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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้
โดยสาร และส ารวจสภาพรถตู้โดยสาร สภาพคนขับ พฤติกรรมการขับขี่ เก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและผู้ใช้บริการ   รวมทั้งการส ารวจ
สภาพโดยทั่วไปของรถ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของการให้และใช้บริการ
รถตู้โดยสารสาธารณะ ใช้วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) มาวิเคราะห์แนวโน้ม
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขับขี่และความรู้สึกปลอดภัยของผู้โดยสาร และน าวิธีการวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก าหนด พฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพ มี
แนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้โดยสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) มีแนวโน้ม
ที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้โดยสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ดังนั้นแนวทางการแก้ไขให้ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นในขณะโดยสาร คือ การปรับปรุง
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ด้านการใช้ความเร็ว และลักษณะการขับขี่ที่ไม่สุภาพ เพื่อท าให้ผู้โดยสารมี
ความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสารเพิ่มมากขึ้น  
 เมื่อวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล พบว่าปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุเกิดมาจาก 4 ปัจจัย
หลัก คือ คนขับ รถ ถนน และสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้กฎหมายจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถ
ควบคุม ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทั้ง 4 ปัจจัยหลักให้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้ 
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The objectives of this study are to explore the safety of the public van services and to 
investigate the condition of the van, the driver’s behavior and the behavior and the passengers’ feeling 
of safety toward the services. The data was collected by the questionnaires and interview. The sample 
consisted of the entrepreneurs and passengers.  The condition of the van was also investigated.  The data 
was analyzed, using correlation analysis to explore the relationship between the drivers’ behaviors and 
the passengers’ feeling of safety. The cause and effect diagram was used. 

The results revealed that the drivers’ behavior on “speeding behavior” and “lack of driving 
disciplines” are correlated to the passengers’ feeling safety at the statistically difference at .01 level. The 
behavior on “using cell phone without hand free device” is correlated to the passengers’ feeling safety at 
the statistically difference at the .05 level.  The recommendations for providing the services to promote 
the passenger’s safety are to modify the drivers’ behavior on “speeding behavior” and “lack of driving 
disciplines”. 

The cause and effect diagram analysis revealed that the four main cause of accident are the 
driver, the vehicle, road and circumstances. The rules and regulations can be considered to be the most 
effective factor to reinforce and be more aware of the four main causes in reducing accidents.  
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บทที ่1 
บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันผู้คนสนใจใช้บริการรถตู้โดยสารมากขึ้น เพราะสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลา 

เน่ืองจากเป็นรถตู้มขีนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูงกว่ารถทัวร์ขนาดใหญ่ จึงท าให้ถึงจุดหมายได้อย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้โดยสารไม่สามารถทราบได้ว่า รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หรือมีอุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือคนขับอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการขับขี่ยานพาหนะนั้น ๆ 
หรือไม่ ในขณะเดียวกันจ านวนผู้ให้บริการรถตู้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการกลายสภาพจากรถทัวร์
โดยสาร ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานเดิม และกลายสภาพจากรถตู้ผิดกฎหมาย เมื่อจ านวนผู้ให้บริการรถตู้
เพิ่มมากขึ้น การแย่งชิงรับผู้โดยสาร การท ารอบรถเพื่อแข่งกับเวลา จึงมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จาก
สาเหตุดังกล่าวรวมไปถึง ความเหนื่อยล้าในขณะปฏิบัติงานของคนขับ หรือแม้กระทั่งตัวรถตู้เองที่
มีการดัดแปลงสภาพรถ น ารถเก่ามาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร หรือผู้โดยสารที่ไม่มีการคาดเข็มขัดนิรภัย 
เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555)  
 อุบัติเหตุที่มีรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า ปี พ.ศ. 2554 เกิด
อุบัติเหตุจ านวน 1,253 คร้ัง  และปี พ.ศ. 2553 จ านวน 1,549 คร้ัง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็น
จ านวนมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่พบว่ามาจากคน รถและถนน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ แต่ปัจจัย
หลักสองอันดับแรกคือ 1) คน เช่น พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรหรือการไม่ตระหนักถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผู้โดยสาร เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่สามารถ
ควบคุมรถได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่นั่ง หลับใน 2) รถ สภาพของ
รถโดยสารที่มีอายุการใช้งานสูง มีการดัดแปลงด้วยการเพิ่มที่นั่งผู้โดยสารและติดตั้งระบบแก๊สเป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้น้ าหนักรวมและสมดุลน้ าหนักตัวรถเปลี่ยนแปลงจากตัวรถตู้แบบเดิมซึ่งอาจมี
ผลโดยตรงต่อการควบคุมรถ การบังคับเลี้ยวจนเกิดเหตุการณ์ หลุดโค้ง ท้ายปัด ล้อล็อคไถล เป็นต้น 
รวมถึงการไม่ติดต้ังอุปกรณ์ที่จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุต่อผู้โดยสาร หรืออุปกรณ์
บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้จริง อาทิ เข็มขัดนิรภัย (สวนีย์ ฉ่ าเฉลียว, 2555) 
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้เก็บข้อมูลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้
โดยสารสาธารณะ รถโดยสารปรับอากาศ  รถโดยสารน าเที่ยว รถโดยสารระหว่างจังหวัด รถรับส่ง
พนักงาน รถเมล์ และรถแท็กซี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มี
อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเกิดขึ้นทุกวัน ภาพรวมอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะพบว่า รถตู้
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สาธารณะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33  รองลงมาคือรถโดยสารปรับอากาศคิดเป็น 
ร้อยละ 30 รถโดยสารน าเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 11 รถโดยสารระหว่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 8 รถ
รับส่งพนักงานคิดเป็นร้อยละ 10  รถเมล์คิดเป็นร้อยละ 7  และรถแท็กซี่น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1 
ดังภาพที่ 1-1 

 
ภาพที่ 1-1 สัดส่วนร้อยละอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถโดยสารสาธารณะระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.  

    2554 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 (สารี อ๋องสมหวัง, 2555) 
  
 อุบัติเหตุจากรถตู้โดยสารเฉพาะเส้นทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง 
ในปี พ.ศ. 2555 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 มีอุบัติเหตุที่ได้รับการบันทึกข่าวไว้จ านวน 4 เหตุการณ์ 
เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ ดังตารางที่ 1-1 
 ภายในระยะเวลา 15 เดือน มีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางโดย
รถตู้โดยสารในเส้นทางระหว่างระยองและกรุงเทพฯ เป็นจ านวน 11 และ 19 ราย ตามล าดับ จ านวน
ผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 20.0 และจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บคิดเป็นร้อยละ 34.5  
 จะเห็นได้ว่าจากการเกิดอุบัติเหตุเพียง 4 คร้ัง ท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวน 11 ราย ดังนั้น
หากเกิดอุบัติเหตุ 1 คร้ัง คิดเป็นค่าเฉลี่ยจ านวนผู้เสียชีวิตประมาณ 3 ราย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาสภาพความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร และส ารวจสภาพรถตู้โดยสาร ลักษณะคนขับ 
พฤติกรรมการขับ และพฤติกรรมของผู้โดยสาร เพื่อให้ทราบถึงการเตรียมการด้านความปลอดภัย
ของผู้ประกอบการรถตู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร หาทางป้องกันเพื่อลด
อุบัติเหตุและความรุนแรงจากอุบัติเหตุ หรือช่วยบรรเทาการสูญเสียชีวิตลงได้  

รถตู,้ 33 

รถโดยสารปรับ
อากาศ, 30 

รถโดยสารน าเที่ยว, 
11 

รถโดยสารระหว่าง
จังหวัด, 8 

รถรับส่งพนักงาน, 
10 รถเมล์, 7 รถแท็กซี่, 1 
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ตารางที่ 1-1 อุบัติเหตุรถตู้โดยสารเส้นทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ในปี พ.ศ.  
    2555 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  
 

วันท่ี เหตุการณ์ 
จ านวน (ราย) 

ผู้โดยสาร
ทั้งหมด 

ผู้เสีย 
ชีวิต 

ผู้ได้รับ 
บาดเจ็บ 

9 มีนาคม 2556  รถตู้โดยสารเส้นทางจากระยองมุ่งหน้าสู่
กรุงเทพฯ ชนประสานงากับรถกระบะ 

15 1 4 

2 มีนาคม 2556 รถตู้โดยสารเส้นทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่
ระยอง คาดว่าคนขับหลับใน ขับพุ่งชนป้าย
ข้างทาง บริเวณหน้าสนามพีระเซอร์กิต ท าให้
เกิดไฟลุกไหม้ และระเบิด  

10 7 3 

10 สิงหาคม 2555 รถตู้โดยสารเส้นทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่
ระยอง ชนกับรถเทรลเลอร์ คาดว่าฝ่าไฟจราจร 
บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองบอน  

15 3 12 

8 มกราคม 2555 รถตู้โดยสารเส้นทางจากระยอง มุ่งหน้าสู่
กรุงเทพฯ เกิดอุบัติเหตุชนรถบรรทุก
ปูนซีเมนต์ บริเวณหน้าสนามพีระเซอร์กิต  

15 - - 

รวม  55 11 19 
ที่มา: ศูนย์รวมข่าวระยอง (2556) 
  

ค าถามในการวิจัย  
1. ผู้ประกอบการรถตู้มีการเตรียมการด้านความปลอดภัยอย่างไร 
2. ผู้โดยสารตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้อย่างไร  
3. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 พฤติกรรมของคนขับรถ และสภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่ง มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสาร 
2. เพื่อส ารวจสภาพรถตู้โดยสาร สภาพคนขับ พฤติกรรมการขับขี ่และพฤติกรรมของ

ผู้โดยสาร 
3. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการให้บริการและการใช้บริการรถตู้โดยสารในด้านความ

ปลอดภัย  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ทราบถึงสภาพความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสาร สภาพรถตู้โดยสาร สภาพ
คนขับ พฤติกรรมการขับขี่ และพฤติกรรมด้านการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร เพื่อสามารถ
ปรับปรุงให้รถตู้โดยสารมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดอุบัติเหตุและความรุนแรง
สูญเสียที่เกิดขึ้นได้  
 

ขอบเขตการวิจัย   
1. พื้นที่ที่ท าการศึกษาอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเส้นทางรถตู้จ านวน 3 

เส้นทาง ดังนี้  
1.1  ระยอง - สัตหีบ - พัทยา - ชลบุร ีวิ่งจากท่ารถบริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์ระยอง

ใกล้ศูนย์การค้าระยอง เป็นรถตู้มาตรฐาน 2 จ  
1.2  ระยอง - ชลบุร ีวิ่งจากสถานีขนส่งจังหวัดระยอง เป็นรถตู้มาตรฐาน 2 จ  
1.3  ระยอง - กรุงเทพมหานคร วิ่งจากสถานีขนส่งจังหวัดระยอง เป็นรถตู้มาตรฐาน  

2 จ 
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 รถตู้ หมายถึง รถยนต์ขนาดกลาง รูปร่างคล้ายกล่อง มักมีประตูเปิดปิดด้านเดียว บรรทุก
ผู้โดยสารได้ประมาณ 12-15 คน 

 ความปลอดภัย หมายถึง การเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สินที่เป็นของตนเอง ของบุคคลอ่ืนและของส่วนรวม  



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับรถตู้โดยสาร  
2. ค าจ ากัดความรถโดยสารและมาตรฐานรถโดยสารประเภทต่าง ๆ  
3. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง 
4. มาตรฐานระดับสากล ISO 39001: 2012 
5. มาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับรถตู้โดยสาร 
6. ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรถตู้โดยสาร 
7. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ส าหรับรถ

ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถขนาดเล็ก 
8. ความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ 
9. สถานการณ์ปัจจุบันของรถตู้โดยสาร 
10.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
11.  การเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ 
12.  ใบตรวจสภาพรถ (Check List) 
13.  แผนผังสาเหตุและผล 

 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับรถตู้โดยสาร 
 รถตู้โดยสารเกิดขึ้นมาจากช่องว่างการให้บริการขนส่งมวลชนขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ  (ขสมก.) และบริษัทขนส่ง (บขส.) เกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2537 ที่การจราจรใน
กรุงเทพฯค่อนข้างจะติดขัด แต่ในระยะนั้นการเดินทางรถตู้โดยสารยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายกัน
มากนัก จนในปี พ.ศ. 2531-2532 มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด การขยายตัวของรถตู้ก็สูง
ด้วย แต่เป็นไปในลักษณะที่ปราศจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบเคร่งครัด สาเหตุหลักที่
ท าให้รถตู้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีดังนี้ (อรุณ วิชกิจ, 2548) 

1. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. การเติบโตของที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลและเมืองใหญ่ท าให้ประชาชนอยู่ไกลจาก

ถนนใหญ่หรืออยู่ไกลจากที่ท างาน 
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3. ความต้องการของผู้ใช้บริการในการเลือกระบบการขนส่งที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว 
4. องค์กรภาครัฐที่ให้บริการด้านประชาชน ในการขนส่งมวลชนยังไม่สามารถอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และการบริการที่ดีเท่าที่ควร 
5. ประชาชนนิยมใช้บริการเพราะค่าโดยสารใกล้เคียงกับรถประจ าทาง ผู้ใช้บริการ

สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายได้สะดวกรวดเร็วกว่ารถโดยสารประจ าทางปกติ ทั้งหมดนี้ท าให้
จ านวนรถตู้โดยสารที่ให้บริการการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
1,800 คัน เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นประมาณ 3,500 คันในปี พ.ศ. 2541  (บุญรักษ์ กุณาศล, 2543) และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีจ านวนรถตู้โดยสารที่ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ
เส้นทางกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดในระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
9,200 คัน  คิดเป็นจ านวนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะทั้งสิ้น 900,000 คนต่อปี  (กรมการ
ขนส่งทางบก, 2555) 
 สอดคล้องกับแผนผังวิวัฒนาการของการจัดตั้งคิวรถตู้โดยสารประจ าทางของ จตุพร 
นนทศิริ (2546) ที่ระบุปัจจัยที่ท าให้เกิดการจัดต้ังคิวรถตู้โดยสารประจ าทาง คือ ปัจจัยทางกายภาพ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม ดังภาพที่ 2-1 
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ภาพที่ 2-1 แผนผังแสดงวิวัฒนาการของการจัดตั้งคิวรถตู้โดยสารประจ าทาง (จตุพร นนทศิริ, 2546) 
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ค าจ ากัดความรถโดยสารและมาตรฐานรถโดยสารประเภทต่าง ๆ  
(กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 ค าจ ากัดความรถโดยสาร 
 รถโดยสารประจ าทาง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่
ก าหนด 
 รถโดยสารไม่ประจ าทาง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างโดยไม่จ ากัด
เส้นทาง 
 รถโดยสารส่วนบุคคล หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการค้าหรือธุรกิจของ
ตนเองซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้ต้ังแต่ 12 ที่นั่งขึ้นไป  และมีน้ าหนักรถเกินกว่า 1,600  กิโลกรัมขึ้นไป 
 รถขนาดเล็ก หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและหรือสิ่งของเพื่อสินจ้างตาม
เส้นทางที่ก าหนด ด้วยรถที่มีน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม 
 1. รูปและลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 
 ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน  ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  ดังนี้ 
 มาตรฐาน 1  คือ  รถปรับอากาศพิเศษ 
 มาตรฐาน 2  คือ  รถปรับอากาศ 
 มาตรฐาน 3  คือ  รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
 มาตรฐาน 4  คือ  รถสองชั้น 
 มาตรฐาน 5  คือ  รถพ่วง 
 มาตรฐาน 6  คือ  รถกึ่งพ่วง 
 มาตรฐาน 7  คือ  รถโดยสารเฉพาะกิจ 
 1. มาตรฐาน 1 ก 
 รถปรับอากาศพิเศษ ไม่มียืน 
 ห้องผู้โดยสารแยกจากห้องขับรถ  จัดวางที่นั่งผู้โดยสารขนานกับความกว้างของ 
ตัวรถไม่เกินแถวละ  3  ที่นั่ง  
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม    มี 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มี 
 ห้องสุขภัณฑ์และที่เก็บสัมภาระ    มี 
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 2. มาตรฐาน 1 ข 
 รถปรับอากาศพิเศษ ไม่มียืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม    มี 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มี 
 ห้องสุขภัณฑ์และที่เก็บสัมภาระ    มี 
 

 
ภาพที่ 2-2 รถโดยสารมาตรฐาน 1 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 3. มาตรฐาน 2 ก 
 รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30  ที่นั่ง ไม่มียืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 4. มาตรฐาน 2 ข 
 รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30  ที่นั่ง มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
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ภาพที่ 2-3 รถโดยสารมาตรฐาน 2 ก และ 2 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 

 5. มาตรฐาน 2 ค 
 รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร  21-30  ที่นั่ง ไม่มียืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 6. มาตรฐาน 2 ค และ 2 ง 
 รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร  21-30  ที่นั่ง มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระ  อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 

 
ภาพที่ 2-4 รถโดยสารมาตรฐาน 2 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 7. มาตรฐาน 2 จ 
 รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 20  ที่นั่ง ไม่มียืน 
 ที่เก็บสัมภาระ มีหรือไม่ก็ได้ 



11 
 

ภาพที่ 2-5 รถโดยสารมาตรฐาน 2 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 8. มาตรฐาน 3 ก 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30  ที่นั่ง มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์  และที่เก็บสัมภาระ ไม่มี 
 

 
ภาพที่ 2-6 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ก (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 9. มาตรฐาน 3 ข 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30  ที่นั่ง ไม่มียืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระ มี 

 
ภาพที่ 2-7 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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 10. มาตรฐาน 3 ค 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30  ที่นั่ง มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์  และที่เก็บสัมภาระ ไม่มี 

 
ภาพที่ 2-8 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ค (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 11. มาตรฐาน 3 ง 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30  ที่นั่ง ไม่มียืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระ มี 

 
ภาพที่ 2-9 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ง (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 12. มาตรฐาน 3 จ 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 13-24  ที่นั่ง  
 ที่ส าหรับผู้โดยสารยืน มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ มีหรือไม่ก็ได้ 
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ภาพที่ 2-10  รถโดยสารมาตรฐาน 3 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 13. มาตรฐาน 3 ฉ 
 รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 12  ที่นั่ง  
 ที่ส าหรับผู้โดยสารยืน ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระ มีหรือไม่ก็ได้ 

ภาพที่ 2-11 รถโดยสารมาตรฐาน 3 ฉ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 14. มาตรฐาน 4 ก 
 รถสองชั้นปรับอากาศ   ไม่มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ มี 
 อุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์ มี 
 

 
 
ภาพที่ 2-12 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ก (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 



14 
 

 15. มาตรฐาน 4 ข 
 รถสองชั้นปรับอากาศ   ไม่มีที่ยืน 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ มี 
 อุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์ มี 

 
ภาพที่ 2-13 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 16. มาตรฐาน 4 ค 
 รถสองชั้นปรับอากาศ   ไม่มีที่ยืน 
 เคร่ืองปรับอากาศ มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่มีก็ได้ 
 อุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่มีก็ได้ 
 

 
 
ภาพที่  2-14 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ค (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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 16. มาตรฐาน 4 ง 
 รถสองชั้นปรับอากาศ  ชั้นล่างก าหนดให้มีผู้โดยสารยืนมีเคร่ืองปรับอากาศ  
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
 ที่เก็บสัมภาระอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่มีก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 2-15 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ง (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 

 17. มาตรฐาน 4 จ 
 รถสองชั้นไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ  ชั้นล่างก าหนดให้มีที่ส าหรับผู้โดยสารยืน  
 ที่เก็บสัมภาระ ไม่มี 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 

 
ภาพที่ 2-16 รถโดยสารมาตรฐาน 4 จ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 18. มาตรฐาน 4 ฉ 
 รถสองชั้นไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ   ไม่มีที่ยืน 
 ที่เก็บสัมภาระ มี 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม ไม่มี 
 ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มี 
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ภาพที่ 2-17 รถโดยสารมาตรฐาน 4 ฉ (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 19. มาตรฐาน 5 ก 
 รถพ่วงปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
 อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  และห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 20. มาตรฐาน 5 ข 
 รถพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
 อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  และห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้ 

ภาพที่ 2-18 รถโดยสารมาตรฐาน 5 ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 21. มาตรฐาน 6 ก 
 รถกึ่งพ่วงปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
 อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  และห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 22. มาตรฐาน 6 ข 
 รถกึ่งพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีหรือไม่ก็ได้ 
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 อุปกรณ์ให้เสียง  และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 ที่เก็บสัมภาระ  และห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 2-19 รถโดยสารมาตรฐาน 6  ก และ ข (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 
 23. มาตรฐาน 7 
 - รถโดยสารเฉพาะกิจ 
 -  มีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น รถพยาบาล  รถ
ถ่ายทอดวิทยุ    หรือโทรทัศน์  รถบริการไปรษณีย์  รถบริการธนาคาร  เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2-20 รถโดยสารมาตรฐาน 7 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ง 
 มาตรฐาน Q-Mark (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน, 
2556) 
 1. ความเป็นมาของมาตรฐาน Q-Mark 
 ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของสามสถาบันของภาคเอกชน ในการที่จะสร้าง
ผู้ประกอบการ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้
ให้บริการ ในการผลิตสินค้าและให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรมในการท าธุรกิจต่อ
ผู้บริโภค อันเป็นการสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ยั่งยืน คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร. จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะ
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ด าเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark ขึ้น  
 2. วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน Q-Mark 
 เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมในการท าธุรกิจ และ
ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ 
และตลาดโดยรวมของประเทศ โดยการยกระดับความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย 
 3. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-Mark 
 Q-Mark เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองถึง ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ 
ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและการมีจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ตามแนวทางต่อไปนี้ 
 สินค้าและบริการมีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ใน
ฉลาก และตามข้อตกลงที่ให้กับผู้บริโภค 
 ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี 
รวมทั้งจริยธรรมในการท าธุรกิจ 
 ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ มีจริยธรรมในการท าธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม 
 4. ประเภทการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark 
 การรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 3 ภาค คือ 
  4.1 ภาคการค้าและบริการ  
  4.2 ภาคการผลิต  
  4. 3 ภาคการเงินและการธนาคาร  
 การให้การรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
 กรณี 1: รับรองทั้งองค์กร หรือทั้งธุรกิจ หรือทุกสินค้า หรือทุกประเภทของบริการ 
 กรณี 2: รับรองเฉพาะประเภทของสินค้า หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ 
 กรณี 3: รับรองเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

 คุณภาพตรงตามฉลาก  
 คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม  
 คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคู่ค้า  
 คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย  

 5. คุณสมบัติของผู้ขอการรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark 
 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้มีอ านาจในการบริหารฝ่ายไทยร่วมบริหาร
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ในระดับการจัดการเพื่อด าเนินการผลิตและบริการนั้น ๆ เป็นสมาชิกของ หอการค้าไทยหรือสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย และ/
หรือเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าหรือสถาบันวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัดมีภาพลักษณ์ของ
กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสินค้า บริการ และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และไม่มี
ประวัติด่างพร้อย หรือเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการที่จะขอรับ
ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ต้องเป็นสินค้า หรือบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย 
 6. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ผู้ได้รับ Q-Mark มีสิทธิ์ใช้เคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์ เป็นเวลา 2 ป ี 
  6.1 เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแห่งคุณภาพสินค้า และบริการ 
  6.2 เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้าและบริการ 
 ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การได้รับ Q-Mark ผ่านทางสื่อมวลชน
ต่าง ๆ สามารถแสดงเคร่ืองหมายรับรองตราสัญลักษณ์ Q-Mark ได้อย่างเปิดเผย 
 มาตรฐาน Q-Mark เป็นมาตรฐานของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นหลัก วัตถุประสงค์
หลักของการออกมาตรฐาน Q-Mark คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐาน Q-
Mark ยังไม่มีการระบุชัดเจนถึงเร่ืองความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร เมื่อทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานต่าง ๆ พบว่ามีมาตรฐานในระดับสากลที่กล่าวถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางท้องถนนนั่นคือ ISO 39001: 2012  

 
มาตรฐานระดับสากล ISO 39001: 2012  
 มาตรฐาน ISO 39001:2012 Road Traffic Safety (RTS) Management Systems ‟ 
Requirements with Guidance for use  
 จากการทบทวนเอกสารพบว่าส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(สมอ.)  เคยมีการจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ มาตรฐานความปลอดภัยในการบนท้องถนน เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นมีความคืบหน้า คือ มีการร่างแผนงานทศวรรษความปลอดภัย
คมนาคม เพื่อน าไปใช้พัฒนามาตรฐาน ISO 39001 มีการต้ังคณะกรรมการ พัฒนาและก าหนด
มาตรฐาน ส าหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยคมนาคม ISO 39001 ซึ่งเป็นมาตรฐานประเภท
สมัครใจ โดยเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานจะก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สามารถน าไปประยุกต์ให้
สอดคล้องกับกฎหมายจราจรของประเทศต่าง ๆ ได้ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2554)
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ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อมาตรฐานนี้ได้ทาง http://www.iso.org  หรือขอคัดส าเนาได้ที่ห้องสมุดของ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งชาติ (สมอ.) 
 

มาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 มาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับรถตู้โดยสารสาธารณะมีก าหนดไว้ 2 มาตรฐานดังนี้ 
 1. มาตรฐาน 2 จ  
 มาตรฐาน 2 จ  เป็นลักษณะของรถที่เดิมเป็นบริษัท รถทัวร์มาก่อน แล้วปรับเปลี่ยนมาวิ่ง

รถตู้ รถทัวร์ 1 คัน สามารถปรับเป็นรถตู้ได้ 3 คัน (รถทัวร์มี 40 ที่นั่ง รถตู้มี 14-15 ที่นั่ง) ส่วนใหญ่
ผู้รับสัมปทานจะเป็นบริษัทรถทัวร์ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกในด้านบริการหรือไม่ประสบความส าเร็จ
ในการเดินรถทัวร์โดยสารจนขาดทุน จึงต้องปรับลดมาเป็นรถตู้แทน ระยะทางในการเดินรถทุก
เส้นทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพ ฯ รถตู้มาตรฐาน 2 จ ชนิดน้ีจะมีวิ่งในเส้นทางหลักตาม
สัมปทานของบริษัทขนส่ง มาตรฐาน 2 จ เป็นรถตู้โดยสารประจ าทางปรับอากาศร่วมบริการ ที่จัด
เดินรถในเส้นทางเดิมของรถทัวร์โดยสารประจ าทางที่ประสบปัญหาขาดทุน หรือเพิ่มทางเลือกใน
การให้บริการที่สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งมีให้บริการเฉพาะเส้นทางสายหลักเท่านั้นรถจะคาด
แถบ สีฟ้า-แดง หรือฟ้า-ส้ม 

 2.  มาตรฐาน 2 ต  
 มาตรฐาน 2 ต เป็นรถตู้โดยสารที่มาจากนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้รถ

ตู้ป้ายด าในต่างจังหวัดที่มีรัศมีห่างจากกทม.ไม่เกิน 300 กโิลเมตร เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายรถชนิดนี้จะมีให้บริการทั้งในเส้นทางหลักของ บขส. และช่วงแยกต่าง ๆ ที่รถตู้สาย
นั้น ๆ เดินอยู่แล้วเดิม ระยะทางในการเดินรถทุกเส้นทางไม่เกิน 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ 

 มาตรฐาน 2 ต เป็นรถตู้โดยสารประจ าทางปรับอากาศ ที่เปิดเดินรถในเส้นทางที่แยกย่อย
จากเส้นทางเดินรถสายหลัก แบ่งเป็นช่วงเส้นทางต่าง ๆ แยกย่อยกันไปตามจุดต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ประเภทนี้จะเป็นรถตู้ที่เป็นรถตู้โดยสารป้ายด าเดิมที่เดินรถอยู่แล้ว น าเข้ามาอยู่ในระบบการเดินรถ
ของทางราชการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายรถจะคาดแถบสีฟ้า-เขียว 

 ส าหรับรถตู้โดยสารนั้น ได้ก าหนดให้ใช้รุ่นใหม่ทั้งหมด คือ TOYOTA NEW 
COMMUTER รุ่นใช้ก๊าซ NGV แต่ก็ยังมีบางสายในมาตรฐาน 2 ต ใช้รถรุ่นเก่าอยู่บางเส้นทางและ
การจอดรับส่งก็ไม่เหมือนกันด้วย มาตรฐาน 2 จ จอดตามจุดรับส่งเท่านั้น มาตรฐาน 2 ต จอดรับส่ง
ตามจุดที่ ผู้โดยสารต้องการจะลง 

 
 

http://www.iso.org/
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ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน 2 จ และมาตรฐาน 2 ต 
 
ข้อเปรียบเทียบ มาตรฐาน 2 จ มาตรฐาน 2 ต 
ระยะทาง ไม่เกิน 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ 

 
เส้นทาง  เส้นทางหลักตามสัมปทานบขส. เส้นทางหลักของบขส. และช่วงแยกต่าง ๆ 

ที่วิ่งอยู่เดิม 

ความจุ  14-15 ที่นั่ง  14-15 ที่นั่ง  
จุดจอดรับส่ง จอดตามจุดรับส่งเท่านั้น  จอดรับส่งตามจุดที่ผู้โดยสารต้องการขึ้นลง 

เจ้าของ (เดิม) บริษัทรถทัวร์  รถตู้ผิดกฎหมาย 
สีคาดแถบ สีฟ้า-แดง หรือสีฟ้า-ส้ม  สีฟ้า-เขียว 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2555) 

 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรถตู้ประจ าทางสาธารณะ 
 กรมการขนส่งทางบกได้น าระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรถตู้มาปรับใช้ ดังนี้ (ส านัก

วิศวกรรมและความปลอดภัย, 2544) 
 1. ลักษณะรถตู้ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 
 ส าหรับรถตู้ประจ าทางสาธารณะจัดเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ 

และมาตรฐาน 3 จ 
 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มี

จ านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง โดยไม่ก าหนดที่ส าหรับผู้โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร
หรือไม่ก็ได้ มีทางขึ้นลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ จะมีที่เก็บสัมภาระด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 จ หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มี
จ านวนที่นั่งต้ังแต่ 13 ถึง 24 ที่นั่ง ซึ่งคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่ก็ได้ มีทางขึ้นลงด้านข้าง
หรือที่ด้านท้ายของรถ จะก าหนดที่ส าหรับผู้โดยสารหรือไม่ก็ได้ และจะมีที่เก็บสัมภาระด้วยหรือไม่
ก็ได้ 
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ภาพที่ 2-21 ลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ และมาตรฐาน 3 จ 
   (ส านักวิศวกรรมและความปลอดภัย, 2544) 
 
 แบบที่นั่งผู้โดยสาร แบบที่นั่งส าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมี 4 แบบ ดังนี้ 

1. ที่นั่งเด่ียว มีความสูงพอสมควร เบาะนั่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร  
และไม่เกิน 50 เซนติเมตร เว้นแต่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 ก และมาตรฐาน 4 ก 
เบาะนั่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควร
ติดตรึงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรง ในสภาพปกติพนักพิงหลังต้องเอนไปข้างหลังเป็นมุมประมาณ 95 
องศาจากแนวราบ 

2. ที่นั่งคู่ มีความสูงพอสมควร เบาะนั่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และไม่
เกิน 90 เซนติเมตร ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควรติดตรึงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรง 
ในสภาพปกติพนักพิงหลังต้องเอนไปข้างหลังเป็นมุมประมาณ 95 องศาจากแนวราบ 

3. ที่นั่ง 3 ที่นั่ง มีความสูงพอสมควร เบาะนั่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
และไม่เกิน 125 เซนติเมตร ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควรติดตรึงไว้อย่างมั่นคง
แข็งแรง ในสภาพปกติพนักพิงหลังต้องเอนไปข้างหลังเป็นมุมประมาณ 95 องศาจากแนวราบ 

4. ที่นั่งแถวยาวเกินกว่า 3 ที่นั่ง มีความสูงพอสมควร จ านวนที่นั่งให้ถือเกณฑ์ความยาว 
40 เซนติเมตรต่อหนึ่งที่นั่ง ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควรติดตรึงไว้อย่างมั่นคง
แข็งแรง 
 ส าหรับรถตู้ประจ าทางสาธารณะ ซึ่งจัดเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ 
และมาตรฐาน 3 จ ก าหนดให้จัดแบบที่นั่ง ดังนี้ 
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 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน 2 จ  
 ก) แบบที่นั่ง จะเป็นแบบใดแบบหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ก็ได้ พนักพิงหลังหรือที่พิงหลังมี
ความสูงพอสมควร จะปรับเอนได้หรือไม่ก็ได้ 
 ข) การจัดวางที่นั่ง โดยเว้นให้มีช่องทางเดิน มีความกว้างพอสมควร ที่นั่งต้องติดตรึงกับ
ตัวรถอย่างมั่นคงแข็งแรง ในกรณีที่มีการจัดวางที่นั่งล้ าเข้าไปในช่องทางเดิน ที่นั่งนั้นต้องเป็นแบบ
พับได้ ในกรณีที่นั่งพับไปในทางเดียวกันโดยวัดในระดับเหนือเบาะนั่งไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างที่นั่งจากด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้า ถึงด้านหน้าพนักพิงหลังของที่
นั่งถัดไป ต้องไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร เว้นแต่กรณีเป็นที่นั่งปรับเอนได้ ระยะห่างระหว่างที่นั่งจาก
ด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้า ถึงด้านหน้าพนักพิงหลังของที่นั่งถัดไป ต้องไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร กรณีที่เป็นที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยวัดในระดับเหนือเบาะนั่งไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหว่างด้านหน้าพนักพิงหรือที่พิงหลังของที่นั่งที่หันหน้าเข้าหากัน ต้องไม่น้อยกว่า 135 
เซนติเมตร 
 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน 3 จ  
 ก) แบบที่นั่ง จะเป็นแบบใดแบบหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ก็ได้ พนักพิงหลังหรือที่พิงหลัง
ต้องมีความสูงพอสมควร 
 ข) การจัดวาง โดยเว้นในมีช่องทางเดินมีความกว้างพอสมควร ที่นั่งต้องติดตรึงกับตัวรถ
อย่างมั่นคงแข็งแรง ในกรณีที่มีการจัดวางที่นั่งล้ าเข้าไปในช่องทางเดิน ที่นั่งนั้นต้องเป็นแบบพับได้ 
ในกรณีที่นั่งหันไปในทางเดียวกันโดยวัดในระดับเหนือเบาะนั่งไม่เกิน 5 เซนติเมตร ระยะห่าง
ระหว่างที่นั่งจากด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้า ถึงด้านหน้าพนักพิงหลังของที่นั่ง ถัดไป
ต้องไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร และกรณีที่เป็นที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยวัดในระดับเหนือเบาะนั่ง
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างด้านหน้าพนักพิงหรือที่พิงหลังของที่นั่งที่หันหน้าเข้าหากัน 
ต้องไม่น้อยกว่า 135 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 2-22 การจัดวางที่นั่งรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ และมาตรฐาน 3 จ 
   (ส านักวิศวกรรมและความปลอดภัย, 2544) 

 
 2. ความสูงภายในรถตู้ประจ าทางสาธารณะ 

 ส าหรับรถตู้ประจ าทางสาธารณะ เป็นรถที่ไม่มีที่ยืนส าหรับผู้โดยสาร จึงก าหนดเร่ือง
ความสูงไว้ดังนี้กรณีที่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ไม่ก าหนดให้มีที่ส าหรับผู้โดยสารยืน 
เมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นที่ใช้เป็นช่องทางเดินถึงส่วนต่ าสุดของเพดานรถ ความสูงภายในตลอดช่อง
ทางเดินต้องไม่น้อยกว่า 1.60  เมตร ทั้งนี้ เว้นแต่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารน้ันมีความยาวตลอด
ช่องทางเดินไม่เกิน 2 เมตร เมื่อวัดในแนวด่ิงจากพื้นที่ใช้เป็นช่องทางเดินถึงส่วนต่ าสุดของเพดาน
รถ ความสูงภายในตลอดช่องทางเดินจะน้อยกว่า 1.60 เมตร ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แถว
ที่นั่งติดกับประตูทางขึ้นลงและแถวที่นั่งมีที่นั่งเรียงติดต่อกันไม่เกิน 3 ที่นั่ง เมื่อวัดในแนวด่ิงจาก
กึ่งกลางเบาะที่นั่งถึงส่วนต่ าสุดของเพดานรถ ความสูงต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
 ความยาวของช่องทางเดินตามวรรคหนึ่ง ให้วัดจากประตูทางขึ้นลงถึงที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่
ด้านในสุดของช่องทางเดิน 
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ภาพที่ 2-23 ความสูงของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 จ และมาตรฐาน  3  จ  
   (ส านักวิศวกรรมและความปลอดภัย, 2544) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ส าหรับรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถขนาดเล็ก 
 จากประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ต้องด าเนินการตรวจสภาพรถและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดท้ายประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถ ได้ก าหนด
รายการตรวจไว้จ านวน 60 รายการ เช่น มาตรฐานรถและประเภทการขนส่ง แผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ชนิดเชื้อเพลิง ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอื่น เพลาล้อกงล้อและยาง ที่นั่งผู้โดยสารและผังที่
นั่ง เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย เคร่ืองดับเพลิง จ านวนผู้โดยสาร  
 ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดท้ายประกาศ ได้ระบุถึงวิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย
ผล และระบุหมายเหตุในกรณีที่มีวิธีการทดสอบ ระบุเฉพาะประเภทรถ เช่น รายการตรวจล าดับที่ 6 
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ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอื่น กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงได้ระบุวิธีการตรวจว่า ให้มีการ
ตรวจสอบหนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ ให้มีการตรวจถังก๊าซ 
อุปกรณ์ส่วนควบ ตรวจอายุถังก๊าซ ตรวจเคร่ืองหมายแสดงการตรวจและทดสอบเคร่ืองหมายแสดง
การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ดังตารางที่ 2-2  แสดงรายการตรวจสภาพรถ วิธีการตรวจ และเกณฑ์การ
วินิจฉัยผล 
 การตรวจสภาพรถตามกฎหมายนี้ เพื่อรับรองสภาพรถส าหรับรถที่จะต่ออายุทะเบียน 
หรือเสียภาษีประจ าปี ซึ่งจากการสอบถามจากเจ้าของรถตู้ และผู้ประกอบการเจ้าของวินรถตู้ พบว่า
ได้ด าเนินตามกฎหมายมาโดยตลอด  
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ตารางที่ 2-2 รายการตรวจ วิธีการตรวจ และเกณฑ์การวินิจฉัยผล  
 
รายการตรวจล าดับที่ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัยผล หมายเหตุ 

1. มาตรฐานรถและ
ประเภทการขนส่ง 

- ตรวจมาตรฐานรถ 
- ตรวจประเภทการขนส่ง 

- มาตรฐานรถและประเภทการขนส่ง ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  

2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ - ตรวจ ลักษณะ  ขนาด  สีและสภาพของ  
แผ่นป้ายทะเบียนรถ 

- เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถท่ีทางราชการออกให้ และตัวอักษรและตวัเลขตรงกับหนังสือแสดง  
การจดทะเบียนรถ 
- ต้องมีลักษณะ ขนาดและสีถูกต้อง 
- ไม่ช ารุด ลบเลือน แก้ไข ดัดแปลง หรือมส่ิีงปิดบัง ท าให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขได้อย่าง ครบถ้วนชัดเจน 

 

5. ชนิดเช้ือเพลิง - ตรวจชนิดเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนต ์ - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน   
6. ระบบเชื้อเพลิงหรือ
ระบบพลังงานอื่น 

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และท่อส่งเชื้อเพลิง 
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให ้
 (1) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองการ
ติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบ 
แล้วแต่กรณ ี
(2) ตรวจถังก๊าซ เคร่ืองอุปกรณ์และส่วน ควบตาม
รายการในหนังสือรับรองของผู้ติดตั้ง หรือผู้ตรวจ
และทดสอบ 
(3) ตรวจอายุถังก๊าซ 
(4) ตรวจเคร่ืองหมายแสดงการตรวจและ ทดสอบ
และเคร่ืองหมายแสดงการใช้ก๊าซเป็น 
เชื้อเพลิง 

- ถังเชื้อเพลิง ท่อส่งเชื้อเพลิงต้องยึดติดแน่นกับโครงสร้างหรือตัวถังรถ ติดตั้งในต าแหน่งท่ีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ร่ัวซึม 
- ถังเชื้อเพลิงเหลวต้องมีฝาปิดที่ใช้การได้ดี 
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 
(1) หนังสือรับรองการติดตั้ง  และหนังสือรับรอง การตรวจและทดสอบ แล้วแต่กรณ ีต้องออกโดยผู้ท่ี ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมการขนส่งทางบก 
(2) ถังก๊าซ เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ ถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการ ตรวจและทดสอบ 
(3) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวอายุเกิน 10  ปี นับจาก เดือนและปีท่ีผลิตต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและ ทดสอบถังก๊าซตาม
ระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด กรณีถังก๊าซธรรมชาติอัดต้องไม่หมดอายุการใช้งาน  
(4) เคร่ืองหมายและการติดเคร่ืองหมายถูกต้อง ตามที่ทางราชการก าหนด 

 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2555) 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 
 
รายการตรวจล าดับที่ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัยผล หมายเหตุ 

19. เพลาล้อ กงล้อและ
ยาง 

- ตรวจสภาพเพลาล้อ กงล้อและยาง 
- ตรวจจ านวนเพลาล้อ กงล้อและยาง 
- ตรวจขนาดกงล้อและยาง 

- เพลาล้อต้องมีสภาพดี ไมม่ีรอยแตกร้าว ช ารุด 
- กงล้อต้องมีสภาพดี ไมม่ีรอยแตกร้าว บิดเบ้ียวหรือคดงอ สามารถรองรับรถขณะท่ีมีน้ าหนักเต็ม อัตราบรรทุกได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตล้อ ต้องไม่หลุดหรือหลวม 
- จ านวนเพลาล้อ กงล้อและยาง รวมท้ังขนาดล้อ และยางถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 
- ยางเป็นชนิดกลวง สูบลม ต้องไม่มีรอยฉกีขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตร และลึกถึงชั้นผ้าใบ ไม่มีรอย บวมนูน ดอก
ยางมคีวามลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
- ขอบยางด้านนอกสุดต้องไมย่ื่นเกินตัวถังรถ เว้นแต่ได้จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และความเสียหาย อันเกิดจาก
การหมุนของล้อรถ 

 

38. ท่ีน่ังผู้โดยสารและผัง
ท่ีน่ัง 

- ตรวจสภาพท่ีน่ังผู้โดยสาร การยึดและการติดตั้ง 
- ตรวจแบบและการจัดวางท่ีน่ังผู้โดยสาร 

- ท่ีน่ังผู้โดยสาร และ วัสดุหุม้ ท่ีน่ัง ต้องไมช่ ารุด เสียหายหรือฉีกขาด ท่ีน่ังต้องตรึงแน่นกับพื้นรถหรือ ตัวถังรถอย่าง
มั่นคงแข็งแรง 
- แบบและการจัดวางท่ีน่ังผู้โดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด 

 

39. เข็มขดันิรภัยและจุด
ยึดเขม็ขัดนิรภัย 

- ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเขม็ขดั 
นิรภัย และตรวจการล็อกและปลดล็อกของ เข็มขัด
นิรภัยโดยการกระตุกหรือกระชาก 
- ตรวจแบบและการติดตั้งของเข็มขัดนิรภยั 

- ต้องมีสภาพด ีไม่ช ารุด หรือเส่ือมสภาพ มีการท างานเป็นปกติ 
- แบบ ต าแหน่งการติดตั้ง และประเภทรถท่ีต้องติดตั้ง เข็มขัดนิรภัยต้องเป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด 

 

56. เคร่ืองดับเพลิง - ตรวจสภาพเคร่ืองดับเพลิง 
- ตรวจชนิด ประเภท ขนาด จ านวนและการ 
ติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพใช้การได้ด ี
- ชนิด ประเภท  ขนาด  จ านวนและการติดตั้งของ 
เคร่ืองดับเพลิงให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด 

