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บทคัดยอ: 

การที่จะเขาใจถึงปญหาทางดานอุบัติเหตุทางถนนและผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโดยรวมนั้นจําเปนที่จะตองทําการวิเคราะหมูลคา
การสูญเสียเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  สําหรับประเทศกําลังพัฒนาหลายๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยนั้นมูลคาการสูญเสียเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุมักถูกวิเคราะหดวยวิธีทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งวิธีการนี้ยังมีขอดอยในเรื่องการประเมินมูลคาการสูญเสียต่ํากวาความเปน
จริง  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีความเต็มใจจาย (Willingness To Pay) ในการวิเคราะห ซึ่งวิธีนี้ถูกนํามาใชเพื่อประเมินมูลคาท่ี
คนๆหนึ่งตองจายเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิต  การวิจัยครั้งนี้ยังนําวิธี Contingent Valuation มาเปนวิธีการเพื่อหาคาความเต็มใจ
จาย (Willingness To Pay) ของผูตอบแบบสอบถาม การวิจัยนี้มุงเนนกลุมเปาหมายคือการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต โดย
วิเคราะหจากผูขับขี่รถจักรยานยนตจํานวน 1,015 คนในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามูลคาชีวิต (Value 
Of Statistical Life) และ มูลคาผูบาดเจ็บ (Value Of Statistical Injury) อยูในชวง 5.5 ถึง 7 ลานบาท และ 2.6 ถึง 3.4 ลานบาท ปจจัยอื่นๆ
เชน อายุ เพศ อาชีพ รายได และ พฤติกรรมการใสหมวกนิรภัย เปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอความเต็มใจจายเพื่อลดความเสี่ยงการ
ตายของผูขับขี่รถจักรยานยนต  ในขณะที่ปจจัยดานอายุ เพศ รายได รายไดครัวเรือน ความถี่ในการใชรถจักรยานยนต ประสบการณการ
เกิดอุบัติเหตุ และ ความสามารถที่ลดลงเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาการเต็มใจจายของผูขับขี่
รถจักรยานยนตเพื่อลดความสี่ยงจากการบาดเจ็บรุนแรง  

คําสําคัญ: ความเต็มใจจาย, Contingent valuation, Logistic regression, มูลคาอุบัติเหตุของผูใชรถจักรยานยนต, มูลคาชีวิตของผูใช
รถจักรยานยนต 

ABSTRACT: 

It is well known that the accident costs need to be estimated to understand the existing problem and to perceive a major economic 
impact of road accident. In many developing countries including Thailand, the road accident cost has been traditionally evaluated by 
the Human Capital Method.  This approach, however, has a shortcoming of underestimating the accident cost by the fact that it 
focuses only on the economic effects of the loss of life and does not account for the value of enjoyment of life forgone.  In this study, 
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another alternative method which is the Willingness-To-Pay method (WTP) was selected to evaluate the accident cost.  WTP method 
or the value of risk change is used to estimate the value that individuals would pay for reducing the risk of loss of life.  The 
Contingent Valuation (CV) method is adopted in this study to determine the WTP.  In this paper, the cost due to motorcycle accident 
was focused because the motorcycle crash is the biggest portion among all type of vehicle crashes in Thailand.  The questionnaire 
survey was designed to determine the amount of money that each motorcycle user would pay to reduce the risk of loss of life from 
motorcycle accident. In this study, a total of 1,015 motorcycle users in Bangkok and surrounding areas were interviewed.  The results 
show that the Value of Statistical Life (VOSL) and the Value of Statistical Injury (VOSI) are in the range of 5.5 to 7 million baht and 
2.6-3.4 million baht, respectively.  The age, gender, occupation, income, and behavior of helmet use are significant factors affecting 
the willingness to pay of motorcycle users to reduce the fatality risk.  The age, gender, income, household income, frequency of using 
motorcycle, accident experience, and the behavior of alcohol-impaired riding are significant factors affecting the willingness to pay 
of motorcycle riders to reduce the severe injury risk.  
Keywords: Willingness-to-pay, Contingent valuation, Logistic regression, Accident cost of motorcyclists, Value of life. 

