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บทคัดยอ 

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในทองถนนคือผูขับขี่ใชความเร็วในการขับ
ขี่สูงกวากฎหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียตามมา บทความ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการใชความเร็ว
ของผูขับขี่ โดยสํารวจในพื้นที่บริเวณถนนสายหลัก
ทั้งหมด 50 จุดสํารวจ โดยตัวแปรที่นํามาวิเคราะหคือขอมูลความเร็วของ
ยานพาหนะ(รถที่นั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนต
ความกวางของชองจราจร จํานวนของชองจราจร ความกวางของไหลทาง 
เปนตน) และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ซึ่งไดจากการนํา
ยอนหลัง 3 ปมาประยุกต   โดยมาวิเคราะหปจจัยและจัดกลุมตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน เพื่อนํามาพัฒนาแบบจําลองโดยใชวิธีวิเคราะหถดถอยเชิง
เสน( linear regression analysis) ซึ่งผลโดยวิเคราะหแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะกับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุตอครั้ง มีคาความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งอธิบายวาความเร็วของ
ยานพาหนะที่สูงขึ้นจะเปนปจจัยที่สงผลทําใหเกิดความรุนแรงสูงขึ้นตามไป
ดวย และผลโดยวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธระหวางความเร็ว
ของรถที่นั่งสวนบุคคลกับเกาะกลางถนน ความกวางของไหลทางดานซาย
และความกวางของหนาตัดถนนมีคาความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งอธิบายวาการ
มีเกาะกลางถนนกับความกวางของไหลทางดายซายและความกวางของ
หนาตัดถนนที่มีขนาดกวางเปนปจจัยที่สงผลทําใหผูขับขี่ใชความเร็วสูง
 
คําสําคัญ:ความเร็ว, อุบัติเหตุทางจราจร, สมการถดถอยเชิงเสน
ทางกายภาพของถนน 

Abstract 

The main cause of road accidents is driving at a speed in 
excess of the speed limits set for the road, which causes 
damage and casualties. The present study aimed to investigate 
the important factors influencing drivers’ choice of vehicular 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางย่ังยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในทองถนนคือผูขับขี่ใชความเร็วในการขับ
ขี่สูงกวากฎหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งทําใหเกิดความสูญเสียตามมา บทความ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการใชความเร็ว
ของผูขับขี่ โดยสํารวจในพื้นที่บริเวณถนนสายหลักในเขตเมืองขอนแกน 

จุดสํารวจ โดยตัวแปรที่นํามาวิเคราะหคือขอมูลความเร็วของ
รถที่นั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนต),ลักษณะทางกายภาพ ( 

ความกวางของชองจราจร จํานวนของชองจราจร ความกวางของไหลทาง 
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ซึ่งไดจากการนําขอมูลสถิติอุบัติเหตุ

ปมาประยุกต   โดยมาวิเคราะหปจจัยและจัดกลุมตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน เพื่อนํามาพัฒนาแบบจําลองโดยใชวิธีวิเคราะหถดถอยเชิง

ซึ่งผลโดยวิเคราะหแบบจําลอง
ของยานพาหนะกับความรุนแรงของ

มีคาความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งอธิบายวาความเร็วของ
ยานพาหนะที่สูงขึ้นจะเปนปจจัยที่สงผลทําใหเกิดความรุนแรงสูงขึ้นตามไป
ดวย และผลโดยวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธระหวางความเร็วเฉลี่ย

กวางของไหลทางดานซาย
มีคาความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งอธิบายวาการ

มีเกาะกลางถนนกับความกวางของไหลทางดายซายและความกวางของ
หนาตัดถนนที่มีขนาดกวางเปนปจจัยที่สงผลทําใหผูขับขี่ใชความเร็วสูง 

สมการถดถอยเชิงเสน, ลักษณะ

The main cause of road accidents is driving at a speed in 
excess of the speed limits set for the road, which causes 
damage and casualties. The present study aimed to investigate 
the important factors influencing drivers’ choice of vehicular 

speed. It focused on main roads in Urban Khon
points of the main roads were explored. Variables taken int
account in data analysis were the speeds of
private cars, physical characteristics of roads
width, a number of lanes and shoulder width, and severity of 
the accident. Statistical data on traffic accident
three years were applied to analyze the factors and classify 
the related variables. Linear reg
applied as an approach for developing th
model Analysis of the relationship between the
vehicular speed and accident severity
demonstrated a positive correlation, which indicat
increasing vehicle’s speed was the factor causing the greater 
severity of the accidents. As result of correlation analysis 
among the average speed of a private car and road median, 
width of left shoulder and roadway, the study found a positive 
correlation, suggesting that road median, wider
and roadway resulted in drivers using

