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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุจราจรเป็นสิ่งที่ส าคัญของสังคมและมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ด้วย

หลายประการ  เช่น  การมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นทุกปีมีการขยายตัวทางด้านคมนาคม ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการ
ขยายตัวของชุมชน  และมีการพัฒนาทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรม  ซึ่งท าให้ความต้องการใช้
ยานพาหนะในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการจราจร รวมถึงปัจจัยของความแปรผัน  ด้วยเหตุผลหลายประการ  เช่น ชุมชนยังขาด
ความเข้าใจในปัญหาที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  หรือการที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะขาดความรู้ในการควบคุม
ยานพาหนะและลักษณะการท าผิดกฎจราจรอันเป็นลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อตนเอง
และผู้อ่ืน เป็นต้น    จะเห็นได้ว่ารูปแบบของปัญหาอุบัติเหตุเกิดจากพื้นที่ของถนนอาจมีต้นไม้หรือ
สิ่งบดบังหรือสิ่งกีดขวางท าให้ระยะการมองเห็นไม่ชัดเจน จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเกิด
อุบัติเหตุตามสภาพพื้นที่แตกต่างกันไป 

พื้นที่ อ าเภอบัวใหญ่เป็นพื้นที่ส าคัญของชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  และมี
ถนนที่ใช้ในการสัญจรติดต่อสื่อสานหลายเส้นทาง ซึ่งมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวง
ชนบท จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ นม. 1023 แยก ทล.2 – บ้านหัวหนอง นม. 1001 แยก ทล. 2 – 
โรงพยาบาลบัวใหญ่  นม. 3026 แยก ทล. 202 – บ้านหนองยาว   นม. 6031 แยก บ้านดอนขุนสนิท – 
บ้านตะคร้อ 

 ซึ่งคนในชุมชนได้รับประโยชน์จาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม และ
การเกษตร แต่สภาพปัจจุบันประชาชนในอ าเภอบัวใหญ่ยังขาดความรู้ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
อุบัติเหตุ   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงภาคพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย  คือการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของถนนตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสร้างความตระหนักในการเกิดอุบัติเหตุไป
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อน าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้
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ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่จะน าไปสู่แนวทางแก้ปัญหาที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่น และผู้ใช้รถใช้ถนนมากที่สุด 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวง
ชนบทอย่างปลอดภัย 

1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัว 
ใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จงัหวัดนครราชสีมา 
 
1.4 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ        

 
ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

1.5  นิยามศัพท ์
  ทัศนคติ  หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยา และกระท าต่อสิ่งนั้น ๆ 

ทัศนคติต่อการใช้ทางหลาวงชนบท

อย่างปลอดภัย 

ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านยานพาหนะ 

ชุมชน 
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 อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยความบังเอิญ  เหตุที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการคมนาคม หรือการขนส่งในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา 
 ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ประชาชนในอ าเภอบัวใหญ่รวมพื้นที่ใกล้เคียงมีความรู้ความเข้าใจกับสาเหตุที่ท าให้  
เกิดอุบัติเหตุและมีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของพื้นที่อ าเภอบัวใหญ่ที่เกิดจากการ
ผสมผสานกับเทคนิคทางวิศวกรรมการทางและการร่วมมือของประชาชน 

1.6.2 ได้แนวทางทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างแท้จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ 
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมเกี่ยวข้อง 

 
 ทัศนคติต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษาค้นคว้างานวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นพื้นฐาน
และเป็นแนวทางการศึกษา  ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดการเกิดอุบัติเหต ุ
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยายพาหนะ 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจราจร 
 2.5  ทฤษฎีด้านทัศนคติ 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7  สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
 
2.1  แนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุ : อุบัติเหตุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยความบังเอิญซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ให้ค าจ ากัดความของ อุบัติเหตุ นี้ว่า 
An accident is an unpremeditated event resulting in recognizable damage  อุบัติเหตุจากการขนส่