
ความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการสถานบนัเทิงในเขตพื้ นที ่ 

สน.ทองหล่อ ทีมี่ต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลบัปลอดภยั”  
 

เกณิกา  บุญมาลยั
*
   

อาจารย ์ดร.ชํานาญ  ปิยวนิชพงษ*์* 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อ

โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ”  2. เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อ

โครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย ” จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้บริการสถาน

บันเทงิ ในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิ (ร้าน MUSE และ FUNKY VILLA) ในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ 

จาํนวน 150 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) โดยค่าท ี(t-test) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบในตัวแปร 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (F-test) 

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบในตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป 

จากผลการศึกษา พบว่า  

1) ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และ ร้าน FUNKY VILLA ใน

พ้ืนที่    สน.ทองหล่อที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน  

2) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้านMUSE และ ร้าน 

FUNKY VILLA ในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ” โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความพึงพอใจด้าน

สถานที่และอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบังคับใช้

กฎหมายจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ด้านการให้บริการแก่ประชาชนของ

เจ้าหน้าที่ และ ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  

3) ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิ ในพ้ืนที่ 

สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ” ในภาพรวม พบว่า ประชาชน

ผู้ใช้บริการสถานบันเทงิที่มี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ ต่างกนั มีความเหน็

ต่อความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ส่วน
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ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิที่มี เพศ แตกต่างกนัมีความเหน็ต่อความ  พึงพอใจต่อโครงการ 

“เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย ” โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 
สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต่อสงัคมในการบาํบัดทุกข์ บาํรุง

สุข  ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาํนวยความ

ยุติธรรมด้วยความถูกต้องและรวดเรว็ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วหน้าที่และภารกิจที่สาํคัญของตาํรวจ จะ

แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ งานอาํนวยการ งานป้องกันและปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน 

และงานจราจร 

ด้านงานจราจร กองบังคับการตํารวจจราจร ได้มีการแบ่งหน่วยงาน เพ่ือแบ่งความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ดังน้ี กองกํากับการอํานวยการ 

รับผิดชอบงานอาํนวยการของกองบังคับการตาํรวจจราจร กองกาํกบัการ 1 รับผิดชอบการจราจร

ทางบกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้นทางพิเศษ กองกาํกบัการ 2 รับผิดชอบการจราจรบน

ทางด่วนหรือทางพิเศษ กองกาํกับการ 3 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับใบสั่งของกองบัญชาการตาํรวจ

นครบาล ประเมินผลและฝึกอบรมผู้กระทาํความผิดจราจร กองกาํกับการ 4 รับผิดชอบศูนย์

ควบคุมการจราจรและงานเทคนิคการจราจร กองกาํกบัการ 5 รับผิดชอบงานตรวจพิสจูน์รถที่เกดิ

อบุัติเหตุ ผู้ขบัขี่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตรวจพิสจูน์มลภาวะ ที่เกี่ยวกบัการจราจร รวมถึง สถิติ

วิจัย กองกาํกบัการ 6 เป็นจราจรในโครงการพระราชดาํริ ฝ่ายปฏบิัติการพิเศษการจราจร 

ปัจจุบัน ปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย เป็นปัญหาสาํคัญซ่ึง

สังคมไทยกาํลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะสถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนได้มี

แนวโน้มว่า จะเพ่ิมขึ้ นเร่ือยๆ และการเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงก่อให้เกิด

ผลกระทบเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล 

นอกจากน้ันยังก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุและบรรดาญาติผู้ใกล้ชิด 

จากสภาพที่เกิดขึ้น ยังพบต่อไปว่าคนไทยมีสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นจาํนวนมาก 

ซ่ึงรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก พ.ศ. 2556 (Global Status Report on Road Safety, 

2013) จัดทาํโดยองค์การอนามัยโลก พบอตัราผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยพุ่งสงูขึ้น

เป็นอนัดับ 3 ของโลกและเป็นอนัดับ 1 ในอาเซียน 10 ประเทศ อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมความ

ประมาทฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ดื่มแล้วขับ เพ่ิมโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงจากการ

บาดเจบ็หรือสญูเสยีชีวิตทรัพย์สนิ 

จากการขยายตัวของปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้ นกับสังคม รวมทั้งนโยบายของ

รัฐบาล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตาํรวจนครบาล และกองบังคับการตาํรวจจราจร 

ที่ เล็งเห็นว่าปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาสําคัญของประเทศโดยเฉพาะในเมืองหลวง 

กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้ความสาํคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยให้
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ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนบทบาทมาตรการในการป้องกนัแก้ไขควบคุมอบุัติเหตุจราจร ให้มี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น กองกาํกบัการ 5 กองบังคับการตาํรวจจราจร จึงให้มีโครงการ “เมาไม่ขับ 

กลับปลอดภัย” ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงในโครงการเมาไม่ขับน้ันจะเน้น

ในเร่ืองของการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามจับกุม ตั้งด่านตรวจจับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

โดยที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกว่ากฎหมายกาํหนด จะถูกดาํเนินคดีทนัท ีแต่โครงการเมาไม่ขับ 

กลับปลอดภัย ถือเป็นโครงการเชิงรุก ด้านการป้องกนั สร้างภมิูคุ้มกนั ให้ความรู้แก่นักเที่ยวที่มา

ใช้บริการตามสถานบริการต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดอุบัติเหตุที่จะเกดิจากการเมาแล้วขับ 

ซ่ึงได้ดาํเนินกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการแก้ไขที่ตัวบุคคล (ผู้ขับขี่) ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกัน

ควบคู่ไปกับการปราบปรามจับกุม โดยอาศัยความสัมพันธ์ของสถานประกอบการ ร้านค้าที่

จาํหน่ายสุราแอลกอฮอล์ ให้เป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วม พร้อมทั้งมาร่วมมือช่วยเหลือการทาํงาน

ของเจ้าหน้าที่ตาํรวจจราจรในการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกบัการดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการดูแลตนเอง รวมทั้งป้องกนัปัญหาอบุัติเหตุจราจรและลด

ความรนุแรงของอบุัติเหตุโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงการเกดิอบุัติเหตุและเพ่ิมโอกาสทาํร้ายตนเอง

หรือผู้อื่น ได้แก่ การรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกบัแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ และผู้ใช้บริการสถานบริการ

ในเขต กรุงเทพมหานคร การให้ความรู้และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ 

ในเขตกรงุเทพมหานคร ตามความสมัครใจของทางสถานบริการ ในการรณรงค์ให้ความรู้และดูแล

ผู้มาใช้บริการอย่างเหมาะสมในการควบคุมการดื่มสุราแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีการบริการตรวจวัด 

(เตือน) ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกาํหนดขณะขับขี่

หรือไม่ ณ บริเวณหน้าสถานบริการ หากพบว่า ลูกค้ารายใดมีปริมาณแอลกอฮอล์เกนิที่กฎหมาย

กาํหนดกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์ กจ็ะให้หลีกเล่ียงการขับขี่พร้อมขอความร่วมมือกบัสถาน

บริการในการบริการสถานที่จอดรถค้างคืน พนักงานบริการขับรถไปส่งที่บ้านพร้อมมีระบบของ

ความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย หรือทางมูลนิธป่ิอเตก๊ตึ๊งซ่ึงเป็นภาคีร่วมกนั ที่มีบริการคนขับรถลูกค้า

แทนให้ ส่งถึงบ้าน หลังจากน้ันคู่บัดดี้ กจ็ะมารับคนขับกลับ และยังมีการบริการรถสาธารณะ 

ทดแทนการขับขี่ โดยการเสนอทางเลือกในการกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยการเรียกแทก็ซ่ีผ่าน

แอพพลิเคช่ัน EASY TAXI Thailand โดยให้บริการผ่านกลุ่มแทก็ซ่ีไทยหัวใจอนิเตอร์ และ

บริการจากอาสาสมัครอื่นๆ ซ่ึงผ่านการอบรมการให้บริการผู้ดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการน้ีน่าจะเป็น

ผลดีต่อเจ้าของผู้ประกอบการ หรือสถานบริการต่างๆ เพราะเป็นการให้บริการลูกค้าอีกรูปแบบ

หน่ึง ที่จะทาํให้ ลูกค้าที่อาจจะมึนเมาสรุาไม่ต้องขบัรถเอง และกลับถงึที่พักด้วยความปลอดภัย 

โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” เร่ิมดาํเนินโครงการตั้งแต่ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.

