใหม่แต่ยังคงสามารถใช้เส้นเดิมทาให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน
ถนนคับแคบนักท่องเที่ยวไม่มีที่จอดรถจึงมักจอดรถตามจุดต่าง ๆ บนถนนทาให้กีดขวางเส้นทาง
จราจร ปัญหาด้านบุคลากรที่มีไม่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ของรัฐไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ในทุกมิติที่ประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนต้องการได้ ทาให้มีทั้ง
ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ
(2) อาเภอปราณบุรี เป็นเส้นทางที่มีรถจานวนมากหลากหลายประเภทเพราะเป็น
เส้นทางผ่านลงไปสู่ภาคใต้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างมากทั้งเรื่องอุบัติเหตุและการเสื่อมโทรมของผิว
จราจร ซึ่งเป็นผลมาจากมีรถบรรทุกใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเป็นจานวนมาก เมื่อพื้นผิวถนนชารุด
จึงทาให้ จุดดังกล่ าวเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย มีการซ่อมแซมถนนที่ชารุดอยู่ตลอดเส้นทางแต่ก็ทาให้
พื้นผิวการจราจรมีน้อยลงในขณะที่จานวนรถเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี ปริมาณรถแน่นหนาและ
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทาให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งไปกว่านั้น
ผู้ขับขี่ยังไม่เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด แม้จะมีการวางมาตรการ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ มข้นแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ต้องทางานหนักในการกวดขันให้ผู้ขับขี่มี
วินัยและตระหนักถึงความปลอดภัย
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(3) อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวั ดประจวบคีรีขันธ์มีเส้นทางระยะยาวก่อให้เกิด
อุบติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากระยะถนนเพชรเกษม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางยาวสาเหตุ
จากอุ บั ติ เ หตุ ก ว่ า 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มาจากการหลั บ ใน ขั บ รถเร็ ว และเมาสุ ร า โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก การจราจรขาดความชัดเจนในช่องทางการวิ่งระหว่างเลน
ถนนและการเปลี่ย นพื้นสภาพผิว ถนน ที่มีรอยประหรือเป็นหลุ มเป็นบ่อการจอดรถริมถนนเป็น
อันตรายต่อรถจักรยานยนต์ เพราะถนนแคบเปิดประตูร ถจะทาให้รถจักรยานยนต์เสียหลักได้ขาด
การประชาสั มพัน ธ์ เรื่ องรายละเอีย ด ความเข้า ใจของประชาชนหรือผู้ ใ ช้ร ถใช้ถนนยังไม่ เข้าใจ
เพียงพอ กฎหมายมีความหละหลวมไม่รัดกุมมีอัตราโทษที่ไม่รุนแรง การเห็นแก่พวกเห็นแก่สวนตัว
มากกว่าส่วนรวม

