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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงคเ พ่ือ ศึกษาการเปดรับขาวสารของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และศึกษาทัศนคติของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ัง 

ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนทําการเปรียบเทียบการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และ

การมีสวนรวมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร      ในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือ

ประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จําแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชตัวแทนเขต 5 เขต ไดแก เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตดอนเมือง เขต

มีนบุรี และเขตดินแดง ใชจํานวนตัวอยาง 400 ราย สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน     (Multi-

stage Sampling) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติ   ท่ีใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ไดแก สถิติทดสอบคา t (t-test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOWA) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  หากพบความแตกตางจึงทําการจําแนก

เปนรายคูดวยวิธี Scheffe 

คําสําคัญ: นโยบาย 5 จริง, ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจราจร เปนปญหาสังคมท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติ ซึ่งนับวันปญหาไดทวี

ความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยมีสาเหตุจากหลากหลายประการ อาทิ ความเจริญเติบโตของ

เมืองหรือชุมชนไดขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วประกอบการการวางผังเมืองยังขาดการวางแผนไม

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ดีพอ อีกท้ังจํานวนรถไดเพ่ิมปริมาณข้ึนอยางรวดเร็ว แตทางเดินรถมีไมเพียงพอกับปริมาณรถท่ี

เพ่ิมข้ึน ถนนบางเสนทางชํารุด บางเสนทางสรางไมไดมาตรฐาน ปายเคร่ืองหมายจราจร สัญญาณ

ไฟจราจรที่ติดตั้งไวตามถนนหนทางตาง ๆ มีไมเพียงพอ บางแหงชํารุด หรือบางแหงติดตั้งไวในท่ี

ท่ีไมเหมาะสม อีกท้ังผูขับข่ีผูใชรถใชทางเดินรถ ขาดความรูความเขาใจ มีความคึกคะนอง ขาด

วินัย หรือละเลยไมเคารพไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จึงกอใหเกิดอุบัติเหตุ ทําใหตองสูญเสีย

ชีวิตรางกายและทรัพยสินไปเปนจํานวนมาก ท่ีไมกอใหเกิดประโยชนอันใด ท้ังตอตนเองและ

ประเทศชาติ  

การรณรงคจึงถือไดวาเปนการสรางความเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกัน วิธีการท่ีมี

ระบบและตอเนื่องในการสงผานขอความไปสูกลุมผูรับสารท่ีเปนเปาหมาย ก็อาจเรียกไดวาเปน

การรณรงคเชนกัน การรณงคท่ีเรากําลังพูดถึงอยูนี้ไมใชการรณรงคแบบท่ีใชกันในกลุมผู ท่ี

ตองการสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนในระดับโลก หากแตเปนการรณรงคเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง นโยบาย และแนวการปฏิบัติ จึงจําเปนตองใชวิธีการยุทธศาสตรท่ีไดจากการวิเคราห

ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เขาไวดวยกัน การรณรงคเกิดภายในบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไมหยุดนิ่งตลอดเวลา การรณรงคสามารถทําการวัดไดแมจะไมจําเปนตองวัดอยาง

เปนระบบ หรือตองออกมาในรูปตัวเลขหลักสําคัญท่ีทําใหการรณรงคเกิดข้ึนนั้นยังเปนเร่ืองท่ี

เก่ียวของสาธารณะ มีความเก่ียวของผูคน มีแนวทางการปฎิบัติ และนโยบาย โดยสรุปแลวกุญแจ

สําคัญของการรณรงค คือการกระทําการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคบางประการ  

ดวยประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการรณรงค ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติได

เห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการเปนนโยบาย เพ่ือเชิญชวนและสรางความเขาใจอันดี โดยมี

กระบวนการในการส่ือสารท่ีแตกตางกันไปตามเร่ืองท่ีตองการรณรงค เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวม

ใจกันสําหรับความปลอดภัยในการจราจร ดวยมาตรการตางๆที่ภาครัฐพยายามคิดรูปแบบและ

นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ปญหาอุบัติเหตุไมไดลดลงเทาท่ีควร ซึ่งวิธีการใน

การรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบเดิมคงไมเพียงพอ ผูรูจึงคิดรูปแบบอ่ืนท่ีจะนํามาใชในการ

รณรงคประชาสัมพันธดานความปลอดภัยใหมีความนาสนใจและมีผลตอบรับท่ีดี 

การปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในงานจราจร การบริหารงานจราจรอยางมีประสิทธิภาพ การแสวงหาเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใชในการจราจร      การประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ การประเมินผลและการ

ปรับปรุงพัฒนาแผนจราจร โดยจะเรงดําเนินการใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหเห็นผลเร็วท่ีสุด เพ่ือสราง

จิตสํานึกใหกับผูขับข่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของการขับข่ีรถท่ีถูกตองไมกอใหเกิดปญหา

การจราจร และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร และควบคุมผูใชรถใหปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรอยางเครงครัด  รวมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ

รวมมือและสงเสริมการปฏิบัติตามโครงการคืนพ้ืนผิวการจราจรเพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 

จริง” ซึ่งเปนนโยบายสําคัญ ทําใหประชาชนมีความเชื่อ และศรัทธาในการปฏิบัติงานของ
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ จนในท่ีสุดก็เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเขามามีสวนรวมใน

โครงการอยางจริงจังในอนาคต 

จึงเปนท่ีนาสนใจวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปดรับขาวสาร 

และมีทัศนคติ รวมท้ังเขามามีสวนรวมในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจรเพ่ือประชาชน ตาม 

“นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มากนอยเพียงไร ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเร่ือง การ

เปดรับขาวสารทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการ

ปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจรเพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เพ่ือนําผลการศึกษาเสนอแนะเปนแนวทางในการรณรงค หรือจัดกิจกรรม ท่ีสามารถนํามาใช

พัฒนาสังคม  

ในฐานะท่ีผูศึกษามีความสนใจและต้ังใจในการศึกษา จึงคาดหวังเปนอยางย่ิงวาผล

การศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและการปรับปรุงการนําเสนอขาวสารและการเพ่ิมชอง

ทางการสื่อสาร เพ่ือชวยกันรณรงคนโยบายใหมีประสิทธิภาพในการนําเสนอมากท่ีสุด หาก

สามารถสะทอนปญหาและนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน อันนําไปสูการมีจิตสํานึกท่ีดีรวมกัน 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในโครงการ

ปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืน

พ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการ

คืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

4. เพ่ือเปรียบเทียบการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการมีสวนรวมของประชาชนเขต

กรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

 

3. สมมติฐาน 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” 

แตกตางกัน 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติ

ตอโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” แตกตางกัน 

3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีสวนรวม

ในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” แตกตางกัน 
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4. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

  การเปดรับขาวสาร 
  - สถานท่ีการเปดรับขาวสาร

  ประชาชนในเขต - ระยะเวลาการเปดรับขาวสาร

  กรุงเทพมหานคร - ชวงเวลาการเปดรับขาวสาร

โครงการปฏิบัติการคืนพ้ืน  ลักษณะประชากร - ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร

ผิวจราจร เพ่ือประชาชน  - เพศ - ประเภทสื่อท่ีเปดรับขาวสาร

ตาม “นโยบาย 5 จริง” ของ  - อายุ  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  - การศึกษา ทัศนคติ 
  - อาชีพ - ดานความคิด 

  - รายได - ดานความรูสึก 

  - สถานภาพ - ดานการกระทํา 

   

  การมีสวนรวมของประชาชน 

  - การหาขอมูลเก่ียวกับโครงการ

  - ความตองการของประชาชน

  - ศึกษาแนววิธีการแกไขปญหา

  - ความรวมมือของประชาชน

  - ผลการดําเนินงานท่ีจัดโครงการ

 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิจัย

ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการรณรงค 

2. แนวคิดและทฤษฎีทางดานจราจร 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร (Media exposure) 