KEYWORDS: 
โปรดระบุ Keyword (เปนภาษาอังกฤษตัวปกติ อักษรแรกเปนตัวพิมพใหญ ค่ันดวยจุลภาค) จํานวนไมเกิน 5 คํา 
 
1. บทนํา 

การเติบโตทางดานเศรษฐกิจในประเทศไทยไดนําไปสูการ
ขยายตัวของถนนและการเพิ่มข้ึนของจํานวนยานพาหนะ ซึ่ง
ปริมาณที่มากขึ้นของจํานวนยานพาหนะไดสงผลตอการเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็วของอุบัติเหตุทางถนนในชวงปหลังๆ มูลคาการ
สูญเสียของสหประชาคมโลกเนื่องจากอุบัติเหตุทางทองถนนนั้น
มีมูลคาประมาณ 204,000 ลานบาท หรือ ประมาณ 3.1 เปอรเซ็นต
ของ GDP ในป 2005 เพื่อท่ีจะแกไขปญหานี้จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองเขาใจถึงมูลคาอุบัติเหตุ มูลคาอุบัติเหตุเปนปจจัยสําคัญใน
กระบวนการของการวางแผนถนน และการพัฒนาความปลอดภัย
ทางถนน  ในการคํานวณมาตรการความปลอดภัยตางๆนั้น
จําเปนตองทราบวาทําอยางไรที่จะประเมินและใสคาเพื่อคํานวณ
ได นักวางแผนทางดานการขนสงนั้นตองคํานวณคาอุบัติเหตุเพื่อ
ปรับปรุงสิ่งท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานทางดานถนน เมื่อทราบ
มูลค าอุ บัติ เหตุทางถนนแลว  ทํ าใหสามารถนํ าค ามาหา

ผลประโยชนของการวางแผนทางถนนที่ดีท่ีสุดเพื่อจัดอันดับสิ่งท่ี
ควรทํากอนหลังในเรื่องความปลอดภัย  
 
2. วิธีการศึกษา  

องคประกอบที่เปนความรูสึกสวนบุคคลที่ควรนํามาพิจารณาใน
การวิเคราะหมูลคาท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ 
คือ  ความเจ็บปวด  ความโศกเศรา  ความทุกขทรมานจิตใจ 
ผลกระทบจากคนรอบขางเนื่องจากการสูญเสียเพื่อน/ญาติมิตร[1]   
มูลคาของชีวิตนั้นสามารถประเมินไดจากหลายๆวิธี ในงาน
ทบทวนงานวิจัยมี 2 วิธีท่ีใชกันคือวิธี Contingent Valuation และ 
วิธี Standard Gamble ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธี Contingent 
Valuation เนื่องจากวาวิธีนี้นั้นถูกใชอยางแพรหลายในการ
ประเมินสินคาท่ีไมอยูตลาด (Non Market Values) ขอดีของ
วิธีการนี้คือมูลคาท่ีไดนั้นสามารถนําไปใชวิเคราะหผลกระทบ
ขององคประกอบทางสังคมและเศรษฐกิจไดและสามารถใช
ขอมูลท่ีไดอิงเหตุการณในอดีตเพื่อทํานายอนาคตไดอีกดวย[2]  
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สําหรับวิธี Standard Gamble จะเปนวิธีท่ีคอนขางไดคําตอบจาก
ผูตอบแบบสอบถามยาก ซึ่งคําถามเปนคําถามซึ่งตองตอบเปน
ตัวเลขเชิงใหคะแนนเกี่ยวกับการบาดเจ็บ เพราะฉะนั้นเปนไปได
ยากท่ีไดคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม งานวิจัย Contingent 
Valuation ท่ีศึกษาเรื่องการลดความเสี่ยงนั้นจําเปนตองอธิบายถึง
ธรรมชาติของตัวแปรที่สังเกตไดและสามารถหาหลักฐานที่
อธิบายความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนตลอดจนคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนได 
มูลคาของสิ่งของและการบริการในวิธี Contingent Valuation นั้น
สามารถหาไดโดยใชวิธี การจําแนกเพื่อเอาความจริงออกมา 
(Elicitation Method) ในงานวิจัยนี้ตัวแบบสอบถามไดถูก
ออกแบบมาจํานวนสองชุด คือ คําถามปลายเปดและคําถามปลาย
ปด สําหรับคําถามปลายเปดนั้น ผูถูกประเมินจะถูกถามราคา
สูงสุดท่ีตนเต็มใจจายเพื่อซื้อสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งท่ีสามารถ
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได  ในขณะที่คําถามปลายปด
นั้น ผูถูกประเมินจะถูกถามคําถามเกี่ยวกับความเต็มใจจายเพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีขอมูลอยูในแบบสอบถาม ผู
ถูกประเมินจะตอบเพียง ได หรือ ไม เทานั้น  
 
