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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) เปรียบเทียบความสาเร็จ
ของการอานวยการจราจรในพื้นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้ตอนบนเพื่ อรองรั บกับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจั ยแห่ งความส าเร็จกั บความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่ อรองรับกับการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย
คือ ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จานวน 147 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า t-test ค่ า F-test และใช้ สถิ ติ สหสั มพั นธ์ อย่ างง่าย
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้ นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่างและ
ภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ในภาพรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง (2) ความส าเร็ จของการอ านวย
การจราจรในพื้ นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม
อยู่ในระดั บปานกลาง (3) ข้าราชการตารวจที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน ระดับชั้น (ยศ) อายุ ตาแหน่ ง
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน (4) ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการอานวยการจราจรใน
พื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับสูง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
คาสาคัญ: การนานโยบายไปปฏิบัติ, การอานวยการจราจร, ประชาคมอาเซียน

Abstract

The primary objective of this study was aimed to (1) examine the success of the implementation of
the traffic management to the suture of the lower central and upper southern Thailand in entering the
ASEAN Economics Community (AEC), (2) to investigate the factor success of the traffic management in the
suture of the lower central and upper southern Thailand in entering the AEC, (3) to compare the success of
the traffic management in the suture of the lower central and upper southern Thailand in entering the AEC
1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

126

Vol.7 No.1 (January–June 2017) ISSN 1905-2219

by personal factors, and (4) to investigate the relationship between success factors with the success of the
traffic management in the suture of the lower central and upper southern Thailand in entering the AEC. In
this study, the population included 147 polices directing the traffic subject to the Phetchaburi Provincial
Police. The questionnaires were used as instrument to gather data. The statistics implemented in this study
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, and the Pearson’s simple
correlation. The results showed as follows. (1) Overall, the police perceived that success factors that affected
the success of the traffic management in the suture of the lower central and upper southern Thailand in
entering the AEC moderately. (2) Overall, the success of the traffic management in the suture of the lower
central and upper southern Thailand in entering the AEC moderately. (3) Overall, the police with different
genders were of the different opinion toward the success of the traffic management in the suture of the
lower central and upper southern Thailand in entering the AEC while the police with different age, position,
education, average monthly income reported no different opinion toward the success of the traffic
management in the suture of the lower central and upper southern Thailand in entering the AEC. (4) Success
factors have strongly associated with the success the traffic management in the suture of the lower central
and upper southern Thailand in entering the AEC and the relationship was in the same direction.
Keywords: Policy Implementation, Traffic Management, ASEAN Economics Community (AEC)

บทนา
อาเซียนได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินโครงการ
เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง (the
Singapore-Kunming Rail Lind: SKRL) และการ
พัฒนาโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN)
โดยเส้นทางผ่านสิงคโปร์ -มาเลเซีย -ไทย-กั ม พู ชา
เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) เป็นเส้นทางหลักของ SKRL คือ
ผ่านทาง และมี เส้นทางเชื่อมไทย-พม่า และไทยลาว จากข้ อมู ลของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN) ได้รายงานว่า
โครงข่ายเส้นทางหลวงอาเซียนทั้งหมด มีระยะทาง
26,207.8 กิโลเมตร โดยมีสัดส่วนโครงข่ายเส้นทาง
ที่มี มาตรฐานขั้นที่ 3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรผิว
ทางกว้าง 6 เมตร) หรือสูงกว่า เป็นระยะทางเกือบ
24,000 กิ โลเมตร ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
การปรั บปรุ งถนนต่ ากว่ าขั้ นที่ 3 ส าหรั บเส้ นทาง
การขนส่ งผ่ านแดน (Transit Transport Routes:

TTR) เป็น ระยะทาง 1,858 กิโลเมตร ในประเทศ
ลาว พม่ า และฟิ ลิ ปปิ นส์ ภายในปี 2015 นอกจากนี้
การสนับสนุนด้านเงินลงทุนยังเป็นสิ่งจาเป็นในการ
