
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 394 
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The attitude in regard to the performance of the traffic police and knowledge 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร 
และความรูดานกฎหมายจราจร ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใชวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) มีจํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใชในการทําสอบสมมติฐาน ไดแก t-test ผลการวิจัยพบวา 
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีทัศนคติตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรท้ังในดานการใหบริการ 
ดานการใหความรู และดานการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด คาเฉลี่ย,คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ (3.60,0.66) ซึ่งมีทัศนคติท่ีคอนไป
ในทางบวก และความรูดานกฎหมายจราจร คาเฉลี่ย,คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ (6.39,1.87) ซ่ึงมีความรูอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติปรากฏวา เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ไมเปนปจจัยท่ีสงผลตอความ
แตกตางของทัศนคต ิแตอายุ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความแตกตางของทัศนคติ และเปรียบเทียบความแตกตางของความรูดาน
กฎหมายจราจรปรากฏวา เพศ อายุ และอาชีพ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความแตกตางของความรูดานกฎหมายจราจร แตระดับ
การศึกษา ไมเปนปจจัยท่ีสงผลตอความแตกตางของความรูดานกฎหมายจราจร 
คําสําคัญ: ทัศนคติ,ความรู,ตํารวจจราจร   
 

Abstract 
 This research aims To compare attitudes towards the performance of the traffic police . And 
knowledge of traffic laws in Phetburi by gender , age , occupation and education level . The sample used in 
this study . The people living in the city. Phetburi Using random multistage (Multi - Stage Sampling) with a total 
of 400 data were collected using a questionnaire created a rating scale level 5 (Rating Scale). The statistics 
include the assumptions used to make the t-test results showed that People in amphoe Mueng , Phetburi . 
There is a positive attitude towards the performance of the traffic police . Both in terms of service , knowledge 
and checkpoints , extraction point.Compared with a difference of attitude , appears that gender, occupation 
and education  level . Not a factor affecting  a difference of  attitude , but age be  factor affecting  a difference 
of  attitude . Compared with a differenceknowledge of traffic laws . appears that gender ,  age and occupation  
. Be factor affecting  a difference of  knowledge of traffic laws , but education level . Not a Factor affecting  a 
difference knowledge of traffic laws . 
Keyword: Attitude, Knowledge, Traffic 
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บทนํา 
 ตํารวจหรือผูพิทักษสันติราชเปนหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีตอสังคมโดยรวม เปนผูดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน การบําบัดทุกขบํารุงสุข อํานวยความสะดวก ความยุติธรรม รักษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด 
ดูแลรักษาผลประโยชน การใหบริการประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง คอยสอดสองทุกขสุขและ
เก้ือกูลประชาชนอยางใกลชิดแลวยังตองปองกันปราบปรามอาชญกรรมและผูกระทําความผิดการปฏิบัติหนาท่ีใหดี
สมบูรณน้ันจะตองใชความรูความสามารถและความอดทน เสียสละเปนอยางสูง อาชีพตํารวจจึงเปนอาชีพท่ีมีเกียรติมี
ศักดิ์ศรีและถือวาเปนอาชีพท่ีสําคัญมาก (สันต ศรุตานนท 2544:2 ; อางใน เทิดศักดิ์ วรรณพุฒ 2545:1) 

ปญหาเกี่ยวกับตํารวจจราจรนับเปนอีกปญหาหน่ึงท่ีสําคัญและรายแรงมากขึ้นทุกวัน ปญหาการจราจร
ติดขัดท่ีแกไมหาย สัญญาณ ปายจราจร ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงถึงกับชีวิต ปญหาการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจรขาดความซื่อสัตย ไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบประชาชนเลือกปฏิบัติงานเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนและปญหาอีกมากมายท่ีไดเห็นจากสื่ออินเตอรเน็ต สงผลตอภาพลักษณของตํารวจและอาจถูก
ประชาชนตําหนิถึงความบกพรอง ความไมเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทําให
เกิดความเสื่อมเสียของหนวยงานสถาบันตํารวจได (พีรพงษ ก้ิวเกษม 2538:6) ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ทัศนคติและความรูดานกฎหมายจราจรของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ เปนการทดสอบวา
ประชาชนมีความรูสึกมีความคิดเห็นอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจ  ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความรูดานกฎหมายจราจรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  

 

 

 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร หมายถึง ประชากรท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีชื่ออยูตามสําเนา
ทะเบียนบาน มีจํานวน 121,470 คน 
 กลุมตัวอยาง หมายถึง ประชาชนท้ังหมดท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีชื่ออยูตาม
สําเนาทะเบียนบาน มีจํานวน 121,470 คน สามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธี Taro Yamane ท่ีความคลาด
เคลื่อน 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) 

เคร่ืองมือวิจัย การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยตองการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนเร่ืองของบุคคล เพศ อายุ อาชีพ 
และระดับการศึกษา ความรูดานกฎหมายจราจร และทัศนคติ โดยใชเคร่ืองมือประกอบดวย แบบสอบถาม และ
แบบทดสอบความรูดานกฎหมายจราจร ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

ตัวแปรตน 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 
 

ตวัแปรตาม 

ทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ
จราจรและความรูดานกฏหมายจราจรของประชาชน 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับของทัศนคติโดยใชคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ตามวิธีการของ Likert Scale 5 ระดับ (เกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับ) ซ่ึงมีคาจําแนกอยูระหวาง .218 - .794 
และมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับโดยใชคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) คาความเชื่อมั่นอยูท่ีระดับ .831  สามารถแบงเกณฑไดดังตอไปน้ี 
 4.21  -  5.00 หมายถึง  ทัศนคติทางบวก 
 3.41  -  4.20 หมายถึง  ทัศนคติคอนไปในทางบวก 
 2.61  -  3.40 หมายถึง  ทัศนคติกลางๆ  
 1.81  -  2.60 หมายถึง  ทัศนคติคอนไปทางลบ 
 1.00  -  1.80 หมายถึง  ทัศนคติทางลบ 
 สวนท่ี 3 แบบทดสอบความรูดานกฎหมายจราจร โดยใชคําถามแบบปรนัย คือการกําหนดคําตอบมาใหผู
ทดสอบไดเลือกตอบ โดยมีคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว  สามารถแบงเกณฑไดดังตอไปน้ี 
 0 - 4     หมายถึง   ความรูอยูในระดับต่ํา 
 5 – 7    หมายถึง   ความรูอยูในระดับปานกลาง 
 8 – 10   หมายถึง  ความรูอยูในระดับมาก 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
 ตัวแปรตน ไดแก เพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษา  
 ตัวแปรตาม ไดแก ทัศนคติและความรูดานกฏหมายจราจรของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจร และความรูดานกฎหมายจราจร 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาเปนเพศชาย จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00 เปนเพศหญิง

จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.00 มีชวงอายุ 18-30 ป จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 ชวงอายุ 30-50 ป 

จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 และชวงอายุ 50-70 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00  มีอาชีพเปน

ขาราชการ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 คาขายจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.20 เกษตรกร จํานวน 

44 คน คิดเปนรอยละ 11.00  รับจาง 75 คน คิดเปนรอยละ 18.80 นักเรียน,นักศึกษาจํานวน 132 คน คิดเปน 

รอยละ 33.00  มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.20 ปริญญาตรีจํานวน 173 คน 

คิดเปนรอยละ 43.20 สูงกวาปริญญาตรี 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 ของจํานวนท้ังหมด 

 

ตอนท่ี 2: ผลการเปรียบเทียบ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษากับทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร 

ตารางท่ี1: การทดสอบความแตกตางทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร และทดสอบความรู

ดานกฎหมายจราจรของ ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงและชาย 
 

ตวัแปร ทัศนคต ิ ความรู 

x Sd t Sig X sd t Sig 
   ชาย 3.55 9.20 

1.569 .118 
6.63 1.87 

2.703 .007 
  หญิง 3.65 7.91 6.13 1.82 

รวม 3.60 0.66   6.39 1.87   
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทัศนคติตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร เทากับ (3.60,0.66) ซ่ึงมีทัศนคติคอนไปในทางบวก โดยผูตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงกับเพศชายมีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรไมแตกตางกัน และมี
คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรูดานกฎหมายจราจร เทากับ (6.39,1.87) ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
โดยผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงกับเพศชายมีความรูดานกฎหมายจราจรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกตางทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร และทดสอบ

ความรูดานกฎหมายจราจรของ ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
 

ตวัแปร ทัศนคต ิ ความรู 
X SD F Sig X SD F Sig 

อายุ   

3.289 .038 

  

6.689 .001 
   18-30 3.52 0.65 6.37 1.90 

   30-50 3.66 0.65 6.60 1.78 

   50-70 3.79 0.72 5.31 1.69 

รวม 3.60 0.66   6.39 1.87   

อาชีพ   

1.883 .113 

  

4.925 .001 

   ขาราชการ 3.55 0.57 7.38 1.57 

   คาขาย 3.68 0.73 6.28 1.84 

   เกษตรกร 3.77 0.62 6.06 2.01 

   รับจาง 3.59 0.5 6.45 1.94 

   นักเรียน นักศึกษา 3.50 0.72 6.13 1.77 

รวม 3.60 0.66   6.39 1.87   

ระดับการศึกษา   

.757 .470 

  

1.027 .359 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3.56 0.68 6.27 1.88 

ปริญญาตรี 3.63 0.61 6.50 1.84 

สูงกวาปริญญาตรี 3.7 0.88 6.79 1.71 

รวม 3.60 0.66   6.39 1.87   
 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จําแนกตาม อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา เมื่อทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีกับทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ
จราจร พบวาอายุท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนคุณลักษณะดานอาชีพ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรไมแตกตางกัน 
 นอกจากน้ันยังพบวา ผูตอบแบบสอบถามคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน จําแนกตาม อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา เมื่อทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีกับความรูดานกฎหมายจราจร พบวาอายุ และอาชีพ
แตกตางกันจะมีความรูดานกฎหมายจราจรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนระดับการศึกษา
แตกตางกันมีความรูดานกฎหมายจราจรไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบรายคูระหวางอายุกับทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร 
 

อายุ กับ ทัศนคต ิ 18-30 ป (x� =3.52) 30-50 ป (x� =3.66) 50-70 ป (x� = 
3.79) 

18-30 ป (x� =3.52) - -0.14* -0.27* 

30-50 ป  (x� =3.66) 0.14* - -0.13 
50-70 ป  (x� =3.79) 0.27* 0.13 - 

  

จากตารางท่ี 3 ทําการทดสอบรายคูของ LSD พบวามี 2 คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ไดแก ชวงอายุ 18-30 ป กับ ชวงอายุ 30-50 ป และชวงอายุ 18-30 ป กับ ชวงอายุ 50-70 ป แปลผลไดวา
ประชาชนท่ีมีชวงอายุ 18-30ป มีทัศนคติตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรต่ํากวาชวงอายุ 30-50 ป 
และชวงอายุ 50-70 ป  

 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบรายคูระหวางอายุกับความรูดานกฎหมายจราจร 
 

อายุ กับ ความรู 18-30 ป (x� =6.37) 30-50 ป (x� =6.60) 50-70 ป (x� = 
5.31) 

18-30 ป (x� = 6.37) - -0.23 1.06* 

30-50 ป  (x� =6.60) 0.23 - 1.29* 
50-70 ป  (x� =5.31) -1.06* -1.29* - 

  

จากตารางท่ี 4 ทําการทดสอบรายคูของ LSD พบวา มี 2 คู ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ไดแก ชวงอายุ 18-30 ป กับ ชวงอายุ 50-70ป , ชวงอายุ 30-50ป กับ ชวงอายุ 50-70ป แปลผลไดวาประชาชนท่ีมี
ชวงอายุ 18-30ป  มีความรูดานกฎหมายจราจรนอยกวาชวงอายุ 30-50 ป และประชาชนท่ีมีชวงอายุ 30-50 ป              
มีความรูดานกฎหมายจราจรมากกวาชวงอายุ 50-70 ป 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบรายคูระหวางอาชีพกับความรูดานกฎหมายจราจร 

 

อาชีพ กับ ความรู ขาราชการ              
(x� = 
7.38) 

คาขาย  
(x� = 
6.28) 

เกษตรกร  
(x� = 
6.06) 

รับจาง  
(x� = 6.45) 

นักเรียน นักศกึษา 
(x� = 6.13) 

ขาราชการ              
(x� = 7.38) 

- 1.10* 1.32* 0.93* 1.25* 

คาขาย   
(x� = 6.28) 

-1.10* - 0.22 -0.17 0.15 

เกษตรกร  
(x� = 6.06) 

-1.32* -0.22 - -0.39 -0.07 

รับจาง  
(x� = 6.45) 

-0.93* 0.17 0.39 - 0.32 

นักเรียน นักศึกษา 
(x� = 6.13) 

-1.25* -0.15 0.07 -0.32 - 
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 จากตารางท่ี5 ทําการทดสอบรายคูของ LSD พบวา มี4คู ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
ไดแก ขาราชการกับคาขาย ,ขาราชการกับเกษตรกร ,ขาราชการกับรับจาง ,ขาราชการกับนักเรียน,นักศึกษา             
แปลผลไดวาประชาชนท่ีมีอาชีพขาราชการมีความรูดานกฎหมายจราจรสูกวาอาชีพคาขาย เกษตร รับจาง และ
นักเรียนนักศึกษา  
 

