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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่ อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อ
โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ” 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อ
โครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย ” จําแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้ บริการสถาน
บันเทิง ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิง (ร้ าน MUSE และ FUNKY VILLA) ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ
จํานวน 150 คน ใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยการใช้ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) โดยค่าที (t-test) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบในตัวแปร 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test)
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบในตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป
จากผลการศึกษา พบว่า
1) ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และ ร้ าน FUNKY VILLA ใน
พื้นที่ สน.ทองหล่ อที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ ระหว่ าง 26 – 35 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับจ้ าง/พนักงานเอกชน
2) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ านMUSE และ ร้ าน
FUNKY VILLA ในพื้นที่ สน.ทองหล่ อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ ขับ กลับปลอดภัย ” โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย พบว่า มีความพึงพอใจด้ าน
สถานที่แ ละอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด รองลงมา คื อ ด้ า นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายจราจร ด้ านการประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับโครงการ ด้ านการให้ บริการแก่ประชาชนของ
เจ้ าหน้ าที่ และ ด้ านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิง ในพื้นที่
สน.ทองหล่ อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ ขับ กลับปลอดภัย ” ในภาพรวม
พบว่ า ประชาชน
ผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงที่มี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ ต่างกัน มีความเห็น
ต่อความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วน
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ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงที่มี เพศ แตกต่างกันมีความเห็นต่อความ พึงพอใจต่อโครงการ
“เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย ” โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่ต่อสังคมในการบําบัดทุกข์ บํารุง
สุข ดูแลความสงบเรียบร้ อยของสังคม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อํานวยความ
ยุติธรรมด้ วยความถูกต้ องและรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วหน้ าที่และภารกิจที่สาํ คัญของตํารวจ จะ
แบ่งออกเป็ น 5 งาน คือ งานอํานวยการ งานป้ องกันและปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน
และงานจราจร
ด้ า นงานจราจร กองบั ง คั บ การตํา รวจจราจร ได้ มี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงาน เพื่ อ แบ่ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ข องเจ้ า หน้ า ที่ตํา รวจจราจร ดั ง นี้ กองกํา กั บ การอํา นวยการ
รับผิดชอบงานอํานวยการของกองบังคับการตํารวจจราจร กองกํากับการ 1 รับผิดชอบการจราจร
ทางบกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้ นทางพิเศษ กองกํากับการ 2 รับผิดชอบการจราจรบน
ทางด่วนหรือทางพิเศษ กองกํากับการ 3 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับใบสั่งของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ประเมินผลและฝึ กอบรมผู้กระทําความผิดจราจร กองกํากับการ 4 รั บผิดชอบศูนย์
ควบคุมการจราจรและงานเทคนิคการจราจร กองกํากับการ 5 รับผิดชอบงานตรวจพิสจู น์รถที่เกิด
อุบัติเหตุ ผู้ขบั ขี่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจพิสจู น์มลภาวะ ที่เกี่ยวกับการจราจร รวมถึง สถิติ
วิจัย กองกํากับการ 6 เป็ นจราจรในโครงการพระราชดําริ ฝ่ ายปฏิบัติการพิเศษการจราจร
ปัจจุบัน ปัญหาด้ านการจราจรและอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย เป็ นปัญหาสําคัญซึ่ง
สัง คมไทยกํา ลั ง เผชิ ญ อยู่ โ ดยเฉพาะสถานการณ์ข องปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรบนท้ อ งถนนได้ มี
แนวโน้ มว่ า จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต ร่ า งกายและทรั พ ย์ สิ น ของประเทศเป็ นมู ล ค่ า มหาศาล
นอกจากนั้นยังก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุและบรรดาญาติผ้ ูใกล้ ชิด
จากสภาพที่เกิดขึ้น ยังพบต่อไปว่าคนไทยมีสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็ นจํานวนมาก
ซึ่งรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status Report on Road Safety,
2013) จัดทําโดยองค์การอนามัยโลก พบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยพุ่งสูงขึ้น
เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นอันดับ 1 ในอาเซียน 10 ประเทศ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความ
ประมาทฝ่ าฝื นกฎหมายจราจร ดื่มแล้ วขับ เพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงจากการ
บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตทรัพย์สนิ
จากการขยายตัวของปั ญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิด ขึ้นกับสังคม รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบังคับการตํารวจจราจร
ที่เ ล็ง เห็น ว่ า ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรเป็ นปั ญ หาสํา คั ญ ของประเทศโดยเฉพาะในเมื อ งหลวง
กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้ ความสําคัญในการป้ องกันแก้ ไขปั ญหาอุบัติเหตุจราจร โดยให้
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ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทบทวนบทบาทมาตรการในการป้ องกันแก้ ไขควบคุมอุบัติเหตุจราจร ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร จึงให้ มีโครงการ “เมาไม่ขับ
กลับปลอดภัย” ซึ่งเป็ นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในโครงการเมาไม่ขับนั้นจะเน้ น
ในเรื่องของการบังคับใช้ กฎหมายและการปราบปรามจับกุม ตั้งด่านตรวจจับผู้ท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย
โดยที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกําหนด จะถูกดําเนินคดีทนั ที แต่โครงการเมาไม่ขับ
กลับปลอดภัย ถือเป็ นโครงการเชิงรุก ด้ านการป้ องกัน สร้ างภูมิค้ ุมกัน ให้ ความรู้แก่นักเที่ยวที่มา
ใช้ บริการตามสถานบริการต่างๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดอุบัติเหตุท่จี ะเกิดจากการเมาแล้ วขับ
ซึ่งได้ ดาํ เนินกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการแก้ ไขที่ตัวบุคคล (ผู้ขับขี่) ภายใต้ ยุทธศาสตร์การป้ องกัน
ควบคู่ ไ ปกับ การปราบปรามจั บ กุ ม โดยอาศั ย ความสัม พั น ธ์ข องสถานประกอบการ ร้ า นค้ า ที่
จําหน่ายสุราแอลกอฮอล์ ให้ เป็ นภาคีเครือข่ายแนวร่ วม พร้ อมทั้งมาร่ วมมือช่ วยเหลือการทํางาน
ของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจจราจรในการเฝ้ าระวังบังคับใช้ กฎหมาย และการให้ ความรู้สร้ างภูมิค้ ุมกัน
เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการดูแลตนเอง รวมทั้งป้ องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรและลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มโอกาสทําร้ ายตนเอง
หรือผู้อ่นื ได้ แก่ การรณรงค์ให้ ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์แก่ผ้ ูขับขี่ และผู้ใช้ บริการสถานบริการ
ในเขต กรุงเทพมหานคร การให้ ความรู้และขอความร่ วมมือผู้ประกอบการ ร้ านค้ า สถานบริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความสมัครใจของทางสถานบริการ ในการรณรงค์ให้ ความรู้และดูแล
ผู้มาใช้ บริการอย่ างเหมาะสมในการควบคุมการดื่มสุราแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการบริการตรวจวัด
(เตือน) ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกําหนดขณะขับขี่
หรือไม่ ณ บริเวณหน้ าสถานบริการ หากพบว่า ลูกค้ ารายใดมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมาย
กําหนดกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะให้ หลีกเลี่ยงการขับขี่พร้ อมขอความร่วมมือกับสถาน
บริการในการบริการสถานที่จอดรถค้ างคืน พนักงานบริการขับรถไปส่งที่บ้านพร้ อมมีระบบของ
ความปลอดภัยทั้งสองฝ่ าย หรือทางมูลนิธปิ ่ อเต๊กตึ๊งซึ่งเป็ นภาคีร่วมกัน ที่มีบริการคนขับรถลูกค้ า
แทนให้ ส่ งถึงบ้ า น หลั งจากนั้ นคู่ บั ดดี้ กจ็ ะมารั บ คนขับกลับ และยังมีการบริ การรถสาธารณะ
ทดแทนการขับขี่ โดยการเสนอทางเลือกในการกลับบ้ านอย่างปลอดภัยด้ วยการเรียกแท็กซี่ผ่าน
แอพพลิเคชั่น EASY TAXI Thailand โดยให้ บริการผ่านกลุ่มแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ และ
บริการจากอาสาสมัครอื่นๆ ซึ่งผ่านการอบรมการให้ บริการผู้ด่มื แอลกอฮอล์ มาตรการนี้น่าจะเป็ น
ผลดีต่อเจ้ าของผู้ประกอบการ หรือสถานบริการต่างๆ เพราะเป็ นการให้ บริการลูกค้ าอีกรูปแบบ
หนึ่ง ที่จะทําให้ ลูกค้ าที่อาจจะมึนเมาสุราไม่ต้องขับรถเอง และกลับถึงที่พักด้ วยความปลอดภัย
โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2556 โดยกองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยมี
ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับการตํารวจจราจร เป็ นประธานโครงการเป็ นผู้คิดริเริ่มโครงการ และ
กําหนดแนวทาง นโยบาย มาตรการ แผนงาน กลยุทธ์ และสั่งการ ในการดําเนินโครงการ ตั้งแต่
เริ่ม โดยเลือกสถานบริการต้ นแบบ ซึ่งได้ คัดเลือกสถานบริการ ในพื้นที่ สน.ทองหล่อเป็ นสถาน
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บริการต้ นแบบ ได้ แก่ ร้ าน MUSE และร้ าน FUNKY VILLA และได้ ดาํ เนินการขั้นดําเนินการ
โดยการสร้ างการรั บรู้ปลุกจิตสํานึก ประชาสัมพั นธ์ให้ แก่ประชาชนที่จะมาใช้ บริ การ ณ สถาน
ประกอบการ และเจ้ าของกิจการสถานประกอบการ รวมทั้งพนักงานในสถานบริการ โดยผลที่คาด
ว่าจะได้ รับจากโครงการ คือ สามารถเติมเต็มความห่วงใยในการบริการให้ แก่สงั คมผู้ใช้ รถใช้ ถนน
เพื่อส่งเสริมให้ สงั คมเข้ มแข็งปลอดภัย สามารถป้ องกันลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรได้ ลด