ปรับปรุงโครงข่ายและเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐาน
อย่ างน้ อยขั้ นที่ 1 และการบ ารุ งรั กษาถนนเส้ นทาง
หลวง อาเซียนที่มีอยู่เดิม ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่าง
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน
(ASEAN Strategic Transport Plan) ปี 2554-2558
ซึ่งได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
ความร่ วมมื อด้ านการขนส่ งของอาเซี ยน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการ
รวมตัวกั นในภูมิภาคอาเซียนและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิ จโลก
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง (ASEAN Transport
Action Plan (ATAP) 2005-2010) ความร่ วมมื อด้ าน
การขนส่งของอาเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่ งเสริ ม
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การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบไร้พรมแดน และ
การส่งเสริมการเปิดเสรีบริการด้านขนส่งทางน้าและ
ทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดประตูสู่ภาคใต้
มีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน จานวนรถที่ สัญจรผ่านจังหวัด
เพชรบุรีมีจานวนมาก ทาให้จังหวัดได้รับผลกระทบต่ อ
ปัญหาอุบั ติเหตุจราจรทางถนน อุ บัติเหตุทางถนนเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต การบาดเจ็บและพิ ก าร
ของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตาม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะ
นามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สภาพจิตใจ
ของผู้ประสบภัยและบรรดาผู้ใกล้ชิดซึ่งประเมินค่า
ได้ยากแล้วยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรี
มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิ งอนุ รั กษ์ ท าให้ มี นั กท่ องเที่ ยวเดิ น ทางเข้ า มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจานวนมาก จังหวัดเพชรบุรีได้
ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้จาการใช้รถใช้ถนนอย่างขาดวินัย ขาดจิตสานึกใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
สภาพถนน ยานพาหนะไม่ ปลอดภัยตลอดจนร่างกาย
ไม่ พร้อมในขณะขับขี่ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ อีกทั้งเป็น
เส้นทางเสด็จพระราชดาเนินในการแปรพระราชฐาน ณ
พระราชวังไกลกังวล อีกด้วย
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี น โยบายการ
ปฏิบัติงานด้านการจราจร ดังนี้ (1) พัฒนาระบบการจราจร
ให้มี ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย (2) ให้ มี แผนการ
จัดการจราจร เพื่อรองรับเหตุพิเศษ เช่น การจัดงานสาคัญ
ฝนตก น้าท่วม ถนนชารุด สถาบัน การศึกษาช่วงเปิดเทอม
เป็ นต้ น ให้ สามารถคลี่ คลายปั ญหาได้ อย่ างรวดเร็ ว
(3) อ านวยความปลอดภัยทางถนนตามแผนปฏิบั ติการ
“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563”

โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ให้ต่ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563
ตามกรอบปฏิญญามอสโก (4) ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์
วางแผน และอ านวยการในการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ (5) ดาเนินการ
ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
วินั ยจราจรให้ กั บประชาชน โดยการกวดขันจับกุ ม 10
ข้อหาหลัก รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทาง
สาธารณะขณะขั บ ขี่ หรื อโดยสารรถทุ กประเภท
(6) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องหมั่นอบรมท าความ
เข้าใจให้ตารวจ จราจรปฏิบั ติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส
มีความซื่อสัตย์สุจริตและบริการประชาชนอย่างสุภาพ
เท่าเทียม เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” อันเป็นการรักษาและ
สร้างภาพลักษณ์ ที่ ดีของสานัก งานตารวจแห่ง ชาติ
(7) กวดขั น วิ นั ย จราจร ความประพฤติ และปลู ก
จิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรมีความพร้อมใน
การอ านวยความสะดวกแก้ ไขปั ญ หาจราจรและ
ให้บริการประชาชน (8) ดาเนินการทางวินัย และ
อาญาอย่ า งเด็ ด ขาดกั บ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจจราจรที่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่
(2551 : 251)จากที่มาและความสาคัญดังกล่าว เพื่อลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญามอสโก
ขององค์ ก รสหประชาชาติ ที่ ก าหนดให้ ปี พ .ศ.
2554-2563เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน เป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการ
เดินทางในสังคมไทยอย่างยั่งยืน การจัดการทางด้านความ
ปลอดภั ยในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น หนึ่ ง ใน
เป้ าประสงค์ที่ ค วรจะมี การจัดการเพื่ อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ยกระดับการเดินทาง
ท่องเที่ ยวให้มี คุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับ
สากลโดยการสนับสนุนและกาหนดมาตรการสร้างความ
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เชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยในเส้นทางการเดินทางบน
ท้ องถนน ช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่ น ใจในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจทาวิจัยเรื่องการจัดการ
ความปลอดภั ยด้ านการเดิ นทางท่ องเที่ ยวในภู มิ ภาค
ตะวันตก:
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสู่ประชาคม