Keywords: Speed, Traffic accident, Multiple linear Regression, 
Road Characteristics 

1. บทนํา 

จากรายงานดานอบุัติเหตุสถานการณของปญหาอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก
[1]มีแนวโนมที่รุนแรงขึ้น อัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ และ พกิารเพิ่มขึ้น 
จากขอมูล Global road safety 2010[1]
คนทั่วโลกแตละปสูงถึง 1.27 ลานคน เฉลี่ยวันละประมาณ
ยังคงใชมาตรการเดิม ในอีก 20 ปขางหนาอุบัติเหตุทางถนนจะ
อันดับตน ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรบนโลก มกีารคาดการณวา
ปญหาความปลอดภยับนถนนจะขยายตวัเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ ในป ค
2030 จํานวนผูเสียชวีิตอาจสูงถึง 2.4 ลานคนและพิการจากการจราจรจะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหอุบัติเหตุทางถนนกลายเปนปจจัยสําคัญของการเสีCorresponding author) 
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จากรายงานดานอบุัติเหตุสถานการณของปญหาอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก
มีแนวโนมที่รุนแรงขึ้น อัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ และ พกิารเพิ่มขึ้น 

[1]พบวาอุบัติเหตุทางถนนคราชวีิต
ลานคน เฉลี่ยวันละประมาณ 3,479 คน ถา

ปขางหนาอุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุ
อันดับตน ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรบนโลก มกีารคาดการณวา
ปญหาความปลอดภยับนถนนจะขยายตวัเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ ในป ค.ศ. 

ลานคนและพิการจากการจราจรจะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหอุบัติเหตุทางถนนกลายเปนปจจัยสําคัญของการเสียชีวิต
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และพิการของประชากรโลก โดยเพิ่มขึ้นมาอยูอันดับที ่ 3 จากที่เคยอยู
อันดับที่ 9 ในป ค.ศ. 1990  

สถานการณอุบัติเหตุของประเทศไทยจากการรวบรวมขอมูลของศูนย
ขอมูลขอสนเทศสานักงานตํารวจแหงชาต[ิ2] พบวา การเกิดอุบัติเหตุ ในป 
2545 จํานวน 91,623 ราย และเพิ่มขึน้ป 2547 ม ี124,530 ราย หลังจาก
นั้นมีแนวโนมลดลงจนกระทั่งปจจุบันในป 2553 เกิดขึ้น 68,583 ราย
สําหรับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวพบวา มีผูสูญเสียชีวิตในป 
2545 จํานวน 13,116 คนหลังจากนั้นมแีนวโนมลดลง จนกระทั่งปจจุบันใน
ป 2554 มีจํานวนคนสูญเสียชีวิต 9,205 คน ขณะเดียวกันการไดรับ
บาดเจ็บของผูใชทาง พบวา มีคนบาดเจ็บ 69,313 คน ในป 2545 และมี
แนวโนมลดลง จนกระทั่งปจจุบัน ป 2554 มีคนบาดเจ็บ 21,917 ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1สถิติการเกิดอุบัติเหตขุองประเทศไทย[2] 

 
จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญซึ่งพื้นที่ขนาดใหญประกอบ

ไปด วย  ส วนราชการ และสถานศึกษา  ทั้ งมี  มหาวิทยาลัย  และ
หางสรรพสินคา ตลอดจนบานพักอาศัยจํานวนมาก  จึงทําใหมีการสัญจร
โดยยานพาหนะอยูตลอดเวลา และผูขับขี่มักใชความเร็วสูงในการขับขี่จึงทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความเร็วอยูบอยครั้ง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาความเร็ว
เฉลี่ยกับสถานการณอุบัติเหตุ บนถนนสายหลักในเขตเมืองขอนแกน และ
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาความเร็วเฉลี่ยกับลักษณะทาง
กายภาพ บนถนนสายหลักในเขตเมืองขอนแกน  

2. การทบทวนวรรณกรรม 

ชลัท  และ  พรนรายณ[3]ไดทําการศึกษาการออกแบบคาดการณ 
อุบัติเหตุสําหรับทางหลวงที่มีการใหบริการจุดพักรถโดยใชการวิเคราะห
แบบการถดถอยแบบพัวซองและการถดถอยแบบทวินามเชิงลบซึ่งผลวิจัย
ในงานนี้จํานวนอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับความกวางเฉลี่ยของถนน 
ปริมาณรถขนาดใหญที่ใชบริการจุดพักรถและการใหบริการจุดพักรถ โดย
อธิบายผลแบบจําลองไดวาปริมาณรถขนาดใหญที่ใชบริการจุดพักรถมาก
ขึ้นจะชวยใหการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

นิทัศน   และ  สุพร[4]ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการขับขี่ที่คํานวณจากเซนเซอรบนโทรศัพทสมารทโพนและ
จํานวนการเกิดอันตรายบนถนนโดยใชขอมูลอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย
ในปพ.ศ.2556ในวิจัยนี้ไดวิเคราะหแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุคูณ ผลงานวิจัยพบวาจํานวนการเบรกกะทันหันและการเปลี่ยนเลน
ทางขวาอยางกะทันหันมีความสัมพันธอยางมีนบัสัมพันธกับจํานวนอุบัตเิหต ุ
ซึ่งอธิบายวาพฤติกรรมของการเบรกกะทันหันและการเปลี่ยนเลนทางขวา
กะทันหันจะทําใหมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 

 เสริมศักดิ์   และ ลําดวน [5] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบจําลองคาดคะเนจํานวนอุบัติเหตุบนทางหลวงประเภทสองชองจราจร
นอกเมืองโดยใชขอมูลสถิติบุติเหตุยอนหลัง 3 ป ในการวิจัยนี้ไดวิเคราะห

แบบจําลองการถดถอยเชิงเสน แบบจําลองการถดถอยแบบพัวซอง ฯลฯ
และแบบจําลองที่มีคานัยสําคัญที่เหมาะสมกับแบบจําลองมากที่สุดมี
ความสัมพันธกับจํานวนจุดทางเชื่อมตอถนนตอกิโลเมตรซึ่งอธิบายไดวายิง่มี
จุดทางเชื่อมตอถนนมากจะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุมาก 

เกษม[6]ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจําลองคาดคะเนจํานวน
อุบัติเหตุสําหรับถนนทางหลวงสายรองในประเทศไทย โดยใชขอมูลสถิติบุติ
เหตุยอนหลัง 3 ป ในการวิจัยนี้ไดวิเคราะหแบบจําลองแบบทวินามเชิงลบ 
แบบจําลองการถดถอยแบบพัวซอง ฯลฯและแบบจําลองที่มีคานัยสําคัญที่
เหมาะสมกับแบบจําลองมากที่สุด มีความสัมพันธกับความกวางของไหล
ทาง ความยาวของชวงถนน จํานวนของชองถนน เปนตนซึ่งอธิบายไดวา
ความกวางของไหลทางยิ่งมาก ความยาวของชวงถนนยิ่งมาก จํานวนของ
ชองถนนยิ่งมากจะสงผลใหมีอุบัติเหตุมากขึ้น 