- เฉพาะรถโดยสาร
มาตรฐาน 1 
มาตรฐาน 2 
มาตรฐาน 4 (ก) (ข) 
(ค) (ง) มาตรฐาน 6 
และรถโรงเรียน 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2555) 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 
 
รายการตรวจล าดับที่ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัยผล หมายเหตุ 

57. จ านวนผู้โดยสาร - ตรวจ จ านวน ผูโ้ดยสารน่ังโดยการนั บ 
จ านวนท่ีน่ัง 
- ตรวจจ านวนผู้โดยสารยืน (ถ้ามี) โดยการวัด พื้นท่ี
ราบเพื่อน ามาค านวณ 

- จ านวนผู้โดยสารน่ัง จ านวนผู้โดยสารยืนและจ านวนผู้โดยสารรวม ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก (2555) 
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ความรู้เก่ียวกับยางรถยนต์ (โยโกฮาม่า ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย), 2556) 
 จุดชี้วัดความสึกของดอกยาง คือ เมื่อดอกยางสึกถึงสะพานยาง หรือความลึกของดอกยาง
อยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตร 
 เมื่อยางที่ใช้งานมีความลึกของดอกยางลดลงประมาณร้อยละ 50 ประสิทธิภาพการเบรก
บนถนนเปียกจะลดลง เป็นผลให้ระยะเบรกเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการรีดน้ าจะลดลงตามความลึก
ของดอกยาง ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดการลื่นไถลได้ง่าย การบังคับควบคุมการขับขี่และประสิทธิภาพ
การเบรกลดลง 
 

  

 

ภาพที่ 2-24 ต าแหน่งในวงกลม คือ ต าแหน่งชี้สะพานยาง (โยโกฮาม่า ไทร์ เซลส์ (ประเทศไทย),  
   2556) 
 

 
 

ภาพที่ 2-25 ความลึกของดอกยางเหลือ 8 มิลลิเมตร (ยางใหม่) (โยโกฮาม่า ไทร์ เซลส์  
   (ประเทศไทย), 2556) 
 

 
 

ภาพที่ 2-26 ความลึกของดอกยางเหลือ 4 มิลลิเมตร (ดอกยางสึกร้อยละ 50) (โยโกฮาม่า ไทร์ เซลส์  
   (ประเทศไทย), 2556) 
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ภาพที่ 2-27  ความลึกของดอกยางเหลือ 1.6  มิลลิเมตร (ดอกยางสึกร้อยละ 80) (โยโกฮาม่า ไทร์  
     เซลส์ (ประเทศไทย), 2556) 

 
ภาพที่ 2-28 ความสัมพันธ์ของความลึกดอกยางและระยะเบรกบนถนนเปียก (โยโกฮาม่า ไทร์ เซลส์    
      (ประเทศไทย), 2556) 

 

สถานการณ์ปัจจุบันของรถตู้โดยสารสาธารณะ  
 

ตุลาคม 2552:  
มีการจัดระเบียบรถตู้เถื่อนให้มาเป็นรถตู้ถูกกฎหมายเพื่อง่ายต่อการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
 
มิถุนายน 2553: มีการก าหนดอายุของรถตู้โดยสารไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน 
 
เมษายน 2555: มีการตรวจจับความเร็วโดยใช้เทคโนโลยี RFID 

 
มกราคม 2556: มีการก าหนดให้ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 

 
ภาพที่ 2-29 สถานการณ์ปัจจุบันของรถตู้โดยสารสาธารณะ (กรมการขนส่งทางบก, 2555) 
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 เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกจึงได้น า
ระบบ GPS มาติดต้ังในรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้
ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารต้อง
ติดตั้งระบบ GPS ในรถที่ใช้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบก
ก าหนด และต้องด าเนินการจัดให้มีการอบรมผู้ขับรถ หรือส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกับกรมการ
ขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กรมการขนส่งทางบกก าหนด เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะน าร่อง
เฉพาะรถโดยสารประจ าทางของบริษัท ขนส่ง จ ากัด ที่วิ่งในเส้นทางหมวด 2 (รถที่วิ่งจากกรุงเทพฯ 
ไปยังต่างจังหวัด) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 800 คัน และจะขยายให้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทุก
ประเภทในระยะต่อไป (กรมการขนส่งทางบก, 2555)  
 อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบ GPS จะต้องควบคู่ไปกับการสร้าง ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง 
ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ประจ าการอยู่ตลอดเวลา มาตรการติดต้ังระบบ GPS เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุจึงจะได้ผล เพราะหากติดตั้งระบบ GPS เพียงอย่าง เดียว แต่ไม่มีศูนย์ควบคุมสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพก็ไร้ความหมาย (สยามธุรกิจ, 2556) 
 ขณะเดียวกันในกรณีรถที่มีความสูง การขับขี่รถบนทางลาดชันและรัศมีจุดโค้งแคบรถจะ
แกว่งและเอียง ท าให้จุดศูนย์ถ่วงออกนอกรถเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ กรมขนส่งทางบกจึงระบุ
ให้รถที่มีความสูงเกิน 3.60  เมตร และจดทะเบียนหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ทุกคันต้องขึ้นทดสอบ
การทรงตัวบนแท่นเอียง 30 องศา รถที่ผ่านการทดสอบจึงจะสามารถจดทะเบียนได้  
 โดยรถโดยสารที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ต้องทดสอบแบบเดียวกันใน
วันที่ 1 มกราคม 2561 จึงจะสามารถต่อภาษีได้ โดยเคร่ืองทดสอบในประเทศไทยให้บริการที่
กรมการขนส่งทางบก จังหวัดปทุมธานี ใช้เวลาในการทดสอบคันละ 1 ชั่วโมง (สมาคม
ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย, 2555) 
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ภาพที่ 2-30 รถเตรียมทดสอบการทรงตัว (สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย, 2555) 
 

 
 
ภาพที่ 2-31 รถก าลังทดสอบการทรงตัวที่ระดับ 20 องศา (สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย,  
   2555) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าได้มีผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนท้องถนน แบ่งรายละเอียดหัวข้อที่ผู้วิจัยแต่ละท่านท าการศึกษาวิจัยได้ดังตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-3 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน 
 

อ้างอิง/ ผู้ท าการวิจัย 
พฤติกรรม
การขับขี ่

สภาพ
ยานพาหนะ 

การบังคับ
ใช้กฎหมาย 

การท า
ประกันภัยให้
ผู้โดยสาร 

1. อดิศร ศิริวัชรไพบูลย ์ x x   
2. จตุพร นนทศิร ิ    x 
3. อรุณ วิชกิจ  x  x 
4. บุญรักษ์ กุณาศล  x   
5. จารึก ไชยศรี  x   
6. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ   x   
7. สิทธิชัย ทนันไชย   x  
8. วันชัย บัวกิตติ x    
9. อภิรักษ์ สะตะพันธ์ x x x  
10. นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ x  x  
11. สมยศ สืบจากด ี x x   
12. Srisakda x x   
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  x   
14. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน x x x  
15. พลังเครือข่ายเพื่อถนนปลอดภัย   x  
16. ศูนย์วิจัยอบุัติเหตุแหง่ประเทศไทย x    
17. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน 
x x   

รวม 9 11 5 2 

ที่มา: จากการรวบรวม 
  
 อดิศร ศิริวัชรไพบูลย์ (2546) ศึกษาถึง ความคิดเห็นของผู้โดยสารด้านความปลอดภัยใน
การโดยสารรถตู้ประจ าทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ประจ าทางสาธารณะว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพฤติกรรมการขับขี่ ลักษณะเส้นทางที่ใช้เดินทาง และสภาพยานพาหนะ ที่ต่างกันท าให้มี
ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ประจ าทางสาธารณะแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ 
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อาชีพ ความถี่ในการใช้บริการ การรับรู้ข่าวสาร และพฤติกรรมในการโดยสาร ที่ต่างกันไม่ท าให้
ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ประจ าทางสาธารณะแตกต่างกัน  
 อดิศรยังพบอีกว่าพฤติกรรมการขับขี่ของรถตู้ประจ าทางสาธารณะ มีพฤติกรรมการขับ
รถด้วยความเร็วสูง การขับแข่งเพื่อแย่งผู้โดยสารและการแซงรถอ่ืนในที่คับขันอันอาจเกิดอันตราย
ได้ จึงให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควรใช้มาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาด เช่น การเรียกตักเตือน การตัด
คะแนนใบขับขี่พร้อมบันทึกข้อมูลฐานความผิด และให้ใบสั่งเพื่อเสียค่าปรับ หากมีการตรวจพบว่า
มีการกระท าความผิดซ้ าก็ต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ ให้พักการขับขี่เป็นการชั่วคราวตามเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดและต้องให้ผู้ขับขี่ไปสอบและอบรมเร่ืองการขับขี่สาธารณะใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุง
พฤติกรรมในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยและค านึงถึงผู้ใช้ถนนคนอ่ืนด้วย ในส่วนของพฤติกรรม
ในการโดยสาร อดิศรพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ยอมจากรถยอมเสี่ยงที่จะใช้บริการต่อไปจนถึง
จุดหมาย แม้จะมีเหตุการณ์อันน าไปสู่ความไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้ผู้โดยสารค านึงถึง
ความปลอดภยัมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อ
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งการท าให้ผู้โดยสารตระหนักในความปลอดภัยและท าให้ผู้โดยสารมีการ
ระมัดระวังตัว ท าให้การโดยสารรถตู้ประจ าทางสาธารณะปลอดภัยมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ผู้โดยสารมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมอ อีกประการหนึ่งคือ ควรขอความร่วมมือจากผู้ที่ขับขี่รถตู้
ประจ าทางสาธารณะให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร เช่น การขับรถอย่างถูกต่อกฎ
จราจร ไม่ขับรถด้วยพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เป็นต้น เพราะบางคร้ังผู้โดยสารก็ขาดการ
ระมัดระวังตนเอง ผู้ขับขี่จึงควรรับผิดชอบต่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการขนส่งทางบก หรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ก็ควรให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
สภาพรถตู้ประจ าทางสาธารณะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งรถตู้ประจ าทางสาธารณะส่วน
ใหญ่ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง หรือค้อนทุบกระจก ทั้งที่กฎหมายบัญญัติให้
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ ดังนั้นการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพรถจึง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 จตุพร นนทศิริ (2546) ศึกษาบทบาทของรถตู้โดยสารประจ าทางในการเชื่อมโยงระบบ
ขนส่งมวลชน: กรณีศึกษา บริเวณท่ารถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทาง เหตุผล 3 อันดับแรกที่ผู้โดยสารเลือกใช้
บริการ ได้แก่ ความรวดเร็วในการเดินทาง ระบบรถโดยสารประจ าทางที่มีอยู่ไม่เอ้ืออ านวย ความ
สบายในการเดินทาง และความสะดวกในการเข้าถึง ส่วนสาเหตุในเร่ืองความปลอดภัยในการ
เดินทางนั้น พบว่าไม่มีส่วนต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทาง ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรท าการปรับปรุงด้านการให้ความคุ้มครองประกันภัยให้แก่ผู้โดยสาร จตุพรยังให้
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ข้อเสนอแนะให้กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจ าทางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยดังนี้ การ
ควบคุมอายุและสภาพรถตู้โดยสารประจ าทางอย่างเข้มงวด บังคับให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
ประจ าทางจัดท าประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารที่สูงกว่าประกันภัยประเภท 3 การประเมินคุณภาพ
การจัดการกิจการเดินรถตู้โดยสารประจ าทาง การพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถตู้โดยสารประจ า
ทาง อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจ าทางให้ตระหนักถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อควบคุมด้านมารยาทในการขับขี่ เช่น 
ห้ามขับรถเลนขวา หรือบนไหล่ทาง ควรมีการฝึกอบรมมารยาทพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ
พนักงานขับรถตู้โดยสารควรมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  
 อรุณ วิชกิจ (2548) ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด โดยใช้วิธีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างและการค้นคว้า ได้ข้อสรุปว่า 
ความคาดหวังการบริการและการบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการรถตู้ ทั้งจากบุคลากรผู้ให้บริการ 
สถานที่และอุปกรณ์ และการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ยกระดับมาตรฐานในการบริการของรถตู้โดยสารว่า ควรมีการจัดท าประกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้โดยสาร ควรปรับปรุงสภาพของรถตู้โดยสารให้มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความ
ปลอดภัย  
 บุญรักษ์ กุณาศล (2543) ได้ศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให้และใช้บริการรถตู้
โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ผู้ใช้รถตู้และรถโดยสารปรับอากาศให้
ความส าคัญกับระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสบายในการเดินทาง ความ
แน่นอนในการให้บริการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ค่าโดยสาร และ
ลักษณะของผู้ให้บริการ ตามล าดับ และยังพบว่า รถตู้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
เป็นอย่างดีคือ ผู้ใช้รถตู้มีความพึงพอใจสูงกับปัจจัยที่ผู้ใช้รถตู้ให้ความส าคัญมาก ในขณะที่ผู้ใช้รถ
โดยสารกลับมีความพึงพอใจน้อยกับปัจจัยที่ผู้ใช้รถโดยสารให้ความส าคัญมาก ในส่วนการ
ให้บริการพบว่าผู้ให้บริการรถตู้และรถแท็กซี่ให้ความส าคัญกับรายได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยจากการให้บริการ ความสะดวกในการเข้ามาให้บริการ การยอมรับจาก
บุคคลต่าง ๆ และความสบายในการให้บริการตามล าดับ บุญรักษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบรถตู้โดยสาร เช่น ลักษณะของรถตู้โดยสาร ควรมีระบบเบรกและยางคุณภาพสูงเหมาะกับการ
ใช้งานหนัก ควรมีการก าหนดอายุการใช้งานของรถตู้ ควรจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้มี
คุณภาพโดยเน้นถึงความปลอดภัย เป็นต้น 
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 จารึก ไชยศร ี(2546) ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้ประจ าทาง 
เส้นทางรังสิต-มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของรถตู้
โดยสารประจ าทางในระดับปานกลางค่อนไปทางพึงพอใจน้อยคือ หมวดความสะดวกสบาย
ในขณะใช้บริการ หมวดผู้ให้บริการบนรถโดยสาร หมวดความปลอดภัยในการใช้บริการ และ
หมวดระยะเวลาในการเดินทาง ตามล าดับ โดยจารึก ไชยศรีให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า องค์กรหรือ
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลควรสร้างมาตรฐานของการบริการในด้านต่าง ๆ เช่น 1) ด้านอัตราค่า
โดยสาร ควรก าหนดอัตราค่าโดยสารเมื่อเทียบกับระยะทางที่มีมาตรฐานแน่นอนเพื่อความเป็น
ธรรมต่อผู้โดยสาร 2) ด้านผู้ให้บริการบนรถโดยสาร ควรฝึกอบรมให้มีมารยาทในการบริการที่ดี
ปรับพฤติกรรมการท างานให้มีลักษณะ Service Conscious คือมีจิตส านึกต่อการให้บริการที่ดี และ
การบริการโดยมีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ (Service Minded) 3) ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ 
ต้องให้ความส าคัญเพิ่มขึ้น 4) ด้านความสะดวกสบายในขณะใช้บริการ ควรก าหนดขนาดมาตรฐาน
รถตู้โดยสาร เช่น ช่วงยาว หลังคาสูง และจ านวนที่นั่ง 
 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2550) ศึกษารูปแบบการรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยทาง
ถนนในชุมชน โดยเข้าไปท างานร่วมกับ 27 ชุมชน ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา 
และหนองคาย และได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินการตั้งแต่ การศึกษา
ปัญหา การวางแผน การด าเนินการ และการประเมินผล ผลการวิจัยพบว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็น
การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างได้ผล แต่มาตรการดังกล่าวอาจไม่สามารถกระท า
ได้อย่างทั่วถึงในระดับชุมชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีไม่เพียงพอ การรณรงค์สร้างความตระหนักให้
คนในชุมชนรู้จักแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชนของตนเองเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะชุมชนรู้จักสภาพและพฤติกรรมของคนในชุมชนตนเองดีที่สุด โดยหากชุมชนได้รับการ
ชี้แนะให้เข้าใจกรอบแนวคิดที่สามารถเป็นเคร่ืองมือในการจัดการกับปัญหาของตนนั่นคือ รู้ปัญหา
เอง ป้องกันเอง และแก้ไขเอง จะเป็นการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในระดับ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 สิทธิชัย ทนันไชย (2542) ศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่รถสาธารณะต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้เกิดปัญหาจราจรและส่งผลถึงความปลอดภัยในการโดยสาร สิทธิชัยได้
ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมและเคร่งครัด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควรปลูกจิตส านึก ระเบียบสังคม การใช้รถใช้ถนนไปในตัว  
 วันชัย บัวกิตติ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการรถโดยสารประจ า
ทางปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ พบว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ควรรับรู้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จารึก%20ไชยศรี%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปัญหาของการบริการของพนักงาน เช่น การหยุดรถ/ออกรถกระชากไม่นุ่มนวล การขับรถเร็ว/
หวาดเสียวน่ากลัว และการจอดรับส่งผู้ใช้บริการไม่ตรงป้าย โดยควรจัดศูนย์บริการรับเร่ือง
ร้องเรียนผลกระทบจากการบริการและข้อร้องเรียนดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการรถ
โดยสารประจ าทางปรับอากาศ และควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าโดยการก าหนดอายุขั้นต่ าของ
พนักงานขับรถที่จะขับขี่รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศพร้อมเพิ่มขีดความสามารถและทักษะใน
การขับขี่ของพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ
เป็นต้น  
 อภิรักษ์ สะตะพันธ์ (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารในประเทศไทยพบว่าสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนด
มากที่สุด รองลงมาขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด และอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์รถช ารุด แซงอย่างผิด
กฎหมาย หลับใน เมาสุรา เป็นต้น ผู้ขับขี่รถโดยสารส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการขับรถมาจากการเป็นเด็ก
รถมาก่อนมากกว่าร้อยละ 50 พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถโดยสารที่พบบ่อย ได้แก่ ขับรถเร็ว
เกินที่ก าหนด ขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด ง่วง/หลับใน เมาสุรา เป็นต้น  
 อภิรักษ์ได้เสนอแนะมาตรการในการจัดการผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารในประเทศไทยคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ การตรวจสอบและ
ปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย การตรวจสอบและปรับปรุงสภาพรถโดยสาร การเพิ่มอุปกรณ์
ความปลอดภัยประจ าตัวรถ เช่น การติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การยึดเก้าอี้ที่นั่งกับตัวรถ และการ
เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 
 นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ (2552) ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้
ขับขี่รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็ก(รถสองแถว)ในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่าลักษณะ
แนวโน้มต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กส่วนใหญ่มีแนวโน้มอยู่
ระดับปานกลาง ดังนั้นเจ้าหน้าที่และชุมชนที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
การจราจร เช่น เพิ่มโครงการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย การฝึก
ทักษะการจัดการกับความเครียด เพื่อเป็นแนวทางในการลดแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
ความเข้มงวดของการบังคับใช้ 
 สมยศ สืบจากดี (2548) ศึกษารูปแบบการด าเนินการขนส่งมวลชนที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาคุณภาพในการบริการ: กรณีศึกษาการประกอบการขนส่งด้วยรถประจ าทางในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ารถโดยสารร่วมบริการชนิดรถโดยสารขนาดเล็กมีระดับเกณฑ์คุณภาพที่ยัง
ไม่ดีสภาพการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยที่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ ลักษณะตัวรถ ลักษณะพนักงานผู้ให้บริการ เป็นต้น สมยศ
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กล่าวว่าในการแก้ปัญหาคุณภาพในการบริการของรถโดยสารขนาดเล็ก การปรับปรุงคุณภาพมิอาจ
กระท าได้โดยง่าย และอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากจะยกเลิกรถร่วมบริการขนาดเล็กและจัดหา
รูปแบบการให้บริการโดยรถชนิดอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพมากกว่ามาให้บริการแทนที่ 
 Srisakda (2010) ศึกษา Safety Issues of Bus Transport in Thailand-A Lesson Learnt 
From an In-Depth Accident Investigation พบว่าสาเหตุหลักและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ได้แก่ คนขับ ยานพาหนะ  ถนน และสภาพแวดล้อม การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุ
กรณีรุนแรงต่าง ๆ จะสามารถหาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ าได้ และจากการศึกษา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงในรถโดยสารสาธารณะ 19 กรณีศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง คือ คนขับไม่ช านาญเส้นทาง และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่สามารถบังคับ
รถได้ การใช้ความเร็วเกินก าหนด สภาพของตัวรถเช่น เบาะที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย ขาดอุปกรณ์ดับเพลิง
เบื้องต้น ระบบเบรกไม่ท างาน เป็นต้น 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
รถโดยสารสาธารณะโดยระบุว่า มาตรฐานการผลิตรถโดยสารสาธารณะของไทยขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ยังขาดระเบียบบังคับการทดสอบมาตรฐานโครงสร้างรถ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความ
เสี่ยงของผู้โดยสาร โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะของไทยกับ
ต่างประเทศของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนั้น พิจารณาจากขั้นตอนการออกแบบตัวรถ 
และขั้นตอนการผลิตรถ ซึ่งพบว่ามาตรฐานของไทยก็ไม่ต่ าไปกว่าของต่างประเทศ แต่ใน
รายละเอียดบางกรณี การก าหนดข้อก าหนดมาตรฐานของไทยอาจไม่เทียบเท่า จึงท าให้ยังไม่เกิด
ความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เน่ืองจากของต่างประเทศมีการก าหนดให้มีการทดสอบ
มาตรฐานโครงสร้างรถ แต่ปัจจุบันของไทยยังไม่มีระเบียบในการทดสอบที่บังคับใช้แก่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ประกอบการ เน่ืองจากอุปสรรคหลายประการของหน่วยงานที่รับผิดชอบรถโดยสารสาธารณะ
ทั้งหมดมีการจดทะเบียนไปแล้วจนถึงปัจจุบันจึงเป็นรถที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้ ความไม่
ปลอดภัยของผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักมาจากสาเหตุส าคัญดังนี้ 1) โครงสร้างของรถไม่แข็งแรง 
หลังคายุบ หรือฉีกขาดเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2) เก้าอี้โดยสารไม่แข็งแรงมั่นคง มีการหลุดออก
จากตัวรถ 3) เข็มขัดนิรภัย ความแข็งแรงของเบาะที่นั่งซึ่งการตรวจสอบ/ ทดสอบมักเป็นมาตรฐาน
เชิงพินิจและตรวจสอบความแข็งแรงการตรวจสอบด้วยตาเปล่า โดยไม่ได้มีการทดสอบความ
แข็งแรงเชิงวัสดุ ดังนั้นการทดสอบความแข็งแรงเชิงวัสดุของตัวรถ การทดสอบการพลิกคว่ า เพื่อ
ทดสอบโครงสร้างหลักของรถโดยสาร น่าจะเป็นก้าวส าคัญของการสร้างความปลอดภัยในกับ
ผู้โดยสารในอนาคต  
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 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (2553) กล่าวว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในแต่
ละคร้ัง มาจากผู้ขับขี่และการขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่น เข็มขัดนิรภัย สภาพรถที่เก่าทรุด
โทรม ตัวถัง เบรก ล้อ และอุปกรณ์เสริมหลายอย่าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนจึงรวบรวมระดมสมองจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยกันก าหนดนโยบายยกระดับ
มาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะและทิศทางการปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรฐานรถดังนี้ 