อาเซียน
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ ปฏิบัติ งานด้านจราจร
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้ น ที่ ร อยต่ อ ภาคกลางตอนล่ า ง และภาคใต้
ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บด้านจราจร เพื่ อเป็นแนวทาง
แก้ ไขปั ญหาในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ
ทางด้ านจราจรในเขตพื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบของสถานี
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เพื่ อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
เกิ ดความคล่องตัว มี ความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ตลอดจนน าผลการศึ กษาที่ ได้ เสนอต่ อผู้ บั งคับบั ญชา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
ด้านการจราจรในเขตพื้ นที่ อื่ น ๆ และหากได้ ผลส าเร็ จ
ก็สามารถนาไปเป็นแผนปรับปรุงการจราจรตามเขต
เมืองใหญ่ ๆ เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนต่อไป

และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่ อเปรียบเที ยบความส าเร็จของการอานวย
การจราจรในพื้นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่างและภาคใต้
ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัย
แห่งความสาเร็จกับความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้ นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อ
รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
อ านวยการจราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพในการทางาน
เวปเตอร์ (Webter, 1758-1783: 819)
ได้ ใ ห้ ความหมายของค าว่ า ประสิ ท ธิ ภาพ ไว้ ว่ า
ประสิท ธิ ภ าพ วั ด ได้ โ ดยการเปรี ยบเที ย บผลที่
แท้ จ ริง กั บ ผลที่ เป็ นไปได้ ซึ่ง วัด ผลเปรียบเที ย บ
ระหว่างฐานะ ตาแหน่ง หรือระหว่างค่าของก าลังงาน
เวลา งบประมาณ ฯลฯ ซึ่ง Poister ,1979 อ้างถึงใน
ปุ ร ะชั ย เปี่ ย มสมบู รณ์ , 2538: 42 ได้ กล่ าวถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในสองลั กษณะ คื อ ลั ก ษณะแ รก
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี (Technological Efficiency)
หมายถึง การสร้างผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยใช้ความ
พยายามหรือค่าใช้จ่ายในอันต่าสุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิผล โดยจากัดความพยายามด้านค่าใช้จ่าย
ลัก ษณะที่ ส อง ประสิท ธิภ าพทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Efficiency) หมายถึง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับ ผลประโยชน์ทั้งหมด
ของโครงการโดยให้ได้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ก็คือ
อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์หรือส่งออก
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ของนโยบาย แผนงาน โครงการโดยมุ่ งที่ การเพิ่ มผลลัพธ์
ในระดับ สูงต่อหน่วยของการลงทุ นหรือ โดยมุ่ ง ที่
การลดการลงทุนต่าสุดต่อหน่วยของผลลัพธ์ที่คงเดิม
ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ ถูกนามาใช้
เป็นเกณฑ์การวิจัยประเมินด้วยความมุ่งหวังที่จะลด
ความสูญเปล่าทางการบริหารและนาทรัพยากรที่มี
ค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวได้ว่าประสิทธิภาพ
เกี่ ยวกั บการแสวงหามรรควิ ธีที่ ดี กว่ า เพื่ อด าเนิ นงาน
ให้ได้ผ ลลัพธ์เท่าเดิมดีกว่าในแง่ของการประหยัด
งบประมาณ เวลา บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
อุ ทั ย หิ รั ญ โต (2525: 123) ก ล่ าวว่ า
ประสิ ทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานที่ก่ อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่
มวลมนุ ษย์ (human satisfaction and benefit
produced) และยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค่ าทาง
สัง คมด้ว ย โดยการน าเวลาเข้ ามาพิ จ ารณาด้ว ย
ซึ่ง ปีเตอร์สันและพลอแมน (วนิดา ลิ้มจิตสมบูรณ์ ,
2536: 48, อ้า งอิ ง จาก Peterson; & Plawman)
ได้ก ล่าวว่า ความหมายของคาว่าประสิทธิภาพในการ
บริ หารงานด้ านธุ รกิ จในความหมายอย่ างแคบว่ า
หมายถึงการลดต้นทุนในการผลิต และในความหมาย
อย่างกว้าง หมายรวมถึง คุณภาพ (Quality) ของการมี
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) และความสามารถ
(Competence and Capacity) ใน ก า รผ ลิ ต ก า ร
ดาเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงนั้น
ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและ
คุณภาพที่ต้องการในเวลาที่ เหมาะสมและต้นทุนน้อย
ที่สุดเมื่อคานึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันทางการเมืองที่
มีอยู่ ดังนั้นแนวความคิด ของคาว่าประสิทธิภาพของ
ด้านธุรกิ จในที่ นี้จึงมี องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุ น
(Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time)
และวิ ธี การ (Method) ในการผลิ ต จากแนวคิ ดเรื่ อง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจสรุปได้ว่าประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติงาน หมายถึง ความสามารถในการป
กิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ สามารถสนองตอบความต้ อ งการของ
ประชาชนได้ พิ จ ารณาถึ ง ความพยายาม ความ
พร้อม ความสามารถและความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเที ยบกั บ ผลที่ได้
คือ การบรรลุวัตถุป ระสงค์ที่ ตั้ง ไว้ และความพึ ง
พอใจของผู้รับ บริก าร ดังนั้น ผู้ศึก ษาจึงสรุป เป็น
กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ว่า ประสิทธิภาพ
หมายถึง การปฏิ บั ติ งานภายใน กองคลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองคลังมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจและความรู้
ความสามารถ งานที่ ได้ รั บ มอบหมายส าเร็จ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายภายในเวลาที่ ก าหนด
รวมทั้ งมี การใช้ ทรั พยากรอย่ างประหยั ด และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
แนวความคิ ดในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการผลิต
สินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง
การใช้ ต้น ทุ น หรือปั จจัยการน าเข้ าให้ น้ อยที่ สุ ดและ
ประหยัดเวลา มากที่สุด
เฮนรี แอล แกนต์(Henry L. Gantt) ค.ศ. 18611919 Gantt ทางานกับ Talor เขามุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงวิธีการทางานของคนงาน ผลงานที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับ เขา คือระบบแผนภูมิ เพื่อการวางแผนและ
ควบคุ ม (Chart system of planning and control)
ซึ่งยังเป็นที่นิยมใช้กันมาสืบจนทุกวันนี้ นิยมเรียก
กั น สั้ น ๆ ว่ า “แกน ต์ ชาร์ ต ” (Gantt Chart)
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางเวลาการท างานที่
สมบูรณ์กับจานวนเวลาที่ผ่านพ้นไป โดยแผนภูมินี้
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จะท าให้ การประสานงานได้ผลดี หลี กเลี่ ยงการล่ าช้ า
ตลอดจนเป็นหลักประกันความแน่นอนว่างานต้อ ง
เสร็จ ทันตามกาหนดเวลา Gantt มี ความเชื่อตาม
แนวคิ ด การจั ดการเชิ งวิ ทยาศาสตร์ อย่ างแรงกล้ า
เขามุ่ งมั่ น ที่ จะพั ฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบ บ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง
และลูกจ้างให้ได้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานแบบคู่ขนาน เขาเรียกแนวคิดในอุ ดมคตินี้ว่า
“การประสานงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” (Harmonious
cooperation) เขาเชื่ อว่ าปั ญ หาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
องค์การมีพื้นฐานมาจาก “คน” อันเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่ สุ ด แทบทั้ ง สิ้ น (Koontz และ Weihrich, 1988)
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ สร้างชื่อเสียงให้กั บ Gantt คือ
ระ บ บ จู งใจ โด ย ใช้ โบ นั ส (Incentive bonus
system) คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคนงาน โดยถือ
เกณฑ์จากยอดกาไรของกิจการ เป็นการจูงใจคนงาน
เพื่อให้มีกาลังใจทางานเพื่อให้เกิดกาไร ยิ่งกิจการมี
ก าไรมาก คนงานยิ่ งได้ โบนั ส มากให้ แก่ คนงานที่
สามารถเพิ่ มผลผลิตตามจ านวนที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง
โบนัสที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารที่ได้รับการอบรมและสามารถ
จู งใจให้ คนงานเหล่ านั้ นเพิ่ ม ผลผลิ ตตามจ านวนที่
กาหนด
สมยศ นาวี ก าร (2525: 5) ได้ ก ล่ าวถึ ง
แนวคิ ด ซึ่ งเสนอปั จจั ย 7 ประการ ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร คือ (1) กลยุทธ์
(Strategy) กลยุ ทธ์ เกี่ ยวกั บการก าหนดภารกิ จ การ
พิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การ โอกาสและ
อุ ปสรรคภายนอก (2) โครงสร้ า ง (Structure)
โครงสร้ างขององค์ ก ารที่ เหมาะสมจะช่ วยในการ
ปฏิบัติงาน (3) ระบบ (Systems) ระบบขององค์การที่บรรลุ
เป้าหมาย (4) แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (5) บุคลากร (Staff) ผู้ร่วมทางานใน

องค์การ (6) ความ สามารถ (Skill) (7) ค่านิยม (Shared
Value) ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ
นิตย์ สัมมาพันธ์ (2542: 10-21) ได้ให้แนวคิด
ในการวัดความส าเร็จขององค์ กรไว้ดั งนี้ (1) พิ จารณา
จากผลิตภาพ (Productivity) หมายถึงอัตราส่วนระหว่าง
ผลผลิต (Output) ขององค์กรในรูปของสินค้าและ
บริการต่อจานวนปัจจัย (Input) (2) พิจารณาจากกาไร
(Profit) ซึ่งการใช้กาไรเป็นเกณฑ์ในการวัดมักจะใช้
ระยะเวลา 1 ปี ตามระบบบัญชีของแต่ละธุรกิจแต่
โดยทั่วไปมักจะตรงตามปีปฏิทิน
เฟ ร เซ อ ร์ ส (Frese, 2000: 152) ได้
กล่าวถึงความสาเร็จของผู้ประกอบการวัดได้ดังนี้ (1) ตัว
บุ คคล โด ย ที่ ผู้ ป ระก อ บ ก ารเป็ น ผู้ ก าห น ด
ความสาเร็จด้วยตนเอง ซึ่งมักใช้ความเห็นด้านการเงิน
เป็นตัวสะท้อน ธุรกิจ และความพึงพอใจจากรายได้
ที่ม าจากการดาเนินธุร กิจ (2) ระดับ ความส าเร็จ
ทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านการเงิน
จ านวนลู ก ค้าที่ เพิ่ ม ขึ้น หรือลดลง ผลก าไร และ
ยอดขาย 1-2 ปี ล่ าสุ ด (3) วัด จากผู้ เกี่ ยวข้อ งใน
ธุร กิ จ ทั้ ง ด้ า นลู ก ค้ า และพนั กงาน ในด้ านการรั บรู้
ความสาเร็จที่มีต่อธุรกิจ และ (4) วัดจากการสังเกตของผู้
สัมภาษณ์เพื่อประเมินความสาเร็จของผู้ประกอบการ
แนวคิดเกี่ยวกับการจราจร
การจราจร (TRAFFIC) (ศราวุ ฒิ พนั สขาว,
2518: 1-2 ) เริ่ม ใช้ ในครั้ ง แรกในประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ.2474 โดยกรมตารวจได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกต่ อกระทรวงมหาดไทย เพื่ อขอให้ ออก
เป็ นกฎหมายใช้ บั งคั บประชาชน โดยที่ ขณะนั้ นรถ
จาพวกต่าง ๆ ได้เริ่มเพิ่มมากขึ้น เช่น รถแท็กซี่ขนาดเล็ก
และยังมีการสร้างสะพานพุทธยอดฟ้าเชื่อมระหว่าง
จังหวัดพระนคร-ธนบุรี ทาให้พื้นที่เพื่อการจราจร
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กว้างขวางขึ้นมีผู้นิยมใช้รถมากกว่าเดิม พ.ต.อ.ซี.
