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ค ำน ำ 
 
 ในปัจจุบันยานพาหนะเข้ามามีความส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น โดยถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ (ปัจจัยที่ห้า)ในการด ารงชีวิตเพราะว่ายานพาหนะใช้ในการเดินทางติดต่องานระหว่างกัน   
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะในการขับขี ่ โดยยานพาหนะที ่น ิยมใช้ในปัจจุบ ัน ได ้แก่  รถจ ักรยาน  
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ยานพาหนะดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดโทษซึ่งได้แก่การเกิด
อุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีปัจจัยที่ส าคัญอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่ การขับขี่
ระหว่างมึนเมา 

 การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ปี 2561 ที่ผ่านมา 

 การศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณแม่ พ่ีน้อง  เพ่ือนร่วมงาน  ประชาชน (ผู้กรอกแบบสอบถามฯ)  
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการด าเนินการป้องกันและณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
และอาจารย์ ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร และคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการ
โครงการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาในครั้งนี้  
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการท างานในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียน  นักศึกษา  หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า และผู้สนใจศึกษาต่อไป  
   
 

                                                          ทนงศักดิ์  สุวรรณเตมีย์ 
              มีนาคม  2561 
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กิตติกรรมประกำศ  

รายงานการศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษามีระยะเวลาท าการศึกษา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้ศึกษาขอขอบคุณอาจารย์ ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร และคณะกรรมการ      
ที่ปรึกษา ที่วิพากษ์ วิจารณ์ ขัดเกลาเนื้อหาเชิงวิชาการ จนกระทั่งท าให้รายงานการศึกษา เรื่อง ปัจจัยการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    
ปี 2561 ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์  และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้อ านวยการโครงการฯ ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อ านวยความสะดวกในระหว่างท าการศึกษา 

ขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเมืองเก่า และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่า ที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท าการศึกษา ครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากร
ประจ าโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้อ านวยการโครงการฯ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อ านวยความสะดวกในช่วงท าการศึกษา และอ านวยความสะดวกตลอดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 

 

 

     ทนงศักดิ์  สุวรรณเตมีย์  
     มีนาคม พ.ศ. 2561 
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บทสรุปผู้บริหำร 
  

การศีกษาเรื่อง ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้น
ประกอบไปด้วย คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุบางราย เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพียง
ปัจจัยเดียว แต่อุบัติเหตุหลายรายเกิดจากปัจจัยร่วมมีความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจากความบกพร่องของคน
กับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือทั้งคน ถนน และรถร่วมกัน การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผล จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้อย่างไร ทั้งก่อนการชน ระหว่างชน และหลัง
การชนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งใน กทม.และทางจังหวัด  นอกจากนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการ
เกิดอุบัติเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ สิ่งกีดขวางทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ อาทิ เช่น ป้ายโฆษณา ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสา สะพาน 
ต้นไม้หรือพุ่มไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างบนผิวจราจรซึ่งไม่มีสัญญาณ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสง       
เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางในเวลากลางคืน การติดตั้งแผ่นคอนกรีตกีดขวางเส้นทาง พ้ืนผิวจราจร  
ที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดจนเครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจรที่บกพร่อง ส าหรับปัจจัยด้านพาหนะส่วนใหญ่เกิดจาก
ขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ได้แก่ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย เบรกหน้า-หลัง และกระจกมองหลัง ปัจจัยด้านผู้ขับขี่
ส่วนใหญ่เป็นชายที่มักจะดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับด้วยความเร็วสูง และไม่สวมหมวกนิรภัย 

   ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่       
เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี  2561ประกอบด้วย 

  1. ปัจจัยภายใน ได้แก่  ปัจจัยภูมิหลัง และปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่ 
    1.1 ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ   รายได้  มีระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีแตกต่างกัน 
   1.2 ปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่ ได้แก่ การฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยทางถนนระหว่างการขับขี่

เช่นมีอาการมึนเมา  มีความบกพร่องขณะขับขี่  การใช้โทรศัพท์มือถือ  ขณะขับขี่ กับความสัมพันธ์ของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   2.  ปัจจัยภายนอก ได้แก่  ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม  
     2.1 ปัจจัยจากยานพาหนะ ได้แก่  เครื่องยนต์ และอุปกรณ์  มีความสัมพันธ์ กับการเกิดอุบัติเหตุ

จราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
     2.2 ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภาพถนน ทางโค้ง และการไม่มีสัญญาณไฟจราจร มีความสัมพันธ์

กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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บทท่ี 1 

ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า   
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ปี 2561 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อุบัติเหตุน ำมำซึ่งควำมสูญเสียแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันประเทศไทย มีกำรบำดเจ็บ และเสียชีวิต

จำกอุบัติเหตุจรำจร อีกทั้งอุบัติเหตุเป็นปัญหำทำงสังคมเศรษฐกิจ และสำธำรณสุขที่ส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ปัญหำอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำงบกเป็นหนึ่งในปัญหำหลักในระดับต้นๆ ของโลก กำรพัฒนำเทคโนโลยี
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรคมนำคม ท ำให้กำรสัญจรไปมำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีผลท ำให้อุบัติเหตุจรำจรทำง
บกเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่ำงมำก และเป็นสำเหตุกำรบำดเจ็บ พิกำร และเสียชีวิตของประชำกรในประเทศต่ำง ๆ   
ทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนประมำณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อประชำกร
หนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมำณ 1,166 คน (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, 2558) 

ปัจจัยของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนนั้นประกอบไปด้วย คน ยำนพำหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม 
อุบัติเหตุบำงรำย เกิดจำกปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียวแต่อุบัติเหตุหลำยรำย เกิดจำกปัจจัยร่วมมีควำมสัมพันธ์
แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจำกควำมบกพร่องของคนกับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือทั้งคน ถนน และรถร่วมกัน   
กำรป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จ ำเป็นต้องเรียนรู้ว่ำ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้
อย่ำงไร ทั้งก่อนกำรชน ระหว่ำงชน และหลังกำรชนอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์    ทั้งใน กทม.และทำงจังหวัด  
นอกจำกนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในกำรเกิดอุบัติเหตุที่ส ำคัญ ได้แก่ สิ่งกีดขวำงทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ อำทิ 
เช่น ป้ำยโฆษณำ  ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสำ สะพำน ต้นไม้หรือพุ่มไม้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิ่งก่อสร้ำงบนผิว
จรำจรซึ่งไม่มีสัญญำณ หรือเครื่องหมำยสะท้อนแสงเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้ำงทำงในเวลำ
กลำงคืน กำรติดตั้งแผ่นคอนกรีตกีดขวำงเส้นทำง พ้ืนผิวจรำจรที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดจนเครื่องหมำย         
และสัญญำณไฟจรำจรที่บกพร่อง ส ำหรับปัจจัยด้ำนพำหนะส่วนใหญ่เกิดจำกขำดกำรดูแลรักษำอุปกรณ์        
ที่ส ำคัญ ได้แก่ ไฟหน้ำรถ ไฟท้ำย เบรกหน้ำ-หลัง และกระจกมองหลัง ปัจจัยด้ำนผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ เป็นชำยที่มักจะ
ดื่มสุรำก่อนเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ำฝืนสัญญำณจรำจรขับด้วยควำมเร็วสูง และไม่สวมหมวกนิรภัย 

เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ ตั้งอยู่ในอ ำเภอกบินทร์บุรี ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดปรำจีนบุรี ห่ำงจำกตัว
จังหวัดปรำจีนบุรี ประมำณ 58 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 193 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลเมืองเก่ำและต ำบลกบินทร์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ตำรำงกิโลเมตร มีกำรคมนำคม
ทำงบก ที่สะดวก สำมำรถเดินทำงติดต่อกับอ ำเภอต่ำงๆภำยในจังหวัด รวมทัง้มีเส้นทำงสำยเศรษฐกิจที่ส ำคัญ  
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ที่ใช้ในกำรคมนำคมขนส่งและล ำเลียงสินค้ำสำมำรถเดินทำงเชื่อมต่อยังภูมิภำคต่ำงๆ และประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทำงหลวงแผ่นดินสำยส ำคัญๆ ได้แก่ ทำงหลวงหมำยเลข 304 (ฉะเชิงเทรำ – 
นครรำชสีมำ) ซึ่งเป็นถนนที่มีขนำดใหญ่ 16 ช่องทำงจรำจร มีควำมสะดวกสบำย หำกผู้ใช้รถใช้ถนนจำก
กรุ ง เทพมหำนครที่ มี ควำมประสงค์ จะ เดินทำงผ่ ำนจั งหวัดนครรำชสีมำไปสู่ จั งหวัด อ่ืนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงนิยมใช้เส้นทำงนี้  อีกทั้งมีกำรตัดผ่ำนถนนหมำยเลข 33 สำยสุวรรณศร (ปรำจีนบุรี-
สระแก้ว) ขนำด  8 ช่องจรำจร  เป็นถนน ที่ตัดผ่ำนถนนพหลโยธินที่แยกหินกองจังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่ตลำดโรงเกลือ 
จังหวัดสระแก้ว เขตแดนอ ำเภอปอยเปต ประเทศกัมพูชำ ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำมีจุดตัดผ่ำนทำง
หลวงทั้งสองเส้นข้ำงต้นที่ “สี่แยกสำมทหำร” ด้วยเหตุนี้ ท ำให้พ้ืนที่เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี 
มีรถยนต์สัญจรผ่ำนเขตพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้ศึกษำ จึงมีควำมสนใจที่ท ำกำรศึกษำ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร
ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี  ว่ำ มีปัจจัยใด และลักษณะใดที่มีผลต่อกำร
เกิดอุบัติเหตุจรำจรในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้น ำเสนอข้อมูลในกำรป้องกันและแก้ไขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบำล

ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ปี  2561 
 2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่  

ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ปี 2561  

3. สมมติฐานการวิจัย 
    1. ปัจจัยภำยใน ได้แก่  ปัจจัยภูมิหลัง และปัจจัยจำกตัวผู้ขับขี่ 

    1.1 ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ  อำชีพ   รำยได้  มีระดับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับ
กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรีแตกต่ำงกัน 

   1.2 ปัจจัยจำกตัวผู้ขับขี่ ได้แก่ กำรฝ่ำฝืนมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนระหว่ำงกำรขับขี่
เช่นมีอำกำรมึนเมำ  มีควำมบกพร่องขณะขับขี่  กำรใช้โทรศัพท์มือถือ  ขณะขับขี่ กับควำมสัมพันธ์ของกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 

   2.  ปัจจัยภำยนอก ได้แก่  ยำนพำหนะและสิ่งแวดล้อม  
     2.1 ปัจจัยจำกยำนพำหนะ ได้แก่  เครื่องยนต์ และอุปกรณ์  มีควำมสัมพันธ์ กับกำรเกิดอุบัติเหตุ

จรำจรในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
     2.2 ปัจจัยจำกสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภำพถนน ทำงโค้ง และกำรไม่มีสัญญำณไฟจรำจร มีควำมสัมพันธ์

กับกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
  - ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดอุบัติเหตุ

ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 
  - ขอบเขตด้ำนเวลำ  กำรศึกษำครั้งนี้ ท ำกำรเก็บข้อมูล ช่วงระยะเวลำ ระหว่ำง  เดือนมกรำคม –กุมภำพันธ์   2561 
 - ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

             - ตัวแปรอิสระ   
1. ปัจจัยภำยใน ได้แก่  ปัจจัยภูมิหลัง และปัจจัยจำกตัวผู้ขับขี่ 
       1.1 ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้   
       1.2  ปัจจัยจำกตัวผู้ขับขี่   ได้แก่  กำรขับขี่ระหว่ำงมึนเมำ ควำมบกพร่องในกำรขับขี่ และกำรใช้   
            โทรศัพท์มือถือขณะขับข่ี    
2.  ปัจจัยภำยนอก ได้แก่  ยำนพำหนะและสิ่งแวดล้อม  
       2.1 ปัจจัยจำกยำนพำหนะ ได้แก่  เครื่องยนต์ และอุปกรณ์   
       2.2 ปัจจัยจำกสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภำพถนน   ทำงโค้ง  และกำรไม่มีสัญญำณไฟจรำจร   

              - ตัวแปรตำม 
                      ปัจจัยกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ     
อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ปี  2561 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันและไม่ผิดเจตนำรมย์ของผู้ศึกษำวิจัยในกำร
อ้ำงอิงหรือกล่ำวถึง  ผู้ศึกษำวิจัยจึงขอก ำหนดนิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำดังนี้   
 1.   การขับขี่ระหว่างมึนเมา    หมำยถึง  ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ ที่มีแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่ำที่
กฎหมำยก ำหนด  หรือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 2.   ความบกพร่องในการขับขี่ หมำยถึง  กำรขับขี่ที่ไม่เหมำะสม เช่น ขับชิดคันหน้ำมำกเกินไป   
ใช้ควำมเร็วไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
 3.   เครื่องยนต์  หมำยถึง ปัญหำด้ำนเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง  เช่น กำรสะดุด หรือเดินไม่เรียบ 
 4.   อุปกรณ์   หมำยถึง อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ เช่น ไฟหน้ำ เบรก หน้ำ-หลัง ไฟท้ำย ไฟเบรก 
กระจกมองหลัง เป็นต้น 
 5.   สภาพถนน   หมำยถึง  สภำพถนนที่ไม่ดี เช่น เป็นหลุมบ่อ  โคลน  หรือ น้ ำขัง เป็นต้น 
 6.   ทางโค้ง  หมำยถึง สภำพที่ทำงโค้งอำจไม่รับกับกำรขับขี่ เช่น หักศอก เป็นต้น 
 7.   การไม่มีสัญญาณไฟจราจร หมำยถึง ช่วง ทำงแยกที่ไม่มีสัญญำณไฟจรำจร    
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
   1. ได้ทรำบข้อมูลปัจจัยที่มีผลกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ในพ้ืนที่เขต
เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ปี  2561 
  2. สำมำรถน ำผลของกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มำก ำหนดเป็นแนวทำง  และวิธีกำรในกำรป้องกัน      
และแก้ไขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่เขตเทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ปี 2561    
ได้อย่ำงถูกต้องต่อไป 

6.  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ไว้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา : ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศบาล   
                                    ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 

     ตัวแปรต้น :                      ตัวแปรตาม : 
      Independent Variables                   Dependent   

Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภูมิหลัง 

 
 
 
 
 
 
กำรเกิดอุบัตเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
เทศบำลต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอกบินทร์บรุ ี
จังหวัดปรำจีนบรุี ปี 2561 

-  เพศ 
- อำยุ 
- กำรศึกษำ 
- อำชีพ 

ปัจจัยผู้ขับขี่ 3.9 

- กำรขับขี่ระหว่ำงมึนเมำ   
- ควำมบกพร่องป่วยในกำรขับขี ่
- กำรใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่/3 - 4 ครั้ง 

 
3-   ปัจจัยยานพาหนะ 3.86 

- เครื่องยนต์ 
- อุปกรณ์ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 3.71 

- สภำพถนน      
- กำรไม่มีสัญญำณไฟจรำจร   

ผลักดัน 



บทท่ี 2 
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  

อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี  2561 ครั้งนี้  ผู้ศึกษาวิจัยได้น าแนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์  ดังนี้ 

1. ความหมายของอุบัติเหตุ 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
3. แนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
4. ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่วิจัย (เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า) 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        1. ความหมายของอุบัติเหตุ 
                จากพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติพ.ศ. 2530 ให้ความหมายว่า " เหตุที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด , 
ความบังเอิญ 
               นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมาย ของ อุบัติเหตุ คือ อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง  เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น บาดเจ็บเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระท าที่ไม่
ปลอดภัยหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือทั้งสองอย่าง (เอกอุมา  วิเชียรทอง :2549) 
               อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยมิได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า         
โดยเหตุการณ์ร้ายนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สิน ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องจักรช ารุด แม้กระทั่ง
ส่งผลต่อจิตใจ ท าให้ขวัญของผู้ประสบภัยหรือผู้คนรอบข้างเสียไป (ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล:2550) 
              อุบัติเหตุ ( Accident ) จาก The World Health Organization( WHO ) ให้ความหมายว่า " คือ 
เหตุการณ์ที่เกิดโดยมิได้เกิดจากความตั้งใจกระท าของ บุคคล  และมิได้คาดคิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ  