1. การก าหนดมาตรฐานของเข็มขัดนิรภัยการยึดติดกับเก้าอี้นั่งของรถโดยสารสาธารณะ 
และก าหนดให้ติดตั้งในทุกที่นั่ง  

2. ฝึกอบรมพนักงานขับรถ ก าหนดให้เป็นอาชีพเฉพาะที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพและ
ส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่ดี 

3. การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดมาตรฐานของรถสาธารณะอย่างเข้มงวด 
4. หน่วยงานราชการควรเป็นแบบอย่างในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย 

 โดยภาครัฐควรก ากับดูแลเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อยกระดับให้รถโดยสารสาธารณะมีความ

ปลอดภัย เช่น จัดการสัมปทานที่เป็นธรรม ลดภาษีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
2. ภาครัฐควรเข้ามาลงทุน เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ 

 พลังเครือข่ายเพื่อถนนปลอดภัย (2552) กล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจาก
อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยมีสูงมากติดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ก าลังลดลงด้วยความร่วมมือ
ของภาคีหลายหน่วยงาน ทุกวันน้ีอุบัติเหตุจราจรคร่าคนไทยตายมากกว่าอาชญากรรม 4-5 เท่าต่อปี 
อุบัติเหตุจราจรยังเกิดขึ้นสูงในทุกเดือนมิใช่เฉพาะช่วงเทศกาลอุบัติเหตุจราจรสามารถควบคุม
ป้องกันได้เช่นเดียวกับอาชญากรรม ผลการวิจัยในต่างประเทศแสดงว่าการบังคับใช้กฎหมาย
สามารถลดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 40 ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายหรือบทลงโทษที่เข้มงวดรัดกุมจะ
สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น  
 Taneerananon and Sutiwipakorn (1999) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ
โดยสารในประเทศไทยและเสนอมาตรการแก้ไขไว้ จากการศึกษาพบว่าอุบัติเหตุที่มีรถโดยสาร
เกี่ยวข้องมีประมาณร้อยละ 5 ของอุบัติเหตุจราจร มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,500 คน และมีผู้บาดเจ็บ
ประมาณ 4,500 คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก าหนดร้อยละ 39 ตัด
หน้ากระชั้นชิดร้อยละ 15 และเบรกช ารุดร้อยละ 8 จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานขับรถ
ประมาณร้อยละ 50 ให้ความส าคัญกับอุบัติเหตุมาก สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก 
พนักงานขับรถประมาทร้อยละ 55 ไม่ได้ตรวจสุขภาพและทดสอบสายตาในระยะ 20 เมตร ร้อยละ 
9  ข้อเสนอแนะในการจัดการอุบัติเหตุรถโดยสารประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ การแก้ไขพฤติกรรม
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ของพนักงานขับรถ สภาพแวดล้อมของถนน ความปลอดภัยของยานพาหนะ และการบังคับใช้
กฎหมาย  
 ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2551) จัดท ารายงานเบื้องต้นโครงการต่อเนื่อง
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนน รายละเอียดของโครงการจะกล่าวถึงแนว
ทางการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การสืบค้นสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุและการฟื้นฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการประชุมสัมมนา เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ จากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นส าคัญที่
ควรตระหนักในการน าไปสู่การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ การขับขี่
ด้วยความมึนเมา อุบัติเหตุรถพลิกคว่ า พฤติกรรมขับขี่ของวัยรุ่น และอุบัติเหตุจากอันตรายข้างทาง 
เป็นต้น 
 จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถตู้โดยสารพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  โดยข้อสรุปที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร ได้แก่ 1. พฤติกรรมการขับขี่ 2. สภาพยานพาหนะ 3. การบังคับใช้
กฎหมาย สอดคล้องกับบทสรุปส าหรับผู้บริหารของโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุ
รถโดยสารในประเทศไทย ซึ่งสรุปไว้ 3 ปัจจัย คือ (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, 
มปป.) 

1. ปัจจัยเน่ืองจากคน เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ หลับใน  
2. ปัจจัยยานพาหนะ เช่น สภาพเก่า ช ารุด ไม่พร้อมที่จะใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน 
3. ปัจจัยถนนและสภาพแวดล้อม เช่น ฝนตก ถนนลื่น ถนนช ารุดไม่ได้ซ่อม  
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ตารางที่ 2-4 สรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุ 
 

อ้างอิง/ ผู้ท าการวิจัย พฤติกรรมการขับขี ่ สภาพยานพาหนะ 
การบังคับใช้กฎหมาย/ 
การท าประกันภัย 

1. อดิศร ศิริวัชรไพบูลย์ ขับด้วยความเร็วสูง ขับไม่
สุภาพ 

ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย   

2. จตุพร นนทศิริ   ขาดการท าประกันภัยให้
ผู้โดยสาร 

3. อรุณ วิชกิจ  ปรับปรุงสภาพรถให้ปลอดภัย มี
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน 

ขาดการท าประกันภัยให้
ผู้โดยสาร 

4. บุญรักษ์ กุณาศล  ให้มีประตูขึ้นลง 2 ด้าน ในกรณีฉุกเฉิน  
5. จารึก ไชยศรี  ขนาดมาตรฐานของรถที่จะไม่ท าให้

พลิกคว่ าได้ง่าย 
 

6. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  รณรงค์ให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของความ
ปลอดภัย 

  

7. สิทธิชัย ทนันไชย   ขาดการบังคับใช้กฎหมาย 
8. วันชัย บัวกิตติ ขับเร็ว พฤติกรรมการขับขี่ไม่

สุภาพ 
  

9. อภิรักษ์ สะตะพันธ์ พฤติกรรมคนขับไม่สุภาพ ตรวจสภาพรถ เพิ่มอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย 

เพิ่มความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

10. นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์ ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการขับขี ่

 เพิ่มความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

11. สมยศ สืบจากด ี พฤติกรรมการขับขี่ไม่สุภาพ สภาพยานพาหนะไม่ปลอดภัย  
12. Srisakda การใช้ความเร็วเกินก าหนด ขาดอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น เบาะที่นั่ง

ไม่แข็งแรง ขาดเข็มขัดนิรภัย 
 

13. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย 

 ขาดการทดสอบมาตรฐานตัวรถ ความ
แข็งแรงของเบาะที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย 

 

14. ศูนย์วิชาการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 

พฤติกรรมการขับขี่ไม่สุภาพ ขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
มาตรฐานเข็มขัดนิรภัย การยึดเบาะกับ
ที่นั่ง 

ขาดการบังคับใช้กฎหมาย 

15. พลังเครือข่ายเพื่อถนน
ปลอดภัย 

  การบังคับใชก้ฎหมายช่วย
ให้มีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

16. ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย 

พฤติกรรมการขับขี่ไม่สุภาพ   

17. กองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใชถ้นน 

การใช้ความเร็วเกินก าหนด สภาพรถเก่า ช ารุด อายุรถที่ใช้งานมา
ยาวนาน 

 

รวม 9 11 7 

ที่มา: จากการรวบรวม 
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 เน่ืองจากในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่สามารถตรวจสอบปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อมได้ 
ดังนั้นจึงพิจารณาปัจจัยที่เกิดจากคน และยานพาหนะเป็นหลัก โดยปัจจัยที่เกิดจากคน ได้รวบรวม
สาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน าไปก าหนดข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2-5 และ 2-6  
 
ตารางที่ 2-5 ข้อค าถามจากปัจจัยที่เกิดจากคน 
 
ล าดับที ่ ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้ตอบค าถาม 

1 พฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินก าหนด ผู้โดยสาร 
2 พฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพ เช่น ขับปาดหน้า

กระชั้นชิด 
ผู้โดยสาร 

3 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ ผู้โดยสาร 
4 การก าหนดช่วงเวลาพักของคนขับรถ เจ้าของรถตู้/ เจ้าของวินรถตู้ 
5 การอบรมคนขับรถให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย เจ้าของรถตู้/ เจ้าของวินรถตู้ 

ที่มา: จากการรวบรวม 
 
ตารางที่ 2-6 ข้อค าถามจากปัจจัยที่เกิดจากยานพาหนะและอุปกรณ์ 
 
ล าดับที่ ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม ยานพาหนะและอุปกรณ์ ผู้ตอบค าถาม 

1 การตรวจสอบสภาพรถและระบบเชื้อเพลิง เจ้าของรถตู้/ เจ้าของวินรถตู้ 
2 พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัย/ การมีอยู่และพร้อม

ใช้งานของเข็มขัดนิรภัย 
ผู้โดยสาร/ ผู้วิจัย 

3 ความแข็งแรงของสภาพเบาะที่นั่ง  ผู้โดยสาร/ ผู้วิจัย 
4 ลักษณะดอกยาง ผู้วิจัย 
5 จ านวนที่นั่ง  ผู้วิจัย 
6 อุปกรณ์ดับเพลิง ผู้วิจัย 

ที่มา: จากการรวบรวม 
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 และจากปัจจัยเนื่องจากคน และยานพาหนะอีกเช่นเดียวกัน จึงท าให้ผู้วิจัยน าไปก าหนด
หัวข้อเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของไทยกับต่างประเทศ ได้หัวข้อดังตารางที่ 
2-7  
 
ตารางที่ 2-7 หัวข้อในการเปรียบเทียบมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของไทยกับต่างประเทศ 
 

ปัจจัย หัวข้อ ประเทศ 
คน ใบอนุญาตส าหรับขับขี่ ไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุ่น 
 ค่าปรับ กรณีใช้ความเร็วเกิน

ก าหนด 
ไทย ออสเตรเลีย เยอรมัน ฝร่ังเศส 
ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 

ยานพาหนะ การก าหนดอายุรถ ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน แคนาดา มาเลเซีย อินเดีย 
ฮ่องกง 

 ความแข็งแรงของโครงสร้าง ไทย ออสเตรเลีย เยอรมัน แคนาดา 
อังกฤษ ฝร่ังเศส 

ที่มา: จากการรวบรวม 
 

การเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ของไทยและตา่งประเทศ 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การ
ก าหนดอายุของรถ มาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง มาตรฐานการออกใบอนุญาตส าหรับขับ
ขี่ และมาตรฐานค่าปรับ และน ามาเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 2-8 
 
ตารางที่ 2-8 ประเทศและหัวข้อมาตรฐานที่ท าการเปรียบเทียบ 
 

ประเทศ 
การก าหนด 
อายุของรถ 

มาตรฐานความแข็งแรง 
ของโครงสร้าง 

ใบอนุญาต 
ส าหรับขับขี่ 

ค่าปรับ 

ไทย x x x x 
ออสเตรเลีย x x   x 
สหรัฐอเมริกา x   x   
เยอรมัน x x   x 
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ตารางที่ 2-8 (ต่อ) 
 

ประเทศ 
การก าหนด 
อายุของรถ 

มาตรฐานความแข็งแรง 
ของโครงสร้าง 

ใบอนุญาต 
ส าหรับขับขี่ 

ค่าปรับ 

แคนาดา x x     
อังกฤษ   x x   
ฝร่ังเศส   x   x 
ญ่ีปุ่น     x x 
มาเลเซีย x       
อินเดีย x       
ฮ่องกง x       
สิงคโปร์       x 
ที่มา: จากการรวบรวม 
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10.1  การก าหนดอายุของรถในแต่ละประเทศ (นระ คมนามูล, 2553) 
 

ตารางที่ 2-9 การก าหนดอายุของรถ  
 

ประเทศ มาตรฐานการก าหนดอายุรถของแต่ละประเทศ 

ออสเตรเลีย: รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ กฎหมายของรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ Passenger Transport Act ปี 1990 บังคับให้อายุเฉลี่ยของรถโดยสารมีค่าไม่เกิน 12 ปี แต่ในปี 2006 รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
เนื่องจากอายุเฉลี่ยขณะนั้นเท่ากับ 12.7 ปีไปแล้ว  รัฐเซ้าธ์ออสเตรเลีย ในปี 1994 รัฐเซ้าธ์ออสเตรเลียได้ออกกฎหมาย Passenger Transport Act ปี 1994 ซึ่งบังคับให้รถโดยสาร
ขนาดใหญ่ 13 ที่นั่งหรือมากกว่า มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี นอกจากจะได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้ใช้ได้เกิน 25 ปี และที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมคือรัฐควีนสแลนด์ 
ซึ่งแบ่งอายุรถโดยสารตามประเภทของรถ 

มาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้ก าหนดอายุของรถโดยสารไม่ประจ าทางไว้ที่ 7 ปี สามารถต่ออายุได้สูงสุด 12 ปี โดยต้องได้รับการรับรองทางด้านเทคนิคโดย USPAKOM และตรวจสอบ
อย่างละเอียดทางด้านกายภาพของตัวรถเพื่อขอใบอนุญาตโดย กระทรวงการท่องเที่ยว  

อินเดีย ส าหรับประเทศอินเดีย มีความวิตกทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการก าหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารจะก าหนดที่อายุ 15 ปี แต่ยังไม่ได้ประกาศก าหนดอย่างเป็น
ทางการ อย่างไรก็ตาม Center for Road Research Institute ของประเทศอินเดีย ได้ก าหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารที่ 8 ปี ในกรณีส าหรับการวิเคราะห์การวางแผนการ
ลงทุนต่าง ๆ  

สหรัฐ 
อเมริกา 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ Federal Department of Transportation พบว่าไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่ใช้วิธีการตรวจสอบทุก ๆ หกเดือนหรือทุกปีขึ้นกับแต่ละรัฐ แต่
หลาย ๆ รัฐมีการก าหนดอายุรถโรงเรียน 

เยอรมนี จากการค้นคว้าและสอบถามวิศวกรเยอรมัน พบว่าไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่ใช้วิธีการตรวจสอบที่เข้มงวดของเยอรมันทุกปี 

แคนาดา จากการค้นคว้าพบว่าไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสารในประเทศแคนาดา แต่มีการพิจารณาให้ยกเลิกการใช้รถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดยพิจารณาปัจจัยด้านการเงินและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลกั อย่างไรก็ดี ปัจจุบนับางรัฐได้สนับสนุนให้ลดอายุเหลือ 12 ปี ด้วยเหตุผลเดียวกัน เช่นรัฐออนตาริโอ 

จีน (ฮ่องกง) ในฮ่องกงจากการค้นคว้าพบว่าไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่รัฐมีนโยบายให้เอกชนเลิกใช้รถโดยสารที่อายุมากกว่า 18 ปีด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมคอืควันพิษจากท่อไอ
เสีย 
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ตารางที่ 2-9 (ต่อ)  
 

ประเทศ มาตรฐานการก าหนดอายุรถของแต่ละประเทศ 

ไทย เงื่อนไขมาตรฐานการให้บริการส าหรับรถที่จะน ามาบรรจุเพิ่มใหม่ในแตล่ะเส้นทางเดินรถมีดังนี้ 
1. เส้นทางที่มีระยะทางเกิน 500 กิโลเมตร รถที่จะน ามาบรรจุเพิ่มตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถประกอบขึ้นใหมเ่ท่านั้น 
2. เส้นทางที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 500 กิโลเมตร รถที่จะน ามาบรรจุเพิ่มตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถประกอบขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยน
ตัวถังใหม่ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี และอายุของโครงคัสซีไม่เกิน 15 ปี 
3. เส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร รถที่จะน ามาบรรจุเพิ่มตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถประกอบขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยน หรือประกอบตัวถังใหม่ 
ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และอายุของโครงคัสซีไม่เกิน 30 ปี 
4. ส่วนรถโดยสารประเภทรถตู้ ได้ก าหนดอายุใช้งานไว้ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

ที่มา: นระ คมนามูล (2553) 
 

10.2  มาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง (สมประสงค์ สัตยมัลลี, 2550) 
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ตารางที่ 2-10  มาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง 
 

ประเทศ มาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง  

ออสเตรเลีย มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะประเทศออสเตรเลีย(Australia Design Rules, ADR) ADR 58/00 (Requirements for Omnibuses Designed for Hire and Reward)ข้อก าหนดส าหรับรถโดยสาร 
ประเด็นที่น่าสนใจ ดงันี้ทางออกฉุกเฉนิให้อยู่ ณ ส่วนท้ายสุดของรถและมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.7 ตร.ม. 
(ความกว้าง/ยาวต้องไม่ต่ ากว่า 500 ม.ม.) 
„ กรณีรถ 2 ชั้น ทางออกฉกุเฉินด้านท้ายอย่างน้อย 2 ทาง (อยู่เหนือระดับชั้น 2 และอยู่ใต้ระดับชั้น 2) ต้องเปิดออกได้ทั้งภายในและภายนอกรถ 
„ วัสดุที่ใช้บุภายในตัวรถ ต้องเป็นวัสดุที่มีผิวคงทนไม่ซึมน้ า และติดไฟได้ยาก  
„ ADR 58/00 ข้อ 58.21 ก าหนดให้มี Tail Shaft Guards (เครือ่งป้องกันเพลาส่งก าลัง) เพื่อป้องกันไม่ให้แกนเพลาส่งครูดกับพ้ืนถนนในกรณีที่หัวยึดเพลากับเครื่องยนต์ขาดหรือหลุดข้อ 58.24 
ก าหนดให้ติดตั้ง Fire Extinguisher (เครื่องดับเพลิงแบบพกพา) ในรถทกุคันในต าแหน่งที่สะดวกที่จะน ามาใช้ได้ทันที การเลือกและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน AS24444-1985 “Portable Fire 
Extinguishers: Selection and Location”  
„ ADR 59/00 (Omnibus Rollover Strength) ความแข็งแรงของตัวรถเมื่อพลิกคว่ ามาตรฐานนี้ ก าหนดความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถ ในกรณีที่รถพลกิคว่ าเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมีชีวิตรอด
ได้ มาตรฐานนี้ สอดคล้องกับข้อก าหนดของUN หมายเลข UNECE R66 Uniform provisions concerning the approval of large passenger vehicles with regard to the strength of their 
superstructure  
„ ADR 68/00 (Occupant Protection in Buses) การป้องกันผู้โดยสารในรถบัสมาตรฐานเกี่ยวกับความแข็งแรงของที่นั่ง(Seat Strength) ความแข็งแรงของการยึดที่นั่ง กับพ้ืนรถ (Seat Anchorage 
Strength) การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและอุปกรณ์ส าหรับยึดเด็ก (Child Restraint Anchor Fittings) อย่างน้อยใน 6 ที่นั่งและการป้องกันการกระแทกของผู้โดยสารกับด้านหลังของที่นั่ง ADR 
68/00 หลังจากปี 1992 (2535) รถโดยสารทุกคันจะต้องติดตั้งที่นั่งให้ได้ตามมาตรฐาน ADR 66/00 (Seat Strength, Seat Anchorage Strength and Padding in Omnibuses)ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อก าหนดของ UN หมายเลข UNECE R80 ว่าด้วยความแข็งแรงของที่นั่งและการยึดที่นั่ง 

แคนาดา CMVSS217 “Bus Windows Retention” และ CMVSS205 “Glazing Materials” หน้าต่างรถโดยสารต้องคงทนทานต่อแรงที่จะพุ่งออกนอกตัวรถ 
เพื่อป้องกันการโยนผู้โดยสารออกนอกรถ การทดสอบจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อกระจกเริ่มแตก โดยกระจกหน้าต่างจะมีมาตรฐาน CMVSS205 รองรับ 

ยุโรป มาตรฐานความมั่นคงของหลงัคารถโดยสาร ECE Regulation 6666 มีการก าาหนดการทดสอบ และวิธีการรับรองคุณสมบัติ 
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ตารางที่ 2-10  (ต่อ)  
 

ประเทศ มาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้าง  

ไทย มาตรการด้านความมั่นคงและปลอดภัยของ กฏกระทรวงฉบับที ่9 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 1 เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1-7 และรถขนาดเลก็ 
ข้อที่ 1 คัสซีตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบให้ใช้เป็นคัสัสซีรถโดยสารแต่ทั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย 
(ก) โครงคัสซีท ที่ท าด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวรถ  
(ข) กันชนทั้งกันชนหน้าและกันชนท้ายที่ติดตั้งเสมอกับหน้ารถและท้ายรถหรือยื่นจากหน้ารถและท้ายรถระยะห่างพอสมควร  
ข้อที่ 2 ตัวถังยึดติดกับโครงคัสซี(Chassis) อย่างมั่นคงแขง็แรงสามารถรับน้ าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนยื่นที่แหลมหรือคมอาจก่อให้เกิด
อันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามแบบที่กรมการขนส่งประกาศก าาหนดหรือแบบที่กรมการขนส่งทางบกเหน็ชอบมาตรฐานรองรับ  
(ค) หลังคาท าด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง 
(ง) พ้ืนรถเป็นพื้นที่มั่นคงแข็งแรง 
(จ) หน้าต่างที่ด้านข้างรถมีขนาดและจ านวนตามสมควร ท าด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง 
(ฉ) ที่นั่งผู้โดยสารตรึงแน่นอยู่กับพื้นรถ 
(ช) เข็มขัดนิรภัยตามประเภทของรถและแบบที่กรมการขนส่งทางบกประกาศก าาหนด 

