บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
จากผลจากการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสวนใหญเปน
หญิง(รอยละ 52.5) มีอายุ 36-40 ป (รอยละ 19.4) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 25.6) มี
สถานภาพสมรส (รอยละ 55.9 ) มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 46.9) ถือใบอนุญาตขับ
ขี่รถยนตชั่วคราว (รอยละ 56.6) ถือครองใบอนุญาตขับรถยนตระยะเวลา 3 – 5 ป คิดเปนรอยละ
31.9 มีประสบการณในการขับขี่ 10-20 ป (รอยละ 29.4)
ในสวนของพฤติกรรมในการขับขี่รถยนต /จักรยานยนตประจําวันพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญขับขี่รถจักรยายนต (รอยละ 42.5 ) ขับขี่รถทุกวัน (รอยละ 58.4) ขับขี่รถในเขตชุมชน (รอย
ละ 53.8 ) ขับขี่เปนระยะทางรวมโดยเฉลี่ยไมเกิน 20 กิโลเมตรตอวัน (รอยละ 43.4)
ในสวนของทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดซึ่งทําใหมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
พบวา ปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดที่มีสวนใน ระดับมาก คือ การขับรถไมปฎิบัติตามสัญญาณไฟ
จราจร การขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด การขับรถและใชไลนไปดวย การขับรถและใชโทรศัพทไป
ดวย การขับรถโดยไมใหสัญญาณไฟแกผูอื่น (3.51 ≤ 𝑥𝑥̅ ≤ 3.76)
ในกรณีที่ผูวิจัยกําหนดใหปจจัยเสี่ยงที่มีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับที่หนึ่งมีน้ําหนัก
เทากับ 2 และปจจัยเสี่ยงที่มีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับที่ สองมีน้ําหนักเทากับ 1 จากคาถวง
น้ําหนัก พบวาปจจัยเสี่ยงที่มีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ การขาดความชํานาญใน
เสนทางที่ขับรถ อันดับที่สอง คือ การขับรถโดยไมปฏิบัติตามกฏจราจร อันดับที่สาม คือ การขับรถ
เร็วเกินกฏหมายกําหนด
ในทํานองเดียวกันผูวิจัยไดกําหนดใหกิจกรรมอันดับที่หนึ่งที่มีสวนจะทําใหมีโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุมีน้ําหนักเทากับ 4 กิจกรรมอันดับที่สองมีน้ําหนักเทากับ 3 กิจกรรมอันดับที่สามมีน้ําหนัก
เทากับ 2 กิจกรรมอันดับที่สี่มีน้ําหนักเทากับ 1 พบวา การขับรถและเลนไลนไปดวยมีสวนสูงที่สุดที่จะ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ตามดวยการขับรถและโทรศัพทไปดวย ตามดวยขับรถและดูทีวีไปดวย
ผลการวิเคราะหระดับปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได เรียงจากมากไปหานอย ได แก ผูขับ
ขี่อยูในภาวะมึนเมา (𝑥𝑥̅ = 4.08) รองลงมา ถนนชํารุดเสียหาย (𝑥𝑥̅ = 3.73) ปริมาณรถมาก (𝑥𝑥̅ =
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3.65) ทางแคบ (𝑥𝑥̅ = 3.53) และการมีการประกันภัยทําใหผูขับขี่ประมาทมากขึ้น (𝑥𝑥̅ = 3.31)
ตามลําดับ
ในสวนของการปฎิบัติตนอยางไรเพื่อลด และ/ หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
พบวา สวนใหญ มีการสวมใสเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง (รอยละ 55.6) และพบวาหากฝนตกหนักหรือทัศ
วิสัยไมดีบางครั้งจะไมฝนขับตอไปแตจะหยุดพัก (รอยละ 52.2 ) ยามงวงนอนบางครั้งจะจอดรถยาม
งวงนอนเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถหรือพักผ อน (รอยละ 52.2) ยามเทศกาลจะรีบไปลวงหนากอนผูอื่นและ
รีบกลับกอนผูอื่น ทุกครั้ง (รอยละ 48.4) หากรางกายไมเอื้ออํานวยจะไมฝนขับรถ ทุกครั้ง (รอยละ
66.2 )
อนึ่ง หากกําหนดใหมาตรการสําคัญที่สุดอันดับที่หนึ่งในการลดจํานวนอุบัติเหตุจากการใชรถ
ใชถนนมีน้ําหนัก =2 มาตรการสําคัญที่สุดอันดับที่สองมีน้ําหนัก =1 จากคาถวงน้ําหนัก พบวาความ
เอาจริงเอาจังของเจาหนาที่จราจรตอการบังคับใหเปนไปตามกฏหมายเปนมาตรการที่สําคัญที่สุดใน
การลดจํานวนอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน ตามดวยการมีมาตรการที่ใหมีการคิดคาปรับสูงขึ้น ยิ่ง
บอยครั้งโทษหนักถึงขึ้นยึดใบขับขี่ หรือหามขับรถหาป และในชวงเทศกาลมาตรการที่ สําคัญที่สุด ใน
การลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน ไดแก การควบคุมคนที่เมาสุราแลวยังมาขับขี่ยานพาหนะเปน
อันดับแรก (รอยละ 35.9 ) และภาครัฐควรแกไขปญหาเรงดวนเปน อันดับแรก ไดแก การเมาสุราแลว
มาขับรถ (รอยละ 45.3 ) ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการขับขี่รถยนตในชีวิตประจําวันกับขอมูลสวน