ปริวัฒน  และ สโรส[7]พบวา แบบจําลองการประมาณอุบัติเหตุ
สําหรับทางพิเศษในประเทศไทย วิเคราะหโดยแบบจําลองทวินามเชิงลบจะ
มีความเหมาะสม และมีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยคือความกวางของไหล
ทาง ปริมาณจราจรและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็วของรถ ซึ่งอธิบายได
วาอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น มีปจจัยคือความกวางของไหลทางที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ
จราจรที่มากขึ้นและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็วของรถที่มากขึ้น 
ณัชฌา  และ รัฐพล [8]ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางคาความเร็ว
เฉลี่ยดานเวลาและความเร็วเฉลี่ยดานระยะทางบนถนนสายหลักในเขต
กรุงเทพมหานครวิเคราะหโดยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุคูณ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต ซึ่งความเร็วเฉลี่ยมี
ความสัมพันธแบบนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยคือ จํานวนของชองจราจร  การ
อนุญาตจอดรถริมถนน เปนตน ซึ่งอธิบายไดวาจํานวนของชองจราจรที่เพิ่มมากขึ้น 
จะสงผลกับความเร็วเฉลี่ยดานเวลาที่เพิ่มขึ้นตาม 
Do DuyDinh[9]ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเร็วในเขตเมืองที่
มีการจํากัดความเร็วที่ 30 kph และสรางแบบจําลองวิเคราะหโดย
แบบจําลองถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ และตัวแปรตามคือคาความเร็ว มี
นัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยคือความกวางของไหลทาง ความกวางของหนา
ตัดถนน จํานวนชองจราจร เปนตนซึ่งอธิบายไดวา ความกวางของไหลทาง
ที่เพิ่มขึ้น ความกวางของหนาตัดถนนที่เพิ่มขึ้น ชองจราจรที่มากจะมีผลตอ
ผูขับขี่ที่ใชความเร็วสูง 
Bassani M[10]ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบของ
ลักษณะทางเรขาคณิตของถนนของถนนสายหลักและถนนสายรอง  และ
สรางแบบจําลองวิเคราะหโดยแบบจําลองถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ และ
ตัวแปรตามคือคาความเร็ว มีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยคือความกวางของ
ไหลทาง ความกวางของหนาตัดถนน ปายขีดจํากัดความเร็ว เปนตนซึ่ง
อธิบายไดวา ความกวางของไหลทางกวางขึ้น มีผลทําใหความเร็วสูงขึ้นตาม 
Ingrid B [11]ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
ปลอดภัยในทองถนนกับลักษณะทางเรขาคณิตของถนน ในการวิจัยนี้ได
วิเคราะหแบบจําลองแบบทวินามเชิงลบ แบบจําลองการถดถอยแบบพัว
ซอง ฯลฯและแบบจําลองที่มีคานัยสําคัญที่เหมาะสมกับแบบจําลองมี
ความสัมพันธกับรัศมีความโคงของถนน ซึ่งรัศมีความโคงของถนนจะตอง
เหมาะสมไมเล็กเกินไปจึงจะปลอดภัย 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
สามารถสรุปไดวา ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเรื่องอุบัติเหตุใชขอมูล3ป
ยอนหลัง ซึ่งขอมูลความเร็ว แบบจําลองมีคานัยสําคัญกับปจจัยคือ ความ
กวางของไหลทาง ความกวางของชองจราจร จํานวนของชองจราจร เปนตน 
และแบบจําลองของขอมูลอุบัติเหตุ มีคานัยสําคัญกับปจจัยคือ จํานวนจุด
เชื่อมตอกับชวงถนน ความกวางของไหลทาง เปนตน ซึ่งงานวิจัยนี้จะมี
ความแตกตางจากงานที่ผานมาคือ การหาความสัมพันธระหวางความเร็ว
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ของยานพาหนะ สถิติอุบัติเหตุจราจรและลักษณะทางกายภาพของถนน 
มารวมอยูในแบบจําลองเดียวกันโดยวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงเสน 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การสํารวจชวงถนน 

เขตพื้นที่ศึกษาในเขตเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกนโดยมีถนนทั้งหมด 3 
ประเภทคือ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนทองถิ่นโดยในงานวิจัยได
ทําการศึกษาทั้งประเภท 2 ประเภท คือ 1.สายหลัก(ถนนมิตรภาพ ถนน
มะลิวัลย และถนนศรีจันทร(ชวงร.พ.ศูนยขอนแกน-ถนนเลี่ยงเมือง)) 2.สาย
รอง(ถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนหนาเมือง ถนนกลางเมือง ถนน
หลังเมือง ถนนรอบบึงแกนนคร ถนนเหลานาดี ถนนกสิกรทุงสราง ถนน
ประชาสโมสร)ซึ่งจากตารางที่ 1 จะอธิบายความหมายของเครื่องหมายตัว
แปรตางๆในงานวิจัย 

ตารางที่ 1Variable Description 

No Variable Description 

1 PC85th 85thpercentile speed of private car (km/h) 

2 PCavg Mean_speed of private car (km/h) 

3 MC85th 85thpercentile speed of motorcycle car(km/h) 

4 MCavg Mean_speed speed of motorcycle (km/h) 

5 Diff85th Difference of 85thpercentile speed (km/h) 

6 Diffavg Difference of Mean speed of (km/h) 

7 LS Left Shoulder (m) 

8 NL Number of lanes 

9 LW Lane width (m) 

10 RW Roadway width (m) 

11 RS Right Shoulder (m) 

12 CF Conflict point(per 1000 m)คือจุดเชื่อมตอถนนและ
จุดกลับรถ 

13 TI Traffic island   

14 
ISavg ความรนุแรงของอุบัติเหตตุอจํานวนครั้งที่เกดิเหตุการณ 

 

3.2 การสํารวจความเร็ว(Spot Speed) 