6. อภิปรายผลการวิจัย

การวิจั ย ศึกษาเรื่ อง การรั บ รู้ของประชาชนในการนานโยบายการป้ องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
6.1 การรับรู้นโยบาย ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของประชาชนในการนานโยบาย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
การสื่อสารนโยบาย ซึ่งตามแนวคิดของ Van Meter & Van Horn,1975) การสื่อสารนโยบายมี
ความสาคัญยิ่งต่อการบรรลุผลของนโยบาย โดยการสื่อข้อความ หมายถึง การสื่อสารให้ผู้นาไป
ปฏิบัติทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องกระทา ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้ แม้ว่าจะการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกั นการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างจิ ตสานึกการขับขี่ด้วยความ
ปลอดภัยแต่ก็พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจราจรจราจร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Sumalee Boonrueang (2017) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย พบว่า มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย มีการกาหนด
นโยบายการจัดการความรู้ กาหนดเป้าหมายที่ตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยชัดเจน และสร้าง
ทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน สามารถ
นานโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในส่วนงาน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ของหน่วยงานก่อนปฏิบัติงานเสมอ พร้ อมกับจัดโครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้
6.2 การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ยานพาหนะที่ใช้ ประเภทใบขับขี่ และประสบการณ์ในการขับขี่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันใน
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การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบว่า เป็นไปตามที่สมัย จิตหมวด (อ้างในบัณฑิต เผ่าวัฒนา
2548) ว่า สติปัญญา ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Manoon jaicheu (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และ
คุณภาพบริการของลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร พบว่ า การรั บ รู้ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จั ง หวั ด
สมุทรสาคร : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านความน่าเชื่อถือไว้ว างใจ
รองลงมา ด้านการตอบสนองต่อการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และ ระดับปาน
กลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 ในรายด้าน มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านพนักงานรองลงมา ด้านองค์กร ด้านการ
บริการ และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
6.3 การบังคับใช้นโยบาย ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการบังคับใช้เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนมี ส าเหตุ จ ากตั ว บุ ค คลผู้ ขั บ ขี่ ย านยนต์
นอกเหนือจาก สภาพทางกายภาพของเส้นทาง จิตสานึกของผู้ปฏิบัตินโยบายมาตรการการบังคับใช้
เพื่อให้มีการปฏิบัติ งบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และจานวนบุคลากรที่ดูแลกากับการบังคับใช้ เมื่อ
เทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สอดคล้องกับ Krittaphong Rojrungsotthorn (2006) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง สาเหตุการเกิดอุ บัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่ยวดยานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี และพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่อยู่ในระดับมาก โดยเกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่มีมากที่สุด เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบว่า ด้านสภาพทาง
กายภาพของเส้นทางการจราจรเป็นไปตามข้อสรุปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุโดยการส่งเสริมสภาพถนนที่ปลอดภัยด้วยการออกแบบถนนให้ได้มาตรฐาน
การออกแบบทางเชื่อมทางแยก ลัก ษณะผิวถนนที่มีการต้านทานการลื่น สภาพแสงสว่างและการ
ออกแบบเครื่องหมายจราจรที่เข้าใจง่ายสังเกตเห็นได้ชัดเจน

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงนโยบาย
1) ควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและควบคุมกฎหมาย สถานีตารวจต้องมี
การดาเนินการตาม กฎหมายจราจรอย่างจริงจังและเคร่งครัด
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2) ควรมีนโยบายและแผนงานในการให้มีการเรียนรู้เรื่องกฎหมายจราจร เป็นประจาทุกปี
เรื่องหมวกนิภัย การรัดเข็มขัดนิรภัย เครื่องหมายจราจรและการปฏิบัติตามกฎจราจร
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุแก่เยาวชน เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิด
ความตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยเชิงปฏิบัติ
1) ในการท างานควรหาเทคนิ ค วิ ธี ก ารท างานที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และคล่ อ งตั ว มากขึ้ น
เพื่อส่งเสริมการบริการที่รวดเร็ว เพื่อการแก้ปัญหาจราจรการแก้ปัญหาช่วง เวลาเร่งด่วนและควรนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน
2) ควรมีอัตรากาลังที่เพียงพอแก่ความต้องการเพื่อให้ สามารถรองรับงาน ที่เพิ่มขึ้น
และประชากรเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น
3) ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการควรสรรหาหรือเปิดรับบริจาคจาก หน่วยงาน
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสรรหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยการติดตั้ง ระบบการจราจรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นและจุดบริการเส้นทางแยก
ที่มีปัญหาและมีความต้องการเร่งด่วน เพื่อลดปัญหา และควรกวดขันวินัยจราจร
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการประสานงานที่ดีให้เป็นระบบมีหน่วยงานกลางที่คอยให้การประสานงานกับ
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาระหน้าที่และการดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
โดยมีผู้ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยและศูนย์กลางคอยควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
จราจรและประชาชน
2) ควรสร้ างขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ โดยจัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี พอ
เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
3) ควรกาหนดให้กระจายความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างกว้างขวางพร้อมกับอบรม
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายจราจรที่ พ บบ่ อ ย ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ป ระชาชนและเยาวชนได้ เ ข้ า ใจ
และปฏิบั ติตามอย่ างเคร่ ง ครั ด การใช้ เครื่ องเสี ย งที่ดั งเกิ นไปจะท าให้ การได้ยิ นเสี ยงเตือนจาก
ภายนอกรถลดลง เมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกรถอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย
4) ควรมีความชัดเจนในช่องทางการวิ่งระหว่างเลนถนน และการเปลี่ยนพื้นสภาพผิวถนน
ที่ มี ร อยประหรื อ เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ และการจอดรถริ ม ถนนอั น ตรายต่ อ รถจั ก รยานยนต์
เพราะถนนแคบเปิดประตูรถจะทาให้รถจักรยานยนต์เสียหลักได้
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