2.1 การออกแบบแบบสอบถาม 

ในการออกแบบแบบสอบถามในการศึกษาครั้ งนี้ ใช วิ ธี 
Contingent Valuation ซึ่งแบงเปน 3 สวนดวยกัน สวนแรก เปน
สวนของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่สอง เปน
สวนของขอมูลพฤติกรรมและความเสี่ยงในการขับข่ีของผูขับข่ี
รถจักรยานยนต สวนสุดทายคือ สวนของคําถามเพื่อการประเมิน
มูลคาของผูใชรถจักรยานยนต สําหรับคําถามสวนสุดทายนี้จะ
แสดงใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือคําถามสําหรับ ความเสี่ยง
ของการตายของผูขับขี่รถจักรยานยนต ลักษณะที่สองคือคําถาม
สําหรับ ความเสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งแตละลักษณะจะมี
คําถามทั้งปลายปดและปลายเปด คําถามปลายเปด จะเปดโอกาส
ใหผูตอบแบบสอบถามตอบมูลคาความเต็มใจจายอยางอิสระ 
สําหรับคําถามปลายปด จะเปนคําถามแบบตอรองราคา ซึ่งแตละ
ข้ันจะใหผูตอบแบบสอบถามตอบวายอมจายหรือไมยอมจาย 
คําถามของลักษณะแรก(การตาย) สําหรับคําถามปลายปด ใน

สวนแรกจะเปนคําถามประเมินคาการเต็มใจจายของผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งคําถามจะถาม [3], [4] สมมติวาคุณข้ึนรถทัวร
คันที่ 1ไปขอนแกนดวยราคา 250 บาท คาความเสี่ยงการตายเปน 
16/100,000 กับ รถทัวรคันที่ 2ท่ีมีคาบริการ 400 บาท แตความ
เสี่ยงในการตายจะลดนอยลงจาก 16/100,000 เปน 8/100,000 คุณ
จะยอมจายรถทัวรคันไหน ถาผูตอบแบบสอบถามเลือกคันที่ 2 
สําหรับคําถามขั้นตอไปจะเปนคําถามที่จะตอรองราคาของผูตอบ
แบบสอบถาม จะเพิ่มคาบริการเปน 500 บาท จะยอมจายหรือไม 
และตอรองอีกขั้น จะถามวาถาเพิ่มเปน 1,000 บาทจะยอมจาย
หรือไม ซึ่งจากนั้น จะเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหอิสระของ
ผูตอบแบบสอบถามวาจะยอมจายสูงสุดเทาไหร ในทํานอง
เดียวกัน คําถามในแบบสอบถามของความเต็มใจจายเพื่อลดความ
เสี่ยงของการบาดเจ็บสาหัสจะสมมติ การซื้อหมวกนิรภัยมาสวม
ใสเพื่อลดความเสี่ยง 

2.2 การเก็บขอมูล 

ผูตอบแบบสอบถาม 1,015 คนถูกสอบถามเพื่อท่ีจะเก็บขอมูลใน
การศึกษานี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีขับขี่รถจักรยานยนตใน 
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม ผูตอบ
แบบสอบถามจะถูกเก็บขอมูลโดยการสุมท้ังนักศึกษา คนรับจาง 
ขาราชการ เปนตน ซึ่งผูสอบถามจะสอบถามดวยตนเอง ขอมูล
ตัวอยางเบื้องตนที่ถูกเก็บแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความถ่ีและรอยละของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ความถี่ รอยละ 

หญิง 
ชาย 

385 
630 

37.9 
62.1 

เพศ 

รวม 1,015 100 

< 21 
21-30 
> 30 

180 
450 
385 

17.7 
44.3 
38.0 

อายุ 

รวม 1,015 100 
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โสด 
แตงงาน 

606 
409 

59.7 
40.3 

สถานะ 

รวม 1,015 100 

ไมไดศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

12 
84 

293 
179 
415 
32 

1.2 
8.3 

28.9 
17.6 
40.9 
3.2 

การศึกษา 

รวม 1,015 100 

ขาราชการ 
พนักงานเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน 
แมบาน 
อื่นๆ 

136 
219 
140 
220 
256 
35 
9 

13.4 
21.6 
13.8 
21.7 
25.2 
3.4 
0.9 

อาชพี 

รวม 1,015 100 

<= 5,000 
5,001-10,000 
10,001-20,000 
20,001-30,000 
30,001-40,000 
>40,000 

190 
395 
276 
99 
38 
17 

18.7 
38.9 
27.2 
9.8 
3.7 
1.7 

รายได  

รวม 1,015 100 

<= 5,000 
5,001-10,000 
10,001-20,000 
20,001-30,000 
30,001-40,000 
>40,000 

32 
201 
228 
230 
166 
158 

3.2 
19.8 
22.5 
22.7 
16.4 
15.6 

รายไดภายใน
ครอบครัว 

รวม 1,015 100 

นอยกวา 5 
มากกวา 5 

650 
365 

64.0 
36.0 

จํานวน
สมาชิกใน
บาน 

รวม 1,015 100 

2.3 วิธีการวิเคราะหมูลคาอุบัติเหต ุ

สําหรับคําถามปลายเปด ใชวิธีการคํานวณคาเฉลี่ยของความเต็ม
ใจจายโดยวิธีคณิตศาสตร สําหรับคําถามปลายปด ใชวิธีคํานวณ
คาเฉลี่ยของความเต็มใจจายโดยวิธีสถิต ิ ในการศึกษาครั้งนี้ 
ความคิดทางสถิติถูก ประยุกตใชเพื่อหามูลคาชีวิตและมูลคาของ
การบาดเจ็บ โดยการหามูลคาชีวิตและมูลคาของการบาดเจ็บของ
ผูใชรถจักรยานยนตใชสมการ[5] 