ความสูญเสียในชีวิต และทรั พย์สินของประเทศและสังคมอันเกิดจากอุบัติเหตุจราจรโดยรวม
นํา ไปสู่ก ารพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ทางถนน สามารถป้ องปรามผู้ ขั บ ขี่ ท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือคิดที่จะขับขี่ฝ่าฝื นกฎหมายขับขี่ไม่เหมาะสมให้ กลับคืนมี
สติและจิตสํานึกต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม สามารถสร้ างเครือข่ายแนวร่วมในการป้ องกันลด
อุบัติเหตุจราจร ให้ มีประสิทธิภาพ และสร้ างความศรัทธา ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตํารวจกับ
ประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
จากหลักการ เหตุผล และปั ญหาดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงว่ า มีความพึงพอใจอย่างไรต่อโครงการ “เมาไม่ขับ
กลับปลอดภัย” และเพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูบังคับบัญชาของ กองบังคับการตํารวจจราจร ในการ
แก้ ไขปรับปรุงแนวทาง นโยบาย มาตรการ แผนงาน กลยุทธ์ และการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
ตํารวจจราจร และการใช้ วิธีอ่นื ในการจู งใจให้ ประชาชนร่ วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ให้ บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้ าที่ของตํารวจจราจรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทอง
หล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย”
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่
สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และอาชีพของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิง ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ

3. ขอบเขตการวิจยั
3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อ
ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ในครั้งนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ 1)
ด้ านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 2) ด้ านการให้ บริการแก่ประชาชนของเจ้ าหน้ าที่ 3)
ด้ านสถานที่และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 4) ด้ านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ 5) ด้ านการ
บังคับใช้ กฎหมายจราจร
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3.2 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลดําเนินการทําวิจัย ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง
มีนาคมพ.ศ.2558 ระยะการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ช่วง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 – มกราคม
พ.ศ.2558 และ ระยะการเขียนรายงาน และเข้ ารูปเล่มตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
พ.ศ.2558
3.3 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ ประกอบด้ วย ประชาชนผู้ ใช้ บริ การสถานบริ การ ร้ า น
MUSE และ ร้ าน FUNKY VILLA ซึ่งเป็ นสถานบริการ นําร่อง 2 แห่งแรก ในโครงการ “เมาไม่
ขับ กลับปลอดภัย” ในพื้นที่ สน. ทองหล่อ

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลสําคัญ 2 แหล่ง คือ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร (documentary research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากตํารา เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (field survey) โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้ แก่
กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิง ร้ าน MUSE และ ร้ าน FUNKY VILLA ซึ่งเป็ น
สถานบันเทิงนําร่ อง 2 แห่ งแรก ในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ในพื้นที่ สน. ทองหล่อ
โดยสุ่ม แจกแบบสอบถามบริ เ วณ หน้ า ประตู ท างเข้ า สถานบั น เทิง ซึ่ ง เป็ นจุ ด ให้ บ ริ ก ารและ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยสุ่มแจกแบบสอบถามทุกวันศุกร์และ
เสาร์เนื่องจากเป็ นวัน และเวลาที่มีผ้ ูมาใช้ บริการมากที่สดุ และวันเวลาดังกล่าวมีการตรวจพบผู้ท่มี ี
แอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกําหนดมากที่สดุ ซึ่งได้ แก่ ช่ วงตั้งแต่ 19.30 – 22.30 นาฬิกา
จํานวน 150 ชุด

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และร้ าน
FUNKY VILLA ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 83 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
55.3 และเป็ นเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.7
อายุของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และ ร้ าน FUNKY VILLA ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมา
คือ 25 ปี หรือตํ่ากว่า จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.0 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จํานวน 19
คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.7 และอายุ 46 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนน้ อยที่สุด คือ 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.3 ตามลําดับ
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ระดับการศึกษาของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และ ร้ าน FUNKY