บุคคลโดยใชการทดสอบดวยสถิติไควสแควรพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันมีความถี่ในการ
ขับขี่รถยนตแตกตางกัน ขับขี่รถยนตในสถานที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามผูตอบแบบสอบถามทั้งชาย
และหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาเรงดวนที่รัฐควรแกไขอันดับแรกไมแตกตางกัน
อนึ่ง ในการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดและปจจัยเสี่ยง
ที่ไมสามารถควบคุมไดจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา
- เพศที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดและปจจัยเสี่ยงที่ไม
สามารถควบคุมไดไมแตกตางกัน
- กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดและปจจัย
เสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมแตกตางกันทุกขอที่ระดับนัยสําคัญ0.05
- กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ไดและปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดแตกตางกันทุกขอที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
- กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดและ
ปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดแตกตางกันทุกขอที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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- กลุมตัวอยางที่มีระดับรายไดแตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดที่
มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกันทุกขอ แตมีทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดที่มี
ผลตอการเกิดอุบัติเหตุไมแตกตางกันทุกขอยกเวนประเด็นการมีการประกันภัยที่ทําใหผูขับขี่ ประมาท
มากขึ้นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาคนควาเรื่อง ปจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการขับขี่ยานพาหนะของคนในชุมชน
อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ขอปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดมีสวนระดับมาก คือ
การขับรถไมปฎิบัติตามสัญญาณไฟจราจร การขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด การขับรถและใชไลนไป
ดวย การขับรถและใชโทรศัพทไปดวย การขับรถโดยไมใหสัญญาณไฟแกผูอื่น สวนขอปจจัยเสี่ยงที่มี
สวนทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับที่หนึ่ง คือ การขาดความชํานาญในเสนทางที่ขับร ถ อันดับที่สอง
คือ การขับรถโดยไมปฏิบัติตามกฏจราจร อันดับที่สาม คือ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด
ในทํานองเดียวกันพบวาการขับรถและเลนไลนไปดวยมีสวนสูงที่สุดที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ตามดวยการขับรถและโทรศัพทไปดวย ตามดวยขับรถและดูทีวีไปดวย
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัฬห ธนาดุลบุลิน (2554) ที่สรุปวาปจจัยที่กอใหเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด ไดแก ความประมาท ความมักงายของผูขับขี่
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ในการปฎิบัติตนเพื่อลดและ/หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุพบวามีการสวม
ใสเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพีย ง (รอยละ 55.6) ภาครัฐควรตองสรางความตระหนักใหประชาชนสวมใส
เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเปนประจํา
5.3.2 ควรรณรงคใหผูขับขี่เห็นวา หากฝนตกหนักหรือทัศวิสัยไมดีจะไมฝนขับตอไปแตจะ
หยุดพัก เพราะผูขับชี่สวนใหญ (รอยละ 52.2) จะถือปฎิบัติเปนครั้งคราว
5.3.3 ยามงวงนอนจะจอดรถยามงวงนอนควรรณรงคใหมีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือพักผอน
เพราะผูขับขี่สวนใหญ (รอยละ 52.2) จะถือปฎิบัติเปนบางครั้ง
5.3.4 ภาครัฐควรรณรงควาในยามเทศกาลควรจะรีบไปลวงหนากอนผูอื่นและรีบกลับกอน
ผูอื่น และหากรางกายไมเอื้ออํานวยจะไมฝนขับรถ
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5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสนับสนุนใหมีการทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัยของผูขับขี่รถยนตในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาเปรียบเทียบและนําผลที่ไดมาพัฒนาตอไป
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัยของผูขับขี่รถยนตในอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน

