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ABSTRACT 

 

Road accidents can be considered as social problems in many aspects, both in terms of 

health and economy. The road accident information collected from the ThaiRSC in the 

year 2015 reported the number of road accidents up to 710,205 cases for the whole 

country. In case of Phitsanulok Province, the number was as high as 11,901 cases. The 

objective of this study was to evaluate possible spatial factors which might affect to 

road accidents in Amphoe Muang, Phitsanulok Province using the accident data in 

year 2015. The possible spatial factors were determined as independent variables on 

the other hand, the number of road accident cases was defined as dependent variable. 

809 of 1x1-kilometer grids were constructed over the study area to count and to 

calculate the average of the variables. Correlation and linear regression analysis 

methods were used to evaluate the relationship in this study. The results represented 

the factors that correlate to road accidents are the number of roundabouts, the number 

of intersection and the number of traffic light respectively. The regression analysis can 

be used to predict or explain the accident with R-square 0.650.  The result from this 

study can potentially used as information to prevent and reduce the risk of road 

accidents, 
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บทที่  1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 
 
 ปัจจบุนัอบุตัเิหตจุราจรทางท้องถนนถือได้วา่เป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในหลาย
ด้านทัง้ทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยจากการรายงานสถานการณ์โลกด้านความ
ปลอดภยัทางถนนในปี พ.ศ.2558 พบว่ามีการเสียชีวิตจากอบุตัิเหตจุากจราจรทางถนนสงูถึง 1.25 
ล้านคน (องค์การอนามยัโลก,2558) โดยประเทศไทยพบจ านวนอุบตัิเหตจุราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อย่างต่อเน่ืองในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา ในปี พ.ศ.2537 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 
102,810 ราย หลงัจากนัน้มีแนวโน้มลดลง เม่ือสิน้ปี พ.ศ.2543 จ านวนอบุตัเิหตไุด้ลดลงเหลือเพียง 
73,737 ราย พบว่ามีผู้ เสียชีวิตมีจ านวนสูงสุดในปี พ.ศ.2538 คือ 16,727 ราย ในปี พ.ศ.2543 ได้
ลดลงเหลือเพียง 11,988 ราย (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ,2544) แม้ว่า
แนวโน้มของจ านวนอุบัติเหตุและผู้ เสียชีวิตจะลดลง แต่เม่ือเปรียบเทียบหลาย ๆ ประเทศ เช่น 
สหราชอาณาจกัร ซึง่มีจ านวนประชากรไม่ตา่งกบัประเทศไทยมากนกั (ประมาณ 60 ล้านคน) แตมี่
ผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพียง 3,490ราย ในปีพ.ศ.2542 ซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า 
กลา่วได้วา่อบุตัเิหตจุราจรเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงท่ีสดุประการหนึง่ ของประเทศไทย (อดุม, 2545) 
 ปัญหาจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน นอกจากจะท าให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน สูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณทางการแพทย์ในการบ าบดัรักษาแล้ว ยงัส่งผลท าให้
เกิดปัญหาการจราจรตดิขดั สิน้เปลืองพลงังาน เสียเวลาในการเดินทางส่งผลกระทบตอ่ระบบธุรกิจ
ตา่ง ๆ ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และยงัก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนในบริเวณท่ี
เกิดเหตแุละใกล้เคียงอีกด้วย 
 ในปัจจุบนัอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็น
จังหวัดท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งของประเทศ ตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นจงัหวดัท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย และยงัเป็นจงัหวดัท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งได้แก่ จีน พม่า 
ลาว เวียดนาม และ มาเลเซีย มีพืน้ท่ีทัง้หมด 750.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทัง้หมด 177,836 
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ราย (ระบบสถิติทางการทะเบียน,2558) นัน้เป็นสาเหตท่ีุจงัหวดัพิษณุโลก มีการเช่ือมต่อโครงข่าย
ในหลายรูป ทัง้ทางแยกท่ีมีขนาดใหญ่ ทางเลีย้ว จดุกลบัรถ หรือการติดตัง้ไฟจราจรไว้ในต าแหน่ง
ตา่ง ๆ และยงัอาจรวมไปถึง การสร้างวงเวียน จ านวนชอ่งทางเดนิรถทีเพิ่มมากขึน้ ในแตล่ะเส้นทาง 
มีศูนย์กลางทางการค้า ห้างสรรพสินค้า และสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ผู้ คนมักเดินทางเข้ ามา
ท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นัน้เป็น
สาเหตทุ าให้จงัหวดัพิษณโุลกมีจ านวนจราจรหนาแน่น โดยจากข้อมลูจากส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
พบว่าจ านวนผู้ประสบอบุตัิเหตทุางถนน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
ตัง้แตปี่พ.ศ. 2549 จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2558 เร่ิมมีแนวโน้มลดลง แตย่งัอยู่ในระดบัท่ีสงู โดยในปีพ.ศ. 
2558 มีจ านวนอุบัติเหตุสูงถึง 2,224 ครัง้ พบจ านวนผู้ ประสบอุบัติเหตุทัง้หมด 4,700 ราย ส่วน
ผู้บาดเจ็บ 4,606 ราย และผู้ เสียชีวิตพบ 94 ราย ถือได้ว่ามีจ านวนสูงมากส าหรับจ านวนประชากร
ในจงัหวดัพิษณโุลก 
 จากความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา
หาปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี ในการหาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัเชิงพืน้ท่ีกับ
การเกิดอบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือเป็น
แนวทางในการท าความเข้าใจถึงเหตปัุจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบตัิเหต ุซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนปอ้งกนัเพ่ือลดจ านวนอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ีได้ 
 
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1.2.1 ศกึษาและท าการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 1.2.2 สร้างแผนท่ีความหนาแน่นของจ านวนอุบัติเหตุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณโุลก  
       1.2.3 สร้างแบบจ าลองทางสถิต ิเพ่ือหาพืน้ท่ีเส่ียงจากบริเวณท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ
 
1.3 ความส าคัญการวิจัย 
 การศึกษาปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตัิเหต ุในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก สามารถใช้เป็นข้อมูลท่ีน าไปสู่การวางแผนเพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลง รวมถึง
สามารถใช้เป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์เพ่ือรณรงค์ลดอบุตัเิหตตุอ่ผู้ใช้รถใช้ถนนตอ่ไป 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้มีการก าหนดขอบเขตได้ดงันี ้

           1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การศึกษาครัง้นีท้ าการศึกษาปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตัิเหตุ ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยก าหนดปัจจยัเชิงพืน้ท่ีทัง้หมด 7 ปัจจยัได้แก่ ต าแหน่งทางแยก 
ทางโค้ง ต าแหนง่จดุกลบัรถ ต าแหน่งวงเวียน ต าแหนง่สญัญาณไฟจราจร ชอ่งทางเดินรถ ต าแหน่ง
ห้างสรรพสินค้า ใช้ข้อมูลอุบตัิเหตุในปีพ.ศ.2559 ท าการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นในการวิเคราะห์ทางสถิต ิและใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์รูปแบบอบุตัเิหตตุามระยะทาง 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 ในการศกึษาครัง้นีท้ าการศกึษาในพืน้ท่ีเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกซึ่งศนูย์กลางของ
ภาคเหนือตอนล่างครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 750.8 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ่ของ
จงัหวดั ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอวดัโบสถ์ ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ าเภอวงั
ทอง ทิศใต้ ติดต่อกบัอ าเภอบางกระทุ่ม และทิศตะวนัตก ติดต่อกับอ าเภอบางระก า แบ่งออกเป็น 
20 ต าบล คือ ต าบลในเมือง ต าบลวงน า้คู้  ต าบลวัดจันทร์ ต าบลวัดพริก ต าบลท่าทอง ต าบลท่า
โพธ์ิ ต าบลสมอแข ต าบลดอนทอง ต าบลบ้านป่า ต าบลปากโทก ต าบลหวัรอ ต าบลจอมทอง ต าบล
บ้านกร่าง ต าบลบ้านคลอง ต าบลพลายชุมพล ต าบลมะขามสูง ต าบลอรัญญิก ต าบลบึงพระ 
ต าบลไผข่อดอน และต าบลงิว้งาม 
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ภาพ 1.1 แผนที่แสดงขอบเขตพืน้ท่ีศึกษา 

1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ข้อมลูต าแหนง่ท่ีเกิดอบุตัเิหตท่ีุใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูซึ่งได้มาจากศนูย์ข้อมลูอบุตัเิหต ุ

(ThaiRSC)  ตัง้แตปี่พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ.2559 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

อบุตัิเหต ุ(accident) หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งไมค่าดหวงัและไมไ่ด้ตัง้ใจในเวลา
และสถานท่ีท่ีใดท่ีหนึ่ง เกิดขึน้โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุเอาไว้ก่อนล่งหน้า ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้
ร่างกายและทรัพย์สิน 

ปัจจัยเชิงพืน้ท่ี (Spatial Factor) ในงานวิจัยนี ้หมายถึง องค์ประกอบของข้อมูลท่ีระบุ
ต าแหน่งและลักษณะท่ีชดัเจนท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบตัิเหต ุเพ่ือใช้ในการศึกษางานวิจยั ได้แก่ 
ต าแหน่งทางแยก ทางโค้ง ต าแหน่งจุดกลบัรถ ต าแหน่งวงเวียน ต าแหน่งสญัญาณไฟจราจร ช่อง
ทางเดนิรถ และต าแหนง่ห้างสรรพสินค้า 

Proximity Analysis หมายถึ ง การวิ เคราะห์จากบ ริเวณ ใกล้ไกล เพ่ื อหารูปแบบ
สถานการณ์ 
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1.7 สมมตฐิานของการวิจัย 
ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีซึง่ประกอบไปด้วย 7 ปัจจยัหลกัก็คือ ทางแยก ทางโค้ง วงเวียน สญัญาณ

ไฟจราจร จดุกลบัรถ ช่องทางการเดนิรถ และต าแหนง่ห้างสรรพสินค้า มีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิด
อบุตัเิหต ุในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 



 

 

 
บทที่  2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวคิดใน

การศกึษางานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก มีเนือ้หาตามล าดบัดงันี ้
 
2.1 อบุตัเิหต ุ
 2.1.1 ความหมายของอบุตัเิหต ุ
 2.1.2 สาเหตขุองอบุตัเิหต ุ
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการเกิดอบุตัเิหต ุ
 2.2.1 แนวคดิและทฤษฎีทางด้านจราจร 

2.2.2 ปัจจยัด้านถนนท่ีเก่ียวกบัการเกิดอบุตัเิหต ุ
2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 อุบัตเิหตุ 
2.1.1 ความหมายของอุบัตเิหตุ 
 ค าว่า “อุบตัิเหตุ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้นิยามไว้ว่า อุบตัิเหตุ
หมายถึง เหตท่ีุเกิดโดยไมท่นัคดิ ความบงัเอิญเป็น 
 อุบตัิเหต ุหมายถึง  เหตุการณ์ใดก็ตามท่ีเกิดขึน้มิได้ตัง้ใจ หรือมิได้คาดคิดมาก่อน และ
เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของคนเรา  
 อบุตัิเหต ุหมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ และเหตกุารณ์นัน้ต้องท าให้คนอ่ืน
ถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย  
 อบุตัิเหต ุหมายถึง เหตกุารณ์หรืออนัตรายท่ีเกิดขึน้ โดยไมไ่ด้คาดคดิหรือตัง้ใจมาก่อน ซึ่ง
มีผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ อนัตราย ตาย หรือสญูเสียทรัพย์สิน ส่วนค าว่า “อบุตัิภัย” ซึ่งปัจจุบนั
นิยมใช้กนัอยา่งกว้างขว้างนัน้ มีความหมายวา่ “อนัตรายหรือภยัท่ีอาจเกิดขึน้แก่ร่างกาย ชีวิต และ
ท รัพ ย์สิ น ของบุ คคล ” ค าว่ า  “อุบัติ เหตุ ”  ห รือ  “อุบัติ ภั ย ”  จึ ง มี ค วามหมายค ล้ ายกั น
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จึงสรุปได้ว่า  อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง  เหตุการณ์อันตรายท่ีเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ หรือ
คาดคิดมาก่อน ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  บุคคลได้รับอันตรายทัง้ร่างกายและจิตใจ 
อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขัน้เสียชีวิต 
 