ความเร็วที่จุด  เปนความเร็วขณะหนึ่งของยวดยาน  ที่จุดใดจุดหนึ่ง
ของถนน  อาจวัดโดยใชอุปกรณทางไฟฟา  หรือแบบกึ่งไฟฟา  อัตราเร็วที่
จุดจะแปรตาม  เวลา  สถานที่   สภาพแวดลอม  และสภาพจราจร 
โดยทั่วไปความเร็วบนถนนชั้นสูง  เชน  ทางดวนจะสูงกวาความเร็วบนถนน
ชั้นรองลงไป  พบวาความเร็วเฉลี่ยที่จุดบนถนนนอกเมืองที่มีสองชองจราจร  
จะแปรตามความกวางของชองจราจรและระยะมองเห็นและจะผกผันกับ
องศาความโคง  ความลาดชันตามยาว  และจํานวนสิ่งกีดขวางดานขางตอ
หนวยความยาวของถนน  ณ  เวลาและสถานที่หนึ่งๆ  ความเร็วของรถแต
ละคันจะมีการกระจายคอนขางกวาง  และโดยทั่วไปจะมีการแจกแจงความ
นาจะเปน  แบบปกติ (Normal probability distribution) และอัตราเร็ว
จะลดลงเมื่อปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้น การเก็บขอมูลความการศึกษานี้
สํารวจความเร็วโดยแยกประเภทของยานพาหนะออกเปน 2 ประเภทไดแก
รถจักรยานยนตและรถยนตสวนบุคคลตามลําดับเลือกสํารวจความเร็ว
ยานพาหนะที่ใชความเร็วแบบอิสระ(06.00 am-07.00 am)และความเร็ว

ในชั่วโมงเรงดวนในชวงถนน(07.30 am-08.30am) โดยใช Radar Gun 
โดยเก็บตัวอยางความเร็วแบบสุมตัวอยาง แบงสํารวจเปนสองทิศทางตอจุด
สํารวจ และมีจุดสํารวจดังรูปที่ 2และรูปที3่ 

 

 
รูปท่ี 2 จุดสํารวจความเร็ว(ถนนสายหลกั) 

 

 
รูปท่ี 3 จุดสํารวจความเร็ว(ถนนสายรอง) 

3.3 การเก็บขอมูลอุบัติเหต ุ

การศึกษานี้ไดขอมูลอุบัติเหตุจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยทางรถ
จํากัด ขอมูลอุบัติเหตุในเขตเมืองขอนแกนและเปนขอมูลที่อยูในชวง ป 
พ.ศ.2554-พ.ศ.2556 ตามชวงถนนที่เก็บขอมูลความเร็วที่จุด ทั้งหมด 33 
ชวงถนนผานทางwww.thairsc.com[12]ซึ่งแสดงผลดังรูปที่ 4และตารางที่
2แสดงถึงจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตในปพ.ศ.2554-ปพ.ศ.2556 
 

 
รูปท่ี 4 การระบุตําแหนงอุบัติเหต ุ
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ตารางที่ 2สถิติจํานวนผูบาดเจ็บและจํานวนผูเสียชีวิตในพื้นที่ศึกษา[12] 

ขอมูลอุบัติเหต ุ
ป พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ผูเสียชีวิต(คน)  9 10 7 

ผูบาดเจ็บ(คน) 161 215 175 

จํานวนอุบัตเิหตุ(ครั้ง) 152 201 170 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.4.1วิธีความรุนแรงของอุบัต(ิAccident Severity Method) 
ซึ่งเปนวิธีที่มีการใหน้ําหนักกับประเภท      อุบัติเหตุ เพื่อบงบอกถึงความ

รุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยนํามูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุ

ตอราย จากตารางที่ 3 

ตารางที่ 3มูลคาความสูญเสียของการเกิดอบุัติเหตุตอราย[13] 

ความรนุแรง ราคาเฉลี่ยของการบาดเจ็บ มูลคาป พ.ศ.2547 

กรณเีสียชีวิต 4,658,004บาท/ราย 

กรณีบาดเจ็บ 339,850 บาท/ราย 

โดยจะนาํมูลคาความสูญเสียมาประยุกตใชเปนตัวชี้วัดความรุนแรงของ

อุบัติเหตุแตละชวงถนนโดยเปรียบเทียบคาน้ําหนักตวัแปรตามลําดบั  

1 : 13.7 หรือ มูลคาการบาดเจ็บตอการเสียชีวติ 

 

ISavg=[13.7(F)+1(I)]/N(1) 

เมื่อ  ISavgคือ ดัชนีความรุนแรง,F คือ จํานวนผูเสียชีวิต(คน),I คือ 
จํานวนผูบาดเจ็บ(คน),Nคือ จํานวนครั้งที่เกิดอุบัต(ิครั้ง) 

3.4.1 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน 
การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวาง 2 ตัวแปรขึ้นไป สามารถ

หาความสัมพันธไดโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน ตัวแปรอาจเปนตัว
แปรเชิงกลุมหรือเชิงคุณภาพก็ไดโดยขั้นตอนการวิเคราะหจะแยกกลุม
วิเคราะหกอนจากนั้นจึงนํามาวิเคราะหรวมกัน เชน แบบจําลองชุดที่1จะ
เปนการหาความสัมพันธระหวางความเร็วของยานพาหนะกับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ แบบจําลองชุดที2่จะเปนการหาความสัมพันธระหวางความเร็ว
ของยานพาหนะกับลักษณะทางกายภาพ แบบจําลองชุดที่3จะเปนการหา
ความสัมพันธระหวางความเร็วของยานพาหนะ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
และลักษณะทางกายภาพของถนน เปนตน โดยหลักการทดสอบทางสถิติใช
หลักการวิเคราะหตาม[14] 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

4.1 ผลการสํารวจขอมูล 

จากการเก็บขอมูลจุดความเร็ว ซึ่งในรูปที่ 5,6,7,8 เปนการแสดงแผนที่
ความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นตไทลและแผนที่ความเร็วเฉลี่ยของชั่วโมงการไหล
ที่อิสระและสรุปความเร็วเฉลี่ยของรถแตละประเภท ในตารางที่ 4 และผล
แสดงความยาวและความกวางของลักษณะทางกายภาพของถนนประเภท
ตางๆ ดังตารางที่ 5 
 

 
รูปท่ี5 แผนที่แสดงความเรว็ที่ 85 เปอรเซ็นตไทลของชั่วโมงการไหลอิสระ 

(ถนนสายหลัก) 
 

 
รูปท่ี6 แผนที่แสดงความเรว็ที่ 85 เปอรเซ็นตไทลของชั่วโมงการไหลอิสระ 

(ถนนสายรอง) 
 

 
รูปท่ี7 แผนที่แสดงความเรว็เฉลี่ยของชั่วโมงการไหลอิสระ (ถนนสายหลัก) 
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รูปท่ี8 แผนที่แสดงความเรว็เฉลี่ยของชั่วโมงการไหลอิสระ (ถนนสายรอง) 

ตารางที่ 4คาเฉลี่ยของความเรว็ 

Independent 
Variables 

Arterial Collector All Road 

Mean(km/h) Mean (km/h) Mean(km/h) 

PC85th 86.7 52.6 74.4 

PCavg 74.9 44.3 63.9 

MC85th 65.7 51.1 60.4 

MCavg 53.2 41.9 49.1 

Diff85th 21.1 1.4 15 

Diffavg 21.5 2.5 15 

ตารางที่ 5คาเฉลี่ยความกวางของตัวแปรลกัษณะทางภาพ 

Independent 
Variables 

Arterial Collector All Road 

Mean(km/h) Mean (km/h) Mean(km/h) 

LS 1.1 0.5 0.9 

NL 3.3 1.5 2.7 

LW 3.8 4.7 4.1 

RW 13 6 10.5 

RS 0.9 0.3 0.6 

CF 3.5 4.2 3.8 

 

4.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วและความรุนแรงของ
อุบัตเิหต ุ

จากตารางที่ 6แสดงคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กับความเร็วแตละชนิด ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุ มีความสัมพันธกับ
ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต ความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นตไทล ความเร็วเฉลี่ย
ของรถจักรยานยนต และ ความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยตอครั้งมี
ความสัมพันธกับตัวแปรความเร็วทั้งหมดซึ่งอธิบายผลไดวาความเร็วของ
ยานพาหนะทั้ง2ประเภทยิ่งสูงขึ้นจะสงผลใหเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ดวย และความแตกตางดานความเร็วของยานพาหนะที่แตกตางกันมากจะ
ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุมากขึ้นตามไปดวย  
 
 

ตารางที่ 6คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรความรุนแรงของอุบัติเหตกุับความเร็ว 

 ISavg 

PC85th 0.568* 

PCavg 0.586* 

MC85th 0.386* 

MCavg 0.495* 

Diff85th 0.429* 

Diffavg 0.497* 

* .Significant at the 0.05 level 
 

จากตารางที่ 7ผลของแบบจําลองถดถอยเชิงเสนอยางงายโดยคาตัวแปร
ตนคือความเร็ว และตัวแปรตามคือคาความรุนแรงของอุบัติเหตุตอครั้ง ซึ่งมี
แบบจําลองที่มีคานัยสําคัญเหมาะสมอยู 2 แบบจําลอง คือ PC85th และ 
PCavg มีคาR2เทากับ 0.30,0.32 ตามลําดับแตอยางไรก็ตามแบบจําลองใน
สวนที่เหลือก็มีแนวโนม คาR2ที่ดี จากงานวิจัย[5][6] ตัวแปรตนที่นํามา
วิเคราะหคือลักษณะทางกายภาพ แตแบบจําลองตารางที่7นี้ใชตัวแปรดาน
พฤติกรรมความเร็วของยานพาหนะเปนตัวแปรวิเคราะหหาความสัมพันธ 

ตารางที่ 7ผลของแบบจําลองถดถอยเชิงเสนอยางงาย(ISavg) 
Independent 

Variables Coefficient p-Value Adjusted-R2 

PC85th 0.034 0.001 0.301 

PCavg 0.041 0.000 0.322 

MC85th 0.050 0.026 0.122 

MCavg 0.090 0.003 0.220 

Diff85th 0.041 0.013 0.158 

Diffavg 0.051 0.003 0.222 
* ..Significant at the 0.05 level 
 

4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วและลกัษณะทาง
กายภาพ 

จากตารางที่ 8แสดงคาสหสัมพันธของตัวแปรลักษณะทางกายภาพ จะ
พบวาความสัมพันธระหวางความกวางของหนาตัดถนนกับจํานวนของชอง
จราจรและความกวางของไหลทางดานขวาความกวางของหนาตัดถนน  มี
ความสัมพันธกันคอนขางสูง ไมเหมาะที่จะนําเขาไปอยูในชุดสมการเดียวกัน
ในขั้นตอนการวิเคราะหถดถอย 

ตารางที่ 8คาสหสัมพันธของตัวแปรลักษณะทางกายภาพ 
 LS NL LW RW RS CF 

LS 1      

NL .059 1     

LW -.306 -.469 1    

RW -.080 .920* -.145 1   

RS -.047 .551 -.156 .624* 1  

CF -.111 .040 -.110 -.041 .055 1 

* .Significant at the 0.05 level 
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จากตารางที่ 9ผลของแบบจําลองโดยตัวแปรตน คือตัวแปรลักษณะทาง
กายภาพ และตัวแปรตามคือ คาความเร็วที่85เปอรเซ็นตไทล ซึ่งความเร็วที่ 
85เปอรเซ็นตไทลของรถที่นั่งสวนบุคคล มีความสัมพันธกับตัวแปรคือ เกาะ
กลางถนน ความกวางของไหลทางดานซาย และ หนาตัดถนน ซึ่งมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตาม มีคาR2เทากับ 0.70,ความเร็วที่ 85
เปอรเซ็นตไทลของรถจักรยานยนต มีความสัมพันธกับตัวแปรคือ เกาะกลาง
ถนน ความกวางของไหลทางดานขวาและจํานวนของจุดขัดแยง การ
แสดงผลของแบบจําแบบจะสังเกตไดวาคา Coefficient ของตัวแปรจํานวน
จุดขัดแยง(CF)แสดงความสัมพันธเชิงลบ ซึ่งอธิบายวาถาจํานวนจุดขัดแยงที่
มีจํานวนที่มากขึ้นจะสงผลใหความเร็วที่  85 เปอร เซ็นตไทลของ
รถจักรยานยนตลดลง และมีคาR2เทากับ 0.69จากงานวิจัย[7][10]ตัวแปรที่
มีคานับสําคัญกับความเร็ว คือความกวางของไหลทาง จํานวนจุดเชื่อมกับ
ถนน จํานวนชองจราจร ฯลฯ ซึ่งมีความเหมือนกับแบบจําลองที่แสดงผลใน
ตารางที9่ 

ตารางที่ 9Model estimation results(85th percentile speed) 
Independent 
Variables 

 private car motorcycle  

Coefficient p-Value Coefficient p-Value 

TI 17.754 0.003 11.572 0.000 

LS 6.486 0.001 - - 

RW 1.669 0.006 - - 

RS - - 3.921 0.005 

CF - - -.951 0.009 

Adjusted-R2 0.70 0.69 

* .Significant at the 0.05 level 

ตารางที่ 10 ผลของแบบจําลองโดยตัวแปรตน คือตัวแปรลักษณะทาง
กายภาพ และตัวแปรตามคือ คาความเร็วเฉลี่ย ซึ่งความเฉลี่ยของรถที่นั่ง
สวนบุคคล มีความสัมพันธกับตัวแปรคือ เกาะกลางถนน ความกวางของ
ไหลทางดานซาย และ หนาตัดถนน ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปร
ตาม มีคาR2เทากับ0.72,ความเร็วเฉลี่ยของรถจักรยานยนต มีความสัมพันธ
กับตัวแปรคือ เกาะกลางถนน ความกวางชองจราจร แสดงความสัมพันธเชิง
บวก และมีคาR2เทากับ 0.63จากงานวิจัย[10]ตัวแปรที่มีคานัยสําคัญคือ
จํานวนชองจราจรที่แสดงผลของแบบจําลองในตารางที่10นี้สามารถ
ทดแทนตัวแปรนี้ โดยคาตั วแปรความกว า งของหน าตัดถนนจาก
ความสัมพันธของตารางคาสหสัมพันธ 

