
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปญหาการจราจร นับวาเปนปญหาใหญที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศตางๆ ทั่วโลก 
สําหรับประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนามั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตัวของเมือง และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาวัสดุอุปกรณของแตละประเทศมีความกาวหนาทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะ
การเรงพัฒนาการคมนาคมขั้นพื้นฐาน การขนสงและการอุตสาหกรรม การขนสงและการคมนาคม      
ที่สะดวกและรวดเร็ว สงผลใหจํานวนยานพาหนะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับทุกป แมวาจะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอยูในระดับที่นาพอใจ แตในทางกลับกันผลของการพัฒนาดังกลาว
ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย แมการเจ็บปวยของประชากรมีอัตราลดลง แตอัตรา
การเสียชีวิตไดรับบาดเจ็บพิการจากอุบัติภัยตาง ๆ มีมากขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอุบัติเหตุดาน
การจราจรทางบก ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีจํานวนมากมายหลายรูปแบบ ดังจะเห็นไดจากสถิติ
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการจราจรบนถนนทั่วราชอาณาจักร ในป พ.ศ. 2544 มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดเปน
จํานวน 77,616 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 11,652 ราย ผูไดรับบาดเจ็บ 53,960 ราย ในป พ.ศ. 2545 มีอุบัติเหตุเกิด 
91,623 คร้ัง มีผูเสียชีวิต 13,116 ราย บาดเจ็บ 69,313 ราย และในป พ.ศ. 2546 มีอุบัติเหตุเกิด 106,642 
คร้ัง มีผูเสียชีวิต 14,446 ราย และผูไดรับบาดเจ็บ 81,070 ราย ซ่ึงถือวาเปนสถิติที่มีจํานวนสูง และ
เพิ่มขึ้นทุกป (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, อินเทอรเน็ต, 2548) 
  จากสถิติอุบัติเหตุดังกลาวขางตนนั้น นอกจากจะเกิดกับรูปแบบของรถแตละประเภทแลว 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้น สวนใหญจะเกิดจากพฤติกรรมของผูขับขี่ ทั้งจากการ
ไมปฏิบัติตามกฎจราจร เชน การขับรถเร็วเกินกวากําหนด การขับรถแซงผิดกฎหมาย บรรทุกเกนิอตัรา 
เปนตน หรือการดื่มสุราของมึนเมาขณะขับขี่ การหลับใน หรือแมกระท่ังสาเหตุจากตัวรถหรือ
อุปกรณสวนควบคุมตางๆ ซ่ึงสาเหตุจากอุปกรณตางๆ นี้ ก็สามารถที่จะปองกันไดดวยการตรวจสอบ
สภาพรถใหอยูในสภาพที่ใชการไดทุกเมื่อ หรือแมแตสภาวะแวดลอมขณะขับขี่ ทั้งสภาพฝนตก 
หมอก ควัน กลางวัน กลางคืน พฤติกรรมของผูขับขี่ก็ตองอยูในสภาวะที่ไมประมาทในการขับขี่ และ
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ในปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา วิวัฒนาการดานยานยนตตางๆ นั้น ออกมามีมากมาย 
จะเห็นไดจากการจัดแสดงงานมอเตอรโชวตามสถานที่ตางๆ ที่มีการแสดงสมรรถภาพยนตกรรม
ตางๆ ใหประชาชนไดเลือกใชบริการ และมีสวนหนึ่งที่สามารถซื้อได และอีกสวนก็ไมมีกําลังเงินที่
จะซื้อได กต็องมีการใชบริการรถยนตที่เปนรถเกา ซ่ึงเมื่อใชรถเกาแลวการซอมแซมใหอยูในสภาพที่
ใชการไดดีสมบูรณก็มีนอย มีเพียงแคใชการได ซ่ึงสาเหตุเหลานี้ก็เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรได 
 จํานวนการซื้อรถยนตใหมของประชากรในประเทศไทยนั้นก็มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง
เมื่อจํานวนรถมากขึ้นนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงในแตละปนั้นจะมีคนไทย      
ส่ังจองรถใหมสวนกระแสเศรษฐกิจไทย จากสถิติการจดทะเบียนรถใหมนั้น ทั้งรถตามกฎหมายวาดวย
รถยนต และตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก จากป พ.ศ. 2538 นั้นเปนเพียงประมาณ 14,097,719 คัน 
และเมื่อป พ.ศ. 2548 จํานวน 25,266,294 คัน ซึ่งจะเห็นไดวาในระยะเวลา 10 ป มีจํานวนรถที่
จดทะเบียนใหมเพิ่มมากขึ้นเปนจํานวนถึง 11,168,575 คัน (กรมการขนสงทางบก, อินเทอรเน็ต, 
2548 ก) 
  จากการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก พบวา มีหลายปจจยัรวมกนั 
ไดแก ปจจัยที่เกิดจากคน ยานพาหนะ และส่ิงแวดลอม ซ่ึงปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
มากที่สุด ก็คือ ปจจัยจากคนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุได โดยเฉพาะพฤติกรรม
การขับขี่ที่มีลักษณะเปนการกระทําผิดกฎหมาย ทั้งการปฏิบัติตามสัญญาณจราจรตางๆ การฝาฝน
สัญญาณจราจร (ไฟแดง) การขับขี่รถยอนศร การขับรถดวยความเร็วประมาทคึกคะนอง แซงทางโคง             
แซงบริเวณหามแซง การขับรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย การขับรถยนตโดยไมคาดเข็มขัด
นิรภัย นอกจากพฤติกรรมในการขับขี่ที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุแลว สภาพรถท่ีนํามาใช
ในการขับขี่บนทองถนนก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกได เชน นาํรถทีม่สีภาพ
ไมมั่นคงแข็งแรงมาใชบนทองถนน การมีอุปกณสวนควบไมครบ หรือแมแตการดัดแปลงสภาพรถ
ใหรถมีความเร็วเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพแวดลอมก็เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได  
  โดยบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
จัดการจราจร และบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ก็มีสวน
ตอการที่ทําใหเกิดปญหาการจราจรดวย หากการบังคับใชกฎหมายไมสัมฤทธิผล มีการปลอยละเลย 
ไมจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายจราจรอยางจริงจัง ทําใหผูใชรถใชถนนที่ขาดซึ่งวินัยทางการจราจร
อยูแลว ยังมีโอกาสฝาฝนกฎจราจรไดงายขึ้น ซํ้าก็จะใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดและกอใหเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนไดอีกดวย  
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  จากการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบวา สาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรสวนใหญมาจากการไมปฏิบัติตามกฎจราจรตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
ดังนั้น เพื่อเปนการวางแผนเตรียมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสยีชีวติ
ของประชาชนสวนใหญ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่
ตํารวจและประชาชน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจร
ทางบก ซ่ึงนาจะเปนสวนสําคัญในการชวยลดจํานวนอุบัติเหตุจราจรทางบก ศึกษาปญหาและอปุสรรค
ในการบังคับใชกฎหมายกับประชาชนในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงนาจะไดมี
การศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการลดจํานวนผูเสียชีวิต  ผูบาดเจ็บ พิการ และลดจํานวนความเสียหาย
ดานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาประเทศไทยตอไปในอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

   1.2.1  เพื่อศกึษาความรูเกีย่วกบักฎหมายจราจรทางบกของประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจ 
    1.2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของประชาชนและเจาหนาที่ตํารวจเกีย่วกบัการบังคบัใช
กฎหมายจราจรทางบก 
  1.2.3  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกตาม
ความคิดเหน็ของเจาหนาที่ตาํรวจ 
  1.2.4  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต หรือรถยนตหรือ
รถวาดวยการขนสงทางบกในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย  
 

  1.3.1  ขอบเขตดานตัวแปร  ผูศึกษามุงศึกษาตัวแปร ดังนี้  
      1)  ตัวแปรตนในกลุมเจาหนาที่ตํารวจ  ไดแก  ช้ันยศ  อายุราชการ  ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาที่อยูประจําสถานี  ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่จราจร 
           สําหรับตัวแปรตน  กลุมประชากร  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายไดตอเดือน  ระยะเวลาที่พักอาศัย  ความถี่ในการใชรถ  ยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง 
      2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของประชาชน  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรขอเจาหนาที่ตํารวจ  ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่  
พฤติกรรมในการขับขี่ของประชาชน   
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  1.3.2 ขอบเขตดานประชาชากร 
  ประชากร ไดแก เจาหนาที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอพนมสารคาม สถานีตํารวจตําบล
เขาหินซอน และสถานีตํารวจตําบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา และประชากรในอําเภอพนมสารคาม 
ผูใชรถจักรยานยนตหรือรถยนต หรือรถวาดวยการขนสงทางบก  
      1)  ประชาชน ในอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  17,638  คน 
      2)  เจาหนาที่ตํารวจ ในอําเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  80  นาย 
  1.3.3  ขอบเขตดานเวลา 
  ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลชวงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดเลือกกรอบแนวคิดของนักทฤษฎีหรือนักวิจัยคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาทีต่ํารวจ 
- ชั้นยศ 
- อายุราชการ 
- ระดับการศึกษา 
-  ระยะเวลาที่อยูประจําสถานี 
-  ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่จราจร

-  ความรูเกีย่วกับกฎหมายจราจรของประชาชน 
-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจร 
   ของเจาหนาที่ตํารวจ 
-  ปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติหนาที ่
-  พฤติกรรมในการขับขี่ของประชาชน 

ประชาชน 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดตอเดือน 
- ระยะเวลาที่พกัอาศัย 
- ความถี่ในการใชรถ 
- ยานพาหนะทีใ่ชใน 
   การเดินทาง 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  

  1.5.1  เพื่อใหทราบพฤติกรรมในการขับขี่และมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพื่อเปนแบบ
ในการปองกันในอนาคต  
  1.5.2  เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร  ในการดูแล
เร่ืองความปลอดภัยจากการใชยานพาหนะบนทองถนนของผูขับขี่ในพื้นที่  
  1.5.3  เพื่อเปนแนวทางคนควาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ  
  
  1.6.1  การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง กฎขอบังคับที่มีไวเพื่อใหผูใชรถประพฤติปฏิบัติตาม
ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว  
  1.6.2  เจาหนาที่ตํารวจ หมายถึง ผูรับผิดชอบดานการจราจรกับดานการปองกันปราบปราม 
  1.6.3  พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต รถยนต หรือรถวาดวยการ
ขนสงทางบก ในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง การกระทํา หรือการ
แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด  ความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเราดานการใชรถจักรยานยนต 
รถยนต หรือรถวาดวยการขนสงทางบกของประชาชนในเขตอําเภอพนมสารคาม  
  1.6.4  การจราจร หมายถึง การสัญจรไปมาของประชาชน ดวยการเดินเทาหรือยานพาหนะใดๆ 
โดยการศึกษาในครั้งนี้ เนนไปที่การสัญจรไปมาในทางบกเปนหลัก  
  1.6.5  ความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ เขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.6.6  รถ หมายถึง รถจักรยานยนตหรือรถยนต หรือรถวาดวยการขนสงทางบก 
  1.6.7  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจในเขตอําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง ขอขัดของปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่ตํารวจใน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนํากฎหมายมาใชประกอบการทํางานดานจราจร  
   
  
   
 
 

 