2.  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
             กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า “อุบัติเหตุ”  ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุ
บังเอิญ แต่เกิดจากการขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ประมาท ขาดความช านาญ ขาดความระมัดระวัง มีการ
เตรียมการไม่ดี ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่  คน เกิดจากพฤติกรรม ขับรถเร็ว ขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร เสพสุราและติดยาเสพติด ส่วนปัญหาด้านสุขภาพได้แก่สายตาสั้น ตาบอดสี หูตึง และโรคประจ าตัว
ต่างๆ  ยานพาหนะได้แก่ความบกพร่องของเครื่องยนต์การขาดการบ ารุงรักษาสภาพรถสภาพแวดล้อม ไม่เอ้ืออ านวยต่อ 
การขับรถ เช่นฝนตก ถนนลื่น ควันไฟ ความสว่าง สภาพถนน ทางเลี้ยว สัญญาณไฟจราจรและป้ายสัญญาณ
จราจรที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น 
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             ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี  ปี 2560  
คือการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด การแซงรถผิดกฎหมาย ความประมาท 
การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หลับใน การดื่มสุราขณะขับรถ ถ้าดื่มในระดับที่ท าให้มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน 
50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีเท่าภาวะปกติ สถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 มีผู้ประสบอุบัติเหตุรวม 66 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ
จ า น ว น 66 ค น  แ ล ะ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ร ว ม 7 ค น ( www.manager.co.th/ Local 
viewnews.aspx?NewID=9600000001269) 
               หลักปฏิบัติเพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินที่กฎหมายก าหนดไม่ขับรถตัดหน้า
ระยะกระชั้นชิด ไม่แซงรถอย่างผิดกฏหมาย ให้สัญญาณไฟเมื่อจอด ชะลอ หรือเลี้ยวรถไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมาย
การจราจร  ตรวจสภาพรถ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่เสพสารเสพติด ไม่ขับรถขณะร่างกายอ่อนเพลีย ขับรถยนต์
คาดเข็มขัดนิรภัยขบัรถมอเตอร์ไซด์ควร “เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค   ทุกครั้งที่ขับขี่รถ ถ้าเราปฏิบัติตามกฏ จะช่วยลดอุบัติเหตุได้  
(http://www.thaihed.com/healthupdate/details.php?ID=236 ) 
               อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  ระบุว่า  อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเป็นสาเหตุน าการตาย    ของเด็กวัยรุ่น จาก
สถิติปี 2540 พบว่าร้อยละ 45 และ 55 ของการตายในวัยรุ่น 10-14 ปีและ 15-19 ปี มีสาเหตุจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ใน
จ านวนนี้ร้อยละ 40 และ 47 เป็นอุบัติเหตุยานยนต์ทางบก (motor vehicle traffic injuries)1 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุ
อ่ืนพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี และกลุ่ม 20-24 ปี มีความเสี่ยงต่อการตายจากอุบัติเหตุรวม และอุบัติเหตุยานยนต์ทาง
บกสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  ๆในขณะที่วัยกลางคน     (30-39 ปี) มีความเสี่ยงต่อการตายรวมสูงกว่า  
                ในแต่ละปีจะมีเด็กวัยรุ่น 15-19 ปีตายจากอุบัติเหตุยานยนต์ทางบกจ านวน 2000 ราย ประชากรกลุ่มนี้คิดเป็น
ร้อยละ 9.6 ของประชากรทั้งหมด แต่คิดเป็นร้อยละ 16 ของการตายจากอุบัติเหตุยานยนต์ทางบก1 จากการส ารวจผู้ขับขี่บน
ท้องถนนพบว่าเด็กวัยรุ่น 10-19 ปี เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เพียงร้อยละ 2 และเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์เพียงร้อยละ 4.82  
                   ในสหรัฐอเมริกาพบปรากฏการณ์ดังกล่าวที่คล้ายคลึงกันคือวัยรุ่น 16-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 7 ของ
ประชากรแต่คิดเป็นร้อยละ 14 ของการตายจากอุบัติเหตุยานยนต์ทางบก3 และพบว่าผู้ขับขี่อายุ 16 ปีมีความเสี่ยง
ต่อการตายมากกว่าผู้ขับทั่วไป 20  เท่า ในขณะที่ผู้ขับ 17 ปีมีความเสี่ยงสูงกว่า 6 เท่า4 การบาดเจ็บหลักที่เป็น
เหตุการตายคือการบาดเจ็บที่ศีรษะและไขสันหลัง การบาดเจ็บ(morbidity)ในปี 2541  
  สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติ เหตุและสาธารณภัยได้รายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง 
(transport injuries) ทั่วประเทศจ านวน 984,852 ราย ในขณะที่มีการตาย 15,154 ราย การศึกษาการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในกรุงเทพมหานคร  โดยการเก็บข้อมูลจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
4 แห่งพบว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรคิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มารับบริการในห้อง
ฉุกเฉิน และคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ (total injuries)  
 
                

http://www.manager.co.th/Local
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  ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุยานยนต์ในวัยรุ่น คือ 
                วัยรุ่นเป็นนักขับมือใหม่ (novice driver) ขาดประสบการณ์ ในการขับขี่ (the lack of driving 
experience)การขับขี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถของระบบประสาท    
และการตัดสินใจที่ดี วัยรุ่นมักจะมีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองอันตรายได้น้อย ความสามารถในการ
ควบคุมเครื่องยนต์ไม่ดี การคาดประมาณความเร็วที่ใช้และระยะทางที่ควรหยุดไม่เหมาะสม นอกจากนั้นวัยรุ่น
ยังมีความสามารถที่ไม่ดีพอในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า
การให้ศึกษาทางทฤษฎีในเรื่องการขับขี่อย่างเดียวไม่สามารถท าให้วัยรุ่นบรรลุคุณสมบัติผู้ขับที่ดีได้             
ในการศึกษาจากห้องฉุกเฉิน 4 แห่งในกรุงเทพพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีสัดส่วนการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรับรักษาใน
โรงพยาบาลสูงกว่ากลุ่มวัยกลางคนทั้งๆที่ความถี่น้อยกว่ากล่าวคือ ในกลุ่มอายุ 15-19 ปีพบว่าร้อยละ37 ของ
ผู้บาดเจ็บต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในขณะที่กลุ่มอายุ 20-24, 25-29 และ 30-34 ปีจะมีสัดส่วน
ผู้บาดเจ็บที่ต้องรับรักษาแบบผู้ป่วยในเพียงร้อยละ 30, 33 และ 21 ตามล าดับ  
                วัยรุ่นชอบมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย (risk taking behaviour) เนื่องจากแรงผลักดันภายในให้เกิด
ความต้องการที่จะเสี่ยง (risk homeostasis) ในระดับหนึ่งของวัยรุ่นซึ่งสูงกว่ากลุ่มวัยอ่ืน ทั้งนี้อาจมีแรงเสริม
จากอารมณ์ของวัยรุ่น แรงผลักดันจากเพ่ือน และความเครียดอ่ืนๆ 8 พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในวัยรุ่นพบได้ใน
สถานการณ์การขับขี่ปกติเช่นการขับขี่ด้วยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การเบรกในระยะประชิด การเลี้ยว
ตัดหน้า เป็นต้น นอกจากนั้นความชอบเสี่ยงยังท าให้วัยรุ่นเลือกขับขี่ในสถานการณ์ท้าทายต่างๆ เช่นการขับ
แข่งขัน การขับโลดโผน การขับกลางคืน เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอ่ืนแล้วสัดส่วนผู้ขับรถเวลากลางคืนในกลุ่มวัยรุ่น
จะสูงกว่า การขับกลางคืน    มีความเสี่ยงต่อการตายสูงกว่าการขับในเวลากลางวันถึง 4 เท่า 

                วัยรุ่นมักใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 
                การศึกษาเขตเทศบาลและสุขาภิบาลใน 7 จังหวัดของประเทศไทยพบว่าร้อยละ 35.7 ของผู้ใช้
จักรยานยนต์มีอายุน้อยกว่า 24 ปี ร้อยละ 61.2 เริ่มขับขี่เมื่ออายุน้อยกว่า 18 ปี  การศึกษาในกรุงเทพพบว่า
ร้อยละ 77 ของวัยรุ่นที่บาดเจ็บใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ5 รายงานการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ในปี 2542 พบว่าในกรุงเทพมีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 25 ในขณะที่ทั้งประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 6811 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ถนนไร้สิ่งป้องกัน(unprotected road user)        
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการตายสูงกว่าผู้ใช้รถยนต์ 10-50 เท่า กลุ่มวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงสุด ผู้ใช้ใน
ชนบทมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใช้ในเมือง 6-7 เท่า12  จากการศึกษาในประเทศสวีเดนเกี่ยวกับการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจักรยานยนต์พบว่าร้อยละ 50 เป็นเด็กวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี และไม่มีใบอนุญาติขับขี ่ การศึกษา 
ในประเทศอังกฤษที่เมืองเบอร์มิงแฮมพบว่าวัยรุ่นอายุ 17 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตายจากการขับขี่
จักรยานยนต์สูงสุด 
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               วัยรุ่นมักมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาก่อนการขับขี่ 
               การศึกษาวัยรุ่นที่ขับขี่แล้วได้รับบาดเจ็บมารับการตรวจในห้องฉุกเฉินพบภาวะเมาแล้วขับร้อยละ 16 
โดยที่ร้อยละ 5 มีค่าอยู่ระหว่าง 1-50 มก./ดล. และ ร้อยละ 11 มีค่ามากกว่า 50 มก./ดล.5 ซึ่งเป็นค่าที่
กฎหมายก าหนด แม้ว่าสัดส่วนการเมาในวัยกลางคนจะสูงกว่าวัยรุ่นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาความรุนแรง       
จะพบว่าวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเมาจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน   ในระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เท่ากัน 
กลุ่มวัยรุ่นจะบาดเจ็บรุนแรงกว่ากลุ่มอายุอ่ืน การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ30.2 ของการตายจาก
อุบัติเหตุยานยนต์ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับการใช้แอลกอฮอล์ และร้อยละ 10-15 ใช้ยาอ่ืนๆหรือใช้ร่วมกับ
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 15 ในการตั้งด่านตรวจจับแอลกอฮอล์ข้างถนน (roadside sobriety checkpoints) พบว่าผู้ขับ
อายุ 21 ปี  ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 6-14  

             วัยรุ่นมักไม่นิยมใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย 
               ทั้งการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต์       
จากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่บาดเจ็บจากการขับขี่จักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัย เฉลี่ยร้อยละ 47 โดยที่วัยรุ่น 10-
14 ปี ใช้เพียงร้อยละ 12.5 ในขณะที่วัยรุ่น 15-19 ปีใช้ร้อยละ 51.7 ในกลุ่มอายุ 30-34 ปี อัตราการใช้สูงถึง
ร้อยละ 61.5 ส าหรับผู้โดยสารพบว่า วัยรุ่นที่บาดเจ็บจากการโดยสารจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัยร้อยละ 25.7 
กลุ่มที่บาดเจ็บจากการโดยสารรถยนต์เกือบทั้งหมดไม่ได้ ใช้เข็มขัดนิรภัยเลย การศึกษาของ National 
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ในสหรัฐฯพบว่า หมวกนิรภัยสามารถลดการตายจาก
การชนของมอเตอร์ไซด์ลงได้ร้อยละ 29 และลดการตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะลงได้ร้อยละ 40.17 ผู้ขับขี่ที่ไม่
สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่าผู้ใช้ประมาณ 3 เท่า การใช้หมวกนิรภัย  
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บทางสมองคิดเป็นเงิน 15000 U.S.$ ต่อคน มีการวิจัย
มากมายที่สนับสนุนว่าหมวกนิรภัยไม่เพ่ิมการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอ เช่นการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน Annals of 
Emergency Medicine ปี 1994 ที่ได้วิเคราะห์การชนของมอเตอร์ไซด์ 1,153 ราย การศึกษาในสหรัฐอเมริกา
พบว่าพบว่าวัยรุ่นใช้เข็มขัดนิรภัยร้อยละ 35 ของการเดินทางทางรถยนต์ น้อยกว่า 1ใน4 ของนักเรียนมัธยม
รายงานว่าได้ใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นประจ า ร้อยละ 18 จากการไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวนี้ วัยรุ่นจะมีความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บสูงกว่าผู้ใช้ถึง 3 เท่า 3 ถุงลมนิรภัยไม่เพียงพอจะป้องกันอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการ
ชนทางด้านข้าง (side-impact) ด้านหลัง (rear-impact) หรือการพลิกคว่ า (rollover crashes)  