2.1.2 สาเหตุของอุบัตเิหตุ 
 อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จากจราจรทางบกนัน้ สามารถเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหตดุ้วยกนั โดย
จากสถิติของกรมทางหลวง พบว่าสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตบุนทางหลวงมากท่ีสุด คือการขบัรถเร็ว 
และรองลงมาคือการขบัรถระยะกระชัน้ชิด อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จากจราจรทางบกนัน้ มกัเกิดขึน้จาก
สาเหตท่ีุส าคญั 4 ประการ ตามล าดบัโดยรายละเอียดดงันี ้

1. ผู้ขบัข่ียวดยานพาหนะ 
 สาเหตุท่ีเกิดจากผู้ ขับข่ียวดยานพาหนะ ผู้ ขับข่ียวดยานพาหนะมีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือหลับในสุขภาพไม่ดี มีโรคประจ าตัว โรค
ลมชกั ตาบอดสี ตาพร่า น า้ตาลในเลือดต ่า มีความบกพร่องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เชน่ มีความ
กลดักลุ้มใจ วิตกกงัวล อารมณ์หงุดหงิด ฉนุเฉียว มีความตงึเครียดทางอารมณ์  ขาดความรู้ความ
ช านาญ และประสบการณ์ในการใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เร่ืองความเร็วกับรถ คาดคะเนความเร็ว 
หรือกะระยะทางไม่ถกูต้อง ไม่มีความรู้ความช านาญ ในเร่ืองลกัษณะของยวดยานท่ีใช้ขบั ไม่รู้กฎ
จราจร ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือข้อบงัคบั เช่น ขบัรถเร็ว ขบัรถตดัหน้ารถอ่ืนระยะกระชัน้ชิด 
ขบัรถล า้ช่องทางเดินรถ ขบัรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในท่ีคบัขนั ขบัรถตามหลงัคนอ่ืนอย่างกระชัน้
ชิด ฝ่าฝืนปา้ยหยุดขณะออกจากทางร่วม ขบัรถย้อนศรทางเดินรถ ขบัรถฝ่าฝืนเคร่ืองหมายจราจร 
หยุดรถโดยกระชัน้ชิด ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขบัรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
ความเร่งรีบในการเดินทาง เสพยากระตุ้นประสาท ด่ืมสุราขณะขบัรถ ฯลฯ ส าหรับเร่ืองการด่ืมสรุา
นัน้ จากสถิติของสถาบนันิติเวชวิทยา กรมต ารวจ ปี พ.ศ. 2532 พบว่าผู้ เสียชีวิตด้วยอุบตัิเหตจุาก
การจราจร มีประวตักิารด่ืมสรุาจ านวน 288 คน ซึง่คดิเป็นร้อยละ 77.12 

2. ยานพาหนะ  
 สาเหตท่ีุเกิดจากยานพาหนะ เกิดจากการไม่ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง หรือ
อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยบางประการในระหว่างการเดินทาง  เช่น เหยียบตะปู หิน ลวดเหล็ก สิ่ง
แปลกปลอมเข้าใต้ท้องรถ หรือปัจจัยท่ีมาจากอุปกรณ์ภายในรถเกิดการช ารุด เช่น ระบบเบรก
ขดัข้อง ท าให้รถไม่สามารถหยดุหรือชะลอความเร็วลงได้ตามความต้องการ ยากช ารุดหรือแตก ท า
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ให้รถเสียการทรงตวั พลิกคว ่าได้ง่าย โดยเฉพาะรถท่ีก าลงัแล่นด้วยความเร็วสงู ระบบบงัคบัเลีย้ว
เกิดการขดัข้อง ท าให้พวงมาลัยใช้การไม่ได้ ไม่สามารถควบคมุรถได้ เพลาเกิดการช ารุดหรือหลุด
หาย ท าให้รถไม่มีก าลงัในการขบัเคล่ือน รถไม่สามารถแล่นต่อไปได้ ยากตอ่การควบคมุความเร็ว 
และง่ายตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุอปุกรณ์ประจ ารถเกิดการขดัข้องหรือช ารุดเชน่ ไมมี่ไฟหน้าและไฟหลงั 
พวงมาลยัสัน่ขณะขบั กระทัง้การดดัแปลงเคร่ืองยนต์ เช่นการเพิ่มแรงเคร่ืองยนต์ ท าให้ผู้ขบัข่ีเกิด
ความคกึคะนองและขบัรถด้วยความเร็วสงู โดยไมค่ านงึถึงสภาพรถยนต์ 
 

3. สภาพท้องถนน  
 บริเวณท่ีมักเกิดอุบตัิเหตุ ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง ทางตรง ทางเบี่ยงสะพาน วงเวียน 
ทางตดัทางรถไฟ ทางลาดชนั/เนินเขา ทางเข้าออกทางดว่น ทางเช่ือมโยงทางแยก ทางเช่ือมอาคาร
ท่ีพกัอาศยั ฯลฯ ซึง่บริเวณท่ีมกัเกิดเหตบุอ่ยท่ีสดุคือ ทางตรง โดยสภาพเส้นท่ีดีเรียบ มกัท าให้ผู้ขบัข่ี
ขาดความระมดัระวงัและขบัรถด้วยความเร็วสงู นอกจากนีจ้ะพบว่าถนน 3 ช่องทางจะเกิดอบุตัิเหตุ
มากกวา่ถนน 2 ชอ่งทาง และถนน 4 ชอ่งทาง และถนนส่ีแยกจะอนัตรายกว่าสามแยก สภาพถนนท่ี
เป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลนตม มีเคร่ืองกีดขวางมาก ๆ หรือถนนท่ีแคบ ถนนท่ีล่ืน มีส่วนท าให้เกิด
อบุตัิเหตขุึน้ได้ สภาพแสงสว่างบนถนน เช่น แสงสว่างท่ีส่องจากรถคนัท่ีสวนมาโดยการเปิดไฟสูง
และมีความสว่างสงู ท าให้ตามวัมองไม่ชดัเจน หรือไม่มีไฟส่องสญัญาณทางแยก บนท้องถนนมืด
ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่าง ท าให้มองไม่เห็นทาง หรือมองไกลไม่ได้ ย่อมเป็นอนัตรายต่อการขบัรถ 
อย่างไรก็ตามแสงสว่างในเวลากลางวนั หรือความสว่างของ ถนนก็มักท าให้เกิดอุบตัิเหตุสูงกว่า
เวลากลางคืน แตค่วามรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว่า 
 

4. สภาพแวดล้อม  
 ขณะท่ีเกิดฝนตกหนกั น า้ทว่ม ท าให้ถนนเป็นหลมุเป็นบอ่ เป็นหลม่โคลน ถนนล่ืน ท าให้
รถตกถนน พลิกคว ่าการเกิดพายหุรือหมอกลงจดั ท าให้มีควนัปกคลมุมองไม่เห็นทาง เกิดอบุตัิเหตุ
ได้ง่าย แตใ่นขณะท่ีอยู่ในสภาพดนิฟ้าอากาศท่ีดี อบุตัิเหตอุาจเกิดจากสภาพดนิฟ้าอากาศท่ีดีเสมอ 
ทัง้นีเ้พราะผู้ขบัข่ีขบัรถด้วยความเร็วสงู และขาดความระมดัระวงัอนัตราย 
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 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเกิดอุบัตเิหตุ 
 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านอุบัตเิหตุและจราจร 
 ปิยะ ต๊ะวิชัย (2556) ได้แสดงแนวคิดทางด้านจราจรกล่าวว่า “วิศวกรรมจราจร” เป็น
วิศวกรรมแขนงหนึ่งท่ีเก่ียวกบัการวางแผน ออกแบบ ศกึษาความสมัพนัธ์ หรือน าเอาวิธีการเทคนิค
มาประยุกต์เพ่ือให้สะดวก ปลอดภัยและองค์ประกอบทางจราจรนัน้มีอยู่  4 ประการคือ คนขบั รถ 
ถนน และสิ่งแวดล้อม ในสว่นนีผู้้วิจยัน ามาอ้างอิงเพียง 1 ประการ คือ 

ถนน (Road) 
 ถนนเป็นปัจจยัส าคญัของการจราจรเป็นอย่างมาก นบัตัง้แตก่ารออกแบบ การก าหนด
ประเภท การก่อสร้างถนน ต้องถูกควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร ต้อง
ออกแบบด้วยหลกัการทางเรขาคณิตประกอบไปด้วย การออกแบบทางโค้ง การออกแบบทางแยก
โดยควบคมุให้เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมจราจร ตลอดจนโครงข่ายของถนน (Road Network) และ
โครงข่ายการจราจร (Traffic Network) ถนนจะต้องก่อสร้างขึน้เพ่ือรองรับการเดินทางของรถ การ
ก่อสร้างถนนจะต้องออกแบบด้วยหลกัเรขาคณิต (Geometric Design) ซึง่ประกอบไปด้วย การวาง
แนวถนน (Road Alignment) , การออกแบบทางโค้ง , ระยะสายตา(Sight Distance) และการ
ออกแบบทางแยก (Intersection) เป็นต้น การก่อสร้างถนน จะต้องค านึงถึงลักษณะ ขนาด และ
น า้หนกัของรถ การเคล่ือนท่ีของรถ และผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่การเคล่ือนท่ีของรถด้วย 
 
 การออกแบบถนน (Geometric Design) ต้องพิจารณาหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของประเภทรถยนต์ชนิดตา่ง ๆ และความเร็วของรถ 
2. ให้ความปลอดภยัและความมัน่ใจแก่ผู้ขบัรถ 
3. ไม่ควรเกิดการเปล่ียนแปลงของแนวถนน ทางโค้ง ความลาด ความชนั และระยะสายตาอย่าง

กระทนัหนั 
4. มีสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบควบคมุการสญัจรตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น อาทิ ปา้ยสญัญาณไฟ 
5. ค านึงถึงความประหยดัในการก่อสร้าง และการบ ารุงรักษา นอกจากนี ้การออกแบบถนนยัง

ควร ค านึงถึงความสวยงามความพอใจของผู้ ใช้ถนนหรือผู้อาศยับริเวณใกล้เคียง มีประโยชน์
ตอ่สงัคม และค านงึถึงมลภาวะท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
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 ประเภทของถนน ตามหลกัวิศวกรรมจราจร มี 4 ประเภท ได้แก่ 
1. ทางพิเศษหรือทางด่วน (Expressway or Freeway System) เป็นถนนท่ีสร้างขึน้มาเป็น

พิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีลักษณะ
แตกต่างจากถนนประเภทอ่ืน ๆ คือ สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เ ป็นจ านวนมาก มี
ข้อก าหนดเป็นพิเศษแตกตา่งจากถนนปกต ิเชน่ การจ ากดัประเภทรถหรืออนญุาตเฉพาะ 
ยานพหนะท่ีมีเคร่ืองยนต์ ไม่อนญุาตให้คนหรือสตัว์เดินหรือข้าม และไม่มีทางแยกตดัขวาง 
ซึง่ถ้าจ าเป็นต้องสร้างทางแยกผา่นก็จะต้องสร้างเป็นถนนชนิดยกระดบัข้าม หรือลอดข้างใต้
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดทางแยกขึน้นอดจากนีอ้าจจะจ ากัดจ านวนรถด้วยการคิดค่าบริการ 
หรือคา่ผา่นทาง หรือคา่ธรรมเนียม แล้วแตก่รณี 

2. ถนนสายหลกั (Arterial Street) เป็นถนนโครงหลกัของเมืองท่ีใช้เป็นเส้นทางสญัจรหลกั หรือ
ใช้เป็นถนนเช่ือมระหว่างเมืองเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ถนน
วิภาวดีฯ ถนนพระรามเก้า ถนนรามอินทรา ถนนบรมราชชนนี ถนนเพชรเกษม และถนน
พระราม 2 ฯลฯ  

3. ถนนสายรอง (Collector Road) เป็นถนนซึ่งใช้เช่ือมกับถนนสายหลัก โดยทั่วไปเป็นถนน
โครงข่ายรองรับ ปริมาณการจราจรน้อยกว่าถนนสายหลกั เช่น ถนนอโศก ถนนแจ้งวฒันะ 
ถนนงามวงศ์วาน เป็นต้น 