2556 โดยกองกาํกับการ 5 กองบังคับการตาํรวจจราจร เป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินโครงการ โดยมี

ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับการตาํรวจจราจร เป็นประธานโครงการเป็นผู้คิดริเร่ิมโครงการ และ

กาํหนดแนวทาง นโยบาย มาตรการ แผนงาน กลยุทธ์ และสั่งการ ในการดาํเนินโครงการ ตั้งแต่

เร่ิม โดยเลือกสถานบริการต้นแบบ ซ่ึงได้คัดเลือกสถานบริการ ในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อเป็นสถาน
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บริการต้นแบบ ได้แก่ ร้าน MUSE และร้าน FUNKY VILLA และได้ดาํเนินการขั้นดาํเนินการ

โดยการสร้างการรับรู้ปลุกจิตสาํนึก ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่จะมาใช้บริการ ณ สถาน

ประกอบการ และเจ้าของกจิการสถานประกอบการ รวมทั้งพนักงานในสถานบริการ โดยผลที่คาด

ว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สามารถเติมเตม็ความห่วงใยในการบริการให้แก่สงัคมผู้ใช้รถใช้ถนน

เพ่ือส่งเสริมให้สงัคมเข้มแขง็ปลอดภัย สามารถป้องกนัลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรได้ ลด

ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประเทศและสังคมอันเกิดจากอุบัติเหตุจราจรโดยรวม 

นําไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน สามารถป้องปรามผู้ขับขี่ที่ มี

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุหรือคิดที่จะขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายขับขี่ไม่เหมาะสมให้กลับคืนมี

สติและจิตสาํนึกต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม สามารถสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกนัลด

อุบัติเหตุจราจร ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความศรัทธา ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างตาํรวจกับ

ประชาชนอย่างเป็นรปูธรรมมากย่ิงขึ้น  

จากหลักการ เหตุผล และปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงว่า มีความพึงพอใจอย่างไรต่อโครงการ “เมาไม่ขับ 

กลับปลอดภัย” และเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาของ กองบังคับการตาํรวจจราจร ในการ

แก้ไขปรับปรุงแนวทาง นโยบาย มาตรการ แผนงาน กลยุทธ์ และการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตาํรวจจราจร และการใช้วิธีอื่นในการจูงใจให้ประชาชนร่วมมือ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการ

ให้บริการประชาชนและการปฏบิัติหน้าที่ของตาํรวจจราจรเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทอง

หล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย”  

2.2 เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ 

สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และอาชีพของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิ ในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั   

3.1 ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ 

ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ในคร้ังน้ี จะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านการประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัโครงการ 2) ด้านการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ 3) 

ด้านสถานที่และอปุกรณ ์เคร่ืองมือต่างๆ 4) ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ 5) ด้านการ

บังคับใช้กฎหมายจราจร 
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3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลดาํเนินการทาํวิจัย ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถงึ 

มีนาคมพ.ศ.2558 ระยะการวิเคราะห์ข้อมูล  ตั้งแต่ช่วง เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2557 – มกราคม 

พ.ศ.2558 และ ระยะการเขียนรายงาน และเข้ารูปเล่มตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 

พ.ศ.2558 

3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน 

MUSE และ ร้าน FUNKY VILLA ซ่ึงเป็นสถานบริการ นาํร่อง 2 แห่งแรก ในโครงการ “เมาไม่

ขบั กลับปลอดภัย” ในพ้ืนที่ สน. ทองหล่อ  

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาํคัญ 2 แหล่ง คือ 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) ซ่ึงเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากตาํรา เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ ์

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field survey) โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้แก่

กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิ ร้าน MUSE และ ร้าน FUNKY VILLA ซ่ึงเป็น

สถานบันเทงินาํร่อง 2 แห่งแรก ในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ในพ้ืนที่ สน. ทองหล่อ 

โดยสุ่มแจกแบบสอบถามบริเวณ หน้าประตูทางเข้าสถานบันเทิงซ่ึงเป็นจุดให้บริการและ

ประชาสัมพันธ์  โครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยสุ่มแจกแบบสอบถามทุกวันศุกร์และ

เสาร์เน่ืองจากเป็นวัน และเวลาที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สดุ และวันเวลาดังกล่าวมีการตรวจพบผู้ที่มี

แอลกอฮอล์เกนิกว่ากฎหมายกาํหนดมากที่สดุ ซ่ึงได้แก่ ช่วงตั้งแต่ 19.30 – 22.30 นาฬิกา 

จาํนวน 150 ชุด 

 

5. การวิเคราะหข์อ้มูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และร้าน 

FUNKY VILLA ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 

55.3 และเป็นเพศชาย จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 

อายุของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และ ร้าน FUNKY VILLA ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26 – 35 ปี จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา 

คือ 25 ปี หรือตํ่ากว่า จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 อายุระหว่าง 36 - 45  ปี จาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และอายุ 46 ปีขึ้ นไป มีจาํนวนน้อยที่สุด คือ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.3 ตามลาํดับ 
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ระดับการศึกษาของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และ ร้าน FUNKY 

VILLA ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.3 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาโท จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีจาํนวนน้อยที่สดุ คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลาํดับ 

สถานภาพการสมรสของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และ ร้าน 

FUNKY VILLA ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0   และสถานภาพหย่า

ร้างและอื่นๆ น้อยที่สดุ คือ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6   ตามลาํดับ 

อาชีพของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบริการ ร้าน MUSE และ ร้าน FUNKY VILLA 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 

รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

นักศึกษา จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 อาชีพประกอบธุรกจิส่วนตัว จาํนวน 17 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.3 และอาชีพอื่นๆ มีจาํนวนน้อยที่สดุ คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดับ 

 

6. สรุปผลการวิจยั 

6.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพ้ืนที่ สน. ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับ

ปลอดภัย” พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ มีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สดุทุก

ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเรียงตามลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ีคือ ด้านสถานที่และ

อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

โครงการ ด้านการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ และด้านการให้ความร่วมมือของภาคี

เครือข่ายมีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ 

6.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

สถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ตามตัวแปรด้าน

ต่างๆ พบว่า  

-  เพศ พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับ

ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ระหว่าง เพศหญิง และ

ชาย โดยภาพรวม และรายด้านอีก 2 ด้าน ได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ และ

ด้านสถานที่ และอปุกรณเ์คร่ืองมือต่างๆ อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 

-  อายุ พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับ

ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างช่วงอายุ ด้านการ
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ประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัโครงการ อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 สาํหรับภาพรวมและด้านอื่นๆ ไม่

พบความแตกต่าง 

-  ระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่

ขับ กลับปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างตัวแปร

ด้านระดับการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 

-  สถานภาพการสมรส ไม่พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ “เมา

ไม่ขับ กลับปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างตัว

แปรด้านสถานภาพการสมรส ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 

-  อาชีพ พบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับ

ปลอดภัย” ของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ระหว่างช่วงอาชีพ ด้าน

การประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัโครงการ อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 สาํหรับภาพรวมและรายด้าน

อกี 4 ด้านไม่พบความแตกต่าง 

 

7. อภิปรายผล 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับ

ปลอดภัย” คร้ังน้ี มีประเดน็ที่น่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล ดังน้ี 

7.1  จากผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้สถาน

บันเทิงในพ้ืนที่ สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” อยู่ในระดับมากที่สุด 

แสดงให้เหน็ว่าโครงการน้ีประสบความสาํเรจ็ในทุกด้าน ทั้ง 5 ด้าน ดังต่อไปน้ี  

1) ด้านการประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัโครงการ   

2) ด้านสถานที่และอปุกรณ ์เคร่ืองมือต่างๆ  

3) ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  

4) ด้านการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่  

5) ด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจร  

โดยที่เจ้าหน้าที่มีการอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการที่ทาํให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความ

เป็นกนัเอง สามารถขอรับบริการได้ตลอดเวลา ทั้งน้ี การให้บริการของเจ้าหน้าไม่ก่อให้เกดิความ

เสียหายแก่ผู้มาใช้บริการสถานบริการ อีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ต่างๆ เพ่ือนาํมาประชาสมัพันธ์โครงการ รองลงมา คือ ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งน้ี

เพราะความร่วมมือของสถานบริการในการให้บริการรับฝากรถแก่ผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกนิกฎหมาย

กาํหนด ด้านการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ และด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดย

การเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้ว

ขับโดยการเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการ

เมาแล้วขบั จากผลการวิจัยพบว่าคร้ังน้ี พบว่า ค่าเฉล่ียค่อนข้างสงูและใกล้เคียงกนัมาก เป็นเพราะ
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งานที่ให้บริการของเจ้าหน้าที่ตาํรวจเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาํหนดไว้ โดยให้บริการ

ตามลําดับก่อนหลัง มีการจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจสําหรับให้บริการอย่างเพียงพอ โดยคอยให้

คาํแนะนาํโครงการอย่างสภุาพ และเป็นกนัเอง ทาํให้ประชาชนเข้าใจโครงการและให้ความร่วมมือ 

7.2  ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้สถานบันเทงิในพ้ืนที่ 

สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย” ด้านสถานที่และอปุกรณเ์คร่ืองมือต่างๆ 

เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ในข้อที่ 13  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ทันสมัย 

สะอาด และมีมาตรฐานสากล ทาํให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจที่จะใช้บริการ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

7.3  ผลจากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้สถานบันเทงิในพ้ืนที่ 

สน.ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย”  ด้านความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สดุ ในข้อที่ 16 ความร่วมมือของสถานบริการในการให้บริการรับฝากรถ

แก่ผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกนิกฎหมายกาํหนด เน่ืองจากผู้รับบริการยังไม่ความม่ันใจในความปลอดภัย

ของรถที่ฝากไว้กบัสถานบริการ 

7.4  ผลการเปรียบเทยีบ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้สถานบันเทงิในพ้ืนที่ สน.

ทองหล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” เม่ือจาํแนกเป็นรายด้าน พบความแตกต่าง

ของความพึงพอใจ ระหว่างเพศชาย และหญิง มีความแตกต่างกนัด้านการประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบั

โครงการ และด้านสถานที่และอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเข้าใจและการ

เลง็เหน็ถึงความสาํคัญในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ที่แตกต่างกนั ในภาพรวม พบว่า 

ประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ต่างกนั 

มีความเหน็ต่อความพึงพอใจต่อโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักษ์  พ่ึงอุบล  

(2550) โดยสอดคล้องเน่ืองจากมีผลการศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการของสถานี  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ส่วนปัจจัยสถานภาพ  อาชีพ  และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของสถานี

ตาํรวจภธูรอาํเภอบางละมุง  

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

8.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทงิ ในพ้ืนที่สน.ทอง

หล่อ ที่มีต่อโครงการ “เมาไม่ขบั กลับปลอดภัย” หลังจากที่ได้สรปุผล และอภิปรายผลตามข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้น พบประเดน็ที่เป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ต้องปรับปรุงด้านความร่วมมือ

ของภาคีเครือข่าย ซ่ึงควรให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะทางด้านความร่วมมือของสถาน

บริการในการให้บริการรับฝากรถแก่ผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกนิกฎหมายกาํหนด และความร่วมมือของ

สถานบริการในการมีบริการพนักงานขับรถไปส่งแก่ผู้ที่มีแอลกอฮอล์เกนิกฎหมายกาํหนด ซ่ึงควร
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ให้มีระบบความปลอดภัยในการบริการต่างๆ เช่นปรับปรงุสถานที่จอดรถให้มีความปลอดภัย เพ่ือ

สร้างความม่ันใจแก่เจ้าของรถที่ฝากไว้กบัสถานบริการ และ การบริการขับรถไปส่งผู้มีแอลกอฮอล์

เกนิกฎหมายกาํหนด ควรมีพนักงานที่มีความซ่ือสตัย์ เพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของ

ผู้ใช้บริการ  

8.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

-  ควรทาํการวิจัยในโครงการ “เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ในท้องที่ อื่นๆ ใน

กรุงเทพมหานคร และทาํการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทาง นโยบาย 

มาตรการ แผนงาน กลยุทธ ์ของโครงการให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

-    ควรทาํการวิจัยเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยรุ่น หรือในวัยที่มีอายุ 25 – 35 ปี เพราะมี

อตัราการใช้บริการสถานบันเทงิมากกว่ากลุ่มอายุอื่น และมีความเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะขณะ
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