3. แนวคิดทฤษฎี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
           3.1 ทฤษฎีอุปนิสัยของกอร์ดอน ออลพอร์ต (Psychology of Individual Gordon Allport 
1897 – 1967)  
              ทฤษฎีอุปนิสัย (Psychology of Individual Gordon Allport ) ของกอร์ดอน ออลพอร์ตเชื่อว่า
บุคลิกภาพเกิดจากอุปนิสัยและเป็นตัวสนับสนุน  
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              แนวคิดท่ีส าคัญ เนื่องจากออลพอร์ต ได้ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาอย่างกว้างขวางท าให้เขาได้รับ
อิทธิพลจากแนวความคิดต่างๆ เหล่านั้น มาเป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีของเขา เขาได้น าวิธีการสังเคราะห์
มาใช้ในการศึกษาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้แก่นักทฤษฎีในระยะต่อมา นอกจากนี้ ออลพอร์ต ยังได้เน้น
ว่าการศึกษาบุคลิกภาพควรศึกษาจากคนปกติมากกว่าเพราะบุคคลปกติจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันอยู่ใน
ตัวเอง มีความสมดุลและการรู้ตัว (Congruence Unit and Conscious) แนวคิดของเขาโดยภาพรวมแล้ว   
จะมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของแนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
              ออลพอร์ต เชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมอยู่ในอิทธิพลของปัจจุบันมากกว่าอดีต โดยแสดง
พฤติกรรมที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ในปัจจุบัน มากกว่าเหตุการณ์ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดง
พฤติกรรมต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่เกิดจากจิตส านึกเป็นส่วนใหญ่และรวมถึงการรู้ตัวยิ่งไปกว่านั้น     
ออลพอร์ตยังมองมนุษย์ในแง่ดีเขาเชื่อว่า ไม่มีความต่อเนื่องกันระหว่างพฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมผิดปกติ   
ของบุคคลเด็กกับผู้ใหญ่ หรือสัตว์กับมนุษย์ และการสรุปสิ่งหนึ่ง เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่
ควรให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ อาจเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมในการอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรม และพฤติกรรมที่ผิดปกติ แต่อาจมีประโยชน์ไม่มากนักในการอธิบายพฤติกรรมปกติ หรือแม้แต่
ทฤษฎีที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องการพัฒนาการของเด็ก รายละเอียดของทฤษฎีดังกล่าว ก็ไม่สามารถอธิบายถึง
พฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์โดยเขาได้สรุปว่า ไม่มีทฤษฎีใดที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ถึงโครงสร้างทาง
พฤติกรรมของมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ เขาจึงเน้นความส าคัญของการศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
วัดพฤติกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาทางจิตวิทยา และจุดมุ่งหมาย        
ที่ส าคัญของการศึกษาบุคลิกภาพ คือ การเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือการแก้ปัญหาทางพฤติกรรม โดยเน้น
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันว่ามีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมมากกว่าประวัติส่วนตัวในอดีต อย่างไรก็ตาม แนวคิด
ของออลพอร์ต เป็นทฤษฎีที่เน้นการท างานของอุปนิสัย (Traits) จึงเป็นที่รับรู้ในกลุ่มนักจิตวิทยาว่า เป็นจิตวิทยา   
เชิงอุปนิสัย (Traits Psychology)  
            โครงสร้างทฤษฎีอุปนิสัยของออลพอร์ต 
             โครงสร้างบุคลิกภาพประกอบด้วย อุปนิสัย (Traits) บุคลิกภาพถูกก าหนดจากอุปนิสัย หรือเป็น
การท างานของอุปนิสัยและในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของบุคคล จะเกิดจากแรงจูงใจ หรือแรงขับจากอุปนิสัย 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นบุคคลได้เท่าๆ ความคิดของบุคคลนั้นเอง ออลพอร์ตได้แบ่งโครงสร้างหรืออุปนิสัยของบุ คคล
ออกเป็นส่วนๆ ท าให้เข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการท างานของอุปนิสัยต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุปนิสัยที่อยู่ภายในตัวเอง ซึ่งอุปนิสัยนี้เกิดมาจากการท างานของอินทรีย์ (Organism) นั่นเอง ออลพอร์ตให้ 
ความหมายของค าว่า “บุคลิกภาพ” คือ ระบบการท างานท้ังหมดซึ่งอยู่ภายในของแต่ละบุคคลเป็นหลักการของ
ระบบทางกาย และจิตที่มีพลังในตัวบุคคล ซึ่งก าหนดการปรับตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจกล่าวสั้นๆ ว่าบุคลิกภาพ คือลักษณะบางอย่าง และการกระท าบางอย่าง ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการท า
หน้าที่เฉพาะเจาะจงท่ีอยู่ภายในบุคคล และการท าหน้าที่ที่ส าคัญของบุคลิกภาพก็คือ การปรับตัวของบุคคลต่อ 
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สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออลพอร์ตให้ความส าคัญในเรื่องระบบการแปรพลัง (Dynamic 
Organization) ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตลอดเวลา ระบบการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Psychophysical) ที่ท าให้เกิดการหล่อ
หลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคล และเป็นการก าหนด (Determine) แนวทางในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล 
               โครงสร้างบุคลิกภาพ มีองค์ประกอบอุปนิสัย  (Traits)  เจตนารมณ์ ( Intentions ) และตน (The Propium 
หรือ Self) มีรายละเอียด ดังนี้ 
            1. อุปนิสัย (Traits) เป็นตัวก าหนดแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า และชี้น าพฤติกรรมของ
บุคคล อุปนิสัยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา (Overt Behavior) ถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบจิต
ที่มีลักษณะเฉพาะและลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลท าให้เกิดความสามารถที่จะท าหน้าที่ต่อสิ่งเร้าให้เกิดความ
สมดุลในรูปของการปรับตัวและการแสดงออกทางพฤติกรรม ออลพอร์ต ได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
อุปนิสัย (Traits) กับค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ อุปนิสัย (Traits) และนิสัย (Habits) ว่า ทั้งสอง
ต่างก็เป็นตัวก าหนดแนวโน้มของพฤติกรรม โดยที่อุปนิสัยจะมีความหมายกว้างกว่านิสัย ทั้งนี้เพราะอุปนิสัยจะ
ท าหน้าที่เชื่อมโยง หรือรวบรวมนิสัยต่างๆ ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป ส่วนอุปนิสัยกับเจตคติ (Attitudes) นั้นมี
ความหมายที่คล้ายคลึงกันมาก เพราะทั้งสองต่างก็เป็นไปตัวก าหนดแนวโน้มในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ 
และเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล แต่ที่ต่างกันคือ เจตคติ เป็นสิ่งที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงที่เกิด
จากการเชื่อมโยงของความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีระดับความรู้สึกแตกต่างกันไป ในขณะที่อุปนิสัย    
จะเก่ียวข้องกับลักษณะโดยทั่วๆ ไป มากกว่าเจตคติ นอกจากนี้ เจตคติจะเป็นเรื่องของการประเมิน หรือตัดสิน
ที่มีต่อสิ่งต่างๆ มากกว่าอุปนิสัย ตัวอย่าง เช่น การยอมรับ การไม่ยอมรับ และเจตคตินั้น จะน ามาใช้เมื่อ
กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เก่ียวข้องกับค่านิยม (Value) จะเกิดเมื่อบุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ที่ท าให้เกิดความรู้สึก
ชอบใจหรือไม่ชอบเท่านั้นแต่ ส าหรับอุปนิสัย กับรูปลักษณะ (Type) นั้นแตกต่างกันที่รูปร่างลักษณะเป็น
โครงสร้างทางความคิดเห็นของผู้สังเกตแล้วจัดบุคคลไว้ในลักษณะที่เห็นว่าเหมาะสม จึงไม่มีลักษณะที่โดดเด่น
เป็นของตนเอง แต่จะจัดไว้เป็นภาพรวม ในขณะที่อุปนิสัยนั้น   จะเป็นตัวแทน หรือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของบุคคลนอกจากนี้อุปนิสัยของมนุษย์มีมาก และไม่มีอุปนิสัยใดที่ตายตัว ในแต่ละบุคคลและการที่
บุคคลจะแสดงอุปนิสัยที่โดดเด่นออกมานั้นขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)  
และสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) รวมทั้งอุปนิสัยของแต่ละคนที่จะแสดงออกนั้น จะมี  
การประสมประสานกันของหลายๆ อุปนิสัย ที่เป็นเหตุเปน็ผลอย่างเกี่ยวข้องกัน เช่น อุปนิสัยของคนชอบเข้าสงัคม 
จะท างานประสานกับอุปนิสัยที่ชอบเจรจา ชอบแสดงตัว นอกจากนี้ อุปนิสัยใดๆ ของบุคคลนั้น จะขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานทางจิตใจของผู้นั้นด้วยเช่นกัน 
               อุปนิสัยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ อุปนิสัยสามัญ (Common Traits) และอุปนิสัยเฉพาะตัว 
(Personal Disposition Traits) ประกอบด้วย 
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           1.1 อุปนิสัยสามัญ หมายถึง บุคลิกภาพทั่วๆ ไปที่เหมือนกับคนอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาเปรียบเทียบ
กันได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน และเผ่าพันธุ์เหมือนกัน ก็จะท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพ
เหมือนกันได้ส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ค่านิยมต่างๆ หรือลักษณะรวมๆ ของบุคคลในแต่ละวัฒนธรรม เช่น  
คนไทยใจดี คนอเมริกันอิสระ คนจีนมีความขยัน เป็นต้น 
              1.2 อุปนิสัยเฉพาะตัว หมายถึง เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกับระหวา่งคนสองคนได้ อุปนิสัยเฉพาะตัวแบ่งออกเป็น 3 ระดับคืออุปนิสัยส าคัญ อุปนิสัยส าคัญหรือ
อุปนิสัยร่วม และอุปนิสัยทุติยภูมิ ซึ่งท างานตามความส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลดังนี้คือ 
                     1.2.1 อุปนิสัยส าคัญ (Cardinal Disposition Traits) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปนิสัยเด่น 
(Eminent Traits) จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมเกือบทุกด้านของบุคคล เป็นลักษณะเด่นที่แสดงออก
ชัดเจนเหนือพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถปิดบังซ่อนเร้นได้ เป็นอุปนิสัยที่มาก าหนดอารมณ์ ความรู้สึก และชี้น า
วิถีทางชีวิต ควบคุมแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือให้บุคคลเกิดพลังในการแสดงพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล เช่น 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีความกล้าหาญ เป็นอุปนิสัยทีโ่ดดเดน่ที่มีอยู่ในพระองค์ จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป 
เป็นต้น อุปนิสัยส าคัญนี้ อาจไม่ปรากฏกับทุก ๆ คนก็ได้ แต่ถ้าผู้ใดมีอุปนิสัยส าคัญเพียงลักษณะเดียวที่ควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพอ้างอิง (Reference Personality) ที่มักจะใช้เรียกผู้อื่นที่มีลักษณะ
เหมือนเขา เช่น เรามักจะอ้างอิงคนที่มีความตระหนี่ขี้เหนียว ว่าเหมือนกับ ไซล็อค หรือผู้ชายที่เจ้าชู้ว่าเป็นขุนแผน เป็นต้น 
                    1.2.2 อุปนิสัยศูนย์กลาง หรืออุปนิสัยร่วม (Central Disposition Traits) เป็นกลุ่มของ
อุปนิสัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นอุปนิสัยที่สังเกตได้ง่ายเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ม่ันคง
อยู่ในบุคลิกภาพแต่อาจแสดงออกมาเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นคุณลักษณะที่มีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคล เช่น ความทะเยอทะยาน การแข่งขัน ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และความเมตตากรุณา  
ลักษณะเหล่านี้จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เป็นการจะเข้าใจอุปนิสัยนี้
ต้องสังเกตมากเพราะบางอย่างไม่สามารถสังเกตอย่างตรงไปตรงมาจากท่วงทีอากัปกิริยาและการแสดงออกภายนอกได้ 
ดังนั้น จึงควรค านึงถึงความถี่ และความเข้มของพฤติกรรมนั้น ในสถานการณ์ต่าง  ๆอย่างหลากหลายในขณะเดียวกัน 
                       1.2.3 อุปนิสัยทุติยภูมิ ( Secondary Traits ) เป็นคุณลักษณะที่อยู่บริเวณรอบนอก (Peripheral)   
ที่ผลักดันให้บุคคลแสดงออกโดยทั่วไป เป็นลักษณะที่มีอยู่มากในตัวบุคคล ได้แก่ ความสนใจ และปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง  ๆ เช่น เมื่อบุคคลชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาก็มักจะแสดงความคิดเห็นที่ดีที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ท าให้เขาเกิดความชอบ 
และสนใจ หรือเป็นเจตคติซึ่งบางครั้งเรียกอุปนิสัยชนิดนี้ว่า เปน็อุปนิสัยเชิงเจตคติ (Attitudinal Traits) 
  2. เจตนารมณ์ ( Intentions ) เป็นความตั้งใจของบุคคลที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือแสวงหาเป้าหมาย    
เพ่ืออนาคต เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคลได้มากกว่าการค้นหาอดีต หรือ ประวัติความเป็นมา
ของบุคคล เช่น ความหวัง ความปรารถนา  ความใฝ่ฝัน ความทะเยอทะยานและการวางแผนเป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะผลักดัน
ให้บุคคลก้าวไปข้างหน้าและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นสิ่งชี้น าพฤติกรรมปัจจุบัน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในอนาคต ดังนั้นเจตนารมณ์ จึงเป็นกุญแจที่ส าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์  
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               3. “ตน” (The Propium หรือ Self) ออลพอร์ต จะใช้ค าว่า “Proprium” แทนค าว่า “Self”  
ซึ่งหมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล เขาเปรียบว่า ถ้าบุคลิกภาพของมนุษย์เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ประกอบไปด้วย  
ราก กิ่ง ใบ ก้าน เปลือก “The Propium” ก็จะเปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้ และอธิบายว่า ลักษณะต่างๆ    
ที่ประกอบเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จะมีทั้งส่วนกาย จิต สังคม อารมณ์ มีจุดร่วมและจุดรวม หรือ “The 
Propium” ถ้าจุดร่วมและจุดรวมนี้สามารถประสานสัมพันธ์ กันได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพ       
ที่สมบูรณ ์ (Healthy Personality) แต่ถ้าจุดทั้งสองไม่สามารถประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ก็จะน าไปสู่
โรคจิต โรคประสาท ความอ่อนแอ ความก้าวร้าว การเป็นอันธพาล เป็นต้น ดังนัน้ “The Propium” จึงหมายรวมถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงเอกภาพภายในของบุคคล ที่เกิดจากพัฒนาการ ที่ต่อเนื่องตั้งแต่
วัยทารกจนสิ้นอายุขัย โดยผ่านขั้นต่างๆ ของพัฒนาการชีวิต ขั้นตอนของการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ    
(Stage of Personality Development) แบ่งพัฒนาการของชีวิตเป็น 5 ขั้นได้แก่ 
              1. วัยเริ่มแรกของทารก (Early Infancy) เป็นระยะแรกเกิด โดยในระยะเริ่มแรกของชีวิต ทารก
ยังไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเพราะทารกไม่สามารถแยก “ตัวฉัน” (Me) ออกจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้ 
              2.วัยเริ่มแรกของตัวตน (The Early Self) เป็นระยะ 3 ปีแรกของชีวิต เด็กจะเริ่มรู้สึกเก่ียวกับ
ร่างกายของตนเอง (Sense of Bodily Self) เด็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและการ
ท างานของอวัยวะต่างๆ เป็นระยะที่เด็กจะส ารวจ และจัดการสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว โดยการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ   
จากอวัยวะสัมผัสและเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น ก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้น เด็กจะเริ่มรับรู้ถึงร่างกายของตนมากขึ้น 
เช่น “ฉันเป็นคนอ่อนแอ” “ฉันเป็นคนน่าเกลียด” “ฉันเป็นสวยงาม” “ฉันเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง” “อดทน” 
เป็นต้น และการรับรู้เกี่ยวกับร่างกาย จะเริ่มก่อตัวเป็นศูนย์กลางของ “ตน” (The Propium) และสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) ไปตลอดชีวิต  จากนั้นเด็กจะรู้สึกในเอกลักษณ์ของตนเอง 
(Sense of Self-Identity) โดยสร้างลักษณะเฉพาะตัว หรือเอกลักษณ์ของตนขึ้นมา ที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน 
เอกลักษณ์นี้ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวต่อไป และเป็นวิถีทางเดียวกันกับที่เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเอง เด็กจะสร้างลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าว จากตัวแบบที่ส าคัญๆ เช่น จากบุคคลที่เขายกย่องนับถือ คนใกล้ชิด โดยการแสดงเอกลักษณ์ออกมา 
ในลักษณะต่างๆ  เช่น อุดมคติ เอกลักษณ์ เป็นสิ่งที่ควบคุมแรงขับและท าให้รู้สึกว่าตนเป็นคนอย่างไร หรือต้องการอะไร 
และควรตัดสินใจอย่างไร ต่อมาเด็กจะพัฒนาความรู้สึกยกย่องตนเอง   หรือความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-
Esteem, Pride) ที่เกิดมาจากความรู้สึกภาคภูมิใจของเขาในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จในขณะที่  
จะเกิดความรู้สึกต่ าต้อยเมื่อประสบความล้มเหลวถ้าเด็กสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ เขาจะรู้สึกเป็น
ตัวของตัวเองที่แยกจากคนอ่ืนๆ ซึ่งถือว่าเป็นระยะของการแสดงออกและการแสดงความสามารถของตนเอง 
 3. ระยะ 4 – 6 ขวบ (Four to Six) เป็นระยะของเด็กที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในลักษณะต่างๆ 
คือ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (The Extension of Self) มีความรู้สึกแข่งขัน และมีแบบแผนมากขึ้นในระยะนี้ คือ 
การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) เช่น “นี่เป็นของฉัน” “บ้านของฉัน” “ของๆ ฉัน” เป็นต้น ความรู้สึกเป็น
เจ้าของที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกนี้ท าให้บุคคลพัฒนาคุณลักษณะรวมๆ ในวัยต่อมา 
เช่น ความรู้สึกท่ีมีต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติในที่สุด อีกลักษณะหนึ่งของความรู้สึก 
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ที่บุคคลมีต่อตนเอง คือมโนภาพแห่งตน (Self-Image) เป็นบทบาทของบุคคลที่จะแสดงออก เพ่ือให้ได้รับ   
การยอมรับจากผู้อ่ืน และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะก าหนดวิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส าหรับอนาคตในระยะนี้เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่คาดหวังอะไรจากตัวเขา
และเขาจะท าอย่างไรและเปรียบเทียบความคาดหวังต่างๆ ดังกล่าวกับพฤติกรรมของตนเองจากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น เด็กทราบว่าพ่อแม่ต้องการให้เขาเป็นเด็กคนดี แต่เด็กก็ยังซุกซน แต่โดยความเป็นจริงแล้ว  
เขาก็ยังไม่เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนนักในการที่จะสร้างมโนภาพของตนเองว่า ต้องการเป็นเช่นไรเมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งระยะนี้ จึงเป็นเพียงความคิดที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาตนในวัยที่สูงขึ้นต่อไป 
             4. ระยะ 6 – 12 ปี (Six to Twelve) เป็นระยะที่เด็กเข้าโรงเรียน และพัฒนาสติปัญญามากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกของความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มโนภาพแห่งตนและความรู้ สึกเป็นเจ้าของก็จะ
พัฒนามากขึ้น ท าให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น เด็กจะเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ และสามารถเลือกสรรสิ่งต่างๆ  
เด็กเริ่มรู้สึกว่าตนเองมีพลังใหม่ๆ ในตนเองเกิดขึ้นและได้ค้นพบตนเองในแง่มุมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นอีกหลายอย่าง 
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้แก่ การมีเหตุผลในตนเอง (Self as Relational 
Copper) เป็นลักษณะของการมีความเชื่อมั่นว่า เขามีความสามารถที่จะคิดอย่างมีเหตุมีผล ในการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการมีพลังความคิดอย่างมีเหตุผล ท าให้บุคคลมองว่าตนเองมีความสามารถ
ที่จะคิด และตั้งจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ 
               5. ระยะวัยรุ่น (Adolescence) เป็นระยะตั้งแต่อายุ 12 – 21 ปี วัยนี้บุคคลจะมีปัญหา           
ในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการเลียนแบบ การเลือกอาชีพ รวมทั้งปัญหาในการเลือกเป้าหมายของชีวิต เขาจึง
เรียนรู้ว่าจะต้องมีการวางแผนเพ่ือไปถึงจุดมุ่งหมายระยะยาว (Propriety Striving) ที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจใน
ภายใน ซึ่งถือว่า เป็นศูนย์กลางของการมีชีวิตอยู่ และเป็นจุดก าเนิดของการพัฒนา มโนธรรม (Conscience)  
ที่ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ออลพอร์ตได้อธิบาย ขั้นตอนการพัฒนามโนธรรมว่า จะเริ่มจากการ
ที่เด็กจะรับรู้มโนธรรม ในแง่ของการกลัวการถูกลงโทษ(Authoritarian Conscience) จากพ่อแม่เขาจะรู้สึกผิด
หากขัดขืนต่อกฎเกณฑ์ต่างๆแต่เมื่อเด็กมีวุฒิภาวะมากขึ้นก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอ่ืน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีความรู้สึกในเรื่องมโนธรรมโดยความเชื่อฟังจากสังคม และจะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการ
สร้างมาตรฐานภายในตัวเองซึ่งถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกฎเกณฑ์ของตนเอง (Self-Generated Rules) 
และโดยความเป็นจริงแลว้ชีวิตของบุคคลจะถูกหล่อหลอมความเป็น “ตน” โดยกระบวนการท างานตามขั้นตอนต่างๆ 
ร่วมกันพัฒนาการของบุคคลที่หล่อหลอมรวมกันจนเข้าสู่วุฒิภาวะจะมีพัฒนาการเรื่องต่างๆได้อย่างสมดุลและมี
ลักษณะดังนี้คือ 
  1. พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่มีวุฒิภาวะ (Mature Personality) เป็นการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนและพัฒนาการในระยะแรกเกิดจากแรงจูงใจ
ทางร่างกายและต่อมาเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นมีแรงจูงใจภายในรวมทั้งการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ท่ีจะท าให้บุคคลด าเนินไปสู่ ความมีวุฒิภาวะได้อย่างสมบูรณ์ 
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              2. การพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของ ( Extension of the Sense of Self ) คือ ความสามารถร่วมท ากิจกรรม
ต่างๆ  ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมของตน เขาจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  เพ่ือความสุขของทั้งตนเองและผู้อื่น อย่างเหมาะสม 
              3. การพัฒนาการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน (Warm Relatedness to Others) คือ มีความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิและอบอุ่นกับผู้อ่ืน (Intimacy) สามารถที่จะให้ความรักต่อผู้อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และยังมีความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Compassion) เขาจะไม่มีอคติในการติดต่อและสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
จะยอมรับและชื่นชมในพฤติกรรม และความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้อ่ืน ไม่นินทาผู้อ่ืน มีการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสมไม่ท าให้เสียบรรยากาศในการมีความสัมพันธ์กัน 
               4. การพัฒนาการยอมรับตนเอง ( Self-Acceptance ) คือ มีอารมณ์มั่นคง หลีกเลี่ยงการโต้ตอบที่ไม่สมควร 
ตลอดจนควบคุมตนเองได้เมื่อมีความคับข้องใจ มีความอดทน ไม่ต าหนิผู้อ่ืนแบบไม่มีเหตุผล โทษคนอ่ืนไม่ยอมรับความจริง 
              5. การพัฒนาการรับรู้ตามความเป็นจริง ( Realistic Perception of Reality ) คือมี
ความสามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือน มีความรอบรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถอุทิศตนเองเพ่ือการท างานโดยมีลักษณะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง 
(Problem-Centered) ไม่ใช่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Ego-Center) การพัฒนาการมองตนเองด้วยสายตาเป็นกลาง (Self-
Objectification) หมายถึง การรู้จักตนเองและมีความสุขที่มองเห็นความสามารถและขีดจ ากัดของตนเอง การมีอารมณ์ขัน 
มีความสามารถที่จะเห็นความสนุกสนานในมโนภาพแห่งตน(Self-Image) สามารถมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเป็นกลาง 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  (Social  Learning  Theory)  
             ซึ่งเน้นว่าสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อพฤติกรรม  จึงมุ่งเน้นการศึกษาที่ปัจจัยภายนอก เช่น  
สถานการณ์ต่างๆ มากกว่าปัจจัยภายใน  เช่น  ลักษณะนิสัย  เพราะเห็นว่าบุคคลจะมีการเรียนรู้ที่จะ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ เม่ือผู้บริโภคอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็จะเปลี่ยนปฏิกิริยาที่มีตาม
สถานการณ์  (Hawkins et al.,1998) 
              ทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคมท าให้เกิดการยอมรับลักษณะ  และกฎเกณฑ์ทางสังคม
มาเป็นลักษณะของตน  โดยอาศัยการเสริมแรง  (Reinforcement)  ได้แก่การให้รางวัลและให้ค าชมเชย  ซึ่งมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบผลการกระท า  (Operant Conditioning) ที่เน้น  การเสริมแรง  
และกล่าวว่า  พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลที่พึงพอใจ  พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกในอนาคต  ส่วนพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงพอใจพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนน้อยลง  และหายไปในที่สุด 
              แบนดูรา  (1977)  กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบเด็กจะเลียนแบบพ่อแม่และผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดและโดยทั่วไปจะให้ความสนใจกับตัวแบบที่มีชื่อเสียง  และผู้ที่ประสบความส าเร็จ  โดยจะเลียนแบบ
พฤติกรรมตามตัวแบบที่ท าแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่าจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ  ซึ่งการเลียนแบบ  
ตามทฤษฎีนี้จะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมวินัยในตนเอง 
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              กระบวนการความใส่ใจ  (Attention) ความสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นมาก  ถ้าผู้เรียนมีความ
ใส่ใจในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น  ดังนั้นการเรียนรู้แบบนี้ความใส่ใจจึงเป็นสิ่ง
แรกที่ผู้เรียนจะต้องมีแบบดูรากล่าวว่า  ผู้เรียนจะต้องรับรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญของพฤติกรรมของผู้ที่เป็นตัว
แบบองค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผู้เรียนมีหลายอย่าง เช่น  เป็นผู้ที่มีเกียรติสูง  
(High Status)  มีความสามารถสูง  (High Competence)  หน้าตาดีรวมทั้งการแต่งตัว  การมีอ านาจที่จะให้
รางวัลหรือลงโทษ  คุณลักษณะของผู้เรียนก็มีความสัมพันธ์กับกระบวนการใส่ใจ  ตัวอย่างเช่น  วัยของผู้เรียน
ความสามารถทางด้านพุทธิปัญญา  ทักษะทางการใช้มือและสิ่งต่าง ๆ ของร่างกาย  รวมทั้งตัวแปรทาง  
บุคลิกภาพของผู้เรียน  เช่นความรู้สึกว่าตนนั้นมีค่า  (Self-Esteem)  ความต้องการและทัศนคติของผู้เรียน   
ตัวแปรเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งจ ากัดขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต  ตัวอย่างเช่น  ถ้าครูต้องการให้เด็กวัย
อนุบาลเขียนพยัญชนะไทยที่ยาก ๆ เช่น ฆ ม โดยพยายามแสดงการเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง  ทักษะการใช้
กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวของเด็กวัยอนุบาลยังไม่พร้อมฉะนั้นเด็กวัยอนุบาลบางคนจะเขียนหนังสือตามที่ครู
คาดหวังไม่ได ้
              กระบวนการจดจ า  (Retention Process)  การที่ผู้เรียนหรือผู้สังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ก็เป็นเพราะผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความจ าระยะยาว   
ผู้สังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม  หรือการกระท าของตัวแบบด้วยค าพูด  หรือสามารถมีภาพพจน์สิ่งที่ตน
สังเกตไว้ในใจจะเป็นผู้ที่สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยการสังเกตได้ดีกว่าผู้ที่เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนใน
ขณะที่ดูตัวแบบไปด้วย  สรุปแล้วผู้สังเกตที่สามารถระลึกสิ่งที่สังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ  (Visual Imagery)  
และสามารถเข้ารหัสด้วยค าพูดหรือถ้อยค า  (Verbal Coding)  จะเป็นผู้ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
จากตัวแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน ๆ และนอกจากนี้ถ้าผู้สังเกตหรือผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้เห็นตัวแบบ
แสดงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซ้ าจะเป็นการช่วยความจ าให้ดียิ่งขึ้น 
              กระบวนการ  การแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ  (Reproduction Process)  การเรียนรู้
โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา  การแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันไป  ผู้เรียนบางคนก็อาจจะได้ดีกว่าตัวแบบที่ตนสังเกตหรือบางคน
ก็สามารถเลียนแบบได้เหมือนกับตัวแบบ  บางคนก็อาจจะท าได้ไม่เหมือนกับตัวแบบเพียงแต่คล้ายคลึงกับตัว
แบบ  ฉะนั้นแบนดูราจึงให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มีหน้าที่เป็นตัวแบบ  เช่น  ผู้ปกครองหรือครูควรใช้ผลย้อนกลับที่
ต้องตรวจสอบแก้ไข  (Correcting Feedback)  เพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนหรือผู้สังเกตมีโอกาส
ทบทวนในใจว่า  การแสดงพฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบ้างและพยายามแก้ไขให้ถูกต้อง 