มูลคาชีวิต= คาเฉลี่ยการเต็มใจจาย / การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
การตาย 

มูลคาของการบาดเจ็บ = คาเฉลี่ยการเต็มใจจาย /การบาดเจ็บ
สาหัส 

ในการคํานวณความเสี่ยงของความตายและการบาดเจ็บสาหัส
เนื่องจากรถจักรยานยนต อัตราสวนคาความเสี่ยงถูกวิเคราะหจาก
ความนาจะเปนของผูขับขี่รถจักรยานยนตท่ีประสบอุบัติเหตุใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล คาความเสี่ยงของความตายและบาดเจ็บ
สาหัสคํานวณไดตามสมการดังนี้[5] 

คาความเสี่ยงการตาย = ความนาจะเปนการชน ความนาจะเปน
การบาดเจ็บทั้งหมด  ความนาจะเปนการตาย 

คาความเสี่ยงการบาดเจ็บสาหัส = ความนาจะเปนการชน ความ
นาจะเปนการบาดเจ็บท้ังหมด  ความนาจะเปนความบาดเจ็บ
สาหัส 

สมการความนาจะเปนของแตละตัวแปร มีท่ีมาดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สมการความนาจะเปนของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต 

ความนาจะเปน สมการ 
การประสบอุบัติเหตุ 

 
ไมประสบอุบัติเหตุ            1-  
การเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บ   
ทรัพยสินเสียหายเทานั้น   1- 

 

การบาดเจ็บเล็กนอย  
 

การบาดเจ็บสาหัสการ
บาดเจ็บสาหัส  
การเสียชีวิต    

 

ตารางที่ 2 ความนาจะเปนและการเสี่ยงในการขี่รถจักรยานยนต 
จํานวน/ความนาจะเปน กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม รวม

จํานวนผูขับข่ีรถจักรยานยนต 2339308 40071 40502 37751 205188 2662820
จํานวนผูที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนต 2573239 44078 44552 41526 225707 2929102
จํานวนการเสยีชีวิต 240 75 49 68 72 504
จํานวนบาดเจ็บสาหัส 507 54 70 66 88 785
จํานวนบาดเจ็บเล็กนอย 6945 100 345 1073 278 8741
จํานวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต 20999 219 1204 2202 578 25202
ความนาจะเปนการประสบอุบัติเหตุ 0.00860    
ความนาจะเปนเสยีชีวิตและบาดเจ็บ 0.39798
ความนาจะเปนเสยีชีวิต 0.05025     เสียชีวิต 0.0001721 8.60E-05
ความนาจะเปนบาดเจ็บสาหัส 0.07827 สาหัส 0.0002680 1.34E-04
ความนาจะเปนบาดเจ็บเล็กนอย 0.87149 เล็กนอย 0.0029842 1.49E-03

ความเส่ียง
ลดลง 50%

การเปลี่ยนแปลงความเส่ียงความเส่ียง

ที่มา: สํานักงานตํารวจแหงชาติ ป 2551, กรมขนสงทางบก ป 2551 

3. ผลการวิเคราะห 

คาเฉลี่ยคาความเต็มใจที่จะจายจากคําถามปลายเปดและปลายปด
แสดงดังตารางที่ 3 

 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยคาความเต็มใจที่จะจายจากคําถามปลายเปด
และปลายปด 

คาความเต็มใจที่จะจาย (บาท) 
ประเภทความเสี่ยง คําถามปลายปด คําถามปลายเปด 

การตาย 815 695 
การบาดเจ็บสาหัส 945 841 

หมายเหตุ :  คาเริ่มตนคาความตาย = 250 บาท 
                    คาเริ่มตนคาการบาดเจบ็สาหัส = 500 บาท 

3.1 คาเฉล่ียความเต็มใจจายสําหรับการลดความเสี่ยง 

ตารางที่ 4 แสดงคาความเต็มใจจายสําหรับการลดความเสี่ยง คา
ความเต็มใจจายจะนํามาถูกลบออกจากคาตั้งตนของแตละ
ลักษณะการบาดเจ็บ จะไดคาความเต็มใจจายสําหรับการลดความ
เสี่ยง 

ตารางที่ 4 คาความเต็มใจจายสําหรับการลดความเสี่ยง 

คาความเต็มใจจายสําหรับการลดความเสีย่ง (บาท) 
ประเภทความเสี่ยง คําถามปลายปด คําถามปลายเปด 

การตาย 565 445 
การบาดเจ็บสาหัส 445 341 

 

4. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการยอมจาย 

ในการศึกษางานวิจัยนี้ มีปจจัยหลายปจจัยเปนองคประกอบของ
ผูตอบแบบสอบถามที่สงผลตอการยินยอมที่จะจายเพื่อท่ีจะลด
ความเสี่ยงในการตายและการบาดเจ็บสาหัสในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนต โดยการหาวาปจจัยตัวไหนมีนัยสําคัญที่เปน
ผลกระทบตอการเต็มใจที่จะจายสําหรับวิธีคําถามปลายปดใชการ
วิเคราะหแบบ logistic regression สําหรับวิธีตอบแบบคําถาม
ปลายเปดจะใชการวิเคราะหแบบวิธี linear regression ปจจัยตาง
ไดทําการหา correlation ของแตละตัวแปรซึ่งไมมีตัวใดเลยที่ 
correlate ซึ่งกันและกัน ปจจัยตางๆที่นํามาวิเคราะหในแตละวิธี
นั้นแสดงคําจํากัดความดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 คําจาํกัดความของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร คําจํากัดความ 
AGE 
GENDER 
FAMILY 
EDUCATE 
OCCUP1 
OCCUP2 
OCCUP3 
INCOME1 
INCOME2 
INCOME3 
INCOMEh1 
INCOMEh2 
INCOMEh3 
HOUSEHOLD NO. 
RIDING FREQ 
 
HELMET 
AGAINST TRAFF 
SPEEDING 
ACCI EXP 
 
ALCOHOL 

อายุ (ตัวแปรแบบตอเนื่อง) 
เพศ( 1= ชาย, 0= หญิง) 
สถานะทางครอบครัว (1= โสด, 0= แตงงาน) 
การศึกษา ( 1= ตํ่ากวาปริญญาตรี, 0= สูงกวาปริญญาตรี) 
ขาราชการ (1 = ขาราชการ, 0= อ่ืนๆ)  
พนักงานบริษัท (1= พนักงานบริษัท, 0= อ่ืนๆ) 
นักเรียน(1= นักเรียน, 0= อ่ืนๆ) 
รายได 1 (1 = นอยกวา 10,000 บาท, 0 = อ่ืนๆ) 
รายได  2 (1 = 10,001-20,000 บาท, 0 = อ่ืนๆ) 
รายได  3 (1 = นอยกวา > 20,000 baht, 0= อ่ืนๆ) 
รายไดภายในครอบครัว 1(1= นอยกวา 20,000 บาท, 0= อ่ืนๆ) 
รายไดภายในครอบครัว 2 (1 = 20,001-40,000 บาท, 0= อ่ืนๆ) 
รายไดภายในครอบครัว 3(1= มากกวา 40,000 บาท, 0= อ่ืนๆ) 
จํานวนคนในบาน (ตัวแปรแบบตอเนื่อง)  
ความถี่ในการขี่รถจักรยานยนต (1 = ขี่รถจักรยานยนตเปนประจํา, 
0 = อ่ืนๆ) 
สวมหมวกนิรภัย (1= สวมเปนประจํา,0= อ่ืนๆ) 
สวนเสนทางการเดินรถ (1= สวนเปนประจํา, 0 = อ่ืนๆ) 
ความเร็ว (1 = มากกวา 70 km/h, 0 = อ่ืนๆ) 
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ (1 = เคยประสบอุบัติเหตุ, 0= ไมเคย
ประสบอุบัติเหตุ) 
ด่ืมแอลกอฮอลกอนขับขี่(1= ด่ืมเปนประจํา, 0 = อ่ืนๆ) 

ตารางที่ 6 และตารางที่ 7 แสดงการประมาณผลจากการ
วิเคราะหแบบ logistic regression สําหรับการเต็มใจที่จะจายเพื่อ
ลดอัตราการเสี่ยงท่ีจากการตายและการบาดเจ็บสาหัสโดยวิธี 
คําถามปลายปดและ ใชการวิเคราะหแบบ linear regression 
วิเคราะหคําตอบในแบบคําถามปลายเปด แบบจําลองที่ 1 และ 2 
ถูกแสดงดังตารางที่ 6  

แบบจําลองที่  1 เปนคําถามปลายปด อายุ อาชีพ รายได 
และการสวมหมวกนิรภัยมีอิทธิพลตอการเต็มใจจายเพื่อท่ีจะลด
ความเสี่ยงการตาย วัยรุน อาชีพรับราชการ ผูมีรายไดสูง และ ผูท่ี
สวมหมวกนิรภัยเปนประจํามีแนวโนมท่ีจะเต็มใจจายเพื่อลด
ความเสี่ยงในการตายมากกวาประเภทอื่น 

 