ที่มา: สมประสงค์ สัตยมัลล ี (2550) 
 

10.3 ใบอนุญาตส าหรับขับขี่ (เอกรัตน์ โลหะ, 2553) 
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ตารางที่ 2-11 ใบอนุญาตส าหรับขับขี่ 
 

ประเทศ กฏหมาย คุณสมบัต ิ การทดสอบทางร่างกาย การสอบข้อเขียน ทดสอบขับ 
สหรัฐ 
อเมริกา- 
แคลิฟอร์ 
เนีย (California) 

California Department 
of Motor Vehicles, 
Online, 2009a) 

เช่นเดียวกับประเทศไทย รัฐแคลิฟอร์เนีย
เห็นว่า ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีนั้นมีวุฒิภาวะ
ไม่เพียงพอในการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและ
ทรัพย์สินของผู้อื่นได้ จึงได้ก าหนดอายุของ
ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่ไว้ที่ 18 ปี 

การทดสอบการมองเห็น 
(A Vision Test) 

การทดสอบกฎหมายจราจร 
และสัญลกัษณ์จราจร (A 
Test of Traffic Law and 
Road Signs) 

ทดสอบการขับขี่ (Behind the Wheel Test) ในการ
ทดสอบการขับขี่นั้น ผู้ถูกทดสอบจะตอ้งถูกทดสอบ
ในการควบคุมไฟหน้าของรถ การควบคุมที่ปัดน้าฝน
กระจกหน้า การควบคุมตัวละลายน้ าแข็ง การเปิดไฟ
กระพริบฉุกเฉิน และจะต้องแสดงการใช้ Parking 
Break ในกรณีที่ทดสอบการขับขี่ด้วยรถที่เช่ามา ชื่อ
ของผู้ขับขี่จะต้องมแีสดงอยู่ในสัญญาการเช่า ในฐานะ
ที่เป็นผู้เอาประกันภัย (Insured) และผูท้ดสอบจะต้อง
ใช้ Seat belt ตลอดเวลาการทดสอบ 

อังกฤษ Road Traffic Act 1991-
Part III Licensing of 
Drivers of Vehicles 
ตั้งแต่ Section 87-109 
โดยบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้ (Office 
of Public Sector 
Information, Online, 
1988) 

1. ขนส่งได้ไม่สมบูรณ์ ต้องมีอายุ 16 ปี 
2. จักรยานยนต์ ต้องมีอายุ 16 ปี 
3. รถโดยสารขนาดเล็กหรือรถขนสินค้า
ขนาดเล็ก ต้องมีอายุ 17  ปี 
4. รถแทรกเตอร์ที่ใชใ้นการเกษตรกรรม 
ต้องมีอายุ 17  ปี 
5. รถขนสินค้าขนาดกลาง ต้องมีอายุ 18 ปี 
6. ยานยนต์ประเภทอ่ืน ต้องมีอายุ 21  ปี 

    หลักสูตรฝึกสอนผู้ขับขี ่(Training Scheme for 
Drivers)” หมายถึง หลักสูตรส าหรับฝกึสอนบุคคล
เพื่อขับขี่ยานพาหนะในประเภทที่สัมพันธ์กับอายุ21ปี
ที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่ 2-11 (ต่อ)  
 

ประเทศ กฏหมาย คุณสมบัต ิ การทดสอบทางร่างกาย การสอบข้อเขียน ทดสอบขับ 
ญี่ปุ่น  การขอใบขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น

เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ก่อนที่จะได้ใบขับขี่
รถยนต์นั้น ต้องขับรถเป็นเสียก่อน โดยต้องมี
ผู้รับรองว่าขับรถเป็น แล้วต้องเป็นการรับรอง
ที่เป็นมาตรฐาน การหัดขับด้วยตัวเองแล้วไป
สอบใบขับขี่นั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่
ต้องท าคือ สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนขับ
รถ ที่โรงเรียนสอนขับรถจะมีการสอนทั้ง
ทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
ผู้ขอใบอนุญาตต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

การสอบใบขับขี่นั้นมี
เพียงการสอบภาคปฏิบัติ
เท่านั้น ถ้าผ่านก็เอา
ใบรับรองที่ออกให้จาก
ทางโรงเรียนไปยื่นสมัคร
สอบข้อเขียนที่ศูนย์สอบ 
การสอบต้องเตรียม
ตัวอย่างหนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร และต้อง
ผ่านที่คะแนน ร้อยละ 90 

  

ไทย พระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ.2522 และ 
พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ถ้า
เป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ชั่วคราว สาหรับรถจักรยานยนต์ความจุ
กระบอกสูบขนาดไม่เกินเก้าสิบลูกบาศก์
เซนติเมตรต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปี
บริบูรณ์ 
(2) มีความรู้และความสามารถในการขับรถ 
(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก 

1. ทดสอบสายตาทาง
กว้าง 
2. ทดสอบสายตาทางลึก 
3. ทดสอบสายตาบอดสี 
4. การทดสอบปฏิกิริยา 

ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับ
ขี่จะต้องเข้าห้องอบรม 2 
ชั่วโมง อบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, 
กฎหมายทางหลวง และการ
ขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย 

ท่าที ่1 การขับรถเดิน หน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า 
ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลงัในทางตรง 
ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลงัเข้าจอดและออกจาก
ช่องว่างด้านซ้าย 
ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนถนนลาด (เกียร์
ธรรมดา) 
ท่าที่ 5 การกลับรถ 
ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในชอ่งที่เป็นมุม
ฉาก 
ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติ ตามเครื่องหมายจราจร 

ที่มา: เอกรัตน์ โลหะ (2553) 
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 ค่าเฉลี่ยของการก าหนดอายุของผู้ขอใบอนุญาตส าหรับขับขี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ญ่ีปุ่น และไทย ก าหนดอายุไว้ที่ 18 ปี  

10.4 ค่าปรับ กรณีใช้ความเร็วเกินความเร็วจ ากัด  
 

ตารางที่ 2-12 ค่าปรับกรณีใช้ความเร็วเกินความเร็วจ ากัด 
 

ประเทศ 

ค่าปรับกรณีที่ขับเร็วเกินกว่าความเร็วจ ากัด 
ให้ความเร็วจ ากัด = X กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราค่าจ้าง
สุทธิรายปี
(ดอลล่าร์
สากล)1 

ต่ าสุด ค่าปรับ (บาท) สูงสุด ค่าปรับ (บาท) 

ญ่ีปุ่น X+15 2,700 X+40 10,500 1Yen=0.30บาท 11,254 
สิงคโปร์ X+20 3,250 X+40 4,250 1SGD=25บาท - 
ออสเตรเลีย X+12 3,000 X+40 10,500 1AUD=30บาท 20,027 
เยอรมัน X+15 1,250 X+70 15,000 1Euro=50บาท - 
ฝรั่งเศส X+20 3,400 X+50 6,750 1Euro=50บาท 17,108 
ไทย - 200 - 500  4,318 

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2551) และ International Labour Office (2013) 
 
 อัตราค่าจ้างสุทธิรายปี (ดอลล่าร์สากล)  (International Labour Office, 2013) เน่ืองจาก
ทั่วโลกมีสกุลเงินอยู่เป็นจ านวนมาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรารวมทั้งอัตราเงินเฟ้อ
และค่าครองชีพของ แต่ละประเทศจึงท าให้เกิดปัญหาในการเปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริงของเงิน 
ดังนั้นจึงต้องค านวณตามหลักความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) 
โดยได้ปรับค่าจนไม่เหลือความแตกต่างในเร่ืองดังกล่าว และใช้สกลุเงินสมมติ คือ ดอลลาร์สากล 
(International Dollar) เป็นสกุลเงินกลางของทั้งโลก  
 ท าการแปลงหน่วยดอลล่าร์สากล เป็นหน่วยเงินบาท จากอัตราค่าแรงของไทย วันละ 300 
บาท ท างานสัปดาห์ละ 6 วัน จ านวน 52 สัปดาห์ ได้อัตราค่าจ้างสุทธิรายปีของไทยเท่ากับ 93,600 
บาท คิดเป็นสัดส่วน 21.68 เมื่อได้สัดส่วนส าหรับแปลงหน่วยดอลล่าร์สากลแล้ว จึงน าไปแปลง
หน่วยดอลล่าร์สากลของแต่ละประเทศดังตารางที่ 2-13 
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ตารางที่ 2-13  เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละค่าปรับกรณีใช้ความเร็วเกินความเร็วจ ากัดและอัตรา 
       ค่าจ้างสุทธิรายปี 
 

ประเทศ 

ค่าปรับกรณีที่ขับเร็วเกินกว่าความเร็วจ ากัด 
ให้ความเร็วจ ากัด = X กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราค่าจ้าง

สุทธิรายปี
(บาท) 

ต่ าสุด ค่าปรับ
(บาท) 

สัดส่วนร้อยละ
ระหว่างค่าปรับต่ าสุด
และค่าจ้างรายปี 

สูงสุด ค่าปรับ
(บาท) 

สัดส่วนร้อยละ
ระหว่างค่าปรับสูงสุด
และค่าจ้างรายปี 

ญ่ีปุ่น X+15 2,700 1.11 X+40 10,500 4.30 243,950 
สิงคโปร์ X+20 3,250 - X+40 4,250 - - 
ออสเตรเลีย X+12 3,000 0.69 X+40 10,500 2.42 434,119 
เยอรมัน X+15 1,250 - X+70 15,000 - - 
ฝรั่งเศส X+20 3,400 0.92 X+50 6,750 1.82 370,845 
ไทย - 200 0.21 - 500 0.53 93,600 

ที่มา: จากการค านวณ 
  
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบสัดส่วนค่าปรับต่ าสุดในกรณีที่ขับเร็วเกินกว่าความเร็วจ ากัดต่อ
อัตราค่าจ้างสุทธิรายปี(บาท) พบว่าไทยมีสัดส่วนค่าปรับต่อค่าจ้างสุทธิรายปีเพียงร้อยละ 0.21 ซึ่งต่ า
ที่สุด ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฝร่ังเศส มีสัดส่วนค่าปรับต่อค่าจ้างสุทธิรายปีเท่ากับ 
ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 0.92 ตามล าดับ   
 

ใบตรวจสภาพรถ (Checklist) 
 ใบตรวจสภาพรถ หรือใบเช็กลิสต์ เป็นการตรวจสอบสภาพรถ คนขับ ตามรายการแต่ละ

ขั้นตอนเพื่อที่จะสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ (Ravn, 2010)  
 Ravn (2010) ได้แบ่งรายการการตรวจสอบออกเป็น 3 หัวข้อ โดยให้ผู้รับผิดชอบได้
ตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบให้เลือกช่อง ผ่าน หรือ ต้อง
ปรับปรุง รายการการตรวจสอบทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่ การตรวจสอบคนขับ การตรวจสอบยานพาหนะ 
3 กรณี (การตรวจสภาพภายนอกรถ การตรวจสภาพภายในรถ และการตรวจสอบขณะติด
เคร่ืองยนต์) และการปฏิบัติตัวของผู้โดยสาร 
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ตารางที่ 2-14 การตรวจสอบคนขับ 
 

หัวข้อ ผ่าน ต้องปรับปรุง 
1. ทัศนคติ   

2. อายุ   

3. ประวัติการขับขี่   

4. ประสบการณ์การขับขี่   

5. ใบตรวจร่างกายจากแพทย์   

6. ใบอนุญาตขับขี่   

ที่มา: Ravn (2010) 
 
ตารางที่ 2-15 การตรวจสอบยานพาหนะ (การตรวจสภาพภายนอกรถ)  
 

หัวข้อ ผ่าน ต้องปรับปรุง 
1. ตรวจหาการร่องรอยการร่ัวใต้ท้องรถ   
2. ตรวจสอบสายไฟ เข็มขัดนิรภัย   

3. ตรวจสอบระดับน้ ามันเชื้อเพลิง   

4. ตรวจสอบระดับความร้อน   

5. ตรวจระดับน้ า   

6. ตรวจสอบแบตเตอร่ี   

7. ตรวจสอบความสึก และลมยาง   

8. ตรวจสอบน็อตยึดให้แน่นหนา   

ที่มา: Ravn (2010) 
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ตารางที่ 2-16 การตรวจสอบยานพาหนะ (การตรวจสภาพภายในรถ)  
 

หัวข้อ ผ่าน ต้องปรับปรุง 
1. ฟังเสียงผิดปกติ   
2. ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน อุณหภูมิ และเชื้อเพลิง   

3. ตรวจสอบปุ่มบังคับต่าง ๆ    

4. ทดสอบสัญญาณแตร   

5. ตรวจสอบพัดลมแอร์ ช่องละลายน้ าแข็ง   

6. ตรวจสอบที่ปัดน้ าฝน    

7. ตรวจสอบช่องระบายอากาศ   

8. ทดสอบเบรกโดยการเคลื่อนรถอย่างช้า ๆ    

9. ตรวจสอบเบรกมือ   

10. ตรวจสอบไฟเบรค ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน   

11. ตรวจสอบสภาพกระจกรถ   

12. ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในที่ที่ได้เตรียมไว้   

13. ตรวจสอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล   

ที่มา: Ravn (2010) 
 
ตารางที่ 2-17 การตรวจสอบยานพาหนะ (เมื่อติดเคร่ืองยนต์แล้วให้ตรวจสอบอีกคร้ัง) 
 

หัวข้อ ผ่าน ต้องปรับปรุง 
1. ตรวจหาร่องรอยการร่ัวใต้ท้องรถ   

2. ตรวจสอบท่อไอเสีย ว่ามีการร่ัวหรือไม่   

ที่มา: Ravn (2010) 
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ตารางที่ 2-18 การปฏิบัติตัวของผู้โดยสาร 
 

หัวข้อ ผ่าน ต้องปรับปรุง 
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าของคนขับ   
2. ไม่ส่งเสียงดัง   

3. นั่งในขณะที่รถเคลื่อนที่    

4. มีมารยาทต่อคนขับและผู้โดยสารคนอ่ืน   

5. ใช้รถอย่างระมัดระวัง ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย   

6. ไม่ยื่นมือและศีรษะออกนอกตัวรถ   

7. ขออนุญาตคนขับก่อนเปิดหน้าต่าง   

8. ไม่ส่งเสียงดังในขณะที่มีการจราจรคับคั่ง   

9. คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในรถ   

ที่มา: Ravn (2010) 
 
 ใบ Checklists นี้เป็นขั้นตอนในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ผู้รับผิดชอบท าการ
ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝัน (Brotherhood Mutual Insurance Company, 2008) 
 ใบตรวจสอบรถยนต์ (Vehicle Inspection  Checklist) ของ Brotherhood Mutual 
Insurance Company ระบุให้ติดเคร่ืองยนต์แล้วท าการตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2-19 ใบตรวจสอบรถยนต์ของ Brotherhood Mutual Insurance Company 
 

หัวข้อ ใช่ ต้องปรับปรุง 
1. เสียงดังผิดปกติ   
- มีเสียง    

2. มาตรวัด   

- เชื้อเพลิง   

- อุณหภูมิ   

- ไฟเตือนบนแผงหน้าปัด   

3. ระบบไฟสัญญาณ   

- ไฟหน้า   
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ตารางที่ 2-19  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ใช่ ต้องปรับปรุง 
- ไฟเบรก   
- ไฟเลี้ยว   
- ไฟฉุกเฉิน   
4. อื่น ๆ    
- ที่ปัดน้ าฝน   
- การละลายน้ าแข็ง   
- ระบบเบรก (รวมถึงเบรกมือด้วย)   
- กระจก   
- สัญญาณแตร   
- ระบบเผาไหม้ ท่อไอเสีย   
5. ยาง   
- ลมยางที่เหมาะสม   
- ดอกยาง   
- ยางอะไหล่   
6. การรั่วไหล   
- น้ ามัน   
- อื่น ๆ    
7. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย    
- ถังดับเพลิง   
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
- สามเหลี่ยมสะท้อนแสง   
- หลอดไฟอะไหล่/ ฟิวส์   
- แผนที่   
- ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน   
- วิทยุสื่อสาร โทรศัทพ์มือถือ   
- เข็มขัดนิรภัย   

ที่มา: Brotherhood Mutual Insurance Company (2008) 
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 ใบตรวจสอบส าหรับรถตู้ 15 ที่นั่ง เพื่อป้องกันการเกิดการพลิกคว่ า หรือลดความเสี่ยงใน
การเกิดการพลิกคว่ า (Rolling over)  (Brotherhood Mutual Insurance Company, 2008) 
 
ตารางที่ 2-20 ใบตรวจสอบส าหรับรถตู้ 15 ที่นั่งของ Brotherhood Mutual Insurance Company 
 

หัวข้อ ใช่ ต้องปรับปรุง 
มีการติดป้ายบังคับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่   

ได้เอาเบาะที่นั่งด้านหลังออกไปหรือไม่   

มีผู้โดยสารไม่เกิน 9 ที่นั่ง ใช่หรือไม่   

พื้นที่ว่างด้านหลังมีสัมภาระหรือไม่   

คุณหลีกเลี่ยงการใช้รถตู้โดยสารลากจูงรถใหญ่ใช่หรือไม่   

คุณหลีกเลี่ยงการบรรทุกสัมภาระไว้บนหลังคาใช่หรือไม่   

คุณตรวจสอบลมยางและดอกยางทุกเดือนใช่หรือไม่   

คุณหลีกเลี่ยงการขับขี่ระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า หรือตอน
ที่คนขับเหนื่อยล้าและทัศนวิสัยไม่ดี ใช่หรือไม่ 

 
 

 
 

คุณมีข้อบังคับให้คนขับขับรถติดต่อกันไม่เกิน 10 ชั่วโมง ใช่
หรือไม่  

 
 

 
 

คุณอนุญาตให้คนขับที่มีประสบการณ์และไม่มีประวัติเสียหาย
มาเป็นคนขับรถขนาด 15 ที่นั่ง ใช่หรือไม่ 

 
 

 
 

คุณมีการอบรมคนขับให้ช่วยเหลือผู้โดยสารและตรวจสอบ
ความปลอดภัย ใช่หรือไม่ 

 
 

 
 

คุณมีหนังสือรับรองว่าคนขับมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ
กับรถตู้ขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่ 

 
 

 
 

ที่มา: Brotherhood Mutual Insurance Company (2008) 
 

แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผ ังสาเหต ุและผลเป็นแผนผ ังที่แสดงถ ึงความส ัมพันธ์ระหว่างป ัญหา (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผ ัง
สาเหตุและผล ในช ื่อของ “ผ ังก้างปลา (Fish Bone Diagram)” (Kreitner, 1995) 

1. วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังสาเหตุและผล  
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 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนผังสาเหตุและผลมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  
  1.1  เม ื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งป ัญหา 

  1.2  เม ื่อต้องการท าการศึกษา ทำความเข้าใจ หร ือท าความรู้จ ักกับกระบวนการอ่ืน ๆ 
เพราะว ่าโดยส ่วนใหญ่พนักงานจะร ู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตน แต่เมื่อมีการท าผังก้างปลาแล้ว จะ
ท าให้เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอื่นได้ 
  1.3  เม ื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช ่วยให้ทุก ๆ คนให้ความ
สนใจในป ัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 

2.  วิธีการสร้างแผนผังสาเหต ุและผล 
 วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผล มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  2.1 ก าหนดประโยคป ัญหาที่หัวปลา 
  2.2 ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ  
  2.3 ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
  2.4 หาสาเหตุหลักของปัญหา 
  2.5 จัดล าดับความสาคัญของสาเหตุ 
  2.6 ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

 3. การก าหนดปัจจ ัยบนก ้างปลา 
 เราสามารถท ี่จะก าหนดกล ุ่มปัจจัยอะไรก ็ได้ แต ่ต้องมั่นใจว ่ากลุ่มที่เราก าหนดไว ้เป็น
ปัจจัยนัน้สามารถที่จะช ่วย ให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหต ุต่าง ๆ ได้อย ่างเป็นระบบ และเปน็
เหต ุเปน็ผล 
 โดยส ่วนมากมักจะใช ้หล ักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจ ัย (Factors) เพื่อจะนาไปส ู่การ
แยกแยะสาเหต ุต่าง ๆ ซึ่ง 4M 1E นี้ มาจาก 

 M-Man   คนงาน หร ือพนักงาน หร ือบุคลากร 
 M-Machine  เคร ื่องจักรหร ืออุปกรณ ์อำนวยความสะดวก 
 M-Material  วัตถุดิบหร ืออะไหล่ อุปกรณ ์อ่ืน ๆ ท ี่ใช ้ในกระบวนการ 
 M-Method  กระบวนการท างาน 
 E -Environment  อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 

 แต่ไม ่ได้หมายความว่า การก าหนดก้างปลาจะต ้องใช ้ 4M 1E เสมอไป เพราะหากเรา
ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผล ิตแล ้ว ปัจจัยน าเข้า (Input) ในกระบวนการก็จะเปล ี่ยนไป เช ่น ปัจจัย
การน าเข้าเป็น 4P ได้แก่ Place, Procedure, People และ Policy หร ือเป็น 4S Surrounding, Supplier, 
System และ Skill ก็ได ้ หรืออาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, 
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Knowledge ก็ได ้ นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใช ้ก้างปลามีประสบการณ ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล ้ว ก็
สามารถที่จะ ก าหนดกลุ่ม ป ัจจัยใหม่ให ้เหมาะสมกับปัญหาตั้งแต่แรกเลยก ็ได้ เช่นกัน 
 4. การก าหนดหัวข ้อปัญหาท ี่หัวปลา 
 การก าหนดหัวข้อปัญหาควรก าหนดให้ช ัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเรา
ก าหนดประโยคป ัญหานี้ไม่ช ัดเจน ต้ังแต่แรกแล ้ว จะท าให้เราใช ้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ 
และจะใช ้เวลานานในการทำผ ังก้างปลา 
 การก าหนดปัญหาที่หัวปลา เช ่น อัตราของเส ีย อ ัตราช ั่วโมงการท างานของคนท ี่ไม่ม ี
ประส ิทธ ิภาพ อ ัตราการเก ิดอุบ ัตเิหตุ หรืออัตราต้นทุนตอ่ส ินค ้าหนึง่ช ิ้น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ควรก าหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบ 
 เทคนิคการระดมความคดิเพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม 
ท าไมในการเขียนแต ่ละก้างย่อย ๆ  