 ทฤษฎีไร้ระเบียบของ Merton 
    เมอร์ตัน (Merton อ้างถึงใน วิเชียร มุริจันทร์, 2541, หน้า 19) โครงสร้างของสังคมบางอย่าง
ก่อให้เกิดความกดดันและความขัดแย้งต่อบุคคลในกลุ่ม จนท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ
ของสังคม อันเป็นผลที่ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในสังคม 
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 คนในสังคมปัจจุบันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย กับวิธีการที่
ก าหนดเอาไว้ เพราะทั้งสองอย่างอาจเกิดการขัดแย้งกันขึ้น ท าให้คนในสังคมเกิดความสับสน เนื่องจากวิธีการที่
สังคมก าหนดเอาไว้ไม่สามารถท าให้บรรลุจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี 
ปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย แต่เดิมจังหวัด

ปราจีนบุรีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัดนครนายกเข้ ากับจังหวัดปราจีนบุรี   
ในปี พ.ศ. 2485 เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ าระหว่างสงคราม 
ต่อมาในปีพ.ศ.2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ของจังหวัด
ปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอ าเภอ
อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้แยกบางอ าเภอทางด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรี ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี     
ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 58 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 193 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลเมืองเก่าและต าบลกบินทร์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ตารางกิโลเมตร      
มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งมีเส้นทางสาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้า สามารถเดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ    
และประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบ่งเขตการปกครองเป็นชุมชนได้จ านวน 12 ชุมชน คือ ชุมชน
ต ารวจ หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 8 ต าบลกบินทร์ ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ 
8 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ หมู่ 9 , หมู่ 20 ต าบลเมืองเก่า
ชุมชนบ้านเมืองใหม่ หมู่ 10 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านดงเย็น หมู่ 11 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 
ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านหนองกุลา   หมู่ 13 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนนครกบินทร์ หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า ชุมชน
บ้านเหล่าหลวง หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านโนนคูณ     หมู่ 17 ต าบลเมืองเก่าสภาพภูมิประเทศ มีสภาพ
เป็นเนินสูง  ส่วนทางด้านทิศตะวันตก  เป็นที่ลุ่มน้ าท่วม มีน้ าขังตลอดปีเป็นบางส่วน (ใช้ทางหลวงหมายเลข 
304 เป็นเส้นทางการแบ่งทิศ) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 การศึกษาสถิติอุบัติเหตุทางถนน 

ประเทศไทย มีจ านวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึนเฉลี่ย 75,000 ครั้งต่อปี มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 
13,000 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ ากว่าปีละ 900,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 100,000 
ล้านบาทต่อปี ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศใน
ขณะนี้ ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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การวิเคราะห์ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งในด้านจ านวน 

อัตรา การเปรียบเทียบและแนวโน้ม จะเป็นประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการควบคุมอุบัติเหตุทางถนน     
การวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่จากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมทางหลวง เป็นต้น   
และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากแหล่งข้อมูลทั่วไป เช่น จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงพลังงาน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงพรรณนา   
จะช่วยในการก าหนดมาตรการและยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป 

  5.2 ปัจจัยระดับมหาภาคกับอุบัติเหตุทางถนน 
   หากพิจารณา ตรรกศาสตร์ที่ว่า เมื่อปริมาณการเดินทางของผู้คนเพ่ิมขึ้นแล้ว โอกาสหรือความ

เสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนย่อมมากขึ้นด้วยนั้น ก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มิได้
ค านึงถึงประเด็นส าคัญนี้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลปริมาณการเดินทางในประเทศไทยที่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าว 
จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีอยู่ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และปัจจัยทางด้านพลังงานจากกระทรวงพลังงาน คือ ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของการขนส่งทาง
ถนน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้น่าจะบ่งชี้แนวโน้มของอุบัติเหตุทางถนนได้ โดยอยู่บนสมมติฐานที่ว่า อุบัติเหตุน่าจะม ี
แนวโน้มตามสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของประเทศ จะเห็นว่าแนวโน้ม GDP 
และปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มีการแปรผันตามจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

   ในการวิเคราะห์ สถิติอุบัติเหตุในเชิงอัตรา (Rate) ดัชนีที่จะบ่งบอกถึงปริมาณการเดินทางได้ดี
ที่สุด คือการใช้ปริมาณการจราจรและระยะการเดินทาง ซึ่งรู้จักดีในหน่วย คัน -กิโลเมตร หรือ vehicle-
kilometer (ในบางประเทศใช้ vehicle-mile) อย่างไร ก็ตามข้อมูล vehicle-kilometer ในประเทศไทย ยังมี
ข้อจ ากัด และมีเฉพาะบางเส้นทางเท่านั้น ที่ผ่านมามีเพียงกรมทางหลวงที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ 

   ทางเลือกอ่ืน ในการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุ อาจจะใช้อัตราผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บต่อรถ
จดทะเบียนต่อประชากร จากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2546 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บต่อการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและต่อ GDP แล้ว จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับอัตราการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงหรือ GDP คือ มีการลดลงในปี พ.ศ. 2538 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ดังนั้นดัชนีรถจดทะเบียนต่อ
ประชากร ควรจะน ามาพิจารณาใช้เป็นทางเลือก ในการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศ 

             5.3 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน 
    เม่ือน าสาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 19 สาเหตุจากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก       

มาจ าแนกตามปัจจัยหลัก 3 ประการคือ คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จาก “คน” ถึง 77.5% จาก “รถ” 1.3% และจาก “สิ่งแวดล้อม” 0.4% (สัตว์วิ่งตัดหน้า) โดยไม่มีสาเหตุที่เกิด
จากปัจจัยด้าน ”ถนน” ใดๆ ทั้งสิ้น ดังแสดงใน ภาพซึ่งสื่อให้เห็นว่าถนนในประเทศไทยมีสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย  
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ไม่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่จากสภาพความเป็นจริง ถนนในประเทศไทยหลายแห่งยังไม่สมบูรณ์และไม่
ปลอดภัย ดังนั้น การพิจารณาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 
Analysis) เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ จึงควรพิจารณามาตรการการสืบค้นสาเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพการเกิด
อุบัติเหตุ (Accident Investigation and Reconstruction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินสาเหตุ   
และสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ่งจ าแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งประเทศ) ในช่วง 10 ปี  

ที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2547 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่าการขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด 
เป็นสาเหตุอันดับแรกของสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งคิดเป็น 23.3% หรือเกือบ 1 ใน 4 ของสาเหตุ
ทั้งหมด สาเหตุในล าดับต่อมาได้แก่ การตัดหน้ากระชั้นชิด แซงรถผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่ให้
สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว ตามกระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุด เมาสุรา ไม่ขับรถในช่องซ้ายสุด ตามล าดับ  
           5.4 ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน 

  จากข้อมูลอุบัติเหตุที่มีอยู่ สามารถน ามาวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง โดย
เลือกดัชนีสองชนิด ได้แก่ สัดส่วนของจ านวนผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตต่อครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และดัชนี         
การเสียชีวิต (Fatality Index) ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละของจ านวนผู้เสียชีวิตต่อจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 
(ผู้บาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิต) จากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2537 – 2546) ได้แสดงให้เห็นว่า 
ถึงแม้จ านวนผู้บาดเจ็บต่ออุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่จ านวนผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุค่อนข้างคงที่         
และมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อย  

 

รถ 1.3%
ถนน 0.0%

ไม่แจ้ง 3.3%
ส่ิงแวดล้อม 0.4%

อ่ืนๆ 17.5%

คน 77.5%

ท่ีมา: ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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ภาพแนวโน้มจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุ และดัชนีการเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
  5.5 อุบัติเหตุทางถนนกับปริมาณการเดินทาง 

  ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีสายทางในความรับผิดชอบทั่วประเทศอยู่รวมกันทั้งสิ้น 50,321 
กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2547 มีจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวง 18,547 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,324 ราย 
และมีผู้บาดเจ็บ 18,381 ราย เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานเดียวที่มีข้อมูลปริมาณการเดินทางของ
ยานพาหนะ ดังนั้นการศึกษานี้ได้น าปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลอุบัติเหตุอ่ืนๆ ของกรมทางหลวง เมื่อน าข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เทียบกับ
ปริมาณการเดินทาง (อุบัติเหตุต่อ 100 ล้านคัน-กิโลเมตร และจ านวนผู้เสียชีวิตต่อ 100 ล้านคัน-กิโลเมตร) ของ
แต่ละจังหวัดในปีพ.ศ. 2547 มาท าการจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster จะได้แผนที่ดังแสดงใน ภาพจะเห็นได้ว่า 
จ านวนอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิตไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง ในทางตรงกันข้าม อัตราการเสียชีวิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับมีอัตราน้อย
ที่สุด ส าหรับ “ดัชนีความรุนแรง” หรือจ านวนผู้เสียชีวิต (ซึ่งได้รวมจ านวนผู้บาดเจ็บ *) ต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง 
เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในแต่ละจังหวัด ก็จะพบว่ามีการกระจายที่แตกต่างกันออกไป 
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ท่ีมา: ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

จากสถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2547 พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์จ  านวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนน ไดเ้พิ่มจากช่วงเวลาปกติสองถึงสามเท่า โดยมี
จ านวนผูเ้สียชีวิตเฉล่ียในเทศกาลปีใหม่ประมาณ 87 คนต่อวนั และเทศกาลสงกรานตป์ระมาณ 
84 คนต่อวนั ในขณะท่ีช่วงเวลาปกติมีผูเ้สียชีวติโดยเฉล่ียประมาณ  35 คนต่อวนั  
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  การศึกษาวิจัยเรื่องอุบัติเหตุ 
การแบ่งประเภทการบาดเจ็บ 