ตารางที่ 6 คาจากการวิเคราะหดวย Regression สําหรับการเต็ม
ใจจายเพ่ือลดการตาย 

การเต็มใจจายเพื่อลดการตาย 
แบบจาํลอง 1 คําถามปลาย

ปด 
แบบจาํลอง 2 คําถาม

ปลายเปด 

ตัวแปร 

Coeff. t P>t Coeff. t P>t 
AGE -0.0119** -1.97 0.049 -1.659 -1.21 0.225 

GENDER -0.148** -1.96 0.049 -34.123* -1.87 0.062 

FAMILY -0.057 -1.29 0.199 -2.385 -0.29 0.771 

EDUCATE 0.009 0.11 0.913 21.413 1.2 0.229 

OCCUP1 0.397** 2.09 0.036 16.370 0.39 0.699 

OCCUP2 0.023 0.17 0.867 6.512 0.21 0.836 

INCOME1 -0.512*** -2.66 0.008 -63.460 -1.51 0.132 

INCOME2 -0.361** -2.01 0.044 -36.147 -0.92 0.358 

INCOMEh1 0.038 0.21 0.836 -21.098 -0.51 0.607 

INCOMEh2 -0.118 -0.72 0.469 -37.044 -1.02 0.309 

HOUSEHO
LD NO. 

0.029 1.01 0.311 -3.188 -0.51 0.611 

RIDING 
FREQ 

0.016 0.13 0.894 -21.108 -0.76 0.445 

HELMET 0.217*** 1.87 0.062 45.472* 1.72 0.085 

AGAINST 
TRAFF 

-0.110 -0.87 0.383 6.349 0.22 0.824 

SPEEDING 0.124 1.01 0.314 36.616 1.33 0.183 

ACCI EXP -0.128 -1.16 0.245 -25.912 -1.05 0.294 

ALCOHOL -0.096 -0.82 0.414 -2.984 -0.11 0.91 

Constant 3.857 11.87 0 821.201 11.96 0 

จํานวนผูที่
ถูกสํารวจ 

1015 1015 

หมายเหตุ:   *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
        ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่รอยละ 95 

         * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมัน่รอยละ 90 

แบบจําลอง 2 เปนคําถามปลายเปด เพศ การใชหมวก
นิรภัย มีผลกระทบตอการจายของผูใชรถจักรยานยนตเพื่อลด
ความเสี่ยงการตาย เพศชายจะจายนอยกวาเพศหญิง และผูใช
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หมวกนิรภัยเปนประจําจะจายมากกวาผูท่ีไมคอยใชหมวกนิรภัย
เพื่อลดการเสี่ยงจากการตาย 

แบบจําลองที่ 3 เปนคําถามปลายปด เพศ รายได รายได
ในครอบครัว ความถี่ในการขี่รถจักรยานยนต ประวัติในการเกิด
อุบัติเหตุ และการดื่มแอลกอฮอลกอนขี่รถจักรยานยนต เปน
ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญตอการเต็มใจที่จะจายเพื่อลดความเสี่ยงของ
การบาดเจ็บสาหัส จากการวิเคราะห ผูชายจะเต็มใจจายเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสาหัสนอยกวาผูหญิง สัมประสิทธิ์เปน
ลบของรายไดผูตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาผูมีรายไดต่ํามี
แนวโนมท่ีจะเต็มใจจายนอยกวาผู ท่ีมีรายไดสูง  ในทํานอง
เดียวกับรายไดในครอบรัว ผูท่ีมีรายไดในครอบครัวสูงจะเต็มใจ
จายมากกวาผูท่ีมีรายไดในครอบครัวต่ํา ผูท่ีใชรถจักรยานยนต
เปนประจําจะเต็มใจจายนอยกวาผูท่ีไมคอยใชรถ ผูท่ีเคยประสบ
อุบัติเหตุจะจายมากกวาผูท่ีไมเคยประสบอุบัติเหตุ ผูท่ีดื่มเหลา
ขณะขับขี่รถจักรยานยนตจะจายนอยกวาผูท่ีไมดื่มเหลาขณะขับ
รถ 

แบบจําลอง 4 เปนคําถามปลายเปด อายุ เพศ รายได 
รายไดภายในครอบครัว ความเร็ว ประวัตการประสบอุบัติเหตุ 
และดื่มแอลกอฮอลกอนขี่รถจักรยานยนต มีผลกระทบตอการจาย
ของผูใชรถจักรยานยนตเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บสาหัส 
สําหรับแนวโนมในการเต็มใจจายของแบบจําลอง 4 จะมีทํานอง
เดียวกับแบบจําลอง 3 แตสําหรับความเร็ว สัมประสิทธิ์เปนบวก
ซึ่งแสดงวาผูตอบแบบสอบถามขับขี่รถจักรยานยนตมากกวา 70 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง จะจายมากกวาขับชากวา 70 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
และ วัยรุนเต็มใจจายมากกวาผูใหญ 