4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 

5. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

6. แนวความคิดเร่ืองการวิเคราะหผูรับสารตามลักษณะตามประชากรศาสตร 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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6. สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง 

พบวา สวนใหญเปนชาย (รอยละ 61.3) อายุระหวาง 36-35 ป (รอยละ 25.5) 

การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.5) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 51.0) ประกอบอาชีพ

รับจางท่ัวไป (รอยละ 41.8)    มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท (รอยละ 

47.8)    

สวนที่ 2 การเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการ

ปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง”   

สวนใหญเคยรับรูเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” (รอยละ 68.2) โดยท่ีไมเคย

อานบทความ แบบแผนและนโยบายเกี่ยวกบโครงการ “นโยบาย 5 จริง” (รอยละ 68.2) เปดรับ

ขาวสารผานส่ืออินเตอร (รอยละ 49.3) การเปดรับขาวสารการรับรูใน 1 สัปดาห 1–3 คร้ัง (รอย

ละ 73.8) ความสนใจเฉยๆตอการรณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” 

(รอยละ 67.0) รูปแบบขาวสารเปดรับ คือ ปายผา  (รอยละ 55.3)  

การเปดรับขาวสารหรือการรับรูเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” โดยรวมอยูใน

ระดับ      ปานกลาง ( = 2.68)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การติดตามขาวสารโครงการ 

“นโยบาย 5 จริง” ผานส่ืออินเตอรเน็ต และส่ือโทรทัศนการเปดรับขาวสารหรือการรับรู อยูใน

ระดับปานกลาง ( = 2.85, 2.75)   ในขณะท่ีส่ือเฉพาะกิจมีการเปดรับหรือการรับรูอยูในระดับ

นอย ( = 2.33)   

เม่ือพิจารณาความถี่การเปดรับขาวสาร “นโยบาย 5 จริง” ผานส่ือเฉพาะกิจ พบวา มี

ความถ่ีระดับมาก ( = 3.49)  โดยเปดรับผานส่ืออินเตอรเน็ต มีความถ่ีในระดับปานกลาง (  = 

2.64) และผานส่ือโทรทัศนมีความถ่ีในระดับนอย ( = 2.16)   

โดยความเขาใจจากการรณรงคในการปฏิบัติตามขอกําหนด (ยกจริง ล็อกจริง จับจริง 

ขังจริง และสุภาพจริง) พบวา ประชาชนมีความเขาใจในเร่ือง ล็อกจริง อยูในระดับมาก ( = 

3.54)  สวนเร่ือง จับจริง และสุภาพจริง อยูในระดับปานกลาง ( = 2.70 และ 2.69 ตามลําดับ) 

ในขณะท่ีความเขาใจในเร่ือง ขังจริง และยกจริง อยูในระดับนอย ( = 2.16 และ 2.15 

ตามลําดับ)    

สวนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนตอโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชน

ตาม “นโยบาย 5 จริง”  

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอ โครงการ “นโยบาย 5 จริง” โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง (  = 2.85)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีทัศนคติตอ

เจาหนาท่ีตํารวจควรมีความสุภาพและปฏิบัติตามกฎจราจร ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.45)  

อยางไรก็ตาม พบวา ประชาชนมีทัศนคติในระดับมากคือโครงการ “นโยบาย 5 จริง” สามารถ

ชวยแกปญหาการจราจรได ( = 3.24) ในขณะที่การดําเนินการรณรงคพบวา สวนใหญอยูใน
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ระดับ เชน เนื้อหาในการนําเสนอนโยบายโครงการควรมีความชัดเจน ครอบคลุม และกระตุนให

บุคคลมีพฤติกรรมในการใชรถใชถนนท่ีถูกกฎระเบียบ อยูในระดับนอย    ( = 2.52)  โครงการ 

“นโยบาย 5 จริง” ทําใหเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากข้ึนอยูใน

ระดับนอย ( = 2.32)  การรณรงคโครงการ“นโยบาย 5 จริง” โดยใชนักแสดง/บุคคลมีช่ือเสียง 

สามารถชวยกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการใชรถใชถนนท่ีถูกกฎระเบียบไดผลในระดับนอย ( = 