 การบาดเจ็บอาจจัดแบ่งประเภทได้หลายวิธี แต่เพื่อให้เห็นโอกาสหรือแนวทางด าเนินมาตรการ 
การวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นได้แบ่งประเภทการบาดเจ็บโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องความตั้งใจและเป็นความตั้งใจของใคร 
ซึ่งท าให้ได้ประเภทของการบาดเจ็บดังนี้ 
 1. การบาดเจ็บที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ (หรือ อุบัติเหตุ) 
 2. การบาดเจ็บที่เกิดโดยตั้งใจ 
       a. ถูกผู้อื่นท าร้าย 
       b. ท าร้ายตนเอง 
       c. ปฏิบัติการตามกฎหมาย (เช่น ต ารวจต่อสู้กับผู้ร้าย เป็นต้น) 
       d. สงคราม และผลจากการต่อสู้จากการประท้วง 
   3. การบาดเจ็บที่เกิดโดยไม่ทราบเจตนา 
    ปัญหาการบาดเจ็บที่ส าคัญ ได้แก่ การบาดเจ็บจากการจราจร ซึ่งจากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
ในประเทศไทย พบว่า ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของการบาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุ คืออุบัติเหตุจราจร 

  หลักระบาดวิทยาของการบาดเจ็บ 
ระบาดวิทยา เป็นการศึกษาการเกิดโรค โดยมุ่งพิจารณาการกระจายและการค้นหาสาเหตุของ

โรค ในประชากร ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือการควบคุมโรคการอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการเกิดการ
บาดเจ็บนั้น เป็นมุมมองที่มีเพ่ือหาหนทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่ละแบบมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกัน และมี
การเสนอมุมมองต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาองค์การอนามัยโลก ได้อธิบายถึงระบาดวิทยาการบาดเจ็บ  
โดยใช้องค์ประกอบของการเกิดโรค 4 ประการคือ Host, Agent, Vector, และ Environment (1) ซึ่งเมื่อ
น ามาอธิบายเรื่องการบาดเจ็บจะมีความหมายดังนี้ 
  Host หมายถึง ผู้บาดเจ็บ 
  Agent หมายถึง พลังงาน 
  Vector หมายถึง พาหะ หรือตัวน าพลังงาน 
  Environment หมายถึง สภาพแวดล้อม ปี พ.ศ. 2547 องค์การอนามัยโลก ได้ตีพิมพ์หนังสือ 
WORLD REPORT ON ROAD  TRAFFIC INJURY PREVENTION: SUMMARY ได้สรุปองค์ความรู้เรื่องปัจจัย
เสี่ยงและมาตรการต่างๆ ที่เคยด าเนินงานมาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  1. การจัดการความเสี่ยงโดยนโยบายการใช้พื้นที่และนโยบายการขนส่ง (Managing  exposure 
with land-use and transport policy) 
   • การอยู่ในความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจร 
  • การลดความเสี่ยงโดยการวางแผนการขนส่ง และการใช้พื้นที่ (ผังเมือง) 
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  • การกระตุ้นให้คนหันไปใช้การรูปแบบเดินทางที่ปลอดภัย 
  • การลดสภาวะการจราจรที่มีความเสี่ยงสูง 
  2. การวางแผนและออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย (Planning and designing roadsfor safety) 
  • ความเสี่ยงจากการออกแบบและวางแผนไม่ดี 
  • การออกแบบถนนอย่างมีส านึกเรื่องความปลอดภัย 
  • การตรวจคุณภาพถนนด้านความปลอดภัย 
  • ตรวจหาจุดอันตรายและแก้ไขปรับปรุงสภาพถนนให้ปลอดภัย 
  3. การท าให้ยานยนต์มองเห็นได้ง่าย ผลิตด้วยวัสดุและการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ถนนอื่นๆ 
และการผลิตยานยนต์อัจฉริยะ Providing visible, crashworthy, smart vehicles 
  • ความเสี่ยงจากการออกแบบและการซ่อมบ ารุงยานยนต์ที่ไม่ดี 
  • การท าให้ถูกมองเห็นได้โดยง่าย ทั้งยานพาหนะ และผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูง 
  • การปรับปรุงสภาพรถยนต์เพ่ือลดอันตรายต่อผู้เดินถนนเวลาเกิดการชน 
  • การออกแบบรถยนต์อัจฉริยะ 
  4.  การก าหนดกฎหมายเพ่ือถนนปลอดภัย และท าให้ประชาชนยอมรับปฏิบัติตาม  (Setting 
road safety rules and securing compliance) 
  • ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเมื่อไม่มีกฎหมายและการบังคับใช้ 
  • การก าหนดเพดานความเร็วของยานยนต์และบังคับใช้ 
  • ก าหนดระดับแอลกอฮอล์และบังคับใช้กฎหมาย 
  • การใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
  • ปัญหาความล้าของคนขับรถ 
  • ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 
  • เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์รัดตัวเด็ก 
  • หมวกนิรภัยส าหรับยานพาหนะสองล้อ 
  • การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ 
  • การศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
  5. การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
  • การพัฒนาการปฐมพยาบาลระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 
  • การพัฒนาการรักษาในโรงพยาบาล 
  • การพัฒนาการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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  การจัดการความเสี่ยงโดยนโยบายการใช้พื้นที่และนโยบายการขนส่ง (Managing  exposure 
with land-use and transport policy) 
  1. การอยู่ในความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจร 
  ความจ าเป็นในการใช้ถนนและปริมาณการจราจรที่มีมาก ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจราจรที่มียานยนต์ปนกันหลายชนิด หลายขนาด หลายความเร็ว มีจักรยาน และคน
เดินในถนนร่วมในถนนเหล่านั้นด้วย หากไม่มีมาตรการความปลอดภัยใหม่ๆ ที่ได้ผล ประชาชน ผู้ใช้ถนนจะมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการจราจรประเทศรายได้ต่ าและปานกลางจ านวนมากที่มีแนวโน้มการใช้
ยานพาหนะสองล้อเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นยานพาหนะที่มีโอกาสบาดเจ็บสูง หรือแม้ในอนาคต 25 ปีต่อไปนี้ 
ครอบครัวส่วนใหญ่ของบางประเทศจะยังไม่สามารถมีรถยนต์ได้ จึงจะยังคงมีการใช้จักรยานยนต์กันมาก
ประเทศเวียดนามมีจักรยานยนต์มากเป็นร้อยละ 95 ของยานพาหนะทุกชนิด และเมื่อปีพ.ศ. 2544 การเติบโต
ของจ านวนจักรยานยนต์ในเวียดนามเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 29 และการตายจากการบาดเจ็บบนถนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
37 ในปีเดียวกัน ประเทศไทยมีจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 70 ของยานพาหนะทั้งหมด การเพ่ิมจ านวนเมื่อปี 
พ.ศ. 2546 ประมาณ ร้อยละ 6 
  2 การลดความเสี่ยงโดยการวางแผนการขนส่ง และการใช้พื้นที่ (ผังเมือง) 
 การก าจัดความต้องการเดินทางนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ การลดระยะทางและเวลาที่ต้องอยู่ในการ
เดินทางที่เสี่ยง เป็นสิ่งที่สามารถท าให้ลดน้อยลงได้การประเมินความปลอดภัยของโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระบบควรต้องท า แต่ยังเป็นสิ่งที่พบได้น้อย ส่วนใหญ่นั้นอาจมีการประเมินความปลอดภัยของถนนที่สร้างใหม่
หรือเฉพาะในโครงการใหม่ ประเทศที่มีประสบการณ์ประเมินถนนทั้งระบบคือ เนเธอร์แลนด์ส่งเสริมลักษณะ
การใช้พื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณและระยะการเดินทางสถานที่ใดที่คนต้องไปเป็นประจ า ควรอยู่
ใกล้ๆ กัน เช่น ที่พัก ที่ท างาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้าการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น หากไม่อยู่ใกล้กัน ควรมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ไปถึงได้โดยง่าย เช่นประชาชนสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปสถานีรถไฟใกล้ๆ ได้
โดยสะดวก เป็นต้น จัดเส้นทางที่สั้นและปลอดภัยกว่าให้ผู้ใช้ถนนที่ด้อยโอกาส (vulnerable road users)   
คนเดินถนนและคนใช้จักรยานมักตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สั้นและง่ายกว่า แม้ว่าเส้นทางนั้นจะปลอดภัยน้อยก็ตาม  
มีการศึกษาในบราซิล เม็กซิโก และอูกานดา พบว่า คนเดินเท้ามักจะเดินข้ามถนนที่อันตรายมากกว่าการเดินไป
ใช้สะพานลอย ระบบการจราจรควรค านึงถึงข้อนี้ให้มาก จึงควรจัดช่องทางเฉพาะส าหรับการจราจร เลี่ยงไม่ให้
ไปตัดเส้นทางคนเดินหรือเส้นทางจักรยานให้มากที่สุดการจราจรใดที่ไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น    
ก็ควรเลี่ยงให้พ้นจากชุมชนลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยการท าให้ปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ที่มีคนเดินหรือใช้
จักรยานมาก ตัวอย่างนโยบายการห้ามยานยนต์บางชนิดเช้าพ้ืนที่ เช่น การก าหนดอนุญาตรถที่มีป้ายเฉพาะเข้า
มหาวิทยาลัย การเก็บค่าผ่านถนน การเก็บค่าที่จอดรถ หรือท าพ้ืนที่จอดรถให้มีน้อย  เป็นต้น นโยบายก าหนด
ห้ามรถบรรทุกหรือรถบัสนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่ที่พักอาศัย และยังรวมไปถึงการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารผ่าน
โทรคมนาคม หรือท างานผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ือลดการเดินทาง 
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  3. การกระตุ้นให้คนหันไปใช้การรูปแบบเดินทางท่ีปลอดภัย 
  ลดการเดินทางรูปแบบที่เสี่ยงการเดินทางในรูปแบบต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการตายแตกต่างกัน 
จากการศึกษาในทวีปยุโรป พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้รถยนต์ ผู้ใช้จักรยานยนต์เสี่ยงมากเป็น 20 เท่า คน
เดินเท้าเสี่ยง 9 เท่า และคนใช้จักรยานเสี่ยง 8 เท่าแต่เม่ือเปรียบเทียบผู้ใช้รถยนต์กับการใช้ยานพาหนะอ่ืน 
พบว่า การใช้รถยนต์มีความเสี่ยงต่อการตายมากเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ 

  ทบทวนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน   
  ในบทนี้เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกซึ่งอาจเป็นประโยชน์
ทั้งในการปรับใช้ในระดับประเทศ และท าให้เห็นทิศทางองค์กรระดับโลกที่ประเทศไทยควรมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง 
นอกจากนี้อาจจะสามารถดึงการสนับสนุนจากองค์กรระดับนานาชาติมาสู่ประเทศไทยได้ในตอนท้ายของบท
เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ของศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยต่างๆ เพ่ือควบคุมปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน และอาจเป็นกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่ผู้ดูแลงานวิจัย
กรมควบคุมโรคควรต้องตรวจสอบความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 
  องค์การอนามัยโลกต้องการรวมเอางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรเข้าเป็นมาตรการ
สาธารณสุขทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บฯที่อยู่ในระดับสูงมากเกินกว่าจะรับได้ และนอกจากนี้ยัง
เน้นหนักเป็นพิเศษในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง 
  - สร้างเสริมสมรรถนะในระดับประเทศ และท้องถิ่น ในการติดตามขนาด ความรุนแรงและผลกระทบ
ของปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร 

- รวมเอางานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรเข้าเป็นมาตรการสาธารณสุขทั่วโลก 
 - ส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่เน้นการด าเนินการและสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบ 
 งานวิจัยที่เกิดในลักษณะสหวิชาชีพ มีหลายคณะในมหาวิทยาลัยมาร่วมกัน โดยแบ่งการวิจัยเป็น
สามกลุ่ม unintentional injury in children, violence   and  intentional injury, และ motor-vehicle-
related injury  จากการริเริ่มในระดับชาติเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในเวลาสองปีต่อมา คือ พ.ศ. 2530 ได้มีการ
ประชุมสัมมนาและตีพิมพ์ผลการประชุมในปี พ.ศ. 2531 โดยเน้นเนื้อหาสองกลุ่มตามเรื่องที่สนับสนุนทุนวิจัย 
คือ ศาสตร์ในด้านความปลอดภัยการจราจร (science of traffic safety) และวิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือการ
ประเมินผลโครงการแนวทางการวิจัยด้านความปลอดภัยการจราจร (ทบทวนงานตีพิมพ์ และสัมภาษณ์นักวิจัย
บางส่วน ช่วงปี 80s) ท าให้ทราบว่า การบาดเจ็บจากการจราจรมีการศึกษามากกว่าการบาดเจ็บเรื่องอ่ืนๆ และ
มี 5 หมวดความรู้ที่นักวิจัยศึกษาไว้มากพอสมควร คือ 
 – การสอบสวนอุบัติเหตุจราจรบนถนน (Crash investigation) 
  – ระบาดวิทยาการบาดเจ็บ (Injury Epidemiology) 
  – การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม (Field data analysis) 
 – ปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ (Human factors) 
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 – ชีวกลศาสตร ์(Biomechanics)การสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นการหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
โดยเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของคน ปัจจัยของพาหนะ และปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม โดยมีรายละเอียดข้อมูลได้แก่ 
 1. มียานยนต์ สิ่งกีดขวางข้างทาง หรือสิ่งอ่ืนใดบ้างที่ร่วมในการเฉี่ยวชน 
 2. มีหลักฐานใดที่บ่งบอกว่าคนขับมีอาการง่วง หรือมึนเมา 
 3. ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ มีสภาพสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างไร ได้มาตรฐานหรือไม่  ประกอบด้วย                                
แสงสว่างสัญญาณจราจร การออกแบบถนนและการซ่อมบ ารุง 
 4. มีหลักฐานว่ายานพาหนะบกพร่องหรือไม่ เช่น ระบบเบรกไม่ดี ยางแตก เป็นต้นในขณะที่
ข้อมูลการตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บ และข้อมูลสภาพยานพาหนะ มีดังนี้  
                    - อวัยวะส่วนใดของร่างกายที่บาดเจ็บ 
    - คนขับและคนโดยสารในรถ ได้หลุดกระเด็นออกมาภายนอกตัวรถหรือไม่ ถ้าหลุดออกมา 
ส่วนใดของร่างกายท่ีได้รับผลกระทบ 
    - ถ้าคนขับและคนโดยสารรถยนต์ไม่กระเด็นออกนอกตัวรถ มีสิ่งใดที่ทะลุผ่านโครงสร้างรถเข้า
ไปท าอันตรายหรือไม่ 
    - ถ้าโครงสร้างรถยังอยู่ดี พ้ืนผิววัสดุชิ้นใดที่ก่ออันตรายแก่คนขับและคนโดยสารในรถแต่การสอบสวนโรค  
ที่มักได้รับตีพิมพ์ในวารสาร มักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีที่จะตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์     
มีการสอบสวนจ านวนมากที่มีองค์ความรู้ที่ดี แต่ผู้สอบสวนเห็นว่าไม่อยากส่งตีพิมพ์ เพราะ มีลักษณะเหมือน
เหตุการณ์ส่วนใหญ่ระบาดวิทยาการบาดเจ็บ นักระบาดวิทยาต้องการทราบอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บ      
จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน และรวมถึงรูปแบบการกระจายของการเกิดอุบัติเหตุ แหล่งข้อมูลมีทั้งข้อมูล
โรงพยาบาล ข้อมูลจากต ารวจ รายงานผู้ชันสูตร และรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากการจะศึกษา
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูง นักวิจัยจึงศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ที่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพในระบาด
วิทยาเชิงพรรณนา ตัวอย่างค าถามท่ีควรต้องตอบคือ 
  1. อัตราการบาดเจ็บของคนเดินเท้า (หรือผู้ใช้ยานยนต์)ในต่างกลุ่มอายุ แตกต่างกันหรือไม่ 

2. มีผู้บาดเจ็บที่ไขสันหลังจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนปีละกี่ราย 
  3. ในอุบัติเหตุยานยนต์ ร้อยละเท่าใดของคนขับที่เสียชีวิต และร้อยละเท่าใดของคนขับที่เสียชีวิต 

ที่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทการตอบค าถามเหล่านี้ บางประเด็นอาจไม่ได้บอกเรื่อง
มาตรการป้องกันโดยตรง หากแต่มีคุณค่าในการชี้ให้เห็นรูปแบบการเกิดบาดเจ็บที่ควรได้รับการใส่ใจจากผู้ควบคุม
ป้องกันปัญหามีการศึกษาหลายชิ้นที่เน้นไปที่อุบัติการณ์ของปัญหา เช่น อุบัติเหตุยานยนต์ก่อปัญหาการบาดเจ็บ    
ที่ไขสันหลัง (Smart และ Sanders, 2519) เกิดความเสียหายสมอง (Kraus และคนอ่ืนๆ,2523) เกิดการบาดเจ็บ    
ที่ใบหน้า (Karlson, 2525) ลมชัก (CCEC, 2521) และตาบอด (Huelke,O’Day, and Barhydt, 2525)       
มีการศึกษาอ่ืนที่ท าให้ทราบว่า การบาดเจ็บที่ที่แขน ขา และ ทรวงอกพบได้มากกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจ 
การศึกษาเหล่านี้คือตัวอย่างที่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับมาตรการ แต่เป็นการบันทึกความรุนแรงของปัญหาให้เป็น     
ที่ประจักษ์การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม กลุ่มการวิจัยกลุ่มนี้ ใช้ข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาระบบ 
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  ความปลอดภัยการจราจร ความท้าทายของผู้ศึกษาคือ การแยกแยะให้เห็นอิทธิพลของปัจจัย

หลายๆ อย่างที่มีในเหตุการณ์เดียวกัน การวิเคราะห์ทางสถิติแบบพหุปัจจัย (multivariatestatistical 
method) เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเรื่องแหล่งข้อมูลในระยะเริ่มแรกเช่นกัน     
การวิจัยมีฐานข้อมูลจาก National Safety Council and state transportation departments (NSC) 
ข้อมูลการตายนั้นถือว่าเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลการบาดเจ็บและปัจจัยอ่ืนๆ เชื่อถือได้น้อย ทั้งนี้เพราะ รายละเอียด
การเก็บข้อมูลของต ารวจแตกต่างกันไป และเนื้อหาขึ้นกับความสนใจส่วนตัวต ารวจของผู้เก็บข้อมูลด้วยแม้
ข้อมูลมีความจ ากัด แต่ก็มีความก้าวหน้าในช่วงปลายทศวรรษ 1980s โดย NationalHighway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) ได้สร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมาหลายฐาน TheFatal Accident Reporting System 
(FARS) เป็นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บันทึกอุบัติเหตุจราจรที่ท าให้มีคนตายทุกเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา The National AccidentSampling System (NASS) ก่อตั้ง พ.ศ. 2522 เป็นระบบ
ที่สุ่มเหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศจากที่มีประมาณ 15,000 ครั้ง ต่อปี ให้มีความเป็นตัวแทนได้เป็นอย่างดี 
และอีกระบบคือ NationCrash Severity Study (NCSS) ซึ่งเป็นการสอบสวนอุบัติเหตุยานยนต์ 7,000 รายที่เกิด 
ในเขตเมือง 7 พ้ืนที่ ระหว่างปี 2520 – 22 โดยมีข้อมูลความเร็วก่อนชน ความเสียหายของยานยนต์ และชนิด
ของการบาดเจ็บที่เกิดกับผู้ใช้ยานยนต์ ระบบต่างๆที่กล่าวมา โดยเฉพาะ FARS ได้ท าให้มีการศึกษาโดยใช้
วิธีการทางสถิติเป็นจ านวนมหาศาลปัจจัยจากคน การศึกษาปัจจัยกลุ่มนี้เน้นเรื่อง “พฤติกรรมที่เสี่ยง” ทั้งหลาย 
และปัจจัยอ่ืนๆที่อาจท านายระดับความเสี่ยง ปัจจัยทั้งหลายรวมถึง การขับรถในช่องทาง (lane keeping) การเว้น
ระยะห่างระหว่างคันรถ ความเร็ว ปฏิกิริยาของคนขับต่อสัญญาณจราจร และอ่ืน ๆ แต่การศึกษากลุ่มนี้ไม่ได้
ให้ผลในแง่การสร้างมาตรการ ส่วนใหญ่จะเพียงทดสอบทฤษฎีทางพฤติกรรม และประยุกต์สื่อที่สามารถน าไป
ถ่ายทอดแก่คนขับให้รู้ว่าเมื่อใดที่การขับของเขาก าลังเกินขีดจ ากัดที่ควรจะเป็นการมองเห็นของคนขับ เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่มีการศึกษากันมาก เช่น ความบกพร่องทางสายตาของคนขับ การมองเห็นในเวลากลางคืน หรือ
แม้แต่ข้อค้นพบที่ว่า ป้ายหยุดที่ทางแยกท าให้คนขับลดความระมัดระวังเวลาจะเลี้ยว การมองย้อนแสงจ้าจาก
ไฟหน้ารถคันที่สวนทาง เป็นต้นปัจจัยที่ศึกษาอ่ืนๆ เช่น ความรวดเร็วของปฏิกิริยาของคนขับรถในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ พฤติกรรมการข้ามถนนของเด็ก เป็นต้น  ชีวกลศาสตร์ มีการศึกษาทั้งจาก
อุบัติเหตุจริง และการทดลองกับหุ่น ท าให้เกิดสิ่งต่อไปนี้  
 1)   ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายเทของแรง และความเร่ง  
 2)   ความรู้เกี่ยวกับความทนทานของร่างกายต่อพลังงานระดับต่างๆ  
 3)   การใช้หุ่นทดสอบแรงเชิงกล 
 4)   ความรู้เรื่องการกระจายของแรงในการชนจริง เช่น การชนประสานงาน การชนจากด้านข้าง 
เป็นต้น 
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การพัฒนามาตรการและการประเมินผล 
  ใช้ Haddon’s matrix (คิดค้นมาตั้งแต่ 1960s) ที่แบ่งการบาดเจ็บเป็น 3 ระยะ คือ precrash,crash, 
และ post-crash ในขณะเดียวกันได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ คน  ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม     
ซึ่งบางครั้งมีการแยกพิจารณาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ เพ่ือให้เห็นปัจจัยได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ได้กล่าวไปในรายงานฉบับนี้ตั้งแต่ต้นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ ณ ปี 2531 ซึ่งเห็นตรงกันว่า 
ปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการที่มีผลต่อการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน คือ ความง่วงหรือความมึนเมา
ของคนขับยานยนต์การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และความเร็วเกินก าหนดจะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นยังไม่เน้น
เรื่องหมวกนิรภัยมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะจักรยานยนต์ในสหรัฐอเมริกามีไม่มาก การตายของผู้ใช้
จักรยานยนต์มีประมาณ 5-10% ของการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนทั้งหมดเท่านั้น แต่ในระยะเวลา
ต่อมา ก็ได้ยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลของหมวกนิรภัยเช่นกันมาตรการส าคัญที่เกิดขึ้น มีทั้งเรื่อง 
alcohol, เข็มขัดนิรภัย, และจ ากัดความเร็ว นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังมีมาตรการถอนงบประมาณซ่อมบ ารุง
ถนนในรัฐที่ไม่บังคับใช้กฎหมายก าหนดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน 55 ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นต้น ช่วงทศวรรษ 1980s 
มีการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยการจราจรในสหรัฐอเมริกาสูงมาก เช่น การลุกขึ้นรวมตัวของแม่ที่ลูก
ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากคนขับเมา (Mother Against Drunk Driving (MADD)) กฎหมายเก้าอ้ีในรถส าหรับเด็ก 
และนวัตกรรมของบริษัทยานยนต์ความจ าเป็นในการวิจัยเชิงประเมินผลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะ นั่นจะเป็นการ
พิสูจน์ว่ามาตรการใดควรใช้ หรือควรปรับปรุงด้านใด ความยากในการท าวิจัยด้านนี้มีหลายประเด็น ในภาพรวม
ได้มีข้อพิจารณากลไกของ evaluation research ในเวลานั้น เป็นดังนี้  เลือกมาตรการที่จะศึกษา  เลือกวิธีวัดผล 
(outcome) เก็บข้อมูล เลือกวิธีวิเคราะห์ 

  แนวทางการเลือกมาตรการจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้ในประเทศ 
Fujuoh (49) ได้เสนอแนวทางการพิจารณามาตรการที่เคยใช้ในประเทศรายได้สูง เพ่ือน ามาใช้ในประเทศ
รายได้ปานกลางและต่ า โดยพิจารณา ประสิทธิผล ต้นทุน ความเป็นไปได้ และความยั่งยืน  

  ประเด็นการศึกษาวิจัย (จาก World report on road traffic injury prevention (2)) 
  มาตรการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งหมด ล้วนมาจากการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ส่วนใหญ่ของการศึกษาเกิดข้ึนในประเทศรายได้สูง การวิจัยที่ควรให้ความส าคัญ ทั้งในการค้นหา
มาตรการใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือเพ่ือปรับใช้มาตรการที่เคยมีที่อ่ืนใช้มาก่อน ได้แก่ 
 - ศึกษาทดลองมาตรการที่ใช้ในต่างประเทศมาก่อน โดยศึกษาความเหมาะสม และแนวทางการ
ปรับใช้ในประเทศรายได้ต่ าและปานกลาง และโดยเฉพาอย่างยิ่ง พัฒนามาตรฐานการออกแบบและแนวทาง      
การสร้างถนนระหว่างเมืองที่รวมการขนส่งหลายชนิด 
 - พัฒนารูปแบบการสร้างรถให้มีกันชน และส่วนหน้าของรถที่ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดการชนคน 
หรือยานพาหนะสองล้อ 
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 - พัฒนาจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และพัฒนาหมวกนิรภัยให้เบา และระบาย
อากาศมากขึ้น 
 - พัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิผลของชุดมาตรการ และหาว่า การผสมผสานมาตรการใดที่ให้
ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด 
 - พัฒนาวิธีการช่วยเหลือหลังการบาดเจ็บที่ต้นทุนต่ า และเหมาะสมกับประเทศรายได้ต่ าและปานกลาง 
รวมถึง พัฒนาความเข้าใจและการดูแลรักษาการบาดเจ็บที่ศีรษะ  

- พัฒนายุทธศาสตร์ที่ใช้กับประเทศรายได้สูง ในการลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง และลดอันตราย
จากความแตกต่างระหว่างยานพาหนะที่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 

  การควบคุมป้องกันการบาดเจ็บของประเทศไทย 
  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นสาเหตุการตายส าคัญที่เพ่ิมขนาดขึ้นเรื่อยมานาน
หลายปี มีบางช่วงที่อัตราตายลดลงบ้าง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า อัตราตายลดลงในช่วงที่ประเทศประสบภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ ดังรูปที่ 18 อย่างไรก็ตามการลดลงของการตายอาจมีผลของมาตรการอยู่บ้าง เช่น เมื่อพิจารณากับ 
การเน้นหนักมาตรการต่างๆ แล้ว พบว่า ปี 2536 (ค.ศ. 1993) มีการเน้นหนักเรื่องหมวกนิรภัยของผู้ใช้
จักรยานยนต์ โดยเริ่มมีกฎหมายหมวกนิรภัยบังคับใช้ในกรุงเทพฯ และ พ.ศ. 2539 (1996) จึงมีการขยายบังคับ
ใช้ทั่วประเทศ อัตราตายไม่ลดลงในช่วงปี2536 -2538 แต่ในปี 2539 อัตราตายเริ่มลดลง ในปี 2539 มีการเน้นหนัก
มาตรการเรื่องเข็มขัดนิรภัย อัตราตายยังลดลงต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มีมาตรการ 
เรื่องเมาไม่ขับเพ่ิมเข้ามา แต่อัตราตายกลับเพ่ิมสูงขึ้นและเมื่อพิจารณาข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จะพบว่า     
อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ยังอยู่ในระดับที่ต่ ามากประเทศไทย    
มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การสวมหมวกนิรภัย
และเข็มขัดนิรภัยยังต่ า  การจะควบคุมปัญหาอุบัติเหตุจราจรจึงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ  
แหล่งที่มา : Ministry of public Health, Thailand Health Profile 1997 – 1998 ; available from  
www.police.go.th 

  ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันการบาดเจ็บของประเทศไทย 
  ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นภายใต้ส านักนายก รัฐมนตรี เมื่อเดือนมกราคม 2546 
โดยมีการประสานความร่วมมือจากกระทรวง มหาดไทย  คมนาคม สาธารณสุข  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณาและตัดสินใจแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 2. น าเสนอประเด็นต่อผู้บริหารและองค์คณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งเสริม และ สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 3. อ านวยการ สั่งการ เร่งรัดก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและ
ประสานความร่วมมือเพ่ือให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. พิจารณาข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชนทราบและเข้าใจ 
เพ่ือให้เกิดการมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรนอกจากนี้ ศูนย์อ านวยความปลอดภัย
ทางถนน ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของ
ประเทศเป็น 5 ด้านคือ 
  1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
  2. ด้านการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 
  3. ด้านวิศวกรรมจราจร 
  4. ด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  5. ด้านการประเมินผลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

  ปัจจัยจากคน 
  ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีการเก็บข้อมูลปัจจัยจากคน คือ 
การดื่มแอลกอฮอล์ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งพอจะติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่การส ารวจจากยานพาหนะในท้องถนนยังเป็นสิ่งส าคัญที่ควรน ามาเปรียบเทียบแนวโน้มเป็นระยะๆ เช่น การส ารวจ
การใช้หมวกนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจากการสังเกตข้างถนน เป็นต้น  ประเด็นการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น 
ปัจจุบันยังไม่มีข้อกฎหมายที่อ านวยให้เจาะเลือดตรวจทุกรายในกรณีอุบัติเหตุจราจร ท าให้ท าได้เพียงการสัมภาษณ์
และสังเกต ถ้าส านักระบาดวิทยาจะพัฒนาการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรอาจต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงจุดนี้     
และหาทางพัฒนาไปสู่การตรวจทุกรายต่อไป การวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการหาความชุกของผู้ขับขี่ยานยนต์ที่มี
ระดับแอลกอฮอล์เกินก าหนดอาจเป็นการเริ่มที่ดี อาจเลือกท าในพ้ืนที่ที่มีนักวิจัยและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต ารวจประเด็นผลกระทบจากยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั้น ในระดับนานาชาติเริ่มให้ความส าคัญ
แต่ถ้าเปรียบเทียบผลกระทบในประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยยังไม่พร้อมเพียงพอ และเรายังมีปัจจัยอ่ืนที่วัดได้
ง่ายกว่า และมีผลกระทบมาก เช่นที่กล่าวมาข้างต้น กรมควบคุมโรคอาจจะยังไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้ในระยะสั้น 

  ปัจจัยจากยานพาหนะ 
ความรู้ในแง่ทฤษฎีที่ศึกษาในต่างประเทศมีค าอธิบายปัจจัยทางยานพาหนะพอสมควรการศึกษา

ในประเทศไทยโดยใช้การสอบสวนอุบัติเหตุอาจให้ข้อมูลเหล่านี้ได้ แต่ควรไม่ลืมว่า ปัจจัยจากคนเป็นสาเหตุ
หลัก การเสนอแนะในการแก้ไขยานพาหนะส่วนหนึ่งท าได้ เช่น การซ่อมบ ารุงเป็นต้น แต่การเปลี่ยนแปลงอ่ืน
อาจท าได้ยาก เช่น การออกแบบจักรยานยนต์ หรือ การจ ากัดการน าเข้าจักรยานยนต์ เป็นต้น 

  ปัจจัยจากถนนและสิ่งแวดล้อม 
อาจท าแง่การสอบสวนอุบัติเหตุ ซึ่งต้องสร้างบุคลากรสาธารณสุขที่จะท าการสอบสวนให้มีความรู้

ด้านวิศวกรรมจราจรมากข้ึนก่อน จึงจะได้ประโยชน์มากแต่หากพิจารณาเจ้าภาพอ่ืน เช่น กระทรวงคมนาคม   
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มีข้อมูลจุดอันตรายทั่วประเทศ กรมควบคุมโรคอาจเสนอแนะให้พื้นที่รับรู้ และติดตามการแก้ไขปรับปรุง หรือติดตาม
ปัญหาว่าเกิดจากจุดอันตรายลดลงหรือไม่ นั่นก็อาจเพียงพอในการเริ่มต้นแล้ว 
               ศิริอัมพร เอ่ียมงาม  ท าวิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงหบ์ุรี จังหวัดสิงห์บุรี   
               สรุปผลวิจัย พบว่า ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ก่อนการทดลอง คะแนน
เฉลี่ยด้านความรู้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง   
มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
               เจตคติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยด้านเจตคติ สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย
ด้านเจตคติสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ย
ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า         
หลังการทดลองกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ย
ด้านการรับรู้ความรุนแรง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความรุนแรงสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความ
รุนแรงก่อนและหลังการทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  
   การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ย
ด้านการรับรู้ประโยชน์ ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ประโยชน์สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ประโยชน์ ก่อนและหลัง
การทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  
   การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ย
ด้านการรับรู้อุปสรรค ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้อุปสรรค สูงกว่าก่อน การทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมี 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้อุปสรรค ก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  
  ปัจจัยเอื้อในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัย
เอ้ือระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยเอ้ือ สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยเอ้ือก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยเอ้ือสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
          ปัจจัยเสริมในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยด้าน
ปัจจัยเสริม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน   หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยเสริม สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยเสริม ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน  
          พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยด้าน
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน  หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุสูงกว่าก่อน
การทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส าหรับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  
   ชญานิศ ลือวานิช  วิจัย เรื่อง โครงสร้างทางสังคมกับปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรใน
จังหวัดภาคใต้  ผลการวิจัย พบว่า เงื่อนไขส าคัญที่มีผลต่อปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรพบว่ามี 4 
เงื่อนไข คือ   
  1) คน ประกอบด้วย พฤติกรรม ความรู้กฎจราจรมีน้อย ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหามีน้อย    
  2) มาตรการควบคุม/กฎหมาย ประกอบด้วย วิธีการได้มา ซึ่งใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ การถูก
จับกุมและความไม่รุนแรงของโทษ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบเมื่อ
เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร   
  3) เวลา   
  4) สถานที่ ประกอบด้วย ปัญหาทางด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม การใช้สัญญาณไฟจราจรแบบ
ไฟกระพริบ สภาพถนนที่ขรุขระจ านวนรถมาก 
 
