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บทคัดยอ

การศึกษาผลของการบังคับใชกฎหมายของตํ ารวจจราจรตอการเคารพกฎจราจร        
กรณศีึกษาเทศบาลเมืองลํ าพูน จังหวัดลํ าพูน เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบังคับใชกฎหมายของ
เจาหนาที่ตํ ารวจจราจร การเคารพกฎจราจรของประชาชน รวมถึงสาเหตุของปญหาและแนวทาง
การแกไขปญหาจราจรของเทศบาลเมืองลํ าพูน จังหวัดลํ าพูน ขอมูลที่ใชศึกษาไดเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง  2  กลุม  ไดแก ท ําการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนเจาหนาที่ตํ ารวจจราจรที่ดูแลรับผิดชอบ
การจราจรในเขตเทศบาลเมืองลํ าพูน จํ านวน 20 คน และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน            
ประชาชนผูใชรถและถนนในเขตเทศบาลเมืองลํ าพูน จังหวัดลํ าพูน  จํ านวน  348  คน  ดวยวิธีการ
แจกแบบสอบถาม  การวเิคราะหขอมูลเจาหนาที่ตํ ารวจจราจรจะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะหขอมูลจากประชาชนจะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย         
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และกํ าหนดระดับนัยสํ าคัญทางสถิติไวที่ 0.05

ผลการศึกษาพบวา
จากผลการสัมภาษณ เจาหนาที่ตํ ารวจจราจรมีความเห็นวาบทบัญญัติจราจรบางขอยังมี

ความคลุมเครือ จ ําเปนตองใชดุลพินิจในการตีความ  ซ่ึงท ําใหมีการตีความที่ไมเปนมาตรฐานเดียว
กนั  สงผลใหเกิดการเลือกปฎิบัติและการละเวนการปฎิบัติของเจาหนาที่ตํ ารวจจราจร

ผลการศึกษาในสวนของประชาชน พบวา สวนใหญเห็นวาเจาหนาที่ตํ ารวจจราจร          
มพีฤตกิรรมโดยรวมดี เชน มีความเต็มใจในการปฎิบัติหนาที่ ชวยเหลือเกื้อกูลประชาชน มีการใช
ดลุพินิจที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ประชาชนก็ยังมีการกระทํ าผิดกฎจราจรอยูมาก แตพฤติกรรมการ
บงัคบัใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํ ารวจจราจรก็มีผลตอการเคารพกฎจราจรของประชาชน แมจะมีผล
ไมมากก็ตาม
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ABSTRACT

Effect of  Traffic Regulations Enforcement on the Compliance with Traffic  Regulations
of  People:  A Case Study  of  Mueang  Lamphun  Municipality, Lamphun  Province focused on the
traffic regulation enforcement behavior of traffic police, the compliance with traffic regulations of
people, and the causes of traffic problems in Mueang Lamphun Municipality, Lamphun province
and its solutions. Research data were collected from 2 sample groups; the interview of 20 traffic
police worked in Mueang Lamphun Municipality, and the questionnaires distributed to 348 people
who drove vehicles on the roads along Mueang Lamphun Municipality area. Then, the qualitative
analysis was applied with the data collected from traffic police while the quantitative analysis which
consisted of frequency, percentage, means, and Pearson Correlation, was applied with the data
collected from questionnaires. The level of statistic implication was set at 0.05. Here were the
results of the study.

According to the interview, traffic police agreed that some traffic regulations were
not clear enough, so the personal judgment was needed to apply in order to solve problems.
Consequently, there were substandard solutions that might cause discrimination and neglect to
duties of some officers.

Based on the which completed by people, it found most people agreed that in overall
picture, traffic police had good manner, for example, willing to perform duties, helping people,
offering fair judgment. Nevertheless, many people still broke the traffic regulations. However,
though the regulations enforcement of the traffic police could a bit affected the compliance with
traffic regulations of  people, it still worked.
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