บี .ฟอลเล็ ต เป็ น ผู้ ร่ าง พ.ร.บ.จราจรทางบกขึ้ น
โดยอาศัยหลักกฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษ
มาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของประเทศไทย และ
ได้ผ่านการพิจ ารณาจากสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้
เป็น กฎหมายได้เมื่อ พ.ศ.2477 จากนั้นมาคาว่า "จราจร"
ก็ได้เริ่มแพร่กระจายออกไปถึงประชาชน การจราจรนั้น
หมายถึง คน สัตว์ และยวดยานที่สัญจรไปมาถนนหลวง
โดยเคลื่ อนด้ วยแรงคนเครื่ องจั กรหรื อลากจู งไปด้ วย
สัตว์พาหนะ
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2530: 11-12) ได้กล่าว
ว่าการบังคับใช้กฎหมายในหน้าที่ตารวจ หมายถึง ความ
พยายามของเจ้าหน้ าที่ ตารวจที่ จะควบคุ มบุคคลทั่ วไป
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหลังจากที่มาตรการเกี่ยวกับ
การให้การศึกษาสาธารณะการฝึกหัดผู้ขับขี่ยวดยาน
การวิศวกรรมจราจร และกิจกรรมอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ประสบความล้มเหลวที่ จะบรรลุถึงเป้าประสงค์ของ
การควบคุมจราจร อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าการบังคับใช้
กฎหมายจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาแก่บุคคล
ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยวิธีการอื่นด้วยเหตุนี้ การ
บังคับใช้กฎหมายจึงมิได้มีความหมายแคบแต่เพียง
การใช้ มาตรการลงโทษ เช่ น การปรับ การจั บกุ ม และ
ดาเนินคดีอาญาเท่านั้น ความหมายของคาดังกล่าว
ยั งรวมถึ งการสอดส่ องตรวจตรา โดยสายตรวจจราจร
ทั้งใน และนอกเครื่องแบบการว่ากล่าวตักเตือนตลอดจน
การฝึกอบรมแก่ผู้ละเมิดกฎหมายจราจรในหลักสูตรพิเศษ
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้รักษากฎหมายมีความสามารถ
ย่อมต้องรู้จักประยุกต์ใช้มาตรการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ชุ มชนและบุ คคลผู้ ละเมิ ดกฎหมายจราจร
สิ่งที่พึงระลึกสาหรับผู้รักษากฎหมายก็คือผู้ละเมิด
กฎหมายจราจร ส่วนใหญ่มิใชอาชญากร และไม่ควรปฏิบัติ
ต่อบุคคลเหล่านี้เยี่ยงผู้กระทาความผิดอาญาร้ายแรง

แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
แวน มิ เตอร์ และ คาร์ ล แวน ฮอร์น (Van
Meter and Van Horn, 1975: 447) ได้ให้คานิยามว่า
การนานโยบายไปปฏิบัติหมายความถึงการดาเนินการ โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่ง
ที่ จะก่ อให้ เกิ ดความส าเร็จตามวั ตถุ ประสงค์ จากการ
ตัดสินใจดาเนินนโยบายที่ได้กาหนดไว้ก่อนหน้านั้น
แล้ว
พอล ซาบาเตียร์ และแดเนียล แมสมาเนียน
(Pual A.Sabatier and Daniel A.Mazmanian,
1980: 538-560) ให้ ค านิ ยามว่ าการน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ การนานโยบายพื้นฐานทั่วไป ได้แก่กฎหมาย
คาสั่งของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือคาพิพากษาของ
ศาลไปดาเนินการให้บรรลุผล
เพรสแมน และวิดอฟสกี้ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์,
2544: 399-400; อ้ า งอิ งจ า ก Pressman and
Wildavsky. 1984. Implementation. p. XIII.)