 



       
     

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

     การเกิดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ใน เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า            
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  และเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  
(Survey  Reseach)  แบบตัดขวาง (Cross – Sectional  Studies) เชิงพรรณา (Descriptive Reseach)  
โดยเก็บโดยการออก ไปศึกษาเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาวันท่ี  มกราคม  ถึง กุมภาพันธ์ 2561  เพียงครั้งเดียว  
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 โดยผู้ศึกษาได้อาศัยเอาระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เพื่อได้ประโยชน์ต่อการตอบปัญหาท่ีศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม  ส าหรับระเบียบวีธีวิจัยในบทนี้ได้แบ่งหัวข้อออกเป็นดังต่อไปนี้ 
              1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
          ประชากร   คือ  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  จ านวน  5,481 คน (ข้อมูล 
กรมการปกครอง ณ วันท่ี  6 ธันวาคม 2560)  
         กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของ  Taro Yamane'   ได้ จ านวนตัวอย่าง  373 ตัวอย่าง  
 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากจ านวนประชากร  ด้วยวิธีการ
ค านวณโดยใช้สูตรของ  Yamane'  ดังนี้  

n  =                 N 
    1 + N(e2)  
 เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
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 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 หรือ 0.05  ดังมีผลการ
ค านวณได้ดังนี้ 
                       n =       5,481  

  1 + 5,481 (0.05)2  
            ขนาดตัวอย่าง =      372.79  คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  การสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling)  โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ หรือการสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling) 
คือ การสุ่มโดยแยกประชากรออกเป็นประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมี  จ านวน  9  หมู่บ้าน  ตามสัดส่วนประชากร   คือ 
 
ล าดับ

ที่ 
หมู่บ้าน ชาย หญิง 

1 หมู่ท่ี 8 ไผ ่ 20 20 
2 หมู่ท่ี 9 ถนนทอง 20 20 
3 หมู่ท่ี 10 เมืองใหม่ 21 20 
4 หมู่ท่ี 11 ดงเย็น 21 21 
5 หมู่ท่ี 12 โคกหอม 21 21 
6 หมู่ท่ี 13 หนองกุลา 21 21 
7 หมู่ท่ี 16 นครกบินทร์ 21 21 
8 หมู่ท่ี 17 โนนคูณ 21 21 
9 หมู่ท่ี 20 ถนนทองสอง 21 21 
 รวมท้ังสิ้น 187 186 
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ส่วนในการเก็บข้อมูล ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความไม่น่าจะเป็น (Non Probability 

Sampling)  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ท่ีได้ท าการสุ่มตัวอย่างไว้ รวม  373  ชุด 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การทดสอบแบบสอบถาม    
               การสร้างแบบสอบถามท่ีดี นอกจากการปรับแต่งข้อความจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
หลายๆฝ่ายช่วยกันในการปรับแก้แล้วยังต้องมีการทดสอบแบบสอบถาม  (Pretest)  จากกลุ่มท่ี
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่า แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น มีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไร  
ในการนี้จึงได้ท าการ Pretest แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด จากประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง แต่มิใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการทดสอบครั้งนี้ก าหนดประชากรทดสอบท่ี
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ค่า IOC มากกว่า 0.66 ทุกข้อ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  data)  ได้จากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน   373  ชุด   
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ   (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมจาก 

เอกสารทางราชการ   หนังสือ ผลการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
               ในการศึกษาอิสระครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลัง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive  Statistics)  โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage)    วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆจากการ
ขับขี่  และปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   ส่วนการทดสอบสมมติฐาน  ใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  
Statistics)  ได้แก่ ค่า t-test และ F-test 
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ตารางการใช้สถิติในการศึกษาอิสระ 
 
ล าดับ เนื้อหา สถิติที่ใช้ 

1 ปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ   
รายได้   

ค่าร้อยละ 

2 ปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่   ได้แก่  การขับขี่ระหว่างมึนเมา  
ความ บกพร่องในการขับขี่  และ การใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะขับขี ่

x   ,  S.D. 

3 ปัจจัยจากยานพาหนะ ได้แก่  เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์   x   ,  S.D. 
4 ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภาพถนน   ทางโค้ง  

และ   การไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
x   ,  S.D. 

5 ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า 

x   ,  S.D. 

6 การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรต้น คือ เพศ t-test 
7 การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรต้นจากปัจจัยอื่นๆ F-test 

 



 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561  
 ตอนที่ 1  ข้อมูล  ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ และยานพาหนะสิ่งแวดล้อม 
             ตอนที่ 3  ทดสอบสมมติฐาน 

             ในการศึกษาอิสระคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descniptive  Statistics) โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage) วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆจาการขบัข่ี  และปัจจยัการ
เกิดอุบติัเหตุ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามพบว่า  

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
 
เพศ (N = 400) 

  

ชาย 200 50.0 
หญิง 200 50.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุ (N = 400)   

20-24 ปี 58 15.5 
25-29 ปี 60 16.1 
30-34 ปี 56 15.0 
35-39 ปี 90 24.1 
40 -44 ปี 46 12.3 
45 ปี ขึ้นไป 63 16.9 

ระดับการศึกษา (N = 400)   
ประถมศึกษา 30 8 
มัธยมต้น 92 24.7 
มัธยมปลาย/ปวช. 65 17.4 
อนุปริญญา/ปวส. 98 26.3 
ปริญญาตรี 85 22.8 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 0.8 

อาชีพ   
ค้าขาย 71 19.0 
เกษตรกรรรม 52 13.9 
พนักงานบริษัทเอกชน 99 26.5 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 50 13.4 
รับจ้าง 6 1.6 
อ่ืนๆ 95 25.5 

   
รายได้ต่อเดือน (N = 400)   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 161 43.2 
10,001-15,000 บาท 166 44.5 
15,001-20,000 บาท 44 11.8 
20,000 บาท ขึ้นไป 2 0.5 

  จากตาราง พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 373 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  
187 ราย  คิดเป็นร้อยละ 50.1  รองลงมาเป็นเพศชาย  จ านวน  186 ราย  คิดเป็นร้อยละ 49.9 
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  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามากที่สุดอายุระหว่าง 35-39 ปี จ านวน 90  ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.1 และอายุ  40-44  ปี  มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน  46  ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.3 
  การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 98 ราย  คิดเป็น ร้อยละ26.3  รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยม
ต้น จ านวน 92 ราย   คิดเป็น ร้อยละ 24.7  และปริญญาตรี,  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท หรือสูงกว่ามี จ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน มีจ านวน 99 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 26.5  รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ  มีจ านวน 95  ราย  คิดเป็นร้อยละ25.5  และอาชีพค้าขาย        
มีจ านวนน้อยที่สุด  จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ1.6   
  รายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน  
166 ราย  คิดเป็นร้อยละ 44.5  รองลงมา  มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน  161 ราย  คิดเป็นร้อยละ 43.2 
และ มีรายได ้20,000 บาท ขึ้นไป  มีจ านวนน้อยที่สุดคือ  2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.5  

ตอนที่ 2   การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ 
   ข้อเลือกตอบของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ดังนี้ 
                      มากที่สุด   มีค่า      5    คะแนน 
                      มาก   มีค่า      4    คะแนน 
                      ปานกลาง  มีค่า      3    คะแนน 
                      น้อย   มีค่า      2    คะแนน 
                      น้อยที่สุด  มีค่า      1    คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมาย  
            จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจะแบ่งเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็น  5  ระดับ  โดยวิธีการดังนี้ 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 =  0.8 
                                 จ านวนชั้น                              5     
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว   สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้  ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในการเกี่ยวกับพฤติกรรม
การขับขี่ในระดับต่ ามาก 
               ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับข่ีในระดับต่ า 
 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับข่ีในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับข่ีในระดับสูง 
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 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับข่ีในระดับสูงมาก 

ตารางท่ี 4.2   ปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่ (ขับขี่ขณะมึนเมากลางคืน>กลางวัน) 
 

มึนเมา 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

S.D. ระดับความเห็น 

ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา 
กลางวัน      3.19 1.41 

 
ปานกลาง 

ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา 
กลางคืน 3.91 1.09 

 
สูง 

ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 2 ล้อ 4.07 .95 สูง 
ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 4 ล้อ 3.98 1.21 สูง 
ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ 4.16 .85 สูง 
ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน 4.16 .86 สูง 

ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลียจาก 
การท างาน     4.18 .82 

 
สูง 

ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย 3.96 .96 สูง 
ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
1-2 ครั้ง 4.05 .93 

 
สูง 

ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 3-4 ครั้ง 4.04 .98 สูง 

รวมเฉลี่ย 3.97 .47 สูง 
 
               จากตาราง พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย จากตัวผู้ขับขี่         
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง    (x  =  3.97 )    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับสูง 9 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลียจากการท างาน  ( x  =  4.18)  
ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ  ( x  =  4.16)  ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน ( x  =  4.16)  ประเภทรถที่
ท่านขับขี่รถ 2 ล้อ ( x  =  4.07) ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 1-2 ครั้ง ( x  =  4.05)             
ท่านเคยใช้โทรศพัท์มือถือในขณะขับรถ 3-4 ครั้ง ( x  =  4.04) ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถ 4 ล้อ  ( x  =  3.ท่าน
เคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย (x  =  3.96 ) ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางคืน (x  =  3.91 ) และ
มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คอื ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวัน  (x  =  3.19 )   



  บทท่ี  5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
           การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ เป็นการศึกษา เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561ก าหนด วัตถุประสงค์ไว้  2 ประการ คือ 

   1. เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 

   2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชากรจังหวัดปราจีนบุรี  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จ านวน 
373 คน การสุ่มตัวอย่างการวิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ 
หรือการสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling)  

                ผูว้จิยัน ำแบบสอบถำมดงักล่ำว มำท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS  for  Windows 
วิเครำะห์ขอ้มูลค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ส ำหรับขอ้มูลเชิงปริมำณโดยสถิติพรรณนำ (Descript  Statistics) เพื่อบรรยำย
ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล  ใช้ค่ำร้อยละ  และค่ำเฉล่ีย  และสถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ท ำกำรวิเครำะห์   
เพื่อหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตำม  โดยใชค้่ำ t-test และ F-test  สำมำรถสรุปผล    
กำรคึกษำได ้ดงัน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 373 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 187 ราย คิดเป็นร้อยละ  50.1  
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.9 
  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามากที่สุดอายุระหว่าง 35-39 ปี จ านวน 90  ราย คิดเป็นร้อยละ 24.1 
และอายุ  40-44  ปี  มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน  46  ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.3 
  การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 98 ราย คิดเป็น ร้อยละ26.3  รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมต้น 
จ านวน 92 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 24.7  และปริญญาตรี,  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.), ปริญญาโท หรือสูงกว่ามี จ านวนน้อยที่สุด มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน มีจ านวน 99 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 26.5  รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ  มีจ านวน 95  ราย  คิดเป็นร้อยละ25.5  และอาชีพค้าขาย        
มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ1.6   
  รายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน  
166 ราย  คิดเป็นร้อยละ 44.5  รองลงมา  มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน  161 ราย  คิดเป็นร้อยละ 
43.2 และ มีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป  มีจ านวนน้อยที่สุดคือ  2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.5 



    
40 

 
 

2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการขับข่ี   ยานพาหนะสิ่งแวดล้อม  และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ 
               ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย จากตัวผู้ขับขี่ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง ( x  =  3.97 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับสูง 9 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ คือ ท่านเคยขับข่ีรถ ในขณะอ่อนเพลียจากการท างาน ( x  =  4.18) ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ                   
( x  =  4.16)  ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน ( x  =  4.16)  ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 2 ล้อ ( x  =  4.07) 
ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 1-2 ครั้ง (x  =  4.05) ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ 3-4 ครั้ง 
(x  =  4.04) ประเภทรถที่ท่านขับขี่  รถ 4 ล้อ  (x  =  3.98 ) ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย (x  =  3.96 ) 
ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางคืน ( x  =  3.91 ) และมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ               
ปานกลาง 1 ด้าน คือ ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวัน ( x  =  3.19 )   
                ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับยานพาหนะมีความคิดเห็น อยู่ในระดับสูง   
( x  =  3.86 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับสูง 4  ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  คือ  ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหา เครื่องยนต์ดับ  ( x  =  4.15 )  ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบ
ปัญหาระบบ เบรกบกพร่อง  ( x  =  4.12 ) ท่านเคยขับขี่รถแล้ว ประสบปัญหา ยางรั่ว ( x  =  3.88 )                        
ท่านเคยขับขี่รถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์สะดุด/เดินไม่เรียบ (x  =  3.86  )  และมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  
1 ด้าน คือ ท่านเคยขับขี่รถแล้ว ประสบปัญหาไฟสัญญาณ ขัดข้อง ( x  =  3.30  )   
               ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง   
( x  =  3.71 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับสูง 2  ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  คือ  ท่านเคยขับขี่ผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร   ( x  =  4..04 )  ท่านเคยขับขี่สภาพถนนที่ไม่ดี 
เช่น เป็นหลุมบ่อโคลน หรือน้ าขัง ( x  = 3.98 ) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ด้าน คือ                  
ท่านเคยขับขี่ในสภาพที่ทางโค้งไม่รับกับการขับข่ี เช่น โค้งหักศอก ( x  =  3.13  )   
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า    
  สมมติฐานที่ 1  เพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 2   อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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  สมมติฐานที่ 3   ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  สมมติฐานที่ 4   อาชีพแตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  

  สมมติฐานที่ 5 ระดับรายได้ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  สมมติฐานที่ 6  อายุ   มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง ด้านปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่   ดังกล่าวข้างต้นเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีการ LSD  พบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดังต่อไปนี้  ในช่วงอายุ 20- 24 ปี , 25 – 29 ปี , 30 – 
34 ปี และ 40 – 44 ปี  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 อยู่ใน ระดับสูงกว่า อายุ มากกว่า 45 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   

อภิปรายผล 
               จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะตอบในเรื่องพฤติกรรมการขับขี่หรือ
ปัจจัยจากการขับขี่และปัจจัยจากยานพานะและสิ่งแวดล้อม ในระดับสูง แตอุ่บัติเหตุก็เกดิได้ตลอดเวลา แสดง
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องหาวิธีที่จะท าให้ประชากร
ส่วนใหญ่ มีความระมัดระวังในการขับข่ี และมีแนวความคิดในการเกิดอุบัติเหตุ  
               ในเรื่องพฤติกรรมการขับขี่หรือปัจจัยจากการขับขี่ ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องท่านเคยขับขี่ระหว่าง
มึนเมา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด  ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด แสดงว่าประชาชนอาจให้
ความสนใจในเรื่องการรณรงค์เมาไม่ขับ ซึ่งมีทั้งการรณรงค์ภาครัฐและองค์กรเอกชนมากขึ้น  ท าให้การขับขี่
ระหว่างมึนเมาน้อย  ส่วนการที่ขับขี่ขณะมีสภาพร่างกายไม่พร้อม อาจจะเป็นเพราะนิสัยคนไทยยังติดท าอะไร
ง่ายๆ  คิดว่า เรื่องแค่นี้ ไม่เป็นไร  ท าให้เกิดการขับขี่ขณะมีสภาพร่างกายไม่พร้อม ยังมีอยู่ในสังคมไทย 
               ในเรื่องระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับยานพาหนะ เรื่องท่านเคยขับขี่รถ แล้ว
ประสบปัญหาไฟสัญญาณ ขัดข้อง  แต่มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ในระดับน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รัฐบาลให้ความใส่ใจ
ในการจัดระเบียบสัญญาณไฟ ค่อนข้างดี  ท าให้ไม่เกิดปัญหา 
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               ในเรื่องระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวสิ่งแวดล้อม  เรื่องท่านเคยขับขี่ในสภาพที่
ทางโค้งไม่รับกับการขับขี่   เช่น  โค้งหักศอก   มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ  อาจเป็นเพราะผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการ
ใช้เส้นทางโค้ง 

จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล คือ  เพศที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 แตกต่างกัน   
แสดงว่าเพศชายมีระดับความคิดเห็น สูงกว่าเพศหญิง  อาจเป็นเพราะในการขับขี่ยานพาหนะ เพศหญิงจะมี
การตัดสินใจช้ากว่าเพศชาย อาจท าให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561  แตกต่างกัน 

จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล อ่ืน คือ  อายุ  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561  แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่ง ไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า  อายุมีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ การเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากตัวคน  และการกระท าแต่ละตัวบุคคล
คล้ายคลึงกับ ผลการวิจัยของ  ศิริอัมพร เอ่ียมงาม  ที่วิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า  ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ  ไม่มีความแตกต่างกัน   

  จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นปัจจัยจากตัวผู้ขับขี่ ความคิดเห็นจากปัจจัยจากยานพาหนะ  
และความคิดเห็นด้านปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ น่าจะมีสาเหตุมา
จาก การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคล และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี  ซึ่งตรงกับ   ชญานิศ ลือวานิช  ที่วิจัย 
เรื่อง โครงสร้างทางสังคมกับปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภาคใต้  ผลการ วิจัย พบว่า 
เงื่อนไขส าคัญท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน  พบว่ามี 4 เงื่อนไข คือ   

 1) คน ประกอบด้วย พฤติกรรม ความรู้กฎจราจรมีน้อย ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหามีน้อย    

2)  มาตรการควบคุม/กฎหมาย ประกอบด้วย วิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์   
การถูกจับกุมและความไม่รุนแรงของโทษ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร   

  3) เวลาประกอบด้วยการขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 
          4) สถานที่ ประกอบด้วย ปัญหาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้สัญญาณไฟจราจรแบบ

ไฟกระพริบ สภาพถนนที่ขรุขระ จ านวนรถมาก   
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1. ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ทางหักศอกให้ดีขึ้น 
2. ควรมีการรณรงค์การเมาไม่ขับอย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงการสัญญาณไฟจราจรให้สมบูรณ์  
4. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
5. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่ภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหาและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน 
3. ควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
4. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัญหาและการแก้ไข  ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุทางถนน 



 

 

                 

แบบสอบถาม                                                  
 เร่ือง  ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  

 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 
: กรณีศึกษา ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

ค าชี้แจง 
      1.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพ่ือใช้ประโยชน์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดนโยบายและแก้ไขปัหหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลกบินทร์บุรี ต่อไป 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย 
        ตอนที่ 1  ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะสิ่งแวดล้อม 
  ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามความเห็นที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
                    
 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ส าหรับผู้วิจัย 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

เพศ 
  1.  ชาย                                 2.  หหิง 
 
อายุ 
  1.  20-24 ปี      2.  25-29 ปี 
  3.  30-34 ปี      4.  35-39 ปี 
  5.  40-44 ปี      6.  45 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา    
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  4.  อนุปริหหา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
  5.  ปริหหาตรี  
  6.  ปริหหาโท หรือสูงกว่า 
อาชีพ 
  1. รับจ้าง       2.  เกษตรกรรม 
  3.  เอกชน      4.  รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
  5. ค้าขาย       6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
รายได้ต่อเดือน 
  1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท    2.  10,001-15,000 บาท 
  3.  15,001-20,000 บาท    4.  มากกว่า 20,001 บาท 

 
 1 

 
 
 2 

 
 
 3 

 
 

 
 
 
 
 4 

 
 
 
 5 

 

 
                           

 



 

 

ตอนที ่2 
แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเป็นจริงที่ท่านมีความรู้ 
      ข้อค าถามต่อไปนี้ต้องการทราบพฤติกรรมการขับขี่ของท่าน  โดยมีค าถามให้ท่านเลือกแสดง 
ความคิดเห็น 5  ประการดังนี้ 
  มากที่สุด หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยมาก 
  มาก  หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยๆ 
              ปานกลาง หมายความว่า ท่านปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
  น้อย  หมายความว่า ท่านปฏิบัติน้อยมาก เป็นบางครั้ง 
  น้อยที่สุด หมายความว่า ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย        

การปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ มากที ่

สุด 
    (5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 
   (2) 

น้อย
ที่สุด 
   (1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่       
1. ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา  
    กลางวัน 

      A1 

2. ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา 
กลางคืน 

      A2 

3. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถ 2 ล้อ       A3 
4. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถ 4 ล้อ       A4 

5. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถอ่ืนๆ       A5 

6. ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน       A6 
7. ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลีย 
    จากการท างาน 

      A7 

8. ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย       A8 
9. ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
    1-2 ครั้ง 

      A9 

10. ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
    3-4 ครั้ง 

      A10 

                         
 



 

 

ตอนที่ 3 
แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

 
 

ปัจจัยท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ มากที่ 

สุด 
    
(5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
   (2) 

น้อย
ที่สุด 
   (1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ       
1.ท่านเคยขับขี่รถขณะที่เครื่องยนต์สะดุด/ 
   เดินไม่เรียบ 

      B1 

2.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหา 
   เครื่อง ยนต์ดับ 

      B2 

3.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหาไฟ 
   สัหหาณขัดข้อง 

      B3 

4.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหาระบบ 
   เบรกขัดข้อง 

      B4 

5.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหา ยางรั่ว       B5 
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม       

1.  ท่านเคยขับข่ีรถผ่านถนนที่สภาพไม่ดีเช่น 
เป็นหลุมบ่อโคลน 

      C1 

2. ท่านเคยขับขี่รถในสภพที่โค้งไม่รับกับการ 
ขับข่ี เช่น โค้งหักศอก 

      C2 

3.  ท่านเคยขับข่ีรถผ่านทางแยกท่ีไม่มีไฟ 
    สัหหาณไฟจราจร 

      C3 

 

 
 
 

              
 

 



 

 

ตอนที่ 4 
 
 ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่    
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561(เรื่องอ่ืนๆ) ...............................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 

 
 
 

1. ชื่อผู้จัดท า   ว่าที่ร.ต.ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์   เลขประจ าตัว  05 

2. ชื่อเรื่อง ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 
    จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 

3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน 

อุบัติเหตุน ามาซึ่งความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันประเทศไทย มีการบาดเจ็บ และเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งอุบัติเหตุเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจ และสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกเป็นหนึ่งในปัญหาหลักในระดับต้นๆ ของโลก การพัฒนาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคม ท าให้การสัญจรไปมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลท าให้อุบัติเหตุจราจรทางบก
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และเป็นสาเหตุการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตของประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก    
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558) 

ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้นประกอบไปด้วย คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม 
อุบัติเหตุบางราย เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียว แต่อุบัติเหตุหลายรายเกิดจากปัจจัยร่วม            
มีความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจากความบกพร่องของคนกับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือทั้งคน ถนน และรถร่วมกัน 
การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้
อย่างไร ทั้งก่อนการชน ระหว่างชน และหลังการชนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทั้งใน กทม.และทางจังหวัด  
นอกจากนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการเกิดอุบัติเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ สิ่งกีดขวางทัศนะวิสัยของผู้ขับขี่ 
อาทิ เช่น ป้ายโฆษณา ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสา สะพาน ต้นไม้หรือพุ่มไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างบนผิว
จราจรซึ่งไม่มีสัญญาณ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงเพ่ือเตือนผู้ขับขี่ รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางในเวลากลางคืน 
การติดตั้งแผ่นคอนกรีตกีดขวางเส้นทาง พ้ืนผิวจราจรที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดจนเครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจรที่
บกพร่อง ส าหรับปัจจัยด้านพาหนะส่วนใหญ่เกิดจากขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย 
เบรกหน้า-หลัง และกระจกมองหลัง ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เป็นชายที่มักจะดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ ฝ่าฝืน
สัญญาณจราจร ขับด้วยความเร็วสูง และไม่สวมหมวกนิรภัย 
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    เทศบาลต าบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรี ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี 
ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 58 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 193 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลเมืองเก่าและต าบลกบินทร์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ตารางกิโลเมตร มีการคมนาคม
ทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งมีเส้นทางสายเศรษฐกิจที่ส าคัญ   
ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้า สามารถเดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญๆ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา)      
ซึ่งเป็นถนนที่มีขนาดใหญ่ 16 ช่องทางจราจร มีความสะดวกสบาย หากผู้ใช้รถใช้ถนนจากกรุงเทพมหานคร ที่มีความประสงค์   
จะเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปสู่จังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงนิยมใช้เส้นทางนี้ อีกทั้งมีการตัดผ่าน
ถนนหมายเลข 33 สายสุวรรณศร (ปราจีนบุรี-สระแก้ว) ขนาด 8 ช่องจราจร เป็นถนนที่ตัดผ่านถนนพหลโยธิน  
ที่แยกหินกองจังหวัดสระบุรี ไปสิ้นสุดที่ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เขตแดนอ าเภอปอยเปต ประเทศกัมพูชา 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่ามีจุดตัดผ่านทางหลวงทั้งสองเส้นข้างต้นที่ “สี่แยกสามทหาร” ด้วยเหตุนี้ ท าให้พ้ืนที่
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี มีรถยนต์สัญจรผ่านเขตพ้ืนที่เป็นจ านวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ว่า  มีปัจจัยใด และลักษณะใด ที่มีผล
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้น าเสนอข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3.1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่เขตเทศบาล

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561 
3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพ้ืนที่เขตเทศบาล

ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีปี 2561 

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
5.1 ได้ทราบข้อมูลปัจจัยที่มีผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเทศบาลต าบล

เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี  2561 
5.2 สามารถน าผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาก าหนดเป็นแนวทาง  และวิธีการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา 
6.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีปี 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงพัฒนาการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ศึกษาจึงได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย        
ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 1. ประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 2. เครื่องมือในการวิจัย: การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  



-3- 
 

    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 6.1.1 ประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชน พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เฉพาะทีม่ีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่จริงในช่วงเดือน ธันวาคม  2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 
ซึ่งมจี านวนทั้งสิ้น 5,481 คน ดังตาราง 
ล าดับที ่ หมู่บ้าน ชาย หญิง 

1 หมู่ที่ 8 ไผ่ 969 966 
2 หมู่ที่ 9 ถนนทอง 404 471 
3 หมู่ที่ 10 เมืองใหม่ 176 156 
4 หมู่ที่ 11 ดงเย็น 253 243 
5 หมู่ที่ 12 โคกหอม 176 173 
6 หมู่ที่ 13 หนองกุลา 253 285 
7 หมู่ที่ 16 นครกบินทร์ 298 318 
8 หมู่ที่ 17 โนนคูณ 151 151 
9 หมู่ที่ 20 ถนนทองสอง 21 17 
 รวมทั้งสิ้น 2,701 2,780 

 
เนื่องจากทรัพยากรการวิจัย ทั้งด้านงบประมาณและเวลา ดังนั้นในการวิจัยจึงได้มีการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนประชากรการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีการพิจารณาและ
ก าหนดขั้นตอนในการได้มาดังนี้ 

1. การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น
90% และเนื่องจากประชากรมีจ านวน 5,481 คน สามารถใช้ข้อมูลจากตารางของ Taro Yamane (1967) จึง
ได้ใช้การค านวณ ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ เท่ากับ 98 คน 
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6.1.2 แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน โดยแยกตามเพศ ตามสัดส่วน

ที่เหมาะสม (Proportion) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ หมู่บ้าน ชาย หญิง 

1 หมู่ที่ 8 ไผ่ 17 17 

2 หมู่ที่ 9 ถนนทอง 7 8 

3 หมู่ที่ 10 เมืองใหม่ 3 3 

4 หมู่ที่ 11 ดงเย็น 5 4 

5 หมู่ที่ 12 โคกหอม 3 3 

6 หมู่ที่ 13 หนองกุลา 5 5 

7 หมู่ที่ 16 นครกบินทร์ 5 6 

8 หมู่ที่ 17 โนนคูณ 3 3 

9 หมู่ที่ 20 ถนนทองสอง 1 0 

 รวมทั้งสิ้น 
49 49 

 
          ในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 14 
จ านวน 30 คน จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 
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6.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

                ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2  ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จาก
ประชาชนของ เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 98 ชุด  

 1.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากของ อินเตอร์เน็ท 
หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิงและเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยเครื่องค านวณ  

1.  หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. หาค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
3.  เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ  กับประชาชนของ เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี โดย เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับระดับจิตอาสาโดยเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระ  t-
test และ F-test 

6.2 ขอบเขตการศึกษา  
6.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี  2561 
ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดของเอกอุมา  วิเชียรทอง เป็นหลัก เนื่องจากเป็นมีผลวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใน เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561  

6.2.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาประชาชนของ เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 9 หมู่บ้าน จ านวน  5,481  คน แต่ในการวิจัยจะด าเนินการกับตัวแทนประชากรการวิจัย
จ านวน 98 คน ที่ได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย ภายใต้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยค านึงถึง
ความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

6.2.3 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษา  ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

6.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
     จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา     

ไว้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา : ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560 – 2561 
 
 

ตัวแปรต้น :                 ตัวแปรตาม : 
Independent Variables           Dependent   

Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน:ภูมิหลัง 

 
 
 
 
 
 
การเกิดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บรุ ี
จังหวัดปราจีนบรุีปี 2561 

-  เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 

ปัจจัยผู้ขับขี ่

- การขับขี่ระหว่างมึนเมา   

- ความบกพร่องในการขับขี ่
- การใช้โทรศัพท์มือถอืขณะขับขี่   

ปัจจัยยานพาหนะ 

- เครื่องยนต ์
- อุปกรณ ์

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

- สภาพถนน      
- การไม่มสีัญญาณไฟจราจร   
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7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา  
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม และประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุ หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น 

บาดเจ็บเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือทั้งสองอย่าง 
พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติพ.ศ. 2530 ให้ความหมายว่า " เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด , 

ความบังเอิญ  
 เอกอุมา  วิเชียรทอง :2549 อุบัติเหตุ คือ อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยไม่ได้คาดคิดน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น บาดเจ็บเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระท าที่ไม่
ปลอดภัยหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือท้ังสองอย่าง 

    ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล: อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยมิได้มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยเหตุการณ์ร้ายนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สิน ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
เครื่ องจักรช ารุด  แม้กระทั่ งส่ งผลต่อจิตใจ  ท าให้ขวัญของผู้ประสบภัยหรือผู้ คนรอบข้าง เสียไป              
อุบัติเหตุ ( Accident ) จาก The World Health Organization( WHO ) ให้ความหมายว่า " คือ เหตุการณ์   
ที่เกิดโดยมิได้เกิดจากความตั้งใจกระท าของ บุคคล  และมิได้คาดคิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นจังหวัดใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบ
รวมจังหวัดนครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะที่
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ าระหว่างสงคราม ต่อมาในปีพ.ศ.2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายก
ขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาในการปกครอง
และให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอ าเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้
แยกบางอ าเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 2536 
จนถึงปัจจุบัน  

3. ข้อมูลพ้ืนฐาน เทศบาลต าบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์บุรี ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 58 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
193 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลเมืองเก่าและต าบลกบินทร์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ตาราง
กิโลเมตร มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งมี
เส้นทางสายเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้า สามารถเดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ   
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และประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แบ่งเขตการปกครองเป็นชุมชนได้จ านวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนต ารวจ 
หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 8 ต าบลกบินทร์ ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ 8 
ต าบลเมืองเก่า ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ หมู่ 9, หมู่ 20 ต าบลเมืองเก่าชุมชน 
บ้านเมืองใหม่ หมู่ 10 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านดงเย็น หมู่ 11 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านเนินแห่ หมู่ 12 ต าบลเมืองเก่า 
ชุมชนบ้านหนองกุลา   หมู่ 13 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนนครกบินทร์ หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านเหล่าหลวง 
หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า ชุมชนบ้านโนนคูณ หมู่ 17 ต าบลเมืองเก่าสภาพภูมิประเทศ มีสภาพเป็นเนินสูง ส่วนทาง   
ด้านทิศตะวันตก  เป็นที่ลุ่มน้ าท่วม มีน้ าขังตลอดปีเป็นบางส่วน (ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นเส้นทางการแบ่งทิศ) 

 

 
    ลงชื่อ   ว่าที่ร.ต. 

                                                                     (ทนงศักดิ์  สุวรรณเตมีย์) 

                                                                     นกัศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 14 

      อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก …………………………………………………................……..………….…………………… 
 
 
 

                                      ลงชื่อ ……………………………………………….. 
                                                   (นางสาวหทัยวัลลภ์ มีสมศักดิ์) 

                                                  ผู้อ านวยการโครงการ                                           
                                                  



 

 

     ประวัติผูศ้ึกษา 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล  : ว่าที่ร.ต.ทนงศักดิ์  สุวรรณเตมีย์ 
วัน  เดือน  ปีเกิด : 11  กุมภาพันธ์  2509 
สถานที่เกิด  : โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา  :  - พ.ศ.  2527  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) 
     สาขาช่างเครื่องยนต์และดีเซล  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
   - พ.ศ.  2529  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) 
     สาขาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
   - พ.ศ.  2534  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)  

  สาขาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
- พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ต าแหน่งหน้าที่         - พ.ศ. 2531     เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

- พ.ศ. 2534     จพง.อบรมและฝึกวิชาชีพ 2 กรมศาลเยาวชนและครอบครัว  
-  พ.ศ. 2538     นายช่างเครื่องกล3 สนง.เร่งรัดพัฒนาชนบท 

                                                 - พ.ศ. 2547     นายช่างเครื่องกล 6 ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก 
      ปฏิบัติงานส านักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย    
                                                 - พ.ศ. 2549     นายช่างเครื่องกล 6 ศูนย์ ปภ.เขต 8 ก าแพงเพชร 
        ปฏิบัติงานส านักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย    
                                                  
การงานปัจจุบัน : - พ.ศ. 2558     นายช่างเครื่องกลอาวุโส   

                            ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุร ี
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