VILLA ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.3 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.7 และ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีจาํ นวนน้ อยที่สดุ คือ 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.7 ตามลําดับ
สถานภาพการสมรสของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และ ร้ าน
FUNKY VILLA ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ
81.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 และสถานภาพหย่า
ร้ างและอื่นๆ น้ อยที่สดุ คือ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.6 ตามลําดับ
อาชีพของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบริการ ร้ าน MUSE และ ร้ าน FUNKY VILLA
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ าง/พนักงานเอกชน จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.7
รองลงมา คื อ อาชี พ รั บ ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิจ จํา นวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.0
นักศึกษา จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.7 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.3 และอาชีพอื่นๆ มีจาํ นวนน้ อยที่สดุ คือ 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.3 ตามลําดับ

6. สรุปผลการวิจยั
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน. ทองหล่ อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ ขับ กลับ
ปลอดภัย” พบว่า ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่ อ มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมากที่สดุ ทุก
ด้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้คือ ด้ านสถานที่และ
อุป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจราจร ด้ า นการประชาสัม พั น ธ์ เ กี่ย วกับ
โครงการ ด้ านการให้ บริการแก่ประชาชนของเจ้ าหน้ าที่ และด้ านการให้ ความร่ วมมือของภาคี
เครือข่ายมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการ
สถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ตามตัวแปรด้ าน
ต่างๆ พบว่า
- เพศ พบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการ “เมาไม่ ขั บ กลั บ
ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ระหว่าง เพศหญิง และ
ชาย โดยภาพรวม และรายด้ านอีก 2 ด้ าน ได้ แก่ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ และ
ด้ านสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
- อายุ พบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการ “เมาไม่ ขั บ กลั บ
ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างช่วงอายุ ด้ านการ
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ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับภาพรวมและด้ านอื่นๆ ไม่
พบความแตกต่าง
- ระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่
ขับ กลับปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างตัวแปร
ด้ านระดับการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้ านทั้ง 5 ด้ าน
- สถานภาพการสมรส ไม่พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ “เมา
ไม่ ขับ กลับปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่ อ ระหว่างตัว
แปรด้ านสถานภาพการสมรส ทั้งโดยภาพรวมและรายด้ านทั้ง 5 ด้ าน
- อาชี พ พบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ยความพึ งพอใจต่ อ โครงการ “เมาไม่ ขับ กลั บ
ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างช่ วงอาชีพ ด้ าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับภาพรวมและรายด้ าน
อีก 4 ด้ านไม่พบความแตกต่าง

7. อภิปรายผล
ในการวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการ “เมาไม่ ขั บ กลั บ
ปลอดภัย” ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
7.1 จากผลการศึกษาพบว่ าในภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ สถาน
บันเทิงในพื้นที่ สน.ทองหล่ อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” อยู่ในระดับมากที่สุด
แสดงให้ เห็นว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จในทุกด้ าน ทั้ง 5 ด้ าน ดังต่อไปนี้
1) ด้ านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ
2) ด้ านสถานที่และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
3) ด้ านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
4) ด้ านการให้ บริการแก่ประชาชนของเจ้ าหน้ าที่
5) ด้ านการบังคับใช้ กฎหมายจราจร
โดยที่เจ้ าหน้ าที่มีการอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการที่ทาํ ให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ้น มีความ
เป็ นกันเอง สามารถขอรับบริการได้ ตลอดเวลา ทั้งนี้ การให้ บริการของเจ้ าหน้ าไม่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผ้ ูมาใช้ บริการสถานบริการ อีกทั้งมีความคิดสร้ างสรรค์ ในการคิดอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อนํามาประชาสัมพันธ์โครงการ รองลงมา คือ ด้ านความร่ วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้