ได้กล่าวถึงนิยามของการนานโยบายไปปฏิบัติอย่าง
เข้าใจง่ายว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดาเนินงาน
ให้ ลุ ล่ วง ให้ ประสบความส าเร็ จ ให้ ครบถ้ วน ให้ เกิ ด
ผลผลิต และให้สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่รัฐบาลกาลัง
ปฏิบัติอยู่ และเป็นธรรมชาติของนโยบาย อย่างไรก็ตาม
เพรสแมน และวิดอฟสกี้ ได้ให้ความหมายเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากทัศนะของตนว่า การนานโยบายไปปฏิบัติ
เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกาหนด
เป้ าประสงค์และการปฏิบั ติเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์
การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติ ยังเกี่ยวข้องกับ
ปัญ หาของการประเมิ นความส าเร็จของผู้ป ฏิบัติ
และการตีความข้อปฏิบัติที่มีลักษณะทั่วไปลงสู่การ
ตัดสินใจเฉพาะด้านที่ต้องมีผู้เข้าร่วมมากมาย และ
มีมุมมองที่หลากหลายการบรรลุเป้าประสงค์ผ่าน
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การตัดสินใจเฉพาะด้าน ณ ระดับใด ย่อมเป็นการ
วัดระดับของความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติ
จุม พล หนิม พาณิ ช (2547: 137) ได้ให้
ความหมายของการนานโยบายไปปฏิบัติโดยรวมว่า
การนานโยบายไปปฏิบั ติ หมายถึง การแสดงถึง
เป้าหมายที่พึงปรารถนาที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
ของกฎหรือของนโยบายที่ เวลามี ก ารดาเนินการ
จริงๆ แล้วก่อให้เกิ ดความสาเร็จ หรือบรรลุผลได้
ไม่ง่ายนัก และส่วนใหญ่มักจะกลายเป็นปัญหาของ
รัฐบาลที่เวลาจัดทาหรือดาเนินแผนงานโครงการแล้ว
ไม่สามารถดาเนินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตรงนี้จึง
เป็นที่มาของการตั้งคาถามขึ้นมาว่า จะทาอย่างไร หรือ
จะทาเช่นไร ถึงจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะดาเนินแผนงาน
โครงการให้ บรรลุ ผลหรือสั มฤทธิผลมากขึ้ นและท าได้
ไม่ยาก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative research) ใช้ รูป แบบของการวิจั ย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการตารวจ
อานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งประกอบด้วย สภ.เมืองเพชรบุรี สภ.เขาย้อย สภ.ชะอ า
สภ.ท่ ายาง สภ.บ้ านแหลม สภ.หนองหญ้ า ปล้ อง
สภ.แก่ งกระจาน สภ.บ้ านลาด สภ.หาดเจ้ าส าราญ
สภ.ท่ าไม้ รวด สภ.ไร่ สะท้ อ น สภ.หนองจอก และ
สภ.บางตะบูน จานวน 147 คน
เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
ซึ่ งมี ลั กษณะค าถามแบบปลายปิ ด (Close - ended
question) และค าถามปลายเปิ ด (Open - ended
question) เพื่อสอบถามข้าราชการตารวจอานวยการจราจร
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สังกั ดตารวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปเกี่ ยวกั บปั จจั ยส่ วน
บุคคล จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้น (ยศ)
อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่ อ
เดื อน โดยเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (closeended response question)
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาค
กลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จของการ
อานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณจาก
ความสอดคล้องคือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ค่า IOC โดยคะแนน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แล้ว
นาคะแนนที่ ได้จ ากผู้ เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่ า
IOC (1) ถ้าค่า IOC มากกว่า 0.50-1.00 แสดงว่า
ข้อคาถามนั้ นมี ค่าเที่ ยงตรงใช้ได้ และ (2) ถ้าค่ า
IOC มี ค่ าเท่ ากั บหรื อต่ ากว่ า 0.50 แสดงว่ าข้ อค าถาม
นั้นใช้ไม่ได้ควรตัดทิ้งหรือแก้ไขปรับปรุง
การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)
โดยนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out)
กับข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดเพชรบุรี จานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) หลังจากนั้นนา
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แบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการทดสอบเครื่องมือ
แล้วมาจัดพิมพ์เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเก็ บ
โด ยสุ่ มตั วอย่ างแบบ ง่ าย (Simple Random
Sampling) โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการ
ตารวจอานวย การจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามไปให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลหาก ข้อคาถามใดไม่สมบูรณ์จะทาการสัมภาษณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ (1) หาค่ าความถี่
(frequency) และร้ อยละ (percentage) ของข้ อมู ลทั่ วไป
ของปัจจัย ส่วนบุคคล (2) หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน
จากการตอบแบบสอบถามโดยแทนความหมายของ
คะแนนเฉลี่ ยระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ยแห่ ง
ความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อ
ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับ
การเข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น และ
ความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อ
ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติ ฐาน คื อ ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ t-test
(Independent t-test) ใช้ สถิ ติ วิ เคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA (One-way
Analysis of Variance) หรือ Brown Forsyth และ
ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพี ยร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยแห่งความสาเร็จของ
การอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวม พบว่า ข้าราชการตารวจ
อานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ มีผลต่อความสาเร็จ
ของการอ านวยการจราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้า
สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ข้ าราชการต ารวจอ านวยการจราจรสั งกั ดต ารวจภู ธร
จังหวัดเพชรบุรี เห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จมีผลต่อ
ความส าเร็ จของการอ านวยการจราจรในพื้ นที่ รอยต่ อ
ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการ
เข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียนอยู่ในระดับมาก
2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
และ (2) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า ข้าราชการต ารวจอ านวย
การจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เห็นว่าปัจจัย
แห่งความส าเร็จมีผลต่อความส าเร็จของการอานวยการ
จราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ างและภาคใต้
ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านปริมาณ และ
คุณภาพของบุคลากร (2) ด้านลักษณะขององค์กรที่นา
นโยบายไปปฏิบัติ (3) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง
ของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และ (4) ด้านทรัพยากรของ
นโยบาย ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ ความส าเร็จของการอ านวย
การจราจรในพื้นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน พบว่า ความสาเร็จของการอานวยการจราจรใน
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พื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธร
จังหวั ดเพชรบุ รี เห็ นว่ ามี ความส าเร็ จของการอ านวย
การจราจรในพื้นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ (1) มีการกวดขันวินัย
ความประพฤติ และปลู กจิ ตส านึ กให้ เจ้าหน้ าที่ ต ารวจ
จราจรให้มีความพร้อมในการอานวยความสะดวก
และแก้ไขปัญหาจราจรให้แก่ประชาชน (2) มีการ
ดาเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง (3) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอบรมและ
ท าความเข้าใจตารวจด้วยความโปร่งใส มี ความสื่อสัตย์
สุจริต และบริการประชาชนอย่างสุภาพ เท่ าเทียม และ
(4) มี การศึ กษา วิ เคราะห์ วางแผน และอ านวยการ
ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่อย่าง
เป็นระบบ ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ข้ าราชการต ารวจอ านวยการจราจร
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความสาเร็จของการอานวยการจราจรใน
พื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อ
รองรับ กั บ การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการอานวย
การจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มากกว่าเพศชาย
3.2 ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัด
ตารวจภู ธรจังหวั ดเพชรบุ รีที่ มี ระดั บชั้ น (ยศ) ต่างกั น
มีความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการอานวยการ

จราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ข้ าราชการต ารวจอ านวยการจราจร
สังกั ดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อความสาเร็จของการอานวยการจราจรในพื้นที่
รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อ
รองรับ กั บ การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัด
ต ารวจภู ธรจั งหวั ดเพชรบุ รี ที่ มี ต าแหน่ งต่ างกั น มี
ความคิ ดเห็ นต่อความส าเร็จของการอ านวยการจราจร
ในพื้ นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัด
ตารวจภู ธ รจั ง หวั ดเพชรบุ รีที่ มี ร ะดั บ การศึก ษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสาเร็จของการ
อ านวยการจราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง
และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน ไม่ แตกต่างกั นที่ นั ยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
3.6 ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อความส าเร็จของการอานวย
การจราจรในพื้นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.7 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยรวม มีความ
สัมพันธ์กับความสาเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้ นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
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อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 มี ความสัมพั นธ์
ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ
ถ้าตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี มีการนาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จทั้ ง 6 ด้านมาปฏิบัติ มากขึ้น จะส่งผล
ให้การอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนประสบผลสาเร็จมากขึ้น
อภิปรายผล
ข้าราชการตารวจอ านวยการจราจรสัง กั ด
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
มี ผลต่อความส าเร็ จของการอ านวยการจราจรในพื้ นที่
รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อ
รองรับ กั บ การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน
ในภาพรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่ า ข้ าราชการต ารวจอ านวยการจราจร
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เห็นว่าปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จมี ผลต่อความสาเร็ จของการอ านวยการจราจร
ในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร และ (2) ด้ านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ข้าราชการตารวจ
อานวยการจราจรสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
เห็นว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ มีผลต่อความสาเร็จ
ของการอานวยการจราจรในพื้นทีร่ อยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน อยู่ ในระดั บปานกลาง 4 ด้ าน ดั งนี้
(1) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (2) ด้าน
ลักษณะขององค์กรที่นานโยบายไปปฏิบัติ (3) ด้าน
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้นานโยบาย
ไปปฏิบัติ และ (4) ด้านทรัพยากรของนโยบาย ตามลาดับ

สอดคล้องกั บผลงานวิ จัยของ ยงยุทธ ฉายแสง (2553)
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจร ในสถานี ต ารวจภู ธร จั งหวั ดนครปฐม
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรในสถานีตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ที่ระบุโดยประชาชน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุ กด้ าน เรี ยงตามล าดั บคื อด้ านทรั พยากร
ด้านคุณภาพงาน ด้านกระบวนการบริห าร และ
ด้านการมีส่วนร่วม
ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสัง กั ด
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความสาเร็จของการอานวยการจราจรใน
พื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเพศหญิ ง มี ความคิดเห็นต่อความส าเร็จ ของ
การอานวยการจราจรในพื้นที่รอยต่อภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน มากกว่าเพศชาย ต่างกั บผลงานวิจั ย
ของ สมกฤษ บ ารุ งจิ ตต์ (2554) ศึ กษาเรื่ องการศึ กษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ มี ต่อการปฏิบั ติงาน
จราจรของครู โรงเรี ยนยานนาเวศวิ ทยาคม พบว่ า เพศ
ต่างกั นมี ค วามพึง พอใจต่ อการปฏิ บัติง านจราจร
ของครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้าราชการตารวจอานวยการจราจรสัง กั ด
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มีอายุ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จของการอานวยการจราจร
ในพื้ นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตอนบน
เพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยงยุทธ ฉายแสง (2553)
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจร ในสถานีตารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ
จราจรในสถานี ต ารวจภู ธ ร จั ง หวั ด นครปฐม
จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตามอายุ ไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการตารวจอ านวยการจราจรสัง กั ด
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีที่มี ตาแหน่ง ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อความส าเร็จ ของการอ านวยการ
จราจรในพื้ นที่ รอยต่ อภาคกลางตอนล่ าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่างกับ ผลงานวิจัยของ ยงยุท ธ ฉายแสง (2553)
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจร ในสถานีตารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ
จราจรในสถานี ต ารวจภู ธรจั งหวั ดนครปฐมจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุ คคลของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ พบว่ า
ตาแหน่ งแตกต่างกั น อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานตารวจแห่งชาติควรสนับ สนุน
ให้มีการทาทาแผนแม่บทด้านการจราจร มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมวางแผนและตัดสินใจ
ในการจั ดระเบี ยบจราจรและมี มาตรการแก้ ไขปั ญหา
ที่ ดี การก าหนดภารกิ จของเจ้ าหน้ าที่ สอดคล้ องกั บ
นโยบายการอานวยการจราจรไปปฏิบัติในพื้ นที่ รอยต่อ
ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับ
กั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน นอกจากนี้
ควรมี การก ากั บดู แลการปฏิบั ติ ของข้ าราชการต ารวจ

มี การประสานการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ นไปตามมาตรการ
ที่ ก าหนด มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อช่ วยเหลื อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ และมีการมอบหมาย
งานและสั่งการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ตลอดจนผู้ บั งคั บบั ญชาควรเตรี ยม
ความพร้ อมในเรื่ องของมาตรการและการน านโยบาย
การอานวยการจราจรไปปฏิบัติในพื้นที่รอยต่อภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนไปปฏิ บั ติ อย่ างสม่ าเสมอ
มี การรายงานผลต่ อการด าเนิ นการต่ อคณะกรรมการ
มี การติดตามประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานอย่ างต่ อเนื่อง
และชัดเจน และมี การปรับปรุงมาตรการในการควบคุ ม
เมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
2. สานักงานตารวจแห่งชาติควรพัฒนาศูนย์
ปฏิ บั ติ การในทุ กระดั บให้ เป็ นเครื่ องมื อของผู้ บั งคั บ
บัญชาในการขับเคลื่อนและติดตามการทางานใน
ทุก มิติ โดยนาเทคโนโลยีม าใช้ในการบริหารและ
ระบบปฏิบัติการในทุกภารกิจ ตลอดจนสร้างความ
พร้อมด้านบุ คลากร ระบบงาน การเชื่อมโยงฐานข้อมู ล
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับ
การเข้าสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ โดยการจัดโครงสร้างขององค์การ
ให้เหมาะสม ชัดเจน มี การจั ดล าดับชั้นสายการบังคั บ
บัญ ชาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอานาจ
หน้าที่ ที่ชัดเจน และการประสานงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้มีความพร้อม เพื่ อสามารถนาไปสู่
เป้ าหมายของการน านโยบายการอ านวยการจราจร
ไปปฏิบัติในพื้นที่ รอยต่อภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้
ตอนบนเพื่ อรองรั บกั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนให้ ประสบความส าเร็ จได้ ตลอดจนปรั บปรุ ง
มาตรฐาน เอกลักษณ์ ป้าย อาคารสถานที่ทาการ
ยานพาหนะ ให้เป็นรูปแบบ ของสานักงานตารวจ
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แห่ง ชาติอย่ างชัด เจนและเป็ นสากลมี สิ่ง อ านวย
ความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
3. สานักงานตารวจแห่งชาติควรพัฒนาข้าราชการ
ตารวจตามสายงานในทุกระดับ โดยเน้นภาวะผู้นา
ให้มีอุดมการณ์ด้วยการสร้างวัฒนะรรมขององค์กร
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพตารวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมใน
ความเป็ นอยู่ ที่ เรี ยบง่ าย ประหยั ด ตามหลั กปรั ชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เน้นภาวะผู้นา ตลอดจนจัดระบบ
สวั สดิ การให้ กั บ ข้ าราชการต ารวจและครอบครั ว
ด้านที่พักอาศัย สุขภาพ การรักษาพยาบาล ระบบส่งกลับ
ทางการแพทย์ รวมทั้ งข้าราชการตารวจที่ เกษียณอายุ
ราชการ ให้ มี สุ ขภาพพลานามั ยและความเป็ นอยู่ ที่ ดี
นอกจากนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติควรเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร ให้มีความพร้อมในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม เหตุการณ์
ปัจจุบันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและกว้างขวาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนอย่างมี คุณภาพ นอกจากนี้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมั่นอบรมทาความ
เข้ าใจให้ ต ารวจจราจรปฏิ บั ติหน้ าที่ ด้ วยความโปร่งใส
มีความซื่อสัตย์ สุจริตและบริการประชาชนอย่าง
สุภาพเท่าเทียม เป็น “สุภาพบุรุษจราจร” อันเป็น
การรักษาและสร้างภาพลัก ษณ์ที่ดีของส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ ส่งเสริม ให้ข้าราชการตารวจทุ ก
ระดับมีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาของ
ประเทศสมาชิก และให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
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