 
 
ภาพที ่2-32 ผังสาเหตุและผล หรือผังก้างปลา (Kreitner, 1995) 
 

 ผ ังก้างปลาประกอบด ้วยส่วนต่าง ๆ ด ังต ่อไปนี้ ส ่วนปัญหาหรือผลล ัพธ ์ 
(Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ท ี่หัวปลา ส ่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออก
ได ้อีกเป็น 

 ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) 
 สาเหต ุหล ัก 
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 สาเหต ุย่อย 
 ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเข ียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างยอ่ยเป็นสาเหต ุของก้างรอง
และก้างรองเป็นสาเหต ุของก้างหล ัก เป็นต้น 
 หล ักการเบื้องต้นของแผนภ ูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) คือการใส่ช ื่อของปัญหาที่
ต้องการวิเคราะห์ ลงทาง ด้านขวาสุดหร ือซ้ายส ุดของแผนภ ูมิ โดยม ีเส ้นหล ักตามแนวยาวของ
กระดูกส ันหลัง จากนั้นใส ่ช ื่อของปัญหาย ่อย ซึ่งเป็น สาเหตุของปัญหาหล ัก 3-6 หัวข้อ โดยลากเป็น
เส ้นก้างปลา (Sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส ้นหล ัก เส ้นก้างปลาแต่ละเส ้น ให้ใส ่ช ื่อของส ิ่งที่ทำให้
เกิดปัญหานั้นข ึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อ ีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่เป็น
องค์ประกอบย่อยลงไปอ ีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระด ับของสาเหตุย ่อยลงไปมากที่ส ุด 4-5 
ระดับ เมื่อมีข้อมูลใน แผนภ ูมิที่สมบ ูรณ ์แล ้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบท ั้งหมด ท ี่จะ
เป็นสาเหต ุของปัญหาที่เกิดขึ้น 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  

 การศึกษาสภาพความปลอดภัยของรถตู้โดยสารและส ารวจสภาพรถตู้โดยสาร สภาพ
คนขับ พฤติกรรมการขับ และพฤติกรรมของผู้โดยสารนั้น วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาแบ่งขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 แบบคือ  

1. วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการค้นคว้าข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

2. วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

1.1  กลุ่มผู้โดยสาร 
1.2  กลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของรถตู้ 

3. วิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยต้องลงมือเก็บข้อมูลในสนามเอง 
ด้วยการตรวจสอบสภาพรถ คนขับ และผู้โดยสาร 
 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ คือ เจ้าของรถตู้ เจ้าของสัมปทานและ

ผู้โดยสารรถตู้ในเส้นทาง ระยอง-กรุงเทพฯ ระยอง-ชลบุรี และระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุร ีโดยเก็บ
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้
ให้บริการและผู้โดยสารจ านวนกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3-1  

 
ตารางที่ 3-1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

เส้นทางท่ีศึกษา 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

ผู้ให้บริการ ผู้โดยสาร 
ระยอง-มาบตาพุด- กรุงเทพฯ 4 10 
ระยอง-ชลบุร ี 3 10 
ระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุร ี 3 10 
รวม 10 30 

 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อสะดวกแก่การเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทดลองโดยสารรถตู้
จ านวน 5 คัน เพื่อตรวจสอบสภาพรถ สภาพคนขับ พฤติกรรมการขับรถ และพฤติกรรมผู้โดยสาร 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยได้รวบรวมจากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเน้ือหาส าหรับการสร้างแบบสอบถาม โดยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

1.  แบบสอบถามส าหรับเจ้าของรถตู้ เจ้าของสัมปทานรถตู้ 
2.  แบบสอบถามส าหรับผู้โดยสาร 

 การหาความเท่ียงตรง (Validity) 
 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือโดยศึกษาจากงานวิจัยที่มีเค้าโครงใกล้เคียงกับเร่ืองที่จะศึกษาวิจัย 
และได้หาความเที่ยงตรงโดยน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว
น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม 
 

เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เคร่ืองมือและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 

1. การแจกแจงความถี่และค่าสถิติร้อยละ ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
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2. สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของ
สมมติฐาน ตัวแปรที่ใช้ค่าสถิติน้ีทดสอบ ได้แก่ พฤติกรรมของคนขับ พฤติกรรมของผู้โดยสาร 
สภาพยานพาหนะ และความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสาร  

3. ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คร้ังนี้ ก าหนดไว้ที่ระดับ .05  
4. แผนผังสาเหตุและผล  

 



 
 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะในอ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของธุรกิจรถตู้โดยสาร จากการ
เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามกับเจ้าของธุรกิจรถตู้ เจ้าของรถตู้ จ านวน 10 รายและผู้โดยสารจ านวน 
30 รายได้ผลดังนี้ 
 

สภาพทั่วไปของบริการรถตู้โดยสาร 
 1. ท่ารถตู้โดยสาร 
 ท่ารถตู้โดยสารในอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองมีจ านวนทั้งสิ้น 7 ท่ารถ  เป็นรถตู้
โดยสารไปยังกรุงเทพมหานคร 4 ท่ารถ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตราด ชลบุรี จันทบุรี อีกจ านวน  3 
ท่ารถ สถานที่ตั้งของท่ารถโดยสารส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชุมชน ตลาด ร้านค้า ใกล้กับจุดต่อรถ
โดยสารสองแถว  
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ภาพที่  4-1 เส้นทางรถตู้ในจังหวัดระยองจ านวน 7 เส้นทาง 
 

1) ท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-สตัหีบ-พัทยา-ชลบุรี สถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้า
องค์การโทรศัพท์สาขาระยอง ริมถนนสุขุมวิท ฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าระยอง  เส้นทางที่วิ่งมีระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสุขุมวิท หมายเลข 3  
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ภาพที่  4-2 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุรี  

 

 
 
ภาพที่  4-3 เส้นทางการว่ิงรถตู้โดยสารจาก ระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุรี 
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2) ท่ารถตู้โดยสารระยอง-กรุงเทพฯ สถานที่ตั้ง บริษัท ระยองทัวร์ จ ากัด ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนศูนย์การค้าระยอง สาย 4 ใกล้ห้างสรรพสินค้าสตาร์พลาซ่า เดิมเป็นการให้บริการแบบรถทัวร์ 
ต่อมาปรับเปลี่ยนจากรถทัวร์เป็นรถตู้โดยสารแทน เส้นทางที่วิ่งมีระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่  4-4 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-มาบตาพุด-กรุงเทพฯ 
 

 
 
ภาพที่ 4-5 เส้นทางการว่ิงรถตู้โดยสารจากศูนย์การค้าระยองสาย 4-มาบตาพุด - กรุงเทพฯ  
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3) ท่ารถตู้โดยสารระยอง-กรุงเทพฯ สถานที่ตั้งอยู่บริเวณบริษัทขนส่งระยอง (บขส.) 
ถนนศูนย์การค้าระยอง สาย 2 เส้นทางเดินรถตู้เป็นเส้นทางเดียวกันกับรถตู้ของบริษัท ระยองทัวร์ 
จ ากัด คือ วิ่งจากบริเวณศูนย์การค้าระยอง-มาบตาพุด-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ  

 

 
 
ภาพที่  4-6 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-กรุงเทพฯ 

 
4) ท่ารถตู้โดยสารระยอง-ชลบุรี สถานที่ตั้งอยู่บริเวณบริษัทขนส่งระยอง (บขส.) ถนน

ศูนย์การค้าระยอง สาย 2 เส้นทางเดินรถตู้ว่ิงออกจาศูนย์การค้าระยอง สาย 2 ใช้ถนนหมายเลข 36 
จากนั้นเลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 เส้นทางที่วิ่งมีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่  4-7 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-ชลบุร ี
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ภาพที่  4-8 เส้นทางการว่ิงรถตู้โดยสารจาก ศูนย์การค้าระยองสาย 2-แยกกระทิงลาย-อ.เมืองชลบุรี 

 
5) ท่ารถตู้โดยสารระยอง-จันทบุรี-ตราด สถานที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบันเทิงริม

ถนนสุขุมวิท เส้นทางเดินรถตู้ว่ิงออกจากตลาดโต้รุ่ง เทศบันเทิง ใช้ถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 
เส้นทางที่วิ่งมีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่  4-9 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-จันทบุรี-ตราด 
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ภาพที่  4-10 เส้นทางการว่ิงรถตู้โดยสารจาก ตลาดโต้รุ่ง เทศบันเทิง-จันทบุรี-ตราด 
 

6) ท่ารถตู้โดยสารระยอง-มาบข่า -กรุงเทพฯ สถานที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดโต้รุ่ง เทศบันเทิง 
ริมถนนสุขุมวิท ใช้ถนนหมายเลข 36 เส้นทางที่วิ่งมีระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่  4-11 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง-มาบข่า -กรุงเทพฯ 
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ภาพที่  4-12 เส้นทางการว่ิงรถตู้โดยสารจากระยอง-มาบข่า -กรุงเทพฯ 

 
7) ท่ารถตู้โดยสารบ้านเพ-กรุงเทพฯ สถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าสถานีต ารวจบ้านเพ ใช้

ถนนหมายเลข 36 เส้นทางที่วิ่งมีระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร 
 

 
 
ภาพที่  4-13 สถานที่ตั้งท่ารถตู้โดยสารจากระยอง(บ้านเพ)-กรุงเทพฯ 
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 2. ลักษณะรถตู้ที่น ามาให้บริการ 
 รถตู้ที่น ามาให้บริการ เป็นรถตู้ใหม่ป้ายแดง ยี่ห้อโตโยต้า ขนาดจุ 15 ที่นั่ง ทุกคันเป็นรถ
ใหม่ที่ออกจากศูนย์โตโยต้า และส่งตรงไปยังผู้ให้บริการติดตั้งก๊าซ NGV ในย่านราชวัตร กรุงเทพฯ 
เพื่อต่อเติมให้ใช้ระบบเชื้อเพลิงเป็น ก๊าซ NGV ดังนั้นถือได้ว่ารถทุกคันดัดแปลงระบบพลังงาน
เชื้อเพลิง แต่เบาะที่นั่ง ระบบล็อกประตู เข็มขัดนิรภัย ยังคงสภาพจากศูนย์โตโยต้า  
 รถตู้โดยสารที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายจะมีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง ตัวเลขและ
ตัวอักษรสีด า ด้านข้างรถมีเคร่ืองหมายแสดงการเข้าร่วมกับ บขส. พร้อมชื่อเส้นทาง ส่วนรถตู้
โดยสารสาธารณะที่ผิดกฎหมายแผ่นป้ายทะเบียนเป็นสีขาว ตัวเลขและตัวอักษรสีน้ าเงินหรือด า  
 

 
 
ภาพที่  4-14 รถตู้ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีฟ้า จอดรอในท่ารถ 
 
 3. ลักษณะของผู้ให้บริการ 

 เจ้าของรถตู้มี 2 ลักษณะคือ  
 1) เป็นเจ้าของรถให้คนอื่นเช่าขับ  
 2) เป็นทั้งเจ้าของรถและคนขับรถ  

 4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวินรถตู้ 
 การจะเข้าร่วมวินรถตู้ได้นั้น จะต้องมีค่าเข้าร่วมวินประมาณ 80,000 บาท และค่าวินราย
เดือน เดือนละ 7,000 บาท มีก าไรวันละ 1,800 บาท 

5. การว่าจ้างพนักงานขับรถ 
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 การรับพนักงานขับรถเข้าท างาน ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 แต่เจ้าของรถ/ เจ้าของวิน ไม่มี
การตรวจสอบประวัติการขับขี่ พนักงานขับรถส่วนใหญ่เป็นการแนะน าบอกต่อ ๆ กันมาให้มาสมัคร
เป็นพนักงานขับรถ การท าใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประเภท 2 ต้องรับการอบรมจากกรมขนส่งทาง
บก เป็นเวลา 3 วัน พนักงานต้องสวมเคร่ืองแบบ รองเท้าหุ้มส้น 
 6. การสุ่มหาสิ่งเสพติด 
 เจ้าของวินจะมีการสุ่มตรวจหาสิ่งเสพติดเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร  
หากพบว่าพนักงานขับรถมีสารเสพติด การลงโทษจะเป็นให้ออกจากการเป็นพนักงานขับรถทันที 
 7. การท าประกันภัย 

 รถตู้โดยสารมีการท าประกันภัยส าหรับผู้โดยสารในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท  
 8. การตรวจสภาพรถ 

 เจ้าของรถตู้มีการตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 9. มาตรการจ ากัดความเร็ว 
 กรมการขนส่งทางบกจ ากัดความเร็วของรถตู้โดยสารไว้ที่ 90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง และ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีการน าเทคโนโลยี RFID มาใช้ตรวจจับความเร็วรถตู้
โดยสารในเส้นทาง มอเตอร์เวย์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากพบการกระท าผิดคร้ังที่สอง
จะถูกปรับ 10,000 บาท พร้อมถอนรถออกจากการประกอบการทันที 
 10. ช่วงเวลาพักจากการขับรถ  
 ผู้ให้บริการไม่มีการก าหนดช่วงเวลาพักจากการขับรถ ในช่วงเทศกาลหรือวันเสาร์-
อาทิตย์ มีผู้ใช้บริการมาก พนักงานขับ ขับรถติดต่อกันเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมง โดยไม่มี
ช่วงเวลาหยุดพัก ท าให้เหนื่อยล้า สมรรถนะในการขับขี่ลดลง 
 ทั้งความหละหลวมในการจ ากัดความเร็ว และระยะเวลาพักผ่อนจากการขับรถ เหล่านี้
ล้วนแต่ส่งผลให้การโดยสารรถตู้สาธารณะไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการสอบถามผู้ใช้บริการ
รถตู้โดยสารสาธารณะจ านวน 30 ราย ให้ความเห็นในว่า มีการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
และพบว่าพฤติกรรมการขับขี่ไม่สุภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
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 จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้จ านวน 30 ราย ได้ผล
ดังตารางที่ 4-1  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมคนขับ และผู้ประกอบการ 
 
ตารางที่ 4-1 อัตราส่วนร้อยละ ของผลการสอบถามผู้ใช้บริการ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสาร (จ านวน 30 ราย) ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ท่านพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินก าหนด 70.0 30.0 
2.  ท่านพบว่ามีการขับรถไม่สุภาพ เช่น ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด 63.3 36.7 
3.  ท่านพบว่าคนขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย 76.7 23.3 
4.  ท่านพบว่าคนขับใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ(Hand Free ) 36.7 63.3 
5.  ท่านพบว่าสภาพเบาะที่นั่ง ยึดติดกับตัวรถไม่แข็งแรง 13.3 86.7 
6.  ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร 76.7 23.3 
   
 ดังตารางที่ 4-1 การเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารรถตู้ในด้านพฤติกรรมการขับขี่พบว่า  
 ผู้ให้บริการรถตู้โดยสารมีการใช้ความเร็วเกินก าหนด อยู่ที่ระดับร้อยละ 70  โดยในหัวข้อ
นี้ เป็นการพิจารณาความเร็วของผู้ให้บริการ เทียบกับ 90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง  ซึ่งประกาศโดยกรมการ
ขนส่งทางบก เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2555 เร่ืองการก าหนดความเร็วของรถตู้ โดยมีโทษปรับไม่
เกิน 2,000 บาท และหากพบการกระท าผิดคร้ังที่สองจะถูกปรับ 10,000 บาท พร้อมถอนรถออกจาก
การประกอบการทันที โดยผู้โดยสารจะดูจากเลขบนหน้าปัทของรถตู้ที่นั่ง หรือ ใช้เคร่ืองมือวัด
ความเร็วส่วนตัว เช่น GPS หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรืออาจจะใช้ความรู้สึกโดยดูจาก
การขับแซงรถอื่นๆ ตลอดเส้นทาง หรือการเทียบกับความเร็วปกติ ของการขับรถในเส้นทางต่าง ๆ 
เป็นต้น จากผลการศึกษา พบว่า มีการใช้ความเร็วเกินก าหนดถึงร้อยละ 70 ซึ่งแสดงว่า มีการใช้
ความเร็วเกินก าหนดจริง 
 พฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพ เช่น ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดอยู่ที่ระดับร้อยละ 63.3 
ทั้งนี้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่วัด ลักษณะการขับรถของผู้ให้บริการ ว่าท าให้เกิดความรู้สึกเสี่ยงขึ้น
หรือไม่ ระหว่างการให้บริการ เช่น การขับสลับเลนไปมา เพื่อแซงท าความเร็ว การปาดหน้าในระยะ
กระชั้นชิด การขับลงเลนซ้ายเพื่อแซงจากทางด้านซ้าย ท าความเร็ว เป็นต้น ซึ่งจากผลของ
แบบสอบถาม ผู้ให้บริการ ถึงร้อยละ 63.3  มีการขับรถในลักษณะนี้ 
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 พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัย ระหว่างการขับรถ พบว่า มีการคาดเข็มขัดนิรภัย อยู่ที่ร้อย
ละ  76.6 ในหัวข้อนี้ เป็นการวัดว่าผู้ให้บริการ มีการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ซี่งโดยปกติแล้ว ควร
จะมีการคาดอยู่ที่ร้อยละ 100 เพราะเป็นเร่ืองที่กฏหมายก าหนด และเมื่อผ่านด่านตรวจ หรือ ต ารวจ
ตามแยกต่าง ๆ เร่ืองการคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นหนึ่งในเร่ืองหลัก ที่ทางต ารวจจะตรวจสอบ แสดงว่า ผู้
ให้บริการ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยน้อย ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 76.6 ก็ตาม 
เพราะแสดงว่า มีการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายถึงร้อยละ 23.4 
 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการ  โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand 
Free)  ซึ่งเป็นอีกข้อที่กฏหมายก าหนดห้าม ไม่ให้ผู้ขับรถใด ๆ ก็ตามใช้โทรศัพท์มือถือ ในระหว่าง
การขับรถโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ แต่ก็ยังพบว่า มีผู้ให้บริการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยอุปกรณ์
ช่วยเหลือ เพียงร้อยละ 36.7  เท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่ง แสดงว่า มีผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฏ
หมายถึงร้อยละ 65.3  ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูง แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้บริการยังไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยมากนัก 
 สภาพเบาะที่นั่ง ยึดติดกับตัวรถไม่แข็งแรง ในหัวข้อนี้ เป็นการถามถึงลักษณะการ
ประกอบตัวรถ พบว่า มีเพียงร้อยละ 13.3 เท่านั้น ที่พบว่า มีการประกอบที่นั่งที่ไม่แข็งแรง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า รถที่ใช้บริการ มีคุณภาพที่ดี มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ไม่แข็งแรง ถือว่าเป็นหัวข้อที่แสดง
ได้ถึงความปลอดภัยของตัวรถ ในระดับหนึ่ง 
 เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกในขณะโดยสารว่ารู้สึกปลอดภัยหรือไม่ มีผู้โดยสารร้อยละ 
76.7 รู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้โดยสาร ซึ่งหมายความได้ว่า ผู้โดยสารโดยส่วนมาก รู้สึกว่า ไม่
ปลอดภัย แต่ที่ยังเลือกที่จะใช้บริการ อาจจะมีเหตุผลอ่ืน ที่ท าให้ต้องใช้บริการ เช่น ความเร็วในการ
ให้บริการ เมื่อเทียบกับรถโดยสารประจ าทางอื่น ๆ  จ านวนเที่ยวรถที่มาก  ต าแหน่งของท่ารถที่มีอยู่
จ านวนมากท าให้เข้าถึงได้โดยง่าย  ค่าโดยสารที่ถูกเมื่อเทียบกับการขับรถเอง เป็นต้น ทั้งนี้ทางผู้วิจัย 
จะน าหัวข้อนี้ไปเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับค าถามข้ออ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ตารางที่ 4-2 ทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยโดยวิธีเพียร์สัน 
 

 
Q1 Q2 Q5 Q6 

Q7 Pearson Correlation 0.843** 0.725** 0.420* 0.216 
Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.021 0.251 
N 30 30 30 30 

ที่มา: จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม SPSS  
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 จากสมมติฐานในงานวิจัยว่า พฤติกรรมของคนขับรถ และสภาพความแข็งแรงของเบาะที่
นั่ง มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร เมื่อน าผลการเก็บข้อมูล มาทดสอบ
โดยการใช้โปรแกรม SPSS หาค่าความสัมพันธ์และนัยส าคัญ ได้ดังตารางที่ 4-2 โดยพฤติกรรมของ
คนขับรถ ได้แก่ ข้อค าถามในแบบสอบถามข้อที่ 1, 2  และ 4 และสภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่ง 
ได้แก่ ข้อค าถามในแบบสอบถามข้อที่ 5  
 เมื่อน ามาทดสอบโดยโปรแกรม SPSS สามารถแปลผลได้ดังนี้ 
 พฤติกรรมด้านการขับรถเร็วเกินก าหนด ด้านการขับรถไม่สุภาพ และด้านการใช้
โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) ของคนขับรถมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร 
 พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก าหนดมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และน ามาวิเคราะห์ด้วย Cross-tab ได้ดังตารางที่ 4-
3 
 
ตารางที่ 4-3 Cross-tab เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนดและ 
    ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 21 2 23 

ไม่ใช่ 0 7 7 

รวม 21 9 30 
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ตารางที่ 4-4 Cross-tab แสดงร้อยละเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกิน 
   ก าหนดและความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 70.00 6.67 76.67 