เพราะความร่วมมือของสถานบริการในการให้ บริการรับฝากรถแก่ผ้ ูท่มี ีแอลกอฮอล์เกินกฎหมาย
กําหนด ด้ านการให้ บริการแก่ประชาชนของเจ้ าหน้ าที่ และด้ านการบังคับใช้ กฎหมายจราจรโดย
การเข้ มงวดกวดขันในการบังคับใช้ กฎหมายจราจรของเจ้ าหน้ าที่เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้ ว
ขับโดยการเข้ มงวดกวดขันในการบังคับใช้ กฎหมายจราจรของเจ้ าหน้ าที่เพื่อลดอุบัติเหตุจากการ
เมาแล้ วขับ จากผลการวิจัยพบว่าครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยค่อนข้ างสูงและใกล้ เคียงกันมาก เป็ นเพราะ
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งานที่ให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจเป็ นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ โดยให้ บริการ
ตามลํา ดั บ ก่ อ นหลั ง มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ตํา รวจสํา หรั บ ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ โดยคอยให้
คําแนะนําโครงการอย่างสุภาพ และเป็ นกันเอง ทําให้ ประชาชนเข้ าใจโครงการและให้ ความร่วมมือ
7.2 ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ สถานบันเทิงในพื้นที่
สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย” ด้ านสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
เป็ นด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในข้ อที่ 13 มีอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ท่ที ันสมัย
สะอาด และมีมาตรฐานสากล ทําให้ ผ้ ูมาใช้ บริการมั่นใจที่จะใช้ บริการ การตรวจวัดแอลกอฮอล์
7.3 ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ สถานบันเทิงในพื้นที่
สน.ทองหล่ อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ด้ านความร่ วมมือของภาคีเครือข่าย
เป็ นด้ านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สดุ ในข้ อที่ 16 ความร่วมมือของสถานบริการในการให้ บริการรับฝากรถ
แก่ผ้ ูท่มี ีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนด เนื่องจากผู้รับบริการยังไม่ความมั่นใจในความปลอดภัย
ของรถที่ฝากไว้ กบั สถานบริการ
7.4 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ สถานบันเทิงในพื้นที่ สน.
ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” เมื่อจําแนกเป็ นรายด้ าน พบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจ ระหว่างเพศชาย และหญิง มีความแตกต่างกันด้ านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โครงการ และด้ า นสถานที่แ ละอุปกรณ์เครื่ องมือต่ า งๆ ทั้งนี้เนื่ องมาจากความเข้ า ใจและการ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ที่แตกต่างกัน ในภาพรวม พบว่า
ประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิงที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ต่างกัน
มีความเห็นต่อความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประจักษ์ พึ่งอุบล
(2550) โดยสอดคล้ องเนื่องจากมีผลการศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้ บริการของสถานี ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยสถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน ไม่ มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจของประชาชน ต่ อการให้ บริการของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบางละมุง

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ บริการสถานบันเทิง ในพื้นที่สน.ทอง
หล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย” หลังจากที่ได้ สรุปผล และอภิปรายผลตามข้ อมูล
ดังกล่าวข้ างต้ น พบประเด็นที่เป็ นข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ต้ องปรับปรุงด้ านความร่วมมือ
ของภาคีเครื อข่ าย ซึ่งควรให้ เป็ นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะทางด้ านความร่ วมมือของสถาน
บริการในการให้ บริการรับฝากรถแก่ผ้ ูท่มี ีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนด และความร่ วมมือของ
สถานบริการในการมีบริการพนักงานขับรถไปส่งแก่ผ้ ูท่มี ีแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกําหนด ซึ่งควร
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ให้ มีระบบความปลอดภัยในการบริการต่างๆ เช่นปรับปรุงสถานที่จอดรถให้ มีความปลอดภัย เพื่อ
สร้ างความมั่นใจแก่เจ้ าของรถที่ฝากไว้ กบั สถานบริการ และ การบริการขับรถไปส่งผู้มีแอลกอฮอล์
เกินกฎหมายกําหนด ควรมีพนักงานที่มีความซื่อสัตย์ เพื่อสร้ างความมั่นใจในความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ บริการ
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรทําการวิจัยในโครงการ “เมาไม่ ขับ กลับปลอดภัย” ในท้ องที่ อื่นๆ ใน
กรุงเทพมหานคร และทําการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทาง นโยบาย
มาตรการ แผนงาน กลยุทธ์ ของโครงการให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป
- ควรทําการวิจัยเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยรุ่น หรือในวัยที่มีอายุ 25 – 35 ปี เพราะมี
อัตราการใช้ บริการสถานบันเทิงมากกว่ากลุ่มอายุอ่นื และมีความเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะขณะ
มึนเมา
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