การอภิปรายผล 
 

1. จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยางกับทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีตํารวจจราจรน้ันพบวาคุณลักษณะดานอายุท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงอาทร เยาวปาณี (2550:216-217) กลาววา 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย เชน ความชราภาพ มีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิวนารถ กิตติวัฒน (2551: บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการ
ใหบริการของตํารวจจราจรในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา อายุ แตกตางกัน มีทัศนคติตอตํารวจจราจร
แตกตางกัน สวนคุณลักษณะดานเพศ อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจรน้ันไมแตกตางกันน้ัน อาจเปนเพราะประชาชนไดรับการปฏิบัติและการใหบริการจากเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรอยางเสมอภาคเทาเทียมกันเมื่อกระทําผิดกฎหมายจราจรก็ตองถูกวากลาวตักเตือน จับ หรือปรับ ตาม
กฎหมายจราจรเหมือนกัน จึงทําใหมีทัศนคติท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จีระวัฒน กุลฉวะ (2550) 
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจันทบุรี 
ศึกษากรณีเทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมิต เทศบาลตําบลทาชาง ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ อาชีพ 
และระดับการศึกษา ไมมีผลตอทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจจราจร 

2. จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยางกับความรูดานกฎหมายจราจร
น้ันพบวาคุณลักษณะท่ีแตกตางกันในเร่ืองเพศ อายุ และอาชีพ สงผลใหกลุมตัวอยางมีความรูดานกฎหมายจราจรท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ .05 ความแตกตางในดานเพศจึงทําใหกลุมตัวอยางมีความสนใจเรียนรูในเร่ือง
ท่ีแตกตางกัน เพศชายจะชอบความทาทาย ความตื่นเตนในการขับขี่รถ จึงทํามีความสนใจในเร่ืองการขับขี่ ย่ีหอรถ
อุปกรณแตงรถ ฯลฯ และรวมถึงเร่ืองของกฎหมายจราจรดวย ซ่ึงความสนใจในเร่ืองเหลาน้ีเพศชายจะมีมากกวาเพศหญิง 
ดานอายุเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองความคิด พฤติกรรม คนอายุนอยมักมีความคิดเสรีนิยม 
ในขณะท่ีคนอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษนิยม ประสบการณท่ีแตกตางกันทําใหลักษณะการใชสื่อมวลชนตางกัน
จึงทําใหมีการแบงกลุมอยางชัดเจนเกิดเปนความตางทางสังคมรวมไปถึงสภาพสังคมท่ีตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
เอกสารอางอิง ของ อารี พันธมณี (2539) พบวาบุคคลท่ีอยูในสภาพสังคมท่ีตางกันยอมมีลักษณะทางบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมแตกตางกันเชน ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แรงจูงใจ และลักษณะอื่นๆ รวมท้ังลักษณะทางสติปญญา
ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรู ดานอาชีพท่ีแตกตางกันจะมีการสั่งสมประสบการณท่ีตางกันมีการรับรู
ขาวสารหรือการเรียนรูท่ีไมเหมือนกัน ทําใหมีความรูในดานกฎหมายจราจรไมเทากัน และประชาชนท่ีระดับ
การศึกษาตางกันมีความรูดานกฎหมายจราจรไมแตกตางกันตางกันน้ัน เน่ืองจาก ตามพระราชบัญญัติรถยนตได
กําหนดไววาผูใชรถใชถนนตองมีใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรามาตรา42  ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตขับรถและตองมี
ใบอนุญาตขับรถและสําเนาภาพถายใบคูมือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผูฝกหัดขับรถเพ่ือแสดงตอเจา
พนักงานไดทันที เวนแตผูฝกหัดขับรถยนตตามมาตรา 57 ดังน้ันการจะขอใบอนุญาตขับขี่ไดจะตองผานการอบรม
และการสอบวัดความรูเร่ืองกฎหมายจราจร อาทิ เชน สัญญาณไฟจราจร ปายสัญลักษณตาง ฯลฯ และเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรไดมีความเขมงวดในการตรวจสอบใบขับขี่ และมีการจัดโครงการอบรมความรูเร่ืองกฎหมายจราจร 
และมีการจัดการสอบใบอนุญาตในการขับขี่ตามชุมชนตาง ๆ จึงทําใหประชาชนมากกวารอยละ 60 มีใบอนุญาตใน
การขับขี่ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประชาชนกลุมดังกลาวแมจะมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจึงมีความรูดากฎหมาย
จราจรไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ืองทัศนคติและความรูดานกฏหมายจราจรของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจร เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการของตํารวจจราจรดังน้ี 
 1. เจาหนาท่ีตํารวจจราจรควรจะพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้นไป ท้ังในดานการใหบริการแก
ประชาชน ดานการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และดานการใหความรู โดยเฉพาะกับนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงมีทัศนคติตอ
เจาหนาท่ีตํารวจจราจรต่ําท่ีสุด 
 2. สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ตํารวจจราจรในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  
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