ตารางที่ 10Model estimation results(mean speed) 
Independent 
Variables 

 private car motorcycle  

Coefficient p-Value Coefficient p-Value 

TI 13.099 0.011 13.541 0.000 

LS 6.510 0.000 - - 

RW 1.859 0.001 - - 

LW - - 1.653 0.016 

CF - - -.951 0.009 

Adjusted-R2 0.72 0.63 

* .Significant at the 0.05 level 

จากตารางที่ 11 ผลของแบบจําลองโดยตัวแปรตน คือเหตุการณ  คา
ความเร็วเฉลี่ย ซึ่งความเฉลี่ยของรถที่นั่งสวนบุคคลและความกวางของไหล
ดานซาย และตัวแปรตามคือ ความรุนแรงของอุบัติเหตุตอจํานวนครั้งที่เกิด
เหตุการณ  ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตาม มีคาR2เทากับ 0.45 

ตารางที่ 11Model estimation results(ISavg) 

Independent 
Variables 

Coefficient p-Value 

PCavg 0.032 0.002 

LS 0.470 0.008 

Adjusted-R2 0.45 

* .Significant at the 0.05 level 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

การวิ เคราะหผลทางสถิตความสัมพันธระหวางความเร็วเฉลี่ยของ
ยานพาหนะกับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุตอครั้ง ผลแสดงวามี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก ซึ่งหมายความวาถาความเร็วยิ่งมากขึ้นจะสงผล
ทําใหเกิดความรุนแรงมากขึ้นเชนกัน ในขณะที่ตัวแปรความตางระหวาง
ความเร็วของยานพาหนะทั้งสองประเภทมีความสัมพันธในเชิงบวกซึ่ง
อธิบายไดวายิ่งความแตกระหวางความเร็วที่สุดขึ้นจะทําใหความรุนแรงมี
โอกาสที่จะรุนแรงมากขึ้นเชนกัน 

จากการวิเคราะหผลทางสถิติความสัมพันธระหวางความเร็วของ
ยานพาหนะกับลักษณะทางกายภาพพบวาความเร็วที่เปนแปรตามจะมี
ความสัมพันธกับการแบงชองจราจร ซึ่งการแบงชองจราจรโดยเกาะกลาง
ทางมีอิทธิพลการใชความเร็วใหการขับขี่ยานพาหนะซึ่งชวงถนนที่มีเกาะ
กลางถนนในเขตเมืองขอนแกนจะมีแนวโนนวายานพาหนะในชวงถนนนั้นๆ
จะใชความเร็วสูงตามไปซึ่งงานวิจัยนี้ยังพบวาความเร็วของรถที่นั่งสวน
บุคคลจะมีความสัมพันธกับความกวางไหลทางดานซายและความกวางของ
หนาตัดถนน  และความเร็วของรถจักรยานยนตจะมีความสัมพันธกับความ
กวางของไหลทางดานขวาและจุดขัดแยงตามแนวชวงถนน 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบื้องตนกลุมตัวอยางของจุด
ความเร็วที่ทําการสํารวจแตละชวงถนนยังคอนขางทําใหความถูกตองของ
แบบจําลองไมคอยดีถาจะนําไปพยากรณความเร็วของยานพาหนะในเขต
เมืองขอนแกนแตแบบจําลองที่ดีที่สุดของงานวิจัยก็คือการพยากรณ
ความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นตไทลจากแบบจําลองจะสามารถอธิบายไดวา 
สมการนี้สามารถพยากรณความเร็วที่ 85 เปอรเซ็นตไทลของรถที่นั่งสวน
บุคคล ในเขตเมืองขอนแกนไดอยางถูกตอง 72 เปอรเซ็นตจากชุดตัวอยาง
ขอมูล ซึ่งมีความสัมพันธกับกายภาพของถนนคือ เกาะกลางถนน ความ
กวางของไหลทางดานซาย ความกวางของหนาตัดถนน ซึ่งจากคา 
Coefficient ตัวแปรทั้งหมดนี้มีความสัมพันธเชิงบวก และมีความสัมพันธที่
ระดับนัยสําคัญที่ 95 

5.2 ขอเสนอแนะ 
จากงานวิจัยพบวาจํานวนของจุดความเร็วที่สํารวจยังมีปริมาณนอยทํา

ใหแบบจําลองมีคานัยสําคัญคอนขางนอย ถาในอนาคตมีการพัฒนา
แบบจําลองงานวิจัยนี้ควรมีการเก็บขอมูลจุดความเร็วเพิ่มเติม 
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