ตารางที่  7 คาจากการวิเคราะหดวย Regression สําหรับการเต็ม
ใจจายเพ่ือลดการบาดเจ็บสาหัส 

การเต็มใจจายเพื่อลดการบาดเจบ็สาหัส 
แบบจาํลอง 3 คําถามปลาย

ปด 
แบบจาํลอง 4 คําถามปลายเปด 

ตัวแปร 

Coeff. t P>t Coeff. t P>t 
AGE -0.003 -0.4 0.688 -1.965* -1.8 0.073 

GENDER -0.179** -2.07 0.038 -28.737** -1.98 0.048 

FAMILY -0.028 -0.59 0.557 -5.842 -0.7 0.484 

EDUCATE 0.075 0.89 0.374 22.439 1.58 0.114 

OCCUP1 0.293 1.43 0.152 14.097 0.42 0.675 

OCCUP2 -0.234 -1.57 0.116 -39.780 -1.58 0.114 

INCOME1 -0.607*** -2.91 0.004 -102.046*** -2.98 0.003 

INCOME2 -0.496** -2.55 0.011 -59.944* -1.88 0.06 

INCOMEh1 -0.195 -0.97 0.33 -60.549* -1.84 0.066 

INCOMEh2 -0.451** -2.52 0.012 -83.172*** -2.85 0.004 

HOUSEHOL
D NO. 

-0.012 -0.41 0.683 3.225 0.63 0.528 

RIDING 
FREQ 

-0.230* -1.74 0.082 -11.486 -0.52 0.603 

HELMET -0.048 -0.38 0.702 -4.819 -0.23 0.819 

AGAINST 
TRAFF 

0.038 0.28 0.777 9.472 0.41 0.68 

SPEEDING 0.187 1.42 0.154 44.484** 2 0.046 

ACCI EXP -0.236** -2 0.046 -32.663* -1.65 0.1 

ALCOHOL -0.330*** -2.61 0.009 -38.795* -1.82 0.069 

Constant 3.923 10.84 0 1086.552 19.7 0 

จํานวนผูทีถู่ก
สํารวจ 

1015 1015 

หมายเหตุ:   *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 

       * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 90 

 ตารางที่ 8 สรุปมูลคาชีวิตและการบาดเจ็บของ
รถจักรยานยนต มูลคาชีวิตจะอยูระหวาง 5.5-7 ลานบาท ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาชีวิตของอุบัติเหตุท้ังหมดในป 2547 ดัง
ตารางที่ 9 ในจังหวัด กรุงเทพฯ จะอยูในชวง 8.2-9.7 ลานบาท ซึ่ง
คาจะมีความตางกันเพราะวา การศึกษานี้เจาะจงเฉพาะกลุมผูขับ
รถจักรยานยนตซึ่งมีรายไดต่ํากวาผูท่ีขับรถยนตท่ัวไป 
 สําหรับตารางที่ 10 จะเปรียบเทียบมูลคาชีวิตของผูขับข่ี
รถจักรยานยนตประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งคาท่ีไดมาประเทศ
มาเลเซียจะสูงกวาอาจจะเนื่องมาจากคาครองชีพของประเทศ
มาเลเซียสูงกวา  
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ตารางที่ 8 มูลคาชีวิตและมูลคาบาดเจ็บของผูขบัขี่
รถจักรยานยนตในประเทศไทย  

 มูลคาชีวิต  
คําถาม ปลายเปด* ปลายปด** 

มูลคาชีวิต 5,560,739 7,063,625 
มูลคาบาดเจ็บสาหัส 2,622,205 3,425,077 
มูลคาบาดเจ็บเล็กนอย 180,894 214,444 
ตารางที่ 9 มูลคาชีวิตและการบาดเจ็บของป พ.ศ. 2547 โดยวิธี 
Human Capital [6] 
 
ความรุนแรง ไทย (บาท) กรุงเทพฯ 

(บาท) 
จังหวัดอื่นๆ         
(บาท) 

การเสียชีวิต 3,959,387 – 
4,658,004 

8,259,264 – 
9,708,474 

3,721,920 – 
4,379,084 

ทุพพลภาพ 4,503,479 -
5,404,175 

9,081,183 – 
10,897,420 

4,386,606 -
5,263,927 

การบาดเจ็บ
รุนแรง 

123,245 -
128,836 

257,850 – 
264,419 

116,409 – 
121,951 

การบาดเจ็บ
เล็กนอย 

30,289 – 
30,461 

135,446 – 
135,695 

23,227 – 
23,394 

ทรัพยสิน
เสียหาย 40,220 128,617  31,178  

ตารางที่ 10 มูลคาชีวิตของผูขบัขี่รถจักรยานยนตในประเทศไทย 
และ ประเทศมาเลเซีย [4] 