2.16)  การใชส่ือรณรงคมีไมเพียงพอ ทําใหเกิดการกระทําผิดกฎจราจร ( = 2.13) และการส่ือ

รณรงคโครงการ “นโยบาย 5 จริง” จํานวนมาก ( = 2.13) 

สวนที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือ

ประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง”  

พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสวนรวมในโครงการ “นโยบาย 5 จริง” 

โดยรวมอยูในระดับนอย ( = 2.10)   

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ ในระดับนอยท่ีสุด 

ไดแก  การมีสวนรวมในการเสนอใหมีบทลงโทษผูกระทําความผิดเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 

จริง” ( = 1.63)  ภายในครอบครัวมีการพูดคุย ช้ีแจงและนําเสนอเก่ียวกับนโยบายโครงการ 

“นโยบาย 5 จริง” ใหเขาใจและนําไปปฏิบัติ ( = 1.58)  และการมีสวนรวมในติดตามนโยบาย

โครงการ “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางตอเนื่อง ( = 1.54) โดยขอท่ี

ประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนประสบการณ สงเสริมวินัยจราจร ระหวางกลุม

เพ่ือน โดยตามโครงการ “นโยบาย 5 จริง” ผานทาง Social network แตมีสวนรวมเพียงระดับ

ปานกลาง ( = 2.87) 

 

7.อภิปรายผล 

สวนที่ 1 การเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการ

ปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา

รายละเอียด พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไมเคยอานบทความ แบบแผนและนโยบาย

เก่ียวกบโครงการ “นโยบาย 5 จริง” มีระดับสูง มีการเปดรับขาวสารผานส่ืออินเตอรเน็ตระดับ

ปานกลาง ซึ่งเปดรับขาวสารการรับรูใน 1 สัปดาห 1–3 คร้ังอยูในระดับสูง แตความสนใจเฉยๆ

ตอการรณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” อยูในระดับสูง ซึ่งมีความ

สอดคลองกับ กุลวดี  อรวัฒนพันธ (2536) การเปดรับขาวสารเพ่ือเสริมสรางวินัยจราจรของผูขับ

ข่ีรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร   สวนใหญเคยไดรับขาวสาร

เก่ียวกับการเสริมสรางวินัยจราจร ท่ีมีลักษณะเนื้อหาเปนการขอความรวมมือ  จากผูใชรถใชถนน

ใหปฏิบัติตามกฎจราจร  

การเปดรับ จดจํา และความคิดเห็น ของผูมาใชบริการท่ีมีตอส่ือรณรงคศึกษาถึง

แนวคิด และรูปแบบกระบวนการในการรณรงคเพ่ือนํามาปรับใช เพ่ือใหไดออกแบบการส่ือสาร
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เพ่ือการรณรงคไดอยางมีประสิทธิภาพตามแบบวิจัยของนลินทิพย  เดสันเทียะ (2556) 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสวนใหญมีการแสวงหาขอมูลขาวสาร การเปดรับขาวสารหรือการ

รับรูเก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การติดตามขาวสาร

โครงการ “นโยบาย 5 จริง” ผานส่ืออินเตอรเน็ต และส่ือโทรทัศนการเปดรับขาวสารหรือการรับ

รูอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีส่ือเฉพาะกิจมีการเปดรับหรือการรับรูอยูในระดับนอย  

สวนที่ 2 ทัศนคติของประชาชนตอโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชน

ตาม “นโยบาย 5 จริง”  มีขอคน ท่ีสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังนี้ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอ โครงการ “นโยบาย 5 จริง” โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ประชาชนมีทัศนคติตอเจาหนาท่ีตํารวจควร