4. ถนนท้องถ่ิน (Local Road) เป็นถนนท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนสายรอง เพ่ือการสญัจรของประชากร
ท่ีอาศยัอยูใ่นท้องถ่ินตา่ง ๆ เชน่ ตรอก ซอย 
 

  โครงขา่ยของถนน (Road Network)  
โครงข่ายของถนนคือ เส้นทางของถนนและจุดตัดของถนน หรือทางแยก ท่ีประกอบกันเป็น
โครงข่ายท่ีมีรูปแบบลกัษณะต่าง ๆ เช่น มีลกัษณะเป็นตาราง วงแหวน หรือเส้นรัศมีออกจากจุด
ศนูย์กลาง โครงขา่ยถนนแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. โครงข่ายถนนแบบเปิด (Opened Network) ประกอบด้วยกลุ่มของถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่าง

ทางแยก สัญญาณไฟจราจร จากแยกหนึ่งไปสู่แยกหนึ่ง โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดปลายทาง 
(Destination) ไมบ่รรจบกนั 

2. โครงข่ายแบบปิด (Closed Network) ประกอบด้วยกลุ่มของถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างทางแยก 
สญัญาณไฟจราจร จากแยกหนึ่งไปสู่อีกทางแยงหนึ่งโดยมีจุดเร่ิมต้น และจุดปลายทางมา
บรรจบกนั 

โครงขา่ยถนนประกอบไปด้วย  



11 
1. โครงขา่ยถนนในเมือง (Urban Road Pattern) แบง่ออกเป็นแบบส าคญัได้ 3 แบบ คือ 

1.1 แบบเป็นเส้นตรง (Linear Network) เป็นถนนท่ีเกิดขึน้บริเวณท่ีเป็นภูเขา หุบเขาท่ีพืน้ท่ีจ ากัด 
ถนนมกัจะเป็นเส้นตรงผ่านชุมชน การเจริญของตวัเมืองจะขยายเป็นเส้นตรง มีอาคารตัง้อยู่สอง
ฟากถนนสายหลกั และจะมีถนนย่อยแยกจากถนนสายหลกั ถนนลกัษณะนีจ้ะมีปัญหาติดขดัของ
การจราจรเมืองตัวเมืองขยายตัวขึน้ เพราะจะต้องรองรับการจราจรภายในชุมชน และจราจร
ภายนอกซึง่ผา่นเมืองไปยงัจดุปลายทางอ่ืน ๆ 
  1.2 แบบตาราง (Grid Network) ลกัษณะคล้ายตารางหมากรุก ประกอบด้วย แนวถนนตดั
ตัง้ฉากกันความกว้างของถนนแต่ละสายเท่ากัน การวางผังเมืองและการตัดถนนจะท าได้ง่าย 
เหมาะกบับริเวณ พืน้ท่ีราบ การเดินทางสามารถอ้อมผ่านจดุท่ีเป็นศนูย์การค้า หรือบริเวณท่ีจราจร
คบัคัง่และสามารถเปล่ียนระบบให้รถเดนิทางเดียวได้ง่ายเม่ือปริมาณจราจรสงูมาก ข้อเสียของถนน
ระบบนี ้คือมีทางแยกมาก ถ้าจดัระบบสญัญาณไฟจราจรไม่ดีจะท าให้การจราจรติดขดั ส าหรับผู้ ท่ี
มีจดุเร่ิมต้นและจดุปลายทางในลกัษณะเส้นทแยงมมุ จะใช้ระยะทางในการเดนิทางยาวมากขึน้ 
  1.3 แบบรัศมีออกจากจดุศนูย์กลาง (Radial Network) มีเส้นถนนแยกจากใจกลางเมืองไป
ยงัชานเมืองหรือเมืองบริวารโดยรอบและมีถนนวงแหวนเช่ือมตอ่ระหวา่งถนนรัศมีเป็นชัน้ ๆ ตัง้แต ่1 
ถึง 3 ชัน้ ลกัษณะคล้ายใยแมงมมุ เมืองท่ีมีประชากรตัง้แต ่20,000 คนขึน้ไป ควรมีถนนวงแหวน 1 
วง เมืองท่ีมีประชากรตัง้แต ่50,000 คนขึน้ไป ควรมีถนนวงแหวน 2 วง ลกัษณะของถนนวงแหวนไม่
จ าเป็นต้องเป็นวงกลม สามารถเลือกวางแนวได้ตามความเหมาะสมของพืน้ท่ีและภูมิประเทศ อ้อม
จนครบรอบหรือเกือบครบรอบ เพ่ือให้การจราจรสามารถเคล่ือนท่ีเข้าสู่หรือระบายออกจากเมืองได้
รวดเร็ว แม้จะใช้ระยะทางมากขึน้แตก่ารจราจรไม่ติดขดั เพราะมีการจดัระบบควบคมุทางเช่ือมเข้า
ออก (Control Of Access) ตลอดจนการห้ามจอดรถริมขอบถนน 

2. โครงขา่ยถนนในตา่งจงัหวดั (Rural Road System) เป็นถนนสายส าคญัเช่ือมระหวา่งเมือง
กบัเมือง โดยผา่นเข้าไปยงัศนูย์กลางตวัเมือง เม่ือตวัจงัหวดัมีประชากรเพิ่มมากขึน้และตวั
เมืองขยายโตขึน้จะเกิดปัญหาการจราจรติดขดัในบริเวณย่านการค้า ดงันัน้ในเมืองใหญ่ท่ี
มีประชากรประมาณ 300,000 คนขึน้ไป ควรมีถนนอ้อมเมือง (By Pass) หรือถ้าเป็นเมือง
เล็กตัง้อยูร่ะหว่างเมืองใหญ่สองเมืองนัน้ ก็มีความจ าเป็นท่ีต้องมีถนนอ้อมเมืองเชน่กนั เพ่ือ
ป้องกันมิให้การจราจรท่ีไปมาติดต่อระหว่างเมืองใหญ่เข้าไปก่อปัญหาการติดขดัในเมือง
เล็ก 

 โครงขา่ยการจราจร (Traffic Network)  
โครงข่ายจราจร ประกอบไปด้วยกลุ่มถนนชนิดต่าง ๆ ทัง้ท่ีเป็นถนนสายหลกัและสายรองเช่ือมต่อ
กันด้วยทางโค้ง ทางแยก หรือวงเวียน จะมีสญัญาณไฟ (Signalized Intersection) หรือไม่ก็ตาม 
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ในโครงข่ายการจราจรจะมีถนนแต่ละสาย เรียกว่า LINK ซึ่งอาจมีลักษณะในทิศทางเดียว (One 
Way) หรือสองทิศทางสวนกัน (Two Way) ก็ได้ โครงสร้าง LINK เป็นถนนท่ีเช่ือมระหว่างสองทาง
แยก ซึง้จะมียวดยานเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกนั จากแยกหนึ่งไปสู่อีกแยกหนึ่ง โดยมีสญัญาณ
ไฟจราจรท่ีบริเวณทางแยกเป็นตวัควบคุม ถนนในโครงข่ายดังกล่าวจะมีลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Characteristic) ประกอบไปด้วยดงัตอ่ไปนี ้

1. ความยาว (Length) 
2. ความกว้าง (Width) 
3. จ านวนชอ่งทางจราจร (Lane) 
4. ความจเุป็นสเปช (Space) 
5. ชอ่งทางเลีย้วความเร็วอิสระ (Free-Flow Speed) 

 
ทางโค้ง 
ถนนท่ีมีลกัษณะเป็นทางโค้ง มี 2 ประเภท คือ 

1. ทางโค้งในแนวดิ่ง (Vertical Curve) ซึ่งแยกออกเป็นทางโค้งลกัษณะนนู (Crest Vertical 
Curve) และทางโค้งลกัษณะเว้า (Sag Vertical Curve) 

2. ทางโค้งในแนวราบ (Horizontal Curve) เป็นทางโค้งท่ีมีการยกระดบัถนนเพ่ือปอ้งกนัการ
ถกูแรงเหว่ียงจากศนูย์กลางหรือการพลิกคว ่า 
 
ทางแยก (Intersection) 

ทางแยก (Intersection) หมายถึง บริเวณท่ีมรชีถนนสองสายหรือมากกว่าตดักนัหรือพบกนั ซึ่งเม่ือ
ถนนสองสายพบกันหรือตดักันย่อมเกิดปัญหาความขดัแย้งในการเคล่ือนท่ี ลกัษณะของทางแยก 
แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. ทางแยกลกัษณะปกติไม่มีการก่อสร้างเกาะกลางหรือเพิ่มเติม (Unchannelized) รวมถึง
ทางแยกท่ีมีการขยายถนน (Flared Intersection) แตไ่มมี่สิ่งก่อสร้างพิเศษอ่ืน ๆ 

2. ทางแยกท่ีมีเกาะกลางถนน (Channelized) เป็นแยกท่ีมีการสร้างเกาะเพิ่มเติม ท าให้
การจราจรเป็นไปอยา่งมีระเบียบมากยิ่งขึน้ 

3. ทางแยกยกระดับ (Interchange) เป็นทางแยกท่ีเป็นถนนยกระดับมีวัตถประสงค์เพ่ือ
หลีกเล่ียงปัญหาความขัดแย้งในการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ ท าให้การจราจรสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึน้ แต่ทางแยกยกระดบัต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูและใช้บริเวณพืน้ท่ี
มาก 
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วงเวียน (Roundabout) 

วงเวียน (Roundabout) เป็นการออกแบบทางแยกให้มีลกัษณะเป็นวงกลม เหมาะสมกบับริเวณท่ีมี
ทางแยกมากกว่า 4 แยก และในบริเวณทางแยกมีปริมาณการเลีย้วมากกว่ารถท่ีไปทางตรง ซึ่ง
โดยทัว่ไปสภาพการจราจรทกุแยกรวมกนัไมค่วรเกิน 3,000 คนัตอ่ชัว่โมง 
ผลดีของการมีวงเวียน 

1. เหมาะสมกบัทางแยกท่ีมี 5 แยก หรือมากกวา่ 
2. เม่ือปริมาณการจราจรบางเบา การเคล่ือนท่ีในทิศทางเดียวจะช่วยลดปัญหาความ

ลา่ช้า 
3. ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างมากกวา่การก่อสร้างทางแยกยกระดบั 

ผลเสียของการมีวงเวียน 
1. ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้งเน่ืองจากการการเคล่ือนท่ีตดัสลบั (Weaving Problem) 
2. จ าเป็นต้องใช้บริเวณเนือ้ท่ีมาก 
3. คา่ใช้จา่ยการก่อสร้างแพงมากกวา่ทางแยกทัว่ไป 
4. ไม่เหมาะสมกับบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เน่ืองจากจะท าให้เกิดปัญหา

ความลา่ช้า 
 

สญัญาณไฟจราจร  (Traffic Signalization) 
สญัญาณไฟจราจร  (Traffic Signalization) ประกอบไปด้วย 3 สี คือ 

1. สีแดง (Red) หมายถึง การบงัคบัให้ยวดยานทกุคนัหยดุ 
2. สีเหลืองอ าพนั (Amber) หมายถึง การเตือนให้ผู้ขบัข่ีชะลอความเร็ว เพิ่มความระมดัระวงั

ให้มากยิ่งขึน้ ในบางครัง้ให้หยดุเม่ือเห็นวา่ไมป่ลอดภยั 
3. สีเขียว (Green) หมายถึง การอนญุาตให้ยวดยานแลน่ผา่นไปได้ 

สญัญาณไฟจราจรสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภทได้แก่ 
1. ชนิดตัง้เวลาไว้ล่วงหน้า (Pre-Timed or Fixed-Time) เป็นสัญญาณไฟท่ีเปิดแบบมีรอบ

สญัญาณไฟคงท่ี (Constant Cycle) ทกุครัง้ 
2. ชนิดกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Actuated) เป็นแบบท่ีตัง้ ณ ทางแยก ซึ่งมีทางเอก (Major) และ

ทางโท (Minor) โดยติดตัวตัง้ (Detector) ท่ีทางโทของทางแยก เม่ือรถทางเอกมีจ านวน
มากจะได้สญัญาณไฟเขียวโดยตลอด เว้นแตมี่รถทางโทมาถึงทางแยก หรือครบรอบของ
ทางโทท่ีตัง้ไว้ 