มูลคาชีวิต ประเทศ 
คาเงินในประเทศ ดอลลลา สหรัฐ 

มาเลเซีย RM 600,000-RM 1.5 ลาน 184,615-461,539  
ไทย 4,755,355-7,063,625 บาท 146,319-217,342 

5. สรุป 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินมูลคาท่ีสูญเสียไปจาก
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตในประเทศไทยโดยวิธีความเต็มใจ
จาย (Willingness To Pay) และวิเคราะหวาความแตกตางทาง
ฐานะและพฤติกรรมการขับขี่สงผลตอความเต็มใจในการจายเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิต 
งานวิจัยนี้จําแนกออกไดเปนสองสวน คือ การวิเคราะหมูลคาท่ี
เกิดข้ึนจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต และ การวิเคราะหปจจัย
ท่ีสงผลตอ ความเต็มใจจาย (Willingness To Pay)  ผูวิจัยไดจัดทํา
แบบสอบถามที่ออกแบบโดยอางอิงวิธี Contingent Valuation 
และทําการสอบถามในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล โดยทําการ
สัมภาษณผูขับขี่รถจักรยานยนตจํานวน 1015 คน  สําหรับตัว
แบบสอบถามไดแบงลักษณะคําถามออกเปนสามสวน  คือ  
คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางสภาพเศรษฐกิจและฐานะของผูถูก
สัมภาษณ , พฤติกรรมการขับขี่, และ คําถามเกี่ยวกับการมูลคาท่ี
เต็มใจจ าย  ซึ่ งสํ าหรับคํ าถามด านมูลค า ท่ี เต็มใจจ ายนั้ น
ประกอบดวยสองสวน คือ คําถามปลายปด และ ปลายเปด ใน
สวนแรกนั้นทําการประเมินมูลคาการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตนั้นจะถูกวิเคราะหดวยวิธี มูลคาชีวิต 
(Value Of Statistical Life) และ มูลคาผูบาดเจ็บ (Value Of 
Statistical Injury) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทางรถจักรยานยนตโดยเฉพาะ คา มูลคาชีวิต (Value Of 
Statistical Life) ท่ีวิเคราะหไดจากการสํารวจครั้งนี้อยูในชวง 5.5 
ถึง 7ลานบาทและมูลคาผูบาดเจ็บ (Value Of Statistical Injury) 
อยูในชวง 2.6-3.4 ลานบาท ซึ่งจัดไดวาสูงกวาคาท่ีไดจากงานวิจัย
อื่นๆ ซึ่งอาจเปนผลมาจากการใชวิธีวิเคราะหท่ีแตกตางกันและ
ความแตกตางกันของกลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจ สําหรับสวน
ท่ีสองมุงเปาความสนใจไปที่ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความเต็มใจท่ี
จะจายเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผูขับ
ข่ีรถจักรยานยนต ผลท่ีไดคือบุคคลที่มีความแตกตางกันทางดาน
รายไดและพฤติกรรมการขับขี่ตางมีมูลคาความเต็มใจจายเพื่อลด
อุบัติเหตุแตกตางกัน ผลลัพธท่ีไดจากสมการถดถอยเชิงเสน 
(Regression model) แสดงวาบุคคลที่มีอายุและผูขับข่ีเพศชายมี
ความเต็มใจจายเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุนอยกวา เจาหนาท่ี
รัฐมีความเต็มใจจายมากกวาบุคคลในสายอาชีพอื่น บุคคลท่ีมี
รายไดต่ํามีความเต็มใจจายนอยกวาบุคคลรายไดสูง และ ท่ี
นาสนใจคือบุคคลที่ใชหมวกนิรภัยเปนประจําใหความใสใจและ
เต็มใจจายเพื่อลดอุบัติเหตุ กลาวโดยสรุปไดวาปจจัยดานอายุ เพศ 
รายได รายไดครัวเรือน ความถี่ในการขับข่ี ประสบการณการเกิด
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อุบัติเหตุและการดื่มแอลกอฮอลตางเปนองคประกอบสําคัญใน
การตัดสินใจดานมูลคาท่ีเต็มใจจายเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุซึ่งปรากฏอยูในงานวิจัยโดยทั่วไป แตสิ่งท่ีแตกตางไป
คือ  บุคคลที่ ขับขี่รถจักรยานยนตเปนประจํา  ผูดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประจํา ตางไมเต็มใจที่จะจายเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงท่ี
จะเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วเปน
ประจํากลับยินดีท่ีจะจายเพื่อคุมครองชีวิตมากกวา  
 งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อหามูลคา
อุบัติเหตุท้ังประเทศได ซึ่งจะเปนประโยชนตอท้ังวิศวกรรม
วางแผนและวิศวกรรมทางดานความปลอดภัย เพื่อตระหนักถึง
คุณคาของชีวิตมนุษยท่ีสูญเสียไปกับการเกิดอุบัติเหตุ 
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