มีความสุภาพและปฏิบัติตามกฎจราจร ในระดับมากท่ีสุด อยางไรก็ตามประชาชนมีทัศนคติใน

ระดับมากคือโครงการ “นโยบาย 5 จริง” สามารถชวยแกปญหาการจราจรได ในขณะท่ีการ

ดําเนินการรณรงคพบวา สวนใหญอยูในระดับ เชน เนื้อหาในการนําเสนอนโยบายโครงการควรมี

ความชัดเจน ครอบคลุม และกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมในการใชรถใชถนนท่ีถูกกฎระเบียบ อยู

ในระดับนอย โครงการ “นโยบาย 5 จริง” ทําใหเกิดความสนใจและตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตมากข้ึนอยูในระดับนอย การรณรงคโครงการ“นโยบาย 5 จริง” โดยใชนักแสดง/บุคคล

มีช่ือเสียง สามารถชวยกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการใชรถใชถนนท่ีถูกกฎระเบียบไดผลใน

ระดับนอย การใชส่ือรณรงคมีไมเพียงพอ ทําใหเกิดการกระทําผิดกฎจราจร และการส่ือรณรงค

โครงการ “นโยบาย 5 จริง” จํานวนมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับสรัษฎ ดาราวงษ (2544) การ

เกิดอุบัติเหตุ และการกระทําผิดกฎจราจร มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอยางมี

ความแตกตางกัน และสอดคลองกับดํารง ขําเปล่ียน (2543) การตระหนักถึงความปลอดภัยของ

ตนเอง และผูอ่ืนเปนอยางมาก สําหรับดานจิตใจสามารถหักหามอารมณเม่ือไดรับผลกระทบจาก

ปญหาการจราจร มีความตระหนักดวยวิธีการขับข่ีท่ีปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ ระยะเวลาท่ีใชใน

การขับข่ีจักรยานยนตมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 

สวนที่ 3 การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือ

ประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสวนรวมในโครงการ 

“นโยบาย 5 จริง” โดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ประชาชนมีสวนรวม

ในโครงการ ในระดับนอยท่ีสุด ไดแก การมีสวนรวมในการเสนอใหมีบทลงโทษผูกระทําความผิด

เก่ียวกับโครงการ “นโยบาย 5 จริง” ภายในครอบครัวมีการพูดคุย ช้ีแจงและนําเสนอเก่ียวกับ

นโยบายโครงการ “นโยบาย 5 จริง” ใหเขาใจและนําไปปฏิบัติ และการมีสวนรวมในติดตาม

นโยบายโครงการ “นโยบาย 5 จริง” ของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางตอเนื่อง โดยขอท่ี

ประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนประสบการณ สงเสริมวินัยจราจร ระหวางกลุม

เพ่ือน โดยตามโครงการ “นโยบาย 5 จริง” ผานทาง Social network แตมีสวนรวมเพียงระดับ

ปานกลาง  
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะประชากรแตกตางกัน มีการเปดรับ

ขาวสารเก่ียวกับโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีทัศนคติ

ตอโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีสวนรวม

ในโครงการปฏิบัติการคืนพ้ืนผิวจราจร เพ่ือประชาชนตาม “นโยบาย 5 จริง” ไมแตกตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

8.ขอเสนอแนะ 
1. ควรใชส่ือท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คือ อินเทอรเน็ต ดวยการสรางเนื้อหาท่ี

ดึงดูดความสนใจ  ดวยรูปแบบท่ีสะดุด 

2. ตํารวจผูบังคับ นโยบาย 5 จริง ควรมีความยืดหยุนสูง ปรับวิธีการท่ีเหมาะสมตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน 

3. สรางภาพลักษณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเฉพาะดานการจราจร และ

พัฒนาโครงการ แผนงานดานการจราจรใหประชาชาติมีทัศนคติท่ีดี เม่ือมีทัศนคติท่ียอมสงผลตอ

การเขามามีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมอ่ืนๆ ดวย 

4. เรงสงเสริม สรางความรวมมือ โดยจัดกิจกรรมท่ีดึงดูดประชาชนในระดับ

ครอบครัว ท่ีมีความหลากหลาย อาทิ บิดา มารดา บุตร ธิดา หลาน ฯลฯ  เปนการปลูกฝก

ประชาชนทุกรุน 
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