3. ชนิดอตัโนมตั ิ(Fully Actuated) เป็นแบบท่ีตดิตัง้ตวัวดั (Detector) ท่ีทกุขาของทางแยก 
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4. ชนิดวัดปริมาณความหนาแน่น (Volume-Density Or Flow-concentration) เป็นแบบท่ีมี

ตู้ควบคมุ (Controller) สามารถส่งสญัญาณการตรวจวดัปริมาณรถไปยงัคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ควบคมุการไหลเวียนของโครงข่ายถนนทัง้โครงขา่ย และสามารถให้ล าดบัความส าคญัของ
รถตา่งชนิดกนได้ เชน่ รถฉกุเฉิน รถประจ าทาง เป็นต้น 

สญัญาณไฟจราจรสามารถน ามาใช้งานได้ดงันี ้
1. สญัญาณควบคมุการจราจร ใช้ควบคมุจราจรบริเวณทางแยกตา่ง ๆ 
2. สญัญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน เป็นสญัญาณไฟท่ีใช้ควบคมุยานพาหนะและคนเดนิถนน

บริเวณทางข้าม ซึ่งอาจติดตัง้ ณ บริเวณทางแยก หรือบริเวณท่ีมีคนข้ามถนนบริเวณทาง
ข้ามจ านวนมาก เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายแก่คนเดินถนน และลดอบุตัิเหต ุสญัญาณไฟส าหรับ
ข้ามถนนมีเฉพาะสีแดงและสีเขียว บางครัง้ใช้ไฟกระพริบสีเหลือง 

3. สญัญาณไฟกรณีพิเศษ ได้แก่ 
3.1 สญัญาณไฟกระพริบ ตดิตัง้บริเวณทางข้ามเพื่อเตือนผู้ขบัข่ีให้ชะลอความเร็ว 
3.2 สญัญาณไฟควบคมุชอ่งทางเดินรถ ใช้ในกรณีถนนบางสายมีจ านวนช่องทางเดนิรถไม่

เท่ากันในแต่ละทิศทาง และบางช่องทางอาจใช้เป็นช่องสลบัทิศทาง เพ่ือยานพาหนะ
แลน่ไปมาในชว่งเวลาท่ีก าหนด 

3.3 สัญญาณไฟส าหรับเปิดสะพาน เป็นสัญญาณไฟเตือน ผู้ ขับข่ีในกรณีท่ีมีการเปิด
สะพาน 

3.4 สญัญาณไฟส าหรับทางรถไฟตดัผา่น เป็นสญัญาณไฟเตือนผู้ขบัข่ีให้ทราบเม่ือมีรถไฟ
วิ่งผา่น 

 ข้อดีของการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร 
1.1 การจราจรเป็นไปอยา่งมีระเบียบ ลดปัญหาการตดิขดัของจราจร 
1.2 ลดอบุตัเิหตบุางชนิด เชน่ การประสานงา อบุตัเิหตขุองคนเดนิข้ามถนน 
1.3 ให้ความปลอดภยัแก่รถทางโท ในการผา่นหรือเข้าสูท่างเอก 
1.4 เสริมความมัน่ใจให้กบัผู้ขบัข่ียานพาหนะ 
 ข้อเสียของการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร 
1.1 ท าให้เกิดความลา่ช้าบริเวณทางแยก โดยเฉพาะนอกเวลาเร่งดว่น 
1.2 เพิ่มอบุตัเิหตบุางชนิด เชน่ ชนท้าย 
1.3 การตดิตัง้สญัญาณไฟในบริเวณไมเ่หมาะสมอาจเพิ่มความลา่ช้าโดยไมจ่ าเป็น 
1.4 การตดิสญัญาณไฟท่ีระยะเวลาไมเ่หมาะสมอาจสร้างความลา่ช้าและความเบื่อหนา่ย 
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 การจดัระบบเดนิรถทางเดียว (One Way Street System) 
การจดัระบบเดินรถทางเดียว (One Way Street System) เป็นการจดัระบบการจราจรบนถนนชนิด
ให้รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกนั ในแตล่ะถนน โดยไม่มีการสวนทางกนั เพ่ือเพิ่มความจใุห้แก่ถนน ลด
จุดตัดของกระแสจราจร และการเกิดอุบตัิเหตุ การจัดระบบเดินรถทางเดียวสามารถใช้กับย่าน
ชมุชน ท าให้เกิดความคล่องตวัได้จ านวนหนึ่ง แตก็่มิใช่จะใช้ได้ผลในทุกชมุชน จึงควรศึกษาความ
เหมาะสม และสภาพล้อมก่อน โดยเฉพาะลกัษณะการวางผงัเมือง การเดินรถทางเดียวจ าเป็นต้อง
มีทางขนาน และมีถนนตดัเพ่ือเช่ือมทางขนานให้มีการตดิต่อกนั จงึจะด าเนินได้ผลดี 
 ผลดีของการจดัระบบเดนิรถทางเดียว 
1.1 เพิ่มความจขุองถนน 
1.2 ลดการเกิดอบุตัเิหต ุ
1.3 ลดปัญหาความลา่ช้าและความขดัแย้งเน่ืองจากรถเลีย้ว 
 ผลเสียของการจดัระบบเดนิรถทางเดียว 
1.1 เพิ่มระยะเวลาการเดนิทางไปสูจ่ดุหมายปลายทาง 
1.2 จ าเป็นต้องมีระบบควบคมุการจราจรเพิ่มขึน้ 
1.3 ไมส่ะดวกตอ่การจดัเส้นทางของระบบขนสง่มวลชน  
1.5 สร้างความสบัสนแก่ผู้ขบัข่ี  

 
2.2.2 ปัจจัยด้านถนนท่ีเก่ียวกับการเกิดอุบัตเิหตุ 

 วินิจฉัย พินิจศักดิ์ (2556) ถนนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบการจราจร หาก
ถนนมีการออกแบบท่ีไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หรือมีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่ีดี อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ โดยปัจจัยด้านถนนท่ี
เก่ียวข้องกบัการเกิดอบุตัเิหตจุราจร ได้แก่ 
 1. ความกว้างของผิวจราจร ความกว้างของผิวจราจรระหว่าง 3.40 – 3.70 เมตร เป็น
ความกว้างท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ส าหรับถนนขนาด 2 ช่องจราจรบริเวณนอกเมือง ทัง้นีเ้น่ืองจากมีอตัรา
การเกิดอุบัติเหตุต ่าและมีความสมดุลระหว่างการไหลของกระแสจราจรกับความปลอดภัยต่อ
การจราจรมากท่ีสุด ส่วนถนนท่ีมีผิวจราจรกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร นัน้มีอิทธิพลท าให้เกิด
อบุตัเิหตจุราจรท่ีมีรถเก่ียวข้องมากกวา่หนึง่คนัในอบุตัแิตล่ะครัง้ 
 2. ความกว้างไหล่ทาง ไหล่ทางหรือพืน้ท่ีด้านข้างของผิวทางท่ีอยู่ด้านนอกทัง้สองข้าง
และยงัมิได้จดัท าเป็นทางเท้านัน้ มีผลต่อความปลอดภัยในการจราจร โดยไหล่ทางชนิดท่ีไม่ปผูิว
ทาง จะมีอตัราการเกิดอบุตัเิหตสุงูกว่าชนิดท่ีปผูิวทางอย่างชดัเจน สดัสว่นการเกิดอบุตัิเหตบุนถนน
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ท่ีมีไหล่ทางชนิดไม่ปูผิวทางและปูผิวทางมีค่าเท่ากับ 3 ต่อ 1 และ 1 ต่อ 1 ส าหรับกรณีทางตรงท่ี
เป็นทางราบและทางโค้งหรือทางลาดชันตามล าดบั นอกจากนี ้ยังพบว่าไหล่ทางท่ีมีขนาดกว้าง 
0.00 – 2.00 เมตรจะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง ส าหรับไหล่ทางท่ีมีความกว้างมากกว่า 
2.50 เมตร พบวา่จะมีผลตอ่การเกิดอบุตัเิหตจุราจรเพียงเล็กน้อย 
 3. ระยะมองเห็นในทางโค้งแนวราบ โดยระยะท่ีปลอดภัยนัน้มีความส าคญัอย่างมาก
ส าหรับการควบคมุการขับข่ียานพาหนะให้ได้รับความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งส าหรับกรณี
ของรถบรรทุกซึ่งมีความสามารถตอบสนองต่อการเบรกต ่า ทัง้นีร้ะดับสายตาท่ีผู้ ขับข่ีรถบรรทุก
สามารถมองเห็นวตัถไุด้สงูกวา่รถยนต์ประเภทอ่ืนนัน้ มีส่วนชว่ยให้การชดเชยการตอบสนองตอ่การ
เบรกต ่าของรถบรรทกุชนิดตา่ง ๆ ได้ แตห่ลกัเกณฑ์นีอ้าจไมส่ามารถใช้กบักรณีของรถบรรทกุขนาด
ใหญ่ได้  ทัง้นีเ้พราะเป็นรถท่ีมีขนาดใหญ่และมีน้าหนกับรรทกุมาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะทางหยุด
รถท่ีปลอดภยัยาวกวา่รถยนต์ทัว่ไป 
 4. ระยะมองเห็นในทางโค้งแนวดิ่ง โดยระยะมองเห็นในทางโค้งแนวดิ่งบนทางหลวงท่ีมี
ข้อจ ากดัของระยะมองเห็นท่ีปลอดภัยท่ีบริเวณทางโค้งดิ่งแบบคว ่า (Crest Curve) จะมีความถ่ีต่อ
การเกิดอบุตัเิหตถุึงร้อยละ 52 ของทางโค้งแบบหงาย (Sag Curve) 
 5. แนวทางราบ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นทางตรงและทางโค้ง การออกแบบทางโค้งนัน้มี
ความส าคญัตอ่ความสะดวก สบายของผู้ขบัข่ีเป็นอยา่งมากซึ่งจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบตา่ง 
ๆ คือ รัศมีความโค้ง (Radius of Curve) มุมเปล่ียนแนว (Deflection Angle of Curve) การยกโค้ง 
(Super Elevation) และการขยายผิวทางในทางโค้ง (Widening) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า จ านวน
อบุตัิเหตจุราจรบนทางหลวงจะเกิดขึน้ท่ีบริเวณทางโค้งมากกว่าบริเวณทางตรงถึง 3 เท่าโดยส่วน
ใหญ่เกิดจากการวิ่งหลดุออกจากทางโค้ง นอกจากนีย้งัพบว่าทางโค้งราบท่ีมีรัศมีความโค้งต ่ากว่า 
600 เมตรจะมีสว่นสนบัสนนุให้มีอตัราการเกิดอบุตัเิหตจุราจรเพิ่มขึน้ 
 6. แนวทางดิ่ง ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วนคือ ความลาดชันถนน (Grades) และ
ทางโค้งดิ่ง (Vertical Curve) โดยทั่วไปแล้ว ทางโค้งดิ่งแบบหงาย (Sag Curve) จะมีปัญหาด้าน
ระยะมองเห็นปลอดภัยไม่มากนกั ในขณะท่ีทางโค้งดิ่งแบบคว ่า (Crest Curve) นัน้ จะมีข้อจ ากัด
ของระยะมองเห็นท่ีปลอดภัยมากกว่า ส าหรับความลาดชดัของถนน พบว่าอตัราการเกิดอบุตัิเหตุ
และความรุนแรงจะมีค่าเพิ่มขึน้ตามระดบัความลาดและความชนัถนน และถนนในทิศทางระดบั
ลาดลงนัน้มีปัญหาความปลอดภัยมากกว่าในทิศทางท่ีชันขึน้ ซึ่งจะมีผลมากส าหรับการเดินทาง
ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะท่ีระดบัลาดชันมากกว่าร้อยละ 6 พบว่า จะมีอัตราการเกิด
อบุตัิเหตเุพิ่มขึน้  และนอกจากนีบ้ริเวณจดุท่ีเป็นทางโค้งราบและมีระดบัความลาดชนัมาก จดัเป็น
จุดอันตรายส าหรับถนนบริเวณนอกเมืองขนาด 2 ช่องจราจร เน่ืองจากผลการ ศึกษาพบว่า มี
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ความถ่ีการเกิดอบุตัิเหตสุงู ดงันัน้ การออกแบบทางหลวงให้มีความปลอดภยั ควรจะต้องพิจารณา
ออกแบบทางโค้งแนวราบและทางโค้งแนวดิง่ควบคูก่นัไป 
 7. จ านวนช่องจราจร คือจ านวนช่องทางเดินรถ ท่ีจัดแบ่งส าหรับการเดินรถโดยท า
สัญลักษณ์ด้วยการตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเคร่ืองหมายบนผิวทาง เช่น ลูกศร เป็นต้น โดยท่ี
อบุตัิเหตจุราจรบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจงัหวดัมกัเกิดบนทางตรงมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
สภาพเส้นทางท่ีดีเรียบ มกัท าให้ผู้ขบัข่ีขาดความระมดัระวงัและขบัรถด้วยความเร็วสงูและถนนท่ีมี 
2 ชอ่งทางจะเกิดอบุตัเิหตมุากกวา่ถนนท่ีมี 4 ชอ่งทาง 
 8. อปุกรณ์กัน้ข้างทาง คืออปุกรณ์ท่ีติดตัง้เพ่ือปอ้งกันมิให้รถท่ีเกิดอบุตัิเหตวุิ่งออกนอก
ถนน โดยทัว่ไปจะติดตัง้ไว้บริเวณท่ีเป็นจดุเส่ียงอนัตราย เช่น บริเวณทางโค้งสะพานและจดุท่ีเส่ียง
ต่อการเกิดอุบตัิเหตอ่ืุน ๆ ตวัอย่างของอุปกรณ์กัน้ข้างทางเพ่ือความปลอดภัย เช่น ราวกันชนตก 
(Guard Rail) เป็นต้น 
 9. เคร่ืองหมายจราจร คือเคร่ืองมือบอกข้อมลูด้านการห้าม การเตือน และการแนะน าท่ี
ส าคัญส าหรับผู้ ใช้รถใช้ถนนเพ่ือช่วยให้การขับข่ีมีความปลอดภัยมากขึน้ โดยลักษณะของ
เคร่ืองหมายจราจรจาเป็นต้องเข้าใจง่าย สังเกตได้ชัดทัง้กลางวันและกลางคืน ต าแหน่งของ
เคร่ืองหมายมีความเหมาะสมต่อผู้ ขับข่ีและคนเดินเท้า ท่ีจะสามารถมองเห็นได้ชัด ต้องมีความ
ชดัเจนไม่ลบเลือนหายไป ตวัอย่างของเคร่ืองหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย เส้นแบง่ช่องจราจร เส้น
แบง่ทิศทางการเดนิรถลกูศรและข้อความเตือนตา่ง ๆ เป็นต้น 
 10. ป้ายจราจรและสญัญาณไฟจราจร คือเคร่ืองมือท่ีช่วยบอกข้อมลูด้านการห้าม การ
บังคับ การเตือน และการแนะน าท่ีส าคัญส าหรับผู้ ใช้รถใช้ถนน เพ่ือช่วยให้การขับข่ีมีความ
ปลอดภยัมากขึน้ โดยลกัษณะของปา้ยจราจรจ าเป็นต้องเข้าใจง่าย สงัเกตได้ชดัเจนทัง้กลางวนัและ
กลางคืน ต าแหน่งของป้ายมีความเหมาะสมต่อผู้ขบัข่ีและคนเดินเท้า ท่ีจะสามารถมองเห็นได้ชดั 
และต้องมีความชัดเจนไม่ลบเลือนหายไป ตวัอย่างของป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด ป้ายห้ามเลีย้ว 
เป็นต้น  
 สรุปได้ว่าองค์ประกอบทางจราจรท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบตัิเหตนุัน้ ประกอบไปด้วย
หลายองค์ประกอบ โดยในหวัข้อนีผู้้วิจยัสนใจในองค์ประกอบ เร่ือง ทางโค้ง ในระยะทางโค้งอาจท า
ให้การมองเห็นในการขับข่ีอยู่ในระยะท่ีไม่ปลอดภัย จ านวนช่องจราจรในทางหลวงต่างจังหวัด
มกัจะเป็นเส้นตรงและหากมีหลายช่องอาจเป็นเหตใุห้ผู้ขบัข่ีประมาทและขบัในอตัราความเร็วท่ีสูง
มาก และสญัญาณไฟจราจร บริเวณท่ีเป็นต าแหนง่ของสญัญาณไฟจราจรเราอาจคิดว่าเป็นบริเวณ
ท่ีชว่ยลดการเกิดอบุตัเิหต ุแตใ่นทางกลบักนับริเวณนีอ้าจมีความสมัพนัธ์ตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ
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2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 Homayoun Harirforoush, Lynda Bellalite.(2559).ได้ ด า เนิ น ก ารวิ จัย เ ร่ือ ง  “ก า ร
วิเคราะห์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบบูรณาการใหม่เพ่ือตรวจหาจดุ Hotspot: กรณีศึกษา
เมือง Sherbrooke” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสนอวิธีการแบบบรูณาการแบบสองขัน้ตอนเพ่ือระบจุดุ
ท่ีเกิดอุบตัิเหตุจากโครงข่ายจราจรบนถนน ขัน้ตอนแรกประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ีท่ี
เรียกว่าการประเมินความหนาแน่นของเคอร์เนล (KDE) ขัน้ตอนท่ีสองคือวิธีการคดักรองโครงข่าย
โดยใช้อตัราความผิดพลาดท่ีส าคญัซึง่อธิบายไว้ในคูมื่อความปลอดภยัทางหลวง (HSM) 2 รูปแบบ
ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่มีจดุเช่ือมตอ่มากกวา่คร่ึงหนึง่ (58%) อยูท่ี่ส่ีแยกท่ีแยกได้ตามทางแยก
ตามทางแยกสามแห่งท่ีมีการแยกสญัญาณ (22%), สามแยก (10%) และส่ีแยก ท่ีถกูควบคุม ทาง
แยก (10%) ซึ่งหมายความว่าทางแยกท่ีรับสญัญาณมีความปลอดภยัน้อยกว่าทางแยกท่ีหยุดการ
ควบคมุ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ทางแยกมีปา้ยจราจรมีปริมาณการจราจรมาก 
 