ไม่ใช่ 0 23.33 23.33 

รวม 70.00 30.00 100.00 
 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ราย พบว่ามีผู้โดยสารจ านวน 21 ราย หรือร้อย
ละ 70 ที่พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด และทั้ง 21 รายนี้ ตอบตรงกันว่า 
รู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร แต่มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ราย หรือร้อยละ 6.67 ที่
ไม่พบว่าคนขับรถมีพฤติกรรมการขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด แต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ในขณะโดยสาร เมื่อพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้โดยสาร เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีคนรู้จักที่มีประสบอุบัติเหตุ
ในขณะนั่งรถตู้โดยสาร และหากสามารถเลือกใช้บริการการเดินทางไปยังกรุงเทพ ฯ ได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการนั่งรถทัวร์โดยสารมากกว่าเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยในการขณะใช้บริการ
มากกว่า  เพียงแต่ว่ารถทัวร์โดยสารมีรอบเดินทาง เพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น 
 ส าหรับการหาความสัมพันธ์ในด้านพฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์
กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และน ามาวิเคราะห์
ด้วย Cross-tab ได้ดังตารางที่ 4-5 
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ตารางที่ 4-5 Cross-tab เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการขับรถแบบไม่สุภาพและความรู้สึกไม่ 
    ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถแบบไม่สุภาพ 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 19 4 23 

ไม่ใช่ 0 7 7 

รวม 19 11 30 
 
ตารางที่ 4-6 Cross-tab แสดงร้อยละเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการขับรถแบบไม่สุภาพและ 
    ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถแบบไม่สุภาพ 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 63.33 13.33 76.67 

ไม่ใช่ 0.00 23.33 23.33 

รวม 63.33 36.67 100.00 
 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ราย พบว่ามีผู้โดยสารจ านวน 19 ราย หรือร้อย
ละ 63.33 ที่พบว่าคนขับมีพฤติกรรมการขับรถแบบไม่สุภาพ เช่น ขับแซงในระยะกระชั้นชิด ไม่เว้น
ระยะระหว่างคันหน้า เป็นต้น และทั้ง 19 รายนี้ ตอบตรงกันว่า รู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร แต่
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 ราย ที่ไม่พบว่าคนขับรถมีพฤติกรรมการขับรถที่ไม่สุภาพ 
แต่ก็ยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร เมื่อพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสาร ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร  
 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) มีแนวโน้มที่จะ
สัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และน ามา
วิเคราะห์ด้วย Cross-tab ได้ดังตารางที่ 4-7 
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ตารางที่ 4-7 Cross-tab เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
    ช่วยเหลือ (Hand Free) และความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับใช้โทรศัพท์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 11 12 23 

ไม่ใช่ 0 7 7 

รวม 11 19 30 
 
ตารางที่ 4-8 Cross-tab แสดงร้อยละเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ 
    อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) และความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าคนขับใช้โทรศัพท์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 36.67 40.00 76.67 

ไม่ใช่ 0.00 23.33 23.33 

รวม 36.67 63.33 100.00 
 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ราย พบว่า มีจ านวน 11 ราย หรือร้อยละ 36.67 
ที่สังเกตว่าคนขับใช้โทรศัพท์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) และทั้ง 11 รายนี้ มีความรู้สึก
ไม่ปลอดภัยในขณะโดยสารรถตู้ และมีจ านวน 19 ราย หรือร้อยละ 63.33 ที่พบว่าคนขับใช้โทรศัพท์
โดยใช้ Hand Free แต่ใน 19 รายนี้ กลับมี 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ที่ถึงแม้จะพบว่าคนขับใช้
โทรศัพท์โดยใช้ Hand Free  แต่ยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการโดยสาร ซึ่งแสดงว่าสิ่งที่ท าให้
รู้สึกไม่ปลอดภัย จากการสอบถามพูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความเห็นว่า การพูดคุยโทรศัพท์
ระหว่างการให้บริการขับรถ อาจท าให้สูญเสียสมาธิและท าให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ซึ่ง
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  
 สภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่งไม่มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และน ามาวิเคราะห์ด้วย Cross-tab ได้ดังตารางที่ 4-
9 
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ตารางที่ 4-9 Cross-tab เปรียบเทียบระหว่างสภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่งและความรู้สึกไม่ 
    ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าสภาพเบาะไม่แข็งแรง 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 4 19 23 

ไม่ใช่ 0 7 7 

รวม 4 26 30 
 
ตารางที่ 4-10 Cross-tab แสดงร้อยละเปรียบเทียบระหว่างสภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่งและ 
      ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ในขณะโดยสาร 
 

 
พบว่าสภาพเบาะไม่แข็งแรง (ร้อยละ) 

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

ใช่ 13.33 63.33 76.67 

ไม่ใช่ 0.00 23.333 23.33 

รวม 13.33 86.67 100.00 
 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ราย พบว่า มีจ านวน 4 ราย หรือร้อยละ 13.33 
ที่สังเกตพบว่าสภาพเบาะที่นั่งไม่แข็งแรง และทั้ง 4 รายนี้ มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร
รถตู้ และมีจ านวน 26 ราย หรือร้อยละ 86.67  ที่ไม่พบว่าสภาพเบาะที่นั่งไม่แข็งแรง แต่ใน 26 รายนี้ 
กลับมี 19 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 63.33 ที่ถึงแม้จะพบว่าสภาพเบาะที่นั่งแข็งแรง แต่ยังมีความรู้สึก
ไม่ปลอดภัยจากการโดยสาร ซึ่งแสดงว่าสิ่งที่ท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
 นอกเหนือจากสภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่ง  เมื่อผู้วิจัยได้ลองสอบถามยังผู้ตอบ
แบบสอบถามแล้วพบว่า การที่คนขับขับรถด้วยความเร็วสูง ท าให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัยมาก
ที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าหากคนขับมีพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก าหนด ผู้โดยสารจะ
รู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสารเป็นจ านวนสูงสุด   
 จากการเ ก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ให้บริการรถตู้โดยสาร จ านวน 10 ราย พบว่า 
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ตารางที่ 4-11 ร้อยละแสดงมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ  ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่านมีมาตรการจ ากัดความเร็วรถตู้โดยสาร 100.0 0.0 
2. ท่านมีการก าหนดช่วงเวลาพักของคนขับ 0.0 100.0 
3. ท่านมีการตรวจสภาพรถและระบบเชื้อเพลิง(กรณีใช้ก๊าซ) ของท่าน
ตามก าหนดระยะเวลา 

100.0 0.0 

4. ท่านมีการท าประกันภัยส าหรับผู้โดยสาร 100.0 0.0 
5. ท่านมีการอบรมคนขับรถด้านความปลอดภัย 0.0 100.0 
6. ท่านน าผลการท างานด้านความปลอดภัยมาประเมินผลงานและจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงาน 

0.0 100.0 

 
 ดังตารางที่ 4-11 การเก็บข้อมูลผู้ให้บริการ เช่น เจ้าของวินรถตู้ และตัวเจ้าของรถตู้ 
จ านวน 10 ราย พบว่า แบบสอบถามนี้ ได้รับค าตอบไปในทางเดียวกัน ทั้ง 10 ราย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 เจ้าของรถตู้ร้อยละ 100 หรือ ทั้งหมดนั้น ตอบว่า มีมาตรการจ ากัดความเร็วของรถตู้
โดยสาร ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้จะพบว่า ค าตอบนี้ ขัดแย้งกับค าตอบของผู้โดยสาร ที่ได้
แสดงไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จะพบว่าจริงๆ แล้วผู้ประกอบการ 
ไม่ได้มีการควบคุมความเร็วจริง และพบว่าในท่ารถตู้บางแห่ง มีการติดป้ายจุดติดต้ัง เคร่ืองตรวจวัด
ความเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถ ขับเร็วเกินก าหนด ในระหว่างที่ขับผ่านจุดตรวจโดยกล้อง ทั้งนี้
อาจจะมีผลมาจาก การที่กรมการขนส่งทางบก ประกาศเมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2555 เร่ืองการ
ก าหนดความเร็วของรถตู้ไว้ ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ
หากพบการกระท าผิดคร้ังที่สองจะถูกปรับ 10,000 บาท พร้อมถอนรถออกจากการประกอบการ
ทันที จึงอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการทั้งหมด ตอบเหมือนกันได้ 
 มีการก าหนดช่วงเวลาพักของคนขับ พบว่า ไม่มีท่ารถใดที่ก าหนดช่วงเวลาพักให้คนขับ
เลย คิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีการก าหนดเวลาพักของคนขับรถ และหัวข้อนี้ ก็ไม่มีก าหนดไว้ในกฏหมาย 
ซึ่งการที่ผู้ประกอบการไม่ก าหนดช่วงเวลาพักของคนขับนั้นมากจากการที่รายได้ของผู้ประกอบการ 
และคนขับรถ เกิดจากการท าเที่ยวรถที่มาก ยิ่งมาก ก็จะได้ก าไรต่อวันมากขึ้น เพราะเกิดจากก าไรต่อ
เที่ยว มารวมกัน ดังนั้น จึงไม่แปลกที่จะได้ยินค าตอบว่า ไม่ได้ก าหนดเวลาพัก หรือ อีกนัยหนึ่ง แปล
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ได้ว่า ถ้าคนขับรถรู้สึกว่าไม่ใหว ก็สามารถขอหยุดพักได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่า การ
ใช้บริการรถตู้ ยังมีความปลอดภัยต่ า เพราะมีการท ารอบต่อวันค่อนข้างมาก 
 ท่านมีการตรวจสภาพรถและระบบเชื้อเพลิง (กรณีใช้ก๊าซ) ของท่านตามก าหนด
ระยะเวลา ในหัวข้อนี้ ร้อยละ 100 ตอบว่า มีการตรวจตามก าหนดเวลา ซึ่งเป็นเร่ืองปกติของรถติด
ก๊าซ ที่จะต้องเข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่แล้ว ไม่ว่ารถชนิดใดก็ตาม และทางกฏหมายก า
หมดให้ต้องตรวจสอบตามเวลาที่ก าหนด เช่นเดียวกัน 
 การท าประกันภัยให้กับผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทุกท่ารถตอบเหมือนกัน ว่ามีการ
ท าประกันภัยให้กับผู้โดยสาร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหมายความถึง พรบ. ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมาย
ก าหนด ไม่ได้หมายความถึงประกันชั้นหนึ่ง ดังที่รถโดยสารส่วนบุคคลโดยทั่วไปท ากัน   
 การอบรมคนขับรถด้านความปลอดภัย พบว่า ไม่มีท่ารถใดๆ เลย ที่มีการอบรมให้
พนักงาน ก่อนไปขับรถ และไม่มีกฏหมายก าหนดในหัวข้อนี้ ซึ่งแสดงว่า ทันที ที่พนักงานเข้ามาร่วม
งาน และมีใบขับขี่ ก็จะให้ขับรถในทันที เพื่อท าเที่ยวรถให้มากที่สุด เพื่อก าไรสูงสุด 
 การน าผลการท างานมาพิจารณาค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม เจ้าของวินรถตู้และตัวเจ้าของรถตู้
ร้อยละ 100 หรือ ทั้งหมด จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน จากจ านวนเที่ยวรถ และส่วนแบ่งของค่าโดยสาร
ในเที่ยวนั้น ๆ ดังนั้น ความปลอดภัย จึงไม่ใช่เร่ืองที่ถูกน ามาพิจารณาร่วมในการจ่ายค่าตอบแทน 
และยังพบว่า รถตู้ที่ใช้บริการนั้น ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นของเจ้าของท่ารถ ส่วนมาก มาจากรถร่วมบริการ
เป็นหลัก ดังนั้นหากเจ้าของท่ารถใด มีข้อจุกจิกมากเร่ืองส่วนแบ่งของผลตอบแทน ผู้ร่วมบริการ ก็
อาจจะย้ายไปร่วมกับท่ารถอ่ืนๆ ได้ 
 จากการสอบถามผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการ เน้นการท าก าไรเป็นหลัก โดย
ไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย ทั้งนี้จะยึดกฏหมายเป็นหลัก ปฏิบัติตามที่กฏหมายก าหนด ดังนั้น หาก
ต้องการให้รถตู้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทางภาครัฐมีหน้าที่เข้ามาจัดการ และก าหนดแนวทางการ
ท างานให้ปลอดภัยมากขึ้น เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้บริการโดยรวม 
 

ผลการส ารวจสภาพรถ สภาพคนขับ และพฤติกรรมการขับข่ี  
 จากการที่ผู้วิจัยโดยสารรถตู้จ านวน 5 คัน เพื่อส ารวจสภาพรถ สภาพคนขับ พฤติกรรม
การขับขี่ และพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร  
 1. สภาพรถ  

1.1  ยี่ห้อรถ 
  รถตู้โดยสารทุกคันเป็นรถตู้โดยสารยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER สภาพใหม่ ทุก
คันที่ผู้วิจัยขึ้นส ารวจเป็นรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวอักษรสีด า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ารถตู้ที่
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จอดอยู่ในท่ารถบางคัน ยังเป็นรถตู้ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีฟ้า ซึ่งเป็นลักษณะของรถ
ตู้ที่ผิดกฎหมาย  
  1.2 ลักษณะดอกยาง 

 รถตู้โดยสารมีลักษณะดอกยางเกินสะพานยาง จ านวน 2 ใน 5 คัน คิดเป็น ร้อยละ 40  
  1.3 จ านวนที่นั่ง  
  รถตู้โดยสารทุกคนมีจ านวนที่นั่งผู้โดยสาร 15 ที่นั่ง แบ่งออกเป็นที่นั่งตอนหน้าข้าง
คนขับจ านวน 2 ที่นั่ง และที่นั่งตอนหลังจ านวน 13 ที่นั่ง โดยที่นั่งแถวหลังสุดของรถมีถึง 4 ที่นั่ง 

1.4  ความแข็งแรงของเบาะกับพื้นรถ 
  รถตู้โดยสารทุกคันมีลักษณะน็อตขันยึดติดกับพื้นรถและด้านข้างของตัวรถแน่นหนา 
ดังภาพที่  4-15 และ 4-16 
 

 
 
ภาพที่  4-15 การยึดเบาะที่นั่งติดกับพื้นรถ 
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ภาพที่  4-16 การยึดเบาะที่นั่งติดกับด้านข้างของตัวรถ 

 
  1.5 ถังดับเพลิงในรถ 
  รถตู้โดยสารจ านวน 2 ใน 5 คัน มีถังดับเพลิงขนาดเล็กจ านวน 1 ถัง อยู่ใต้เบาะ
ผู้โดยสารตอนหลัง ที่นั่งติดกันกับประตูรถ ดังภาพที่  4-17 
 

 
 
ภาพที่  4-17 ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ใต้ที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลัง 
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  1.6 สภาพเข็มขัดนิรภัย 
  รถตู้โดยสารทุกคันมีเข็มขัดนิรภัย แต่มีการมัดพันเก็บ ติดกับตัวเบาะที่นั่ง ผู้โดยสารไม่
สามารถน ามาคาดได้ ดังภาพที่  4-18 
 

 
 
ภาพที่  4-18 การพันเก็บเข็มขัดนิรภัยที่ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
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  1.7 เชื้อเพลิงที่ใช้  
  รถตู้โดยสารทุกคันใช้เชื้อเพลิง NGV มีการติดแผ่นสติ๊กเกอร์ข้อความแจ้งกับผู้โดยสาร
ว่าขออภัยที่ต้องใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงง NGV ค่อนข้างมาก โดยรถตู้มักมีการเติมเชื้อเพลิงฝั่งขา
เข้าระยอง ใช้ระยะเวลาการเติมประมาณ 20 นาที  
 2. สภาพคนขับ 
  2.1 เพศ 
  จากการขึ้นนั่งรถตู้โดยสารเพื่อส ารวจ พบว่าคนขับรถตู้โดยสารทั้งหมดเป็นผู้ชาย 
  2.2 อายุคนขับ 
  จ านวน 2 ใน 5 คันเป็นคนขับคาดเดาอายุประมาณ 40-60 ปี และ 3 ใน 5 คัน เป็นคนขับ
คาดเดาอายุประมาณ 20-40 ปี  

  2.3 เอกสารระบุชื่อผู้ขับ 
  ในตัวรถไม่มีเอกสารระบุชื่อคนขับ มีเพียงแผ่นสติ๊กเกอร์ข้อความว่าหากพบว่ามีการ
ขับรถไม่สุภาพให้โทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลขต่างๆ   

  2.4 กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวคนขับ 
  จากการสังเกตไม่พบว่าคนขับรถมีกลิ่นแอลกอฮอล์ 
 3. ลักษณะการขับรถ 
  3.1 เว้นระยะระหว่างคันหน้า 
  รถตู้โดยสารจ านวน 3 ใน 5 คัน มีลักษณะการขับรถเว้นระยะระหว่างคันหน้า ไม่มี
ลักษณะการขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า 
  3.2 ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด 

  รถตู้โดยสาร จ านวน 2 ใน 5 คัน เมื่อขับแซงรถคันอ่ืน มีพฤติกรรมการขับในลักษณะ
การขับปาดหน้า 
  3.3 การใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรถ 
  รถตู้โดยสาร จ านวน 1 ใน 5 คัน ไม่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างการขับรถ 
จ านวน 4 ใน 5 มีการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างการขับรถโดยไม่ใช้ Hand Free  
 4. ลักษณะการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร 
 จากการสังเกตพบว่าในที่นั่งตอนหลังไม่มีผู้โดยสารคนใดคาดเข็มขัดนิรภัยเลย แต่ในที่นั่ง
ตอนหน้าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย 
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การวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
  เน่ืองจากการทบทวนเอกสารและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถตู้โดยสารนั้น
พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถตูโ้ดยสาร ได้แก่ พฤติกรรมการขับขี่ สภาพ
ยานพาหนะ ถนน และการบังคับใช้กฎหมาย  
 การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและผลของการเกิดอุบัติเหตุโดยแบ่งสาเหตุออกการเกิด
อุบัติเหตุตามแนวคิดแผนผังสาเหตุและผลจึงได้แบ่ง สาเหตุหลักออกเป็น 4 สาเหตุ ได้แก่ คนขับ รถ, 
ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4-19 
 1. คนขับ  
 ปัจจัยที่ท าให้คนขับ ขับรถแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า มี
หลายประการ จึงได้ท าการจัดกลุ่มสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุได้ 4 สาเหตุหลัก คือ  
  1.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น กฎหมายจราจรระบุให้รถวิ่งด้วยความเร็ว 
90 กิโลเมตร/ ชั่วโมง แต่คนขับไม่สนใจปฏิบัติตามกฎ เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้   
  1.2 ประสบการณ์ เช่น คนขับที่ขาดประสบการณ์และไม่ช านาญเส้นทาง ในการขับรถ
บนที่ลาดชันและเป็นทางโค้ง แต่จ าเป็นต้องมาขับเพื่อน าผู้โดยสารหรือสิ่งของ ไปยังจุดหมาย
ปลายทาง อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังกรณีข่าวการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีหน่วย
เฉพาะกิจจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรถหกล้อ บรรทุกอุปกรณ์เคร่ืองมือ และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ว่ิง
ขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ แต่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางในช่วงทางที่เป็นทางโค้งและลาดชัน ส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น  

  1.3 การฝึกอบรมให้ขับรถได้อย่างปลอดภัย บ่อยคร้ังที่พบว่าคนขับรถตู ้ รถทัวร์
โดยสาร รถเมล์ ไต่เต้าจากการเป็นเด็กรถ  ได้รับการฝึกหัดวิธีการขับรถจากรุ่นพี่ แต่ไม่ได้รับการ
อบรมเร่ืองของความปลอดภัยในการขับรถ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะว่าคนขับเป็นผู้รับผิดชอบ
ชีวิตผู้โดยสารทุกชีวิต  
  1.4 สุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการที่พบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 
จากข่าวอุบัติเหตุทางถนนในหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
คนขับหลับใน การหลับในอาจเป็นผลมาจากการพักผ่อนน้อย มีการรับประทานยาที่ท าให้ง่วง ก่อน
การขับรถ หรือปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น คนขับบางรายสายตาสั้น แต่ไม่ใส่แว่นสายตา ท า
ให้กะระยะผิดพลาด และเกิดอุบัติเหตุได้  
 2. รถ/ ยานพาหนะ 
 ปัจจัยด้านรถ/ ยานพาหนะ ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า มี
หลายประการ ดังนี้ 
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  2.1 ระบบเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเชื้อเพลิงระบบก๊าซที่อาจเกิดการระเบิดและเกิดเพลิง
ไหม้ได ้
  2.2 อุปกรณ์ที่ช่วยในการมองได้ชัดเจน เช่น กระจกมองหน้า หลัง ด้านข้าง ที่ปัดน้ าฝน 
หากอุปกรณ์เหล่านี้ช ารุด ก็อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  
  2.3 ระบบเบรก เช่น หากเบรกอ่อนเกินไป เหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุด ก็อาจจะท าให้
เกิดการชนกับรถคันหน้าได้   
  2.4 ยางรถยนต์ หากเกิดการแตก ระหว่างขับรถ จะท าให้เกิดอันตรายได้ และถ้าหากขับ
รถโดยความเร็วสูง การชะลอรถเพื่อเข้าจอดข้างทาง จะกระท าได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากไม่สามารถ
เหยียบเบรกเพื่อลดความเร็วของรถได้ แต่จะต้องใช้วิธีการชะลอรถเพียงอย่างเดียว  
  2.5 ระบบไฟส่องสว่างของรถ หากขับขี่ในยามวิกาล แสงไฟส่องสว่างของรถเป็นส่วน
ส าคัญ ที่จะท าให้ผู้ขับขี่มองเห็นถนน และยังท าให้ผู้ขับขี่รถคันอ่ืน เห็นเราอีกด้วย การมองไม่เห็นรถ
สวนกันบนถนนในที่มืด เป็นสาเหตุอีกประการในการเกิดอุบัติเหตุ 
  2.6 สภาพตัวถัง เพลารถ ที่ไม่แข็งแรง  หากขับอยู่บนท้องถนน รถเกิดเพลาหัก หรือ
เพลาหลุด ก็ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน  
 3. ถนน 
 ปัจจัยด้านถนน ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
  3.1 ลักษณะถนนที่แคบ ไม่มีไหล่ทาง การวิ่งสวนกัน หรือหลบรถข้างทาง อาจไม่พ้น
รัศมี จนเกิดอุบัติเหตุได้ 
  3.2 ขาดเคร่ืองหมายจราจร ป้ายจราจรบอกทาง เช่น ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง แต่ไม่มี
ป้ายบอกทาง หรือทางข้างหน้าเป็นลักษณะแยกตัววาย แต่ไม่มีป้ายหรือสัญญาณบอกล่วงหน้า ท าให้
คนขับไม่ทราบ และเกิดอุบัติเหตุได้  
  3.3 ขาดไฟส่องสว่างบนถนน แสงสว่างบนถนน เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้
เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากส่งผลต่อสภาวะการมองเห็นที่ไม่เอ้ืออ านวยในการขับรถ  
  3.4 การสร้างถนนไม่ดี ไม่ได้มุม ไม่ได้องศา เช่น ถนนช่วงทางโค้ง การออกแบบและ
สร้าง ส าคัญมาก เน่ืองจากต้องมีการวัดมุมโค้งเอียง เพื่อให้รับพอดีกับรถที่วิ่งมาด้วย หรือการบังคับ
ช่องถนน จาก 8 ช่องทาง เหลือเพียง 2 ช่องทาง การตัดถนนให้มีตรอกซอย ทางแยก ทางร่วมมาก
เกินไป ก็เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน  