 Khaled A Abbas. (2547). ได้ด าเนินการศึกษา “ประเมินความปลอดภัยและพัฒนา
แบบจ าลองการคาดการณ์อบุตัเิหตบุนถนนในชนบทประเทศอียิปต์”โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมิน
สภาพความปลอดภัยของการจราจรส าหรับถนนในชนบทของประเทศอียิปต์โดยใชเทคนิคใช้การ
ทดสอบทางสถิตแิบบ Anova เพ่ือหาข้อมลูเปรียบเทียบ และจากการด าเนินการศกึษาพบวา่ 
มีสาเหตมุากกวา่ 26 อยา่งท่ีสง่ผลตอ่อบุตัเิหตท่ีถนนชนบทในอียิปต์ ซึง่สว่นใหญ่สาเหตท่ีุพิสจูน์ 
มี 6 สาเหตุส าคญั ได้แก่ คนขบัรถ คนเดินเท้า ยานพาหนะท่ีเก่ียวข้องถนน สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม และสาเหตอ่ืุน ๆ ส่วนใหญ่สาเหตท่ีุพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นคนขับท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึง
การสญูเสียการควบคมุ การขบัข่ีความเร็วเกิน ความผิดพลาดจากชอ่งทางการจราจรการชะลอตวั / 
การหยดุชะงกัอยา่งฉบัพลนั มีสาเหตอ่ืุน ๆ อีก 2 ประการท่ีเก่ียวข้องกบัรถกล่าวคือ ยางระเบิด และ
ยานพาหนะปิดถนน สาเหตทุัง้หกสาเหตมีุสาเหตมุาจาก 83% ของอบุตัเิหตบุนถนนทัง้หมด สาเหตุ
ท่ีเก่ียวกับคนขบัโดยทัว่ไปมีประมาณ 59 - 73% ตามด้วยสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกับยานพาหนะ 23% 
สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกับคนเดินเท้ายงัมีส่วนท าให้ประมาณ 4% ในขณะท่ีสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัถนนมี
สว่นท าให้มีเพียง 3.5% เทา่นัน้ สภาพแวดล้อมและสาเหตท่ีุเก่ียวข้องอ่ืน ๆ อยูใ่นชว่ง 3.5% 
 
 ปุณยนุช รุธีรโก จักรกฤษณ์ หม่ันวิชา และภัทราภรณ์ ชูควร.(2559).ได้ด าเนินการ
วิจยัเร่ือง “การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการระบุต าแหน่งจุดการเกิดอบุตัิเหตุ” มี
วตัถุประสงค์เพ่ือประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือระบุต าแหน่งจุดเกิดอุบตัิเหตบุนถนน 
ในเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใช้ข้อมลูอบุตัิเหตปีุพ.ศ.2556 เป็นเวลา 9 
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เดือน น าข้อมูลระบตุ าแหน่ง และหาความถ่ีของการเกิดอบุตัิเหตโุดยโปรแกรม ArcGIS 9.3.1 จาก
การศึกษาพบว่าเกิดอุบตัิเหตุทัง้หมด 141 ครัง้ ประเภทของยานภาหนะท่ีเกิดอุบตัิเหตสุูงสุด คือ 
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 106 คนั และพบว่าบริเวณถนนท่ีเกิดอบุตัิเหตสุูงสุดได้แก่ ถนนกาญจนว
นิช เน่ืองจากเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือมต่อกับ อ าเภอต่าง ๆ และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น
มากกวา่ถนนสายอ่ืน ๆ ท าให้มีโอกาสในการเกิดอบุตัเิหตสุงู กวา่ถนนสายอ่ืน ๆ 
  
 ทับทิม วิเศษสุมาน.(2556).ได้ด าเนินการวิเคราะห์รูปแบบด้านเวลาและสถานท่ีของ
อุบตัิเหตุทางถนนในพืน้ท่ีสถานีต ารวจนครบาลประชาช่ืน เพ่ือจดัท าแผนท่ีแสดงบริเวณการเกิด
อบุตัิเหต ุเพ่ือศกึษาช่วงเวลาท่ีมกัเส่ียงต่อการเกิดอบุตัิเหต ุและศกึษาต าแหน่งในการเกิดอุบตัิเหต ุ
น ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcGIS โดยเลือกใช้
เคร่ืองมือท่ีช่ือว่า Kernel Density เพ่ือหาบริเวณท่ีเกิดอุบตัิเหตุจ านวนมาก (Hot Spot) ในการใช้ 
Kernel Density  วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบริเวณท่ีมักเกิดอุบตัิเหตุจ านวนมากส่วนใหญ่อยู่บริเวณ 
ถนนสายหลัก ตามจุดตดั ทางแยก ส่ีแยกขนาดใหญ่ และทางขึน้สะพานและมักเกิดขึน้ในฤดฝูน 
โดยชว่งเวลาท่ีเส่ียงจะอยูใ่นชว่งเวลาประมาณเท่ียงคืนถึงตีสอง 
 
 อังคนางค์ ใบยา และสิทธิโชค กันดี. (2556).ได้ด าเนินการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ี
ส่งผลต่อการระบาดของเพลีย้กระโดดสีน า้ตาลในนาข้าว: กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุ โลก” 
วตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบสมมติฐานถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระบาดของเพลีย้กระโดดสีน า้ตาลจาก
ทัง้ส่ีปัจจยั คือ ความใกล้ไกลแหล่งน า้ ความชืน้สมัพนัธ์ ปริมาณน า้ฝน และอณุหภูมิ ว่าทัง้ส่ีปัจจยั
นีส้่งผลต่อการระบาดหรือไม่มากน้อยเพยงใด ส่ือผลลัพธ์ออกมาเป็นในรูปแบบของแผนท่ีผ่าน
กระบวนการสารสนนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
สร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพ่ือท านายพืน้ท่ีมีโอกาสเกิดการระบาดของเพลีย้ฯจากปัจจยัต่าง ๆ 
ผลการศกึษาพืน้ท่ีเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีเลือกมาไม่คอ่ยถกูต้องเหมาะสม แต่ก็
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พ่ื อ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ นึ ง



 

 

 
บทที่  3 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
งานวิจยันี ้เป็นการศึกษาหาปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบตัิเหตุทางถนน 

กรณีศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  โดยใช้เคร่ืองมือสหสมัพนัธ์และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นในการวิเคราะห์ทางสถิติ และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
รูปแบบการเกิดอบุตัิเหต ุเพ่ือเป็นแนวทางในการปอ้งกนัและการลดจ านวนอบุตัิเหตใุนอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก โดยงานวิจยัมีการด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

  1. ปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง ทางเลีย้ว วงเวียน สัญญาณไฟจราจร จุดกลบัรถ ช่อง
ทางการเดนิรถ ต าแหนง่ห้างสรรพสินค้า ก าหนดให้เป็นตวัแปรต้นในการวิจยันี ้
  2. ข้อมลูต าแหน่งอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จริงในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ก าหนดให้เป็นตวั
แปรตาม ในการวิจยันี ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

1. เคร่ืองรับสญัญาณ GPS 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

1. โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
2. โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 
การเก็บรวมรวมข้อมูล    

1. ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีใช้เป็นขอบเขตการวิจยั ได้แก่ ข้อมลูถนน และ ข้อมลูขอบเขต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 

2. ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีใช้เป็นตวัแปรต้นในการวิจยั 
  2.1 เตรียมข้อมลูด้วยวิธีการก าหนดพิกดัในภาคสนาม ได้แก่ ต าแหน่งจดุกลบัรถ ต าแหน่ง
วงเวียนต าแหนง่ห้างสรรพสินค้า และ ต าแหนง่สญัญาณไฟจราจร 

  2.2 เตรียมข้อมลูด้วยการวิเคราะห์และใช้เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์ ได้แก่ 
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ทางโค้ง  
 โดยค านวณหาดชันีทางโค้ง  

 
 

เม่ือ    คือ องศาความโค้ง 

        

 
 

 

 
 
ทางแยก โดย 

ใช้วิธีการวิเคราะห์โทโพโลยีเพ่ือหาจดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของถนน จากนัน้กรองข้อมลูเฉพาะ
จดุสิน้สดุของถนนออกเพ่ือเลือกเฉพาะจดุท่ีตดักนัของเส้นถนน 
2.3 เตรียมข้อมลูโดยใช้ภาพข้อมลูจากเว็บไซต์ Google map ได้แก่ จ านวนชอ่งทางเดนิรถ 

3. รวบรวมข้อมลูต าแหน่งอบุตัิเหตโุดยมีใช้ข้อมลูอบุตัิเหตใุนปีพ.ศ.2556 ถึง ปีพ.ศ.2559จาก
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 

4. สร้างตารางกริดขนาด  1,000 * 1,000 เมตร โดยครอบคลุมพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีจ านวนตารางกริดทัง้หมด 809 ช่อง เพ่ือใช้เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละปัจจัย
เชิงพืน้ท่ี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตพิรรณนา  

1.1 สถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุ
 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลการเกิดอุบัติท่ีได้ท าการเก็บรวบรวม
มาแล้วนัน้ น าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft excel โดยจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 
4 แบบ คือ 

1.1.1 วิเคราะห์ภาพรวมการเกิดอบุตัเิหตทุัง้หมด 
1.1.2 วิเคราะห์จ านวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอบุตัเิหต ุ
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1.1.3 วิเคราะห์จ านวนผู้ เสียชีวิตจากการเกิดอบุตัเิหตุ 
1.1.4 วิเคราะห์การเกิดอบุตัเิหตโุดยแยกกลุม่ เพ่ือล าดบัความสญูเสีย 

1.2 รูปแบบการเกิดอบุตัเิหต ุ
 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลต าแหน่งการเกิดอุบัติท่ีได้ท าการเก็บ
รวบรวมมา น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ความ
หนาแนน่ของต าแหนง่การเกิดอบุตัเิหต ุ
2. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามระยะทาง (Proximity Analysis) 
 วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาบริเวณใกล้ไกลจากต าแหนง่การเกิดอบุตัเิหต ุ ด้วยการใช้เคร่ืองมือ 
Proximity Analysis ในโปรแกรมทางระบบภมูิสารสนเทศภมูิศาสตร์ จากนัน้น าไปวิเคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ของต าแหนง่อบุตัเิหตกุบัระยะทางจากปัจจยัเชิงพืน้ท่ีตา่งๆ  
3. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสร้างสมการความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงพืน้ท่ีด้วยวิธีการ Regression 

Analysis 
 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ในการเกิดอุบัติเหตุ ใช้วิธีการศึกษา
ความสมัพนัธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น Linear Regression ซึ่งเป็นการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่ง ตวัแปรตามหนึง่ตวั กบัตวัแปรอิสระ ท่ีมากกวา่หนึง่ตวั  
 ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์หความสมัพนัธ์ประกอบด้วย 
1.1 ตวัแปรอิสระ 

• ต าแหนง่ทางแยก 

• ทางโค้ง 

• ต าแหนง่วงเวียน 

• ต าแหนง่สญัญาณไฟจราจร 

• ต าแหนง่จดุกลบัรถ 

• ชอ่งทางการเดนิรถ 

• ต าแหนง่ห้างสรรพสินค้า 
1.2 ตวัแปรตาม 

• ต าแหนง่อบุตัเิหต 



 

 

 
 

บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
 

การด าเนินงานวิจัยชิน้นี ้เป็นการศึกษาหาปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิด
อบุตัิเหตทุางถนน กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  โดยใช้เคร่ืองมือสหสมัพนัธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นในการวิเคราะห์ทางสถิติ และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและการลด
จ านวนอบุตัิเหตใุนอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยน าเสนองานวิจยัเป็นขัน้ตอนเพ่ือความเข้าใจ
โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตพิรรณนา 
 4.1.1 สถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
 4.1.2 รูปแบบการเกิดอบุตัเิหต ุในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
4.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามระยะทาง Proximity Analysis 
4.3 การวิเคราะห์สถิตถิดถอยเชิงเส้น Regression Analysis 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตพิรรณนา 
 4.1.1 สถติกิารเกิดอุบัตเิหตุ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

1. สถิตผิู้ประสบอบุตัเิหต ุในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2559 
 ภาพ 4.1 พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ปี 2556 จนถึงเดือนเมษายนปี 2559 มีการเกิดอุบตัิเหตุ
รวมทัง้สิน้ทัง้หมด 6,677 ครัง้ โดยมีผู้ประสบอุบตัิทัง้หมด 13,711ราย แบ่งเป็น ผู้บาดเจ็บ 13,386
ราย และเสียชีวิต 325 ราย โดยเดือนท่ีพบผู้ประสบอุบตัิเหตุสูงสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ซึ่งในเดือนนีมี้ผู้ประสบอบุตัิเหตสุงูถึง 486 ราย และเดือนท่ีพบผู้ประสบอบุตัเิหตนุ้อยท่ีสดุอยู่
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 พบผู้ประสบอบุตัเิหต ุ306 ราย  
  

 
ภาพ 4.1 แผนภูมิแสดงสถิตอุิบัตเิหตุ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 

 ภาพ 4.2 เม่ือจ าแนกข้อมูลอบุตัิเหตแุยกออกเป็นรายปี พบจ านวนผู้บาดเจ็บสูงท่ีสดุอยู่
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีจ านวน 477 ราย พบจ านวนผู้ เสียชีวิตสูงท่ีสุดอยู่ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2556 และเดือนมกราคม พ.ศ.2557 มีจ านวน 15 ราย และจ านวนผู้บาดเจ็บน้อย
ท่ีสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 มีจ านวน 295 ราย พบผู้ เสียชีวิตน้อยท่ีสุดในเดือน
กมุภาพนัธ์ และมิถนุายน พ.ศ.2558 มีจ านวน 4 ราย   
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ภาพ 4.2 ข้อมูลสถติผู้ิประสบอุบัตเิหตุจ าแนกออกเป็นรายปี (a) ผู้บาดเจ็บ (b) ผู้เสียชีวิต 
 
  
 
 
 
 
 
 

(a) 

(b) 
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 ตาราง 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบตัิเหตุโดยเฉล่ียในแต่ละเดือนของข้อมูล
ทัง้หมด พบว่าจ านวนเฉล่ียของผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงท่ีสุดอยู่ในเดือนมกราคมและเดือน
ธนัวาคมมีจ านวนเฉล่ียถึง 12 ราย จ านวนเฉล่ียของผู้บาดเจ็บสงูท่ีสดุอยู่ในเดือนธันวาคมมีจ านวน
เฉล่ียถึง 418 ราย และจ านวนเฉล่ียของการเกิดอบุตัิเหตท่ีุสงูท่ีสดุก็อยูใ่นเดือนธนัวาคมเชน่เดียวกนั 
มีจ านวนสงูถึง 431 ราย 
 
ตาราง 4.1 แสดงข้อมูลเฉล่ียของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และอุบัตเิหตุในแต่ละเดือน  
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4.1.2 รูปแบบการเกิดอุบัตเิหตุ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

1. สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตเุม่ือจ าแนกข้อมลูออกเป็นแตล่ะต าบล ของแตล่ะปี 
 จากภาพ 4.3 เม่ือน าข้อมูลอุบตัิเหตุทัง้หมดมาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกความหนาแน่น
ของจ านวนอุบัติเหตุในแต่ละต าบล ของอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าต าบลท่ีมีความ
หนาแน่นของอุบตัิเหตสุูงท่ีสุดในระยะเวลาทัง้หมด 36 เดือน คือ ต าบลในเมือง มีจ านวนอุบตัิเหตุ
ทัง้สิน้ 2,626 ครัง้ รองลงมาได้แก่ ท่าโพธ์ิ หวัรอ สมอแข บึงพระ บ้านกร่าง ท่าทอง พลายชุมพล  
บ้านคลอง ดอนทอง วัดจันทร์ วดัพริก  วงัน า้คู้  บ้านป่า ปากโทก มะขามสูง ไผ่ขอดอน จอมทอง 
และงิว้งาม ตามล าดบั  

 
 

ภาพ 4.3 แผนภูมิแสดงสถิติอุบัติเหตุจ าแนกออกเป็นแต่ละต าบล ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2556 ถงึเดือนเมษายน พ.ศ.2559 
 จากภาพ 4.4 เม่ือน าข้อมลูท่ีได้ท าการจ าแนกออกเป็นแตล่ะต าบลมาจ าแนกออกเป็น
รายปี โดยจากข้อมูลพบว่า ในปีพ.ศ.2556 ซึ่งมีข้อมูลเพียง 8 เดือน คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธนัวาคม ต าบลในเมืองมีจ านวนอบุตัิเหต ุ596 ครัง้ ในปีพ.ศ.2557 ต าบลในเมือง มีจ านวนอบุตัิหต ุ
845 ครัง้ ในปีพ.ศ.2558 มีจ านวนอุบตัิเหต ุ848 ครัง้ และในปีพ.ศ.2559 ซึ่งมีข้อมูลเพียง 4 เดือน 
คือ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนต าบลในเมืองมีจ านวนอุบัติเหตุ 337 ครัง้ แสดงให้เห็นว่า
จ านวนอุบตัิเหตใุนพืน้ท่ีต าบลในเมืองมีปริมาณการเกิดอบุตัิเหตใุนจ านวนในปริมาณท่ีสูงในทกุปี 



28 

และยังแสดงให้เห็นอีกว่าถึงแม้เราจะท าการแยกข้อมูลออกเป็นรายปีแล้ว ความหนาแน่นของ
อบุตัเิหตก็ุยงัมีจ านวนมากอยูใ่นบริเวณต าบลในเมือง 
 

 
 

ภาพ 4.4 แผนภูมิแสดงสถิตอุิบัตเิหตุจ าแนกของเป็นแต่ละต าบล ในแต่ละปี ตัง้แต่ปีพ.ศ.
2556 ถงึ พ.ศ.2559 

หมายเหตุ: ข้อมลูในปีพ.ศ.2556 มีเพียงเดือนพฤษภาคมถึงธนัวาม และในปีพ.ศ.2559 มีเพียง
เดือนมกราคมถึงเมษายน 

2.  สถิตกิารจ าแนกจ านวนการเกิดอบุตัเิหตตุอ่ประชากร 1,000 คน 
ภาพ 4.5 แสดงผลการจ าแนกจ านวนการเกิดอุบัติเหตุต่อประชากร 1,000 คน ในแต่ละ