 4. สิ่งแวดล้อม  
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า มี
หลายประการ ดังนี้ 
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  4.1 สภาพอากาศ เช่น เกิดฝนตกหนัก เกิดหมอกจัด ท าให้ถนนลื่น หรือมองทางไม่ชัด 
เป็นต้น 
  4.2 สัตว์วิ่งตัดหน้ารถ การเกิดเหตุการณ์มีสัตว์ เช่น สุนัข วัว กระบือ ตัดหน้ารถ มีให้
เห็นบ่อยคร้ัง และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน 
  4.3 มีคราบสิ่งสกปรก เช่น น้ ามัน บนผิวทาง ท าให้ถนนลื่น รถอาจเกิดการลื่นไถล จน
เกิดอุบัติเหตุได้ 
  4.4 มีน้ าท่วมบริเวณผิวทาง การเกิดน้ าท่วม น้ าขังบริเวณผิวทาง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่
บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดแล้ว อาจะท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
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ภาพที่ 4-19 การวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ปัจจุบันคนสนใจใช้บริการรถตู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเดินทางถึงจุดหมาย
ที่สะดวกรวดเร็ว สาเหตุอีกประการหนึ่งที่คนใช้บริการรถตู้โดยสารนั้น เป็นเพราะว่าไม่สามารถ
โดยสารรถสาธารณะประเภทอื่น ๆ เช่น รถทัวร์ได้ เนื่องจากผู้ให้บริการรถทัวร์ ได้เปลี่ยนจากการ
ให้บริการรถทัวร์มาเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบรถตู้แทน เพราะไม่ต้องการแบกรับภาระ
ต้นทุนค่าน้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่ผู้โดยสารไม่เต็มคันรถ เมื่อคนสนใจใช้บริการรถตู้โดยสารเพิ่ม
มากขึ้น และผู้ประกอบการก็ปรับเปลี่ยนนโยบายมาให้บริการรถตู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน 
ประกอบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรถโดยสารสาธารณะทั้งหมด พบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะมี
การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ
ทั้งหมด เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดค้าถามในการวิจัยว่า ผู้ประกอบการรถตู้ควรมีการเตรียมการ
ด้านความปลอดภัยเพื่อลดจ้านวนการเกิดอุบัติเหตุลงอย่างไร ผู้โดยควรตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้บริการอย่างไร และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารเป็น
อย่างไร น้ามาสู่วัตถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการใช้บริการ
รถตู้โดยสาร และส้ารวจสภาพรถตู้โดยสาร สภาพคนขับ พฤติกรรมการขับขี่ และวิเคราะห์
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของการให้และใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัยในเขตอ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย
ก้าหนดเส้นรถตู้โดยสารจ้านวน 3 เส้นทาง คือ 1) ระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุรี 2) ระยอง-ชลบุรี 3) 
ระยอง-กรุงเทพฯ เพื่อน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก้าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ท้าการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานราชการ มูลนิธิ ศูนย์วิจัยต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก มูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ศูนย์วิจัย
อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่าปัจจัยหลักที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ 
คือ 1) คน 2) ยานพาหนะ 3) ถนนและสภาพแวดล้อม และวิธีที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ คือ การ
บังคับใช้กฎหมาย  
 จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ท้าการก้าหนดขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
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 1. วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการค้นคว้าข้อมูลทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
 2. วิธีวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และได้
ผ่านการหาความเที่ยงตรงโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขแล้วน้ามาปรับปรุงให้
เหมาะสม ท้าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถตู้  
 3. วิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการลงมือเก็บข้อมูลในภาคสนามเองด้วยการ
ตรวจสอบสภาพรถ คนขับและผู้โดยสาร 
 จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ทดสอบสมมติฐานโดยวิธี Correlation Analysis และใช้แผนผังสาเหตุและผล 
 

สรุปผลการศึกษาจากผู้โดยสาร 
 สรุปผลการศึกษาการเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการใช้
บริการรถตู้โดยสาร จ้านวน 30 ราย ในเส้นทาง 1) ระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุรี 2) ระยอง-ชลบุรี 3) 
ระยอง-กรุงเทพฯ เส้นทางละ 10 ราย พบว่า  
 ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการที่อาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ พฤติกรรมขับขี่โดยใช้ความเร็วเกิน
ก้าหนด พฤติกรรมขับขี่ไม่สุภาพ เช่น ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด มากเกินกว่าร้อยละ 60 และมี
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) ต่้ากว่า 
ร้อยละ 40  
 ผู้โดยสารเห็นว่าสภาพเบาะที่นั่งที่ยึดติดกับตัวรถมีความแข็งแรงมากกว่าร้อยละ 80 แต่
ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสารต้่ากว่าร้อยละ 30  
 เมื่อน้าผลการศึกษามาหาค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธี Correlation  Analysis โดยใช้โปรแกรม 
SPSS พบว่า 

1. พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก้าหนดมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ในการใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .01  

2. พฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
การใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .01  

3. พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) มีแนวโน้ม
ที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05  

4. สภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่งไม่มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่
ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 
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 การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ข้อย่อย พบว่าพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก้าหนด 
พฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพ มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้
โดยสารอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในระดับ .01  และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Hand Free) มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้รถตู้
โดยสารอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในระดับ .05  
 สภาพความแข็งแรงของเบาะที่นั่ง ไม่มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับกับความรู้สึกไม่
ปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร จากข้อคิดเห็นของผู้โดยสารที่ได้ท้าการตอบแบบสอบถามจ้านวน 
7 ราย พบว่ามีความต้องการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะโดยสาร แต่ไม่สามารถท้าการคาดเข็มขัดได้ 
เน่ืองจากผู้ให้บริการท้าการม้วน มัด พัน เก็บ เข็มขัดนิรภัยไว้ จนไม่สามารถน้ามาใช้งานได้   
 ดังนั้นแนวทางการแก้ไขให้ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นในขณะโดยสาร คือ 
การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ด้านการใช้ความเร็ว และลักษณะการขับขี่ที่ไม่สุภาพ เพื่อท้าให้
ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสารเพิ่มมากขึ้น  
 

สรุปผลการศึกษาจากผู้ประกอบการ 
 สรุปผลการศึกษาการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการใช้
บริการรถตู้โดยสาร จ้านวน 10 ราย ในเส้นทาง 1) ระยอง-สัตหีบ-พัทยา-ชลบุรี 2) ระยอง-ชลบุรี 3) 
ระยอง-กรุงเทพฯ เส้นทางละ 4 3 และ 3 รายตามล้าดับ พบว่า ผู้ให้บริการทั้งหมดมีมาตรการจ้ากัด
ความเร็วรถตู้โดยสาร มีการตรวจสภาพรถและระบบเชื้อเพลิงตามระยะเวลาที่ก้าหนด และมีการท้า
ประกันภัยส้าหรับผู้โดยสาร แต่ไม่มีการก้าหนดช่วงเวลาพักให้คนขับ ไม่มีการอบรมด้านความ
ปลอดภัยให้คนขับ และไม่มีการน้าผลงานการขับขี่อย่างปลอดภัยมาประเมินและจ่ายค่าตอบแทน 
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะมีมาตรการจ้ากัดความเร็ว แต่อาจจะไม่มีการบังคับให้พนักงานกระท้าตาม
มาตรการที่ได้ก้าหนด ในฝั่งของผู้โดยสารจึงพบว่าผู้ขับขี่นั้น มีพฤติกรรมการขับโดยใช้ความเร็ว
เกินก้าหนด และการที่ผู้ประกอบการไม่มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานขับรถนั้น 
อาจส่งผลให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่สุภาพ และเร็วเกินก้าหนดได้  
 อย่างไรก็ตามท่ารถตู้บางท่า มีการออกป้ายเตือนคนขับให้ทราบถึงจุดที่มีกล้องตรวจจับ
ความเร็ว เพื่อให้คนขับได้ชะลอรถลงหากขับผ่านกล้องตรวจจับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ไม่ได้มีมาตรการจ้ากัดความเร็วจริงอย่างที่ได้กล่าวไว้ ภาครัฐอาจต้องเข้ามาก้ากับดูแลเร่ืองการใช้
ความเร็วอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถเร็ว อย่างไรก็ตาม
กรมการขนส่งทางบกก้าลังด้าเนินการติดตั้งระบบ GPS เพื่อลดปัญหาด้านการขับเร็วเกินก้าหนด ใน
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รถทัวร์โดยสารสาธารณะ โดยเร่ิมจากรถของบริษัท ขนส่ง จ้ากัด ก่อนแล้วจะน้าไปขยายผลสู่รถ
โดยสารสาธารณะอื่นๆ ต่อไป  
  

สรุปผลการศึกษาจากการส ารวจสภาพรถ สภาพคนขับ และลักษณะพฤติกรรมการขับข่ี  
 สภาพรถตู้โดยสารทุกคันเป็นยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER สภาพใหม่ สอดคล้อง
กับการบังคับใช้ของกรมการขนส่งทางบกระบุให้รถที่วิ่งในเส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน 300 
กิโลเมตร ต้องเป็นรถใหม่ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี โดยเร่ิมบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  
 รถตู้โดยสารร้อยละ 40  มีลักษณะดอกยางหรือความสึกหรอของดอกยางอยู่ในระดับที่
ควรเปลี่ยนยาง เพื่อการยึดเกาะถนนและเพื่อความสามารถในการหยุดรถ สอดคล้องกับการทบทวน
เอกสารเรื่องความรู้เกี่ยวกับสะพานยางว่า ถ้าหากความลึกของดอกยางเหลือ 1.6 มิลลิเมตร 
(เทียบเท่าก้านไม้ขีด) ควรท้าการเปลี่ยนยางรถ  จากการสอบถามพบว่าเจ้าของรถทราบว่าควรท้าการ
เปลี่ยนยางตาม เน่ืองจากระดับสะพานยางถึงจุดที่เกินสะพานยางแล้ว และอยู่ในระหว่างการน้าไป
เปลี่ยนยางรถยนต์  
 รถทุกคันมีจ้านวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัย มีลักษณะการยึดน็อตติดกับพื้นรถที่แน่น
หนาแข็งแรง ไม่พบผู้โดยสารยืนบนรถตู้ในขณะโดยสาร และใช้เชื้อเพลิง NGV รถตู้โดยสาร 
ร้อยละ 60 ไม่มีถังดับเพลิงให้เห็นในตัวรถหรือส่วนโดยสาร เหนือประตูทางออกรถพบสติ๊กเกอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากพบว่าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่สุภาพ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของรถ
ตระหนักในด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพของยานพาหนะ  
 ผลจากการส้ารวจยังพบอีกว่า พนักงานขับรถมีพฤติกรรมการขับเร็ว ปาดหน้า ขับโดยไม่
เว้นระยะระหว่างคันหน้า และมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย (Hand Free) 
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีมาตรการจ้ากัดความเร็วรถตู้ แต่มาตรการเหล่านั้นไม่ได้
ส่งผลให้พนักงานขับรถมีพฤติกรรมการลดความเร็วที่ใช้ในการขับรถเลย  

 
สรุปผลการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล 
 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ จากการวิเคราะห์แผนผังสาเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram) พบว่าสาเหตุหลักเกิดจาก คนขับ รถ/ ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม  
 สาเหตุที่เกิดจากคนขับ ทั้งจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การขาดประสบการณ์ การ
ขาดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และปัญหาด้านสุขภาพและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  
 สาเหตุที่เกิดจากรถ/ ยานพาหนะ  เช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง 
ระบบเบรก เป็นต้น  
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 สาเหตุที่เกิดจากถนน เช่น การสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดเคร่ืองหมายหรือสัญญาณ
จราจร ถนนคับแคบ ไม่มีไหล่ทาง ขาดไฟส่องสว่างบนถนน เป็นต้น 
 สาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ สภาพอากาศ มีหมอกปกคลุม มี
คราบน้้ามันบนผิวทาง และน้้าท่วมผิวทาง เป็นต้น  
 สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ท้าให้เกิดอุบัติเหตุทั้งแบบรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเป็น
อุบัติเหตุแบบเล็กน้อยได้ทั้งนั้น  

  
ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากผู้วิจัยมีข้อจ้ากัดของงบประมาณและเวลา จึงท้าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างได้เป็นจ้านวนมาก หากได้รับการเก็บข้อมูลเพิ่ม จะท้าให้สามรถวิเคราะห์ผลการวิจัยได้
ชัดเจนมากขึ้น  
 จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น คนขับรถไม่มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนน้ามาใช้งานอย่าง
เป็นขั้นตอน ส่วนใหญ่เป็นการสังเกตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากคนขับรถมีการตรวจสอบด้วยใบ
ตรวจสอบสภาพก่อนขับ ขณะขับ ให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่
อยู่ในรถ อาจท้าให้ลดความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุลง เช่น การเกิดอุบัติเหตุ
คร้ังร้ายแรงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริเวณหน้าสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต พบว่าคนขับหลับ
ใน ขับรถพุ่งชนป้ายข้างทาง ท้าให้เกิดไฟลุกไหม้และระเบิด จากจ้านวนผู้โดยสารทั้งหมด 10 ราย มี
ผู้เสียชีวิตจ้านวน 7 ราย จากรายงานข่าวของมติชนออนไลน์ รายงานว่าผู้รอดชีวิตจ้านวน 2 ราย นั่ง
ใกล้ประตูทางออก จึงสามารถรีบลงจากรถได้ก่อนเกิดไฟลุกไหม้ จ้านวน 1 ราย นั่งใกล้หน้าต่าง ใช้
ความพยายามในการทุบกระจกเพื่อออกจากรถ แต่ไม่สามารถทุกกระจกให้แตกได้ จนกระทั่งมี
พลเมืองดีใช้ก้อนหินปากระจกจนแตก จึงสามารถออกจากตัวรถได้  
 ดังนั้นหากผู้ประกอบการหรือคนขับให้ความส้าคัญกับการตรวจสภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในตัวรถ ความพร้อมใช้งาน และจุดที่ติดตั้งให้สามารถเห็นได้ชัด น่าจะเป็นการลด
การสูญเสียชีวิตลงได้ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าใบตรวจสภาพรถ จะประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลของผู้ตรวจสอบหรือบันทึก และส่วนตรวจสอบสภาพรถ ดังตารางที่ 5-1 
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ตารางที่ 5-1 ใบตรวจสภาพรถตู้/ Van Audit Checklist 
 

วันที่ตรวจสอบ : 
(Audit Date)  

 ตรวจสอบโดย :  
(Audited by) 

 

ประเภทรถ : 
 (Vehicle Type) 

 หมายเลขทะเบียนรถ :   
(Registered Number) 

 

 
อุปกรณ์/ ส่วนประกอบที่ตรวจสอบ 
(Condition of Car / Van and other Parts) 

สภาพการใช้งาน  
บันทึกการซ่อมบ้ารุง 
Maintenance Record 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

แก้ไข 
Poor 

ไฟหน้า และไฟท้าย  (Head & Tail Lamp)     
ไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา (Signal Lamp)     
ไฟเบรก (Break Lamp)     
ไฟฉุกเฉิน (Emergency Signal)     
ไฟสูง - ไฟต่้า  (High and Low Beam)     
ไฟถอย (Reversing  Lamp)     
ที่ปัดน้้าฝน (Windshield Wiper)     
ยางรถ (Tire)     
เบรกมือ (Hand Brake)     
เบรกเท้า (Foot Brake)     
มาตรวัดต่าง ๆ (Dash Board Gauge)     
แตร (Horn)     
ระบบล็อคประตู (Door Locking System)     
กระจกข้าง (Wing Mirror)     
กระจกมองหลงั (Rearview Mirror)     
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง (Seat Belt)      
ป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉิน (Triangle Sign)     
กล่องยาประจ้ารถ (Medical Kit)     
เครื่องดับเพลิงประจ้ารถ (Fire Extinguisher)     
กล่องเครื่องมือ (Tool Kit) อุปกรณ์ทุบกระจก     
การร่ัวไหลของน้้ามัน (Oil Spill / Leak)     

 
 เมื่อมีการตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ก่อนน้ามาใช้งานแล้ว การตรวจสภาพคนขับน่าจะ
เป็นช่วยลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากคนได้อีกประการหนึ่ง จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากข้อผิดพลาดของคนขับ เช่น การหลับในขณะขับรถ การเมา
สุรา ความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการขับรถโดยไม่ได้หยุดพัก ดังนั้นหากมีการตรวจสอบคนขับก่อนท้า
การขับรถ  จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังใบตรวจสอบคนขับในตารางที่ 5-
2  
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ตารางที่ 5-2 ใบตรวจสอบคนขับก่อนท้าการขับรถ 
 

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช ่
1. มีอาการง่วง ซึม   

2. มีผลข้างเคียงจากการรับประทานเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์   

3. มีปัญหาด้านสภาพจิตใจ   

4. มีระยะเวลาการขับรถติดต่อกันนานเกิน 4.5 ชั่วโมง   

5. มีระยะเวลาการขับรถมากกว่าสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง   
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านความปลอดภัย 

ของกรณีศึกษา 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การวิเคราะห์ความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส าหรับผู้โดยสาร 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสาร 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินก าหนด   
2. ท่านพบว่ามีการขับรถไม่สุภาพ เช่น ขับปาดหน้าในระยะกระชั้นชิด    
3. ท่านพบว่าคนขับรถคาดเข็มขัดนิรภัย   
4. ท่านพบว่าคนขับใช้โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ(Small talk)    
5. ท่านพบว่าสภาพเบาะที่นั่ง ยึดติดกับตัวรถไม่แข็งแรง   
6. ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะโดยสาร   

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นทั่วไป 
โปรดระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการน่ังรถตู้โดยสาร       
1. โปรดระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

(เช่น เสี่ยงจากรถติดแก๊ส จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. ท่านต้องการให้ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดบ้าง  
(เช่น การติดตั้งเคร่ืองมือตรวจจับความเร็ว การแสดงบัตรประจ าตัวผู้ขับขี่ เป็นต้น) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. ท่านต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยบนรถตู้โดยสารในเร่ือง
ใดบ้าง  
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การวิเคราะห์ความปลอดภัยของรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส าหรับผู้ประกอบการ 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสาร 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านมีมาตรการจ ากัดความเร็วรถตู้โดยสาร   
2. ท่านมีการก าหนดช่วงเวลาพักของคนขับ   
3. ท่านมีการตรวจสภาพรถและระบบเชื้อเพลิง(กรณีใช้ก๊าซ) ของท่านตาม
ก าหนดระยะเวลา 

 
 

 
 

4. ท่านมีการท าประกันภัยส าหรับผู้โดยสาร   
5. ท่านมีการอบรมคนขับรถด้านความปลอดภัย   
6. ท่านน าผลการท างานด้านความปลอดภัยมาประเมินผลงานและจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงาน 

 
 

 
 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นทั่วไป 
1. โปรดระบุประเด็นที่ท่านคิดว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

(เช่น เสี่ยงจากรถติดแก๊ส จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น) 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

2. ท่านต้องการให้ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดบ้าง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. ท่านมีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนหรือไม่ เหตุใดจึงไม่มี 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
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ใบตรวจสภาพรถ 

เส้นทาง_____________________________________________________คันที่___________ 
 
1. สภาพรถ 

1.1. อายุรถโดยประมาณ____ปี 

1.2. ยี่ห้อ_______________ 

1.3. ลักษณะดอกยาง  ___เกินสะพานยาง ___ ไม่เกินสะพานยาง 

1.4. จ านวนที่นั่ง  ___ที่ 

1.5. การยึดที่นั่งกับตัวรถ ___แข็งแรง  ___ไม่แข็งแรง 

1.6. อุปกรณ์ดับเพลิง  ___มี   ___ไม่มี 

1.7. เข็มขัดนิรภัย  ___มีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ___ไม่มี 

   ___มีแตอ่ยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น มัดเก็บไว้ 

1.8. เชื้อเพลิง  ___น้ ามัน ___ก๊าซเอ็นจีวี ___ก๊าซแอลพีจี 

2. สภาพคนขับ 

2.1. เพศ   ___ชาย  ___หญิง 

2.2. อายุ (โดยประมาณ) ___ปี 

2.3. เอกสารระบุชื่อคนขับที่ติดอยู่บนตัวรถ ___มี  ___ไม่มี 

2.4. กลิ่นแอลกอฮอล์ ___มี  ___ไม่มี 

3. ลักษณะการขับรถ 

3.1. เว้นระยะระหว่างคันหน้า ___มี ___ไม่มี 

3.2. ขับปาดหน้าระยะกระชั้นชิด ___มี ___ไม่มี 

3.3. ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ  ___ใช้___ไม่ใช้ (หากใช้มีอุปกรณ์เสริมหรือไม่) 

4. ลักษณะของผู้โดยสาร 

4.1. การคาดเข็มขัดนิรภัย ___คาด___ไม่คาด 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของ 
ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาววีรยา อุทยารัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด    28  ตุลาคม พุทธศักราช 2527 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   43/1 ซอยเรือนจ า 5 ถนนเรือนจ า ต าบลเชิงเนิน 
     อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
      พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน   พนักงานบริหาร บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์เอ็นไวรอน
        เมนทอล เซอร์วิส จ ากัด  
ประวัติการศึกษา 
      พ.ศ. 2545-2548   เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      พ.ศ. 2551-2555   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
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