ต าบลของอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลกในปีพ.ศ.2557 และปีพ.ศ.2558 4.5 (a) พบว่าในปีพ.ศ.
2557 ต าบลในเมือง มีจ านวนของอบุตัิเหตถุึง 11.9 คน ตอ่ 1,000 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีสงูท่ีสดุ และ
ต าบลงิว้งาม มีจ านวนของอุบตัิเหตถุึง 0.9 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีน้อยท่ีสุด และภาพ 
4.5 (b) ในปีพ.ศ.2558 ต าบลท่าโพธ์ิ มีจ านวนของอุบัติเหตุถึง 12.5 คน ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็น
จ านวนท่ีสงูท่ีสดุ และต าบลงิว้งาม มีจ านวนของอบุตัิเหตถุึง 0.2 คน ตอ่ 1,000 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ี
น้อยท่ีสดุ 
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ภาพ 4.5 แผนภูมิแสดงสถิตคิวามหนาแน่นของประชากรต่อ 1,000 คน (a) 2557 (b) 2558 

  

 
 

(a) 

(b) 
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ภาพ 4.6 แสดงผลการจ าแนกจ านวนการเกิดอบุตัเิหตตุอ่ประชากร 1,000 คน ในแตล่ะ

ต าบลของอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในปีพ.ศ.2557 มาสร้างแผนท่ีจ านวนอบุตัเิหตตุอ่ประชากร  
1,000 คน อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก พ.ศ.2557 เห็นได้ชดัว่าต าบลในเมือง และต าบลทา่โพธ์ิมี
จ านวนอบุตัเิหตหุนาแนน่ท่ีสดุ  

ภาพ 4.7 น าเสนอผลการจ าแนกจ านวนการเกิดอบุตัเิหตตุอ่ประชากร 1,000 คน ในแตล่ะ
ต าบลของอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก ในปีพ.ศ.2558 มาสร้างแผนท่ีจ านวนอบุตัเิหตตุอ่ประชากร 
1,000 คน อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก พ.ศ.2558 เห็นได้ชดัว่าต าบลในเมือง และต าบลทา่โพธ์ิ
และต าบลพลายชมุพล มีจ านวนอบุตัเิหตหุนาแนน่ท่ีสดุ  

ภาพ 4.8 แสดงถึงข้อมลูอบุตัิเหตกุารจ าแนกความหนาแน่นของจ านวนอุบตัเิหตใุนแตล่ะ
ต าบล ของอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก มาสร้างแผนท่ีแสดงความหนาแน่นของการเกิดอบุตัเิหต ุ
ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลกในเดือนพฤษภาคมพ .ศ.2556 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2559
พบวา่จ านวนอบุตัเิหต ุต าบลในเมือง ต าบลทา่โพธ์ิ ต าบลหวัรอ ตามล าดบั 

 

 
ภาพ 4.6 แผนที่จ านวนอุบัตเิหตุต่อประชากร 1000 คน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ.2557 
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ภาพ 4.7 แผนที่จ านวนอุบัตเิหตุต่อประชากร 1000 คน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ.2558 

 

 
ภาพ 4.8 แผนที่แสดงความหนาแน่นของการเกิดอุบัตเิหตุ ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
พษิณุโลกในเดือนพฤษภาคมพ .ศ.2556 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2559 
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 4.1.3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามระยะทาง Proximity Analysis 
 ภาพ 4.9 ผลจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามระยะทาง ด้วยข้อมลูจ านวนอบุตัิเหตุ
ท่ีเกิดขึน้ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ปี  2556 จนถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ.2559 พบวา่จากปัจจยัท่ีก าหนดการวิเคราะห์ในหวัข้อนี ้เม่ือวิเคราะห์แล้วน ามาแสดงออกเป็น
แผนภูมิจะเห็นได้ว่าการเกิดอุบตัิเหตมีุความสมัพนัธ์ตามระยะทางในทุกปัจจยั แต่มีบางปัจจยัซึ่ง
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า และวงเวียน ท่ีเม่ือระยะทางเพิ่มมากขึน้แต่จ านวนอุบตัิเหตก็ุสูงขึน้ตามไป
ด้วย แตน่ัน้ก็เป็นเพียงชว่งสัน้ๆ เพราะในระยะทางท่ีเพิ่มมากขึน้ในภาพรวมของทกุปัจจยั มีแนวโน้ม
ในการเกิดอบุตัเิหตลุดน้อยลงเร่ือยๆ เหมือนกนัในทกุๆ ปัจจยั  
 ตาราง 4.2 พบว่าท่ีระยะ 0 ถึง 1,000 เมตรบริเวณทางแยกมีจ านวนอุบตัิเหตสุูงท่ีสุด 
และบริเวณวงเวียนมีจ านวนอบุตัเิหตนุ้อยท่ีสดุ  
 
 

 
ภาพ 4.9 แผนภูมิแสดงจ านวนอุบัตเิหตุท่ีเกิดขึน้ตามระยะทาง 
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ตาราง 4.2 ข้อมูลความหนาแน่นของจ านวนอุบัติเหตุ ท่ี เกิดขึน้จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ตามระยะ ที่ระยะ 0 ถงึ 1,000 เมตร 
 

จ านวน 
ต าแหนง่ 

อบุตัเิหต(ุครัง้) 

ทางแยก 6,509 
จดุกลบัรถ 4,159 
สญัญาณไฟจราจร 4,076 
ห้างสรรพสินค้า 2,202 
วงเวียน 1,455 
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4.3 การวิเคราะห์สถิตถิดถอยเชิงเส้น Regression Analysis 
ผลการเตรียมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Regression Analysis 

ภาพ 4.10 น าเสนอข้อมูลอุบัติเหตุอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีพ.ศ.2558 โดยแสดง

จ านวนจากการนับจ านวนด้วยตารางกริดขนาด 1,000 × 1,000 เมตร โดยมีจ านวนอุบัติเหตุ

ทัง้หมด 2,224 ครัง้ พบว่า พืน้ท่ีบริเวณต าบลในเมือง มีจ านวนอบุตัิเหตสุงูสดุ รองลงมาอยู่ท่ีต าบล

ทา่โพธ์ิ บริเวณใกล้มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

ภาพ 4.10 แผนที่แสดงจ านวนอุบัตเิหตุ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก ปี พ.ศ.2558 
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ภาพ 4.11 แสดงข้อมูลจ านวนสญัญาณไฟจราจร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ใน

แต่ละตารางกริด มีจ านวนสัญญาณไฟจราจรทัง้หมด 40 ต าแหน่ง แต่ละช่องมีจ านวนต าแหน่ง

สญัญาณไฟจราจร 1 ถึง 5 ต าแหนง่ โดยพืน้ท่ีท่ีมีมากท่ีสดุอยูบ่ริเวณต าบลในเมือง  

 
ภาพ 4.11 แผนที่แสดงจ านวนสัญญาณไฟจราจร อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
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ภาพ 4.12 เสนอข้อมูลทางโค้งค านวณจากดชันีความโค้งท่ีค านวณจากสดัส่วนของระยะ

ทางตรงจากจุดเร่ิมต้นถึงจุดปลายกับระยะทางจริงตามเส้นถนนแต่ละเส้นในพืน้ท่ีศึกษา และใช้

ตารางกริดในการค านวณค่าเฉล่ียความโค้งในแต่ละกริด กริดท่ีมีถนนเป็นเส้นโค้งจ านวนมากจะมี

คา่ดชันีความโค้งต ่า (เข้าใกล้ 0)   

 

ภาพ 4.12 แผนที่แสดงค่าเฉล่ียทางโค้ง อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
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ส าหรับภาพ 4.13 น าเสนอข้อมลูจ านวนทางแยก สร้างจากเส้นถนนท่ีปรากฏในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก และใช้ตารางกริดในการนับจ านวนเพ่ือแสดงค่าจ านวนทางแยกในแต่

ละกริด พบว่าพืน้ท่ีต าบลในเมือง ต าบลบ้านกร่าง และต าบลท่าโพธ์ิ มีตารางกริดท่ีมีทางแยก

จ านวนมากท่ีสดุ  

 
ภาพ 4.13 แผนที่แสดงจ านวนทางแยก อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
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ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกมีวงเวียนอยู่เพียง 2 แห่ง ในเขตต าบลในเมือง เม่ือนบัจ านวน

ด้วยตารางกริด จงึมีเพียง 2 กริดท่ีมีข้อมลู (ภาพ 4.14) 

 
ภาพ 4.14  แผนที่แสดงจ านวนวงเวียนอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

ในภาพ 4.15 แสดงถึงช่องทางเดินรถของถนนแตล่ะเส้น ถกูน ามาค านวณเพ่ือหาค่าเฉล่ีย

โดยใช้ตารางกริด เพ่ือแสดงข้อมลูวา่พืน้ท่ีใดในอ าเภอเมืองพิษณุโลกเป็นพืน้ท่ีท่ีมีถนนสายใหญ่ท่ีมี

จ านวนเลนมาก พบว่าบริเวณทิศใต้ของอ าเภอเมืองในพืน้ท่ีต าบลท่าโพธ์ิและพืน้ท่ีท่ีมีถนนเล่ียง

เมืองผา่นเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคา่จ านวนชอ่งเดนิรถเฉล่ียสงู 
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ภาพ 4.15  แผนที่แสดงค่าเฉล่ียช่องทางการเดินรถ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

ในอ าเภอเมืองพิษณุโลกมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ 8 แห่ง เม่ือท าการแจงนับด้วย

ตารางกริดขนาด 1,000×1,000 เมตร (ภาพ 4.16) 

 
ภาพ 4.16  แผนที่แสดงจ านวนห้างสรรพสินค้าอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
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และภาพ 4.17 น าเสนอปัจจยัสุดท้ายท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวนจุดกลบัรถ 

ในเขตพืน้ท่ีศึกษาพบว่ามีจุดกลับรถรวมแล้ว 99 จุด เม่ือท าการแจงนับโดยใช้ตารางกริด พบว่า 

พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนจดุกลบัรถมากท่ีสดุเป็นพืน้ท่ีท่ีมีถนนสายหลกัของเมืองผา่น  

 
ภาพ 4.17  แผนที่แสดงจ านวนจุดกลับรถ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

ผลการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นในการวิเคราะห์ทางสถติิ 

จากปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีเตรียมไว้ในหวัข้อท่ีผ่านมา น าคา่เชิงปริมาณท่ีได้มาใช้ก าหนดเป็นตวั

แปรต้น และก าหนดให้คา่แจงนบัจ านวนอบุตัเิหตใุนปี 2558 ในแตล่ะตารางกริด เป็นตวัแปรตาม  

งานวิจัยนีน้ าเสนอผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธีคัดตัวแปรออก เพ่ือแสดงถึง

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น และตวัแปรตาม รวมถึงสร้างสมการถดถอยจากตวัแปรดงักลา่วโดยใน

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นนี ้ดงัผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจแบบพหุคูณ 

แบบจ าลอง ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบ

พหุคณู 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจที่

ปรับค่า 

ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ในการพยากรณ์ 

1 .686ª .470 .469 9.379 

2 .797c .635 .634 7.786 

3 .806d .650 .649 7.630 

a. Predictors: วงเวียน c. Predictors: วงเวียน, ทางแยก d. Predictors: วงเวียน, ทางแยก, ไฟจราจร 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยโดยวิธีคดัตวัแปรออก ดงัตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองได้

สร้างสมการถดถอยจ านวน 3 สมการ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเป็น 0.47 0.63 และ 0.65 

ตามล าดบั สมการท่ีมีสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจสงูท่ีสุด ได้แก่สมการท่ี 3 ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุคือ จ านวนวงเวียน จ านวนทางแยก และจ านวนไฟจราจร หรืออธิบายการ

เกิดอุบตัิเหตุได้ท่ีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเท่ากับ 0.65 โดยเม่ือทดสอบสมการท่ีสร้างขึน้ ด้วย

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่ามีคา่ F เป็น 498.965 ซึ่งยอมรับได้ท่ีความเช่ือมัน่ 

95%  

ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบตวัแปรต้นท่ีอยู่ในสมการถดถอยด้วยใช้การวิเคราะห์ทาง

สถิติ t-test พบว่าตวัแปรทุกตวัท่ีอยู่ในสมการท่ี 3 ได้ค่าทางสถิติท่ียอมรับได้ท่ีความเช่ือมั่น 95% 

โดยได้คา่สมัประสิทธ์ิและคา่ t ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4.4 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยบางส่วน 

 

แบบจ าลอง 

ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ค่าสถติิ t 
ส าหรับ
ทดสอบ
ความมี 

นัยส าคัญ
ของค่าคงที่ 

ค่า
นัยส าคัญ
ทางสถติ ิ

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย
ของตัวแปร

อิสระ 

ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย
รูปแบสมการ

คะแนน
มาตรฐาน 

1  วงเวียน 177.500 6.632 .686 26.765 .000 

2  วงเวียน  

   ทางแยก 

152.105 

.080 

5.664 

.004 

.587 

.418 

26.857 

19.115 

.000 

.000 

3  วงเวียน  

   ทางแยก 

   ไฟจราจร 

142.529 

.067 

6.828 

5.787 

.005 

1.167 

.550 

.351 

.148 

24.630 

14.431 

5.850 

.000 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: จ านวนอุบัติเหตุปี 2558 

 เม่ือใช้ปัจจยัท่ีได้ในสมการท่ี 3 มาสร้างสมการถดถอย จะได้สมการถดถอยดงันี ้ 

 

เม่ือ  

  คือ คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 
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กล่าวคือ ถ้ามีวงเวียนเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จ านวนอุบัติเหตุมีโอกาสเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 

142.529 หน่วย เม่ือก าหนดให้จ านวนทางแยก และจ านวนไฟจราจรมีจ านวนคงท่ี ถ้ามีทางแยก

เพิ่มขึน้จ านวน 1 หน่วย จ านวนอุบตัิเหตมีุโอกาสเพิ่มสูงขึน้ประมาณ 0.067 หน่วย เม่ือก าหนดให้

จ านวนวงเวียนและจ านวนทางแยกท่ีมีไฟจราจร เป็นคา่คงท่ี และถ้ามีจ านวนทางแยกท่ีมีไฟจราจร 

เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จ านวนอบุตัเิหตมีุโอกาสเพิ่มสงูขึน้ 6.828 หน่วย โดยท่ีจ านวนวงเวียนและจ านวน

ทางแยก ถกูก าหนดให้มีจ านวนคงท่ี 

ผลการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุจากแบบจ าลองการวิเคราะห์การถดถอย 

 ภาพ 4.16(a) ผลจากสมการการวิเคราะห์ถดถอยน าสมการท่ีได้จากการวิเคราะห์ถดถอย

ดงักล่าวข้างตนั เม่ือน าสมการท่ีได้มาค านวณในตารางกริดท่ีท าการสร้างไว้ สมการสามารถแสดง

คา่ระดบัความเส่ียงในแตล่ะตารางกริดและสามารถสร้างแผนท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัพิษณุโลก ภาพ 4.16(b) เม่ือน าแผนท่ีจ านวนอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ในอ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก ปีพ.ศ.2558 มาเปรียบเทียบกับแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอบุตัิเหต ุจะเห็นได้ว่า

พืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตขุองอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีต าบล

ในเมือง และต าบลท่าโพธ์ิ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความใกล้เคียงกับจ านวนอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จริงอย่าง

เห็นได้ชดั แตใ่นแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีเส่ียงจากสมการถดถอยในพืน้ท่ีบริเวณต าบลวดัพริก ต าบลบ้าน

ป่า และต าบลดอนทอง แสดงค่าระดบัความเส่ียงมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนอุบตัิเหตุท่ี

เกิดขึน้จริงในพืน้ท่ี 
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ภาพ 4.18 (a) แผนที่แสดงพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
(b) แผนที่จ านวนอุบัตเิหตุ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก ปี พ.ศ.2558 

(a) 

(b) 



 

 

 
บทที่  5 

 
บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเกิดอบุตัเิหตทุางถนน กรณีศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก โดยการศกึษาด้วยวิธีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ตามระยะทางและวิธีการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยเชิงเส้น ปัจจยัท่ีน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดอบุตัเิหต ุและพืน้ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ
รวมทัง้ความหนาแนน่ของอบุตัเิหต ุของอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก สามารถสรุปผลได้ดงันี  ้
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัตเิหตุ 
 จากผลการวิจยัท่ีได้วิเคราะห์ข้อมูลอุบตัิเหตุในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกสามารถ
สรุปได้ว่าบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของอุบตัิเหตสุงู คือ ต าบลในเมือง โดยจากข้อมลูท่ีรวบรวมได้
ระยะเวลาทัง้สิน้ 36 เดือน มีจ านวนอบุตัิเหตเุกิดขึน้สงูถึง 2,626 ครัง้ จ านวนผู้บาดเจ็บสงูท่ีสดุของ
อ าเภอเมืองพิษณุโลก อยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 มีจ านวน 477 ราย และจ านวนผู้ เสียชีวิต
สงูท่ีสดุอยูใ่นเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 และเดือนมกราคม พ.ศ.2557 มีจ านวน 15 ราย  

 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพืน้ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ตามระยะทาง  

  จากผลการวิจยัท่ีวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาความสมัพนัธ์ตามระยะทางสามารถสรุปได้วา่การ
เกิดอุบตัิเหตตุามระยะทางในบริเวณอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก นัน้ เม่ือระยะทางเพิ่มมากขึน้ 
จ านวนอุบตัิเหตุจะมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ และท่ีระยะ 0 ถึง 1 ,000 เมตร ต าแหน่งของปัจจยัท่ีมี
ความหนาแน่นของอุบตัิเหตุสูงท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ได้แก่ ต าแหน่งทางแยก ต าแหน่งจุดกลบัรถ 
ต าแหน่งสัญญาณไฟจราจร ต าแหน่งห้างสรรพสินค้า และต าแหน่งวงเวียน ตามล าดับ โดยท่ี
ต าแหน่งทางแยกมีจ านวนอุบัติเหตุสูงถึง 6,506 ครัง้จุดกลับรถ 4,159 ครัง้ สัญญาณไฟจราจร 
4,076 ครัง้ ห้างสรรพสินค้า 2,202 ครัง้ และวงเวียน 1,455 ครัง้ 
 
 
 
 



 
46 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพืน้ท่ีที่ส่งต่อการเกิดอุบัตเิหตุ อ าเภอเมืองพษิณุโลก 
 จากผลการวิจยัท่ีเคราะห์ปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีปัจจยัเชิงพืน้ท่ีท่ีส่งตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุอ าเภอ
เมืองพิษณุโลก ของปัจจัยเชิงพืน้ท่ีทัง้ 7 ปัจจัยซึ่งได้แก่ ต าแหน่งทางแยก ต าแหน่งจุดกลับรถ 
ต าแหน่งสัญญาณไฟจราจร ต าแหน่งห้างสรรพสินค้า ต าแหน่งวงเวียน ทางโค้ง และจ านวนช่อง
ทางเดินรถ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเกิดอบุตัิเหตใุนพืน้ท่ี
อ าเภอเมืองพิษณโุลก ได้แก่ วงเวียน ทางแยก และทางแยกท่ีมีสญัญาณไฟจราจร ตามล าดบั  
 

4. ผลการวิเคราะห์หาพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ 
 จากผลการวิเคราะห์พืน้ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากแบบจ าลองการวิเคราะห์การ

ถดถอย เม่ือน าสมการมาสร้างเป็นพืน้ท่ีเส่ียง จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอบุตัิเหตุ
ของอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีต าบลในเมือง และต าบลท่าโพธ์ิ ซึ่งทัง้ 2 
ต าบลเป็นเป็นต าบลท่ีมีความหนาแนน่ของประชากรอยู่ในระดบัท่ีสงู 

   
อภปิรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัตเิหตุ 
 ผู้ เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม ท่ีมีจ านวนมาก
เน่ืองจากเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการจราจรสูงขึน้กว่าในเดือนอ่ืน ๆ  และเม่ือจ าแนกข้อมูล
อุบตัิเหตุเป็นแต่ละต าบลของแต่ละพบว่าบริเวณต าบลในเมือง ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความหนาแน่น
ทางจากจราจรจากการท่ีมีประชากรท่ีสูง มีความหนาแน่นของอุบัติเหตุสูงท่ีสุดในอ าเภอเมือง
พิษณุโลก สาเหตุเน่ืองมาจากต าบลในเมือง มีจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยู่สูงมากท าให้ปริมาณ
การจราจรทางท้องถนนสูงตามไปด้วย และเม่ือมีการจราจรท่ีหนาแน่นมาก จึงส่งผลต่อความ
หนาแน่นของการเกิดอบุตัิเหตไุด้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของปณุยนชุ รุธีรโก และคณะ.(2559) ท่ี
พบว่าบริเวณถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนสายหลักท่ีเช่ือมต่อกับอ าเภอต่าง ๆ มีปริมาณ
การจราจรหนาแนน่มาก ท าให้มีโอกาสในการเกิดอบุตัเิหตสุงู กวา่ถนนสายอ่ืน ๆ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพืน้ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ตามระยะทาง  
 บริเวณทางแยกเป็นบริเวณท่ีมีการขดัแย้งทางการจราจร และเป็นบริเวณท่ีผู้ขบัข่ีต้องมีการ
ตัดสินเพ่ือชะลอและหยุดหรือขับไปต่อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับทางแยกมักเกิด
อบุตัิเหตบุอ่ยครัง้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทบัทิม วิเศษสมุน. (2556) ท่ีพบว่าบริเวณท่ีมกัเกิด
อบุตัิเหตจุ านวนมากส่วนใหญ่อยู่บริเวณ ถนนสายหลกั ตามจดุตดั ทางแยก ส่ีแยกขนาดใหญ่ และ
ทางขึน้สะพาน 
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพืน้ท่ีที่ส่งต่อการเกิดอุบัตเิหตุ อ าเภอเมืองพษิณุโลก 
 วงเวียนท่ีมีอยู่ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีอยู่ 2 วงเวียน ซึ่งทัง้ 2 วงเวียนตัง้ใจอยู่ใจกลาง
ของเมือง มีการจราจรท่ีหนาแน่น ทัง้การขบัข่ีของประชากรในพืน้ท่ียงัเป็นไปด้วยความไม่เข้าใจใน
กฎจราจร ซึง่เป็นเหตท่ีุให้ผลการวิจยัในครัง้นีท่ี้พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเกิดอบุตัิเหตมุากท่ีสดุ คือ 
วงเวียน รองลงมาได้แก่ ทางแยก และทางแยกท่ีมีสญัญาณไฟจราจร สว่นทางโค้ง ชอ่งทางการเดิน
รถ ห้างสรรพสินค้า และจุดกลบัรถ ส่งผลต่อการเกิดอุบตัิเหตใุนอ าเภอเมืองพิษณุโลกไม่มาก  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วินิจฉัย พินิจศกัดิ์. (2556). ได้ด าเนินการศกึษาเก่ียวกบัปัญหาและการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า สัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านถนน อาจเป็น
สาเหตใุนการเกิดอบุตัเิหตจุราจร  

  ปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีมีอิทธิพลเหล่านี ้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุในพืน้ท่ี
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปสู่การวางแผนเพ่ือลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนลง โดยอาจจะปรับปรุง
ระบบการจราจรในบริเวณท่ีมีวงเวียน ทางแยก และสญัญาณไฟจราจรให้เกิดความปลอดภยัมาก
ยิ่งขึน้ รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์เพ่ือรณรงค์ลดอบุตัเิหตตุอ่ผู้ใช้รถใช้ถนนตอ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีเพิ่มการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอยเชิงเส้น เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติถดถอยแบบ
ไมเ่ป็นเชิงเส้น เพ่ือเพิ่มรายละเอียดให้มีความถกูต้องยิ่งขึน้ 

 2. ควรเพิ่มปัจจัยเชิงพืน้ท่ีท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ต าแหน่งสถานบันเทิง 
ต าแหนง่ตลาดนดั เพ่ือรายละเอียดเชิงพืน้ท่ีเพ่ือข้อมลูท่ีละเอียดยิ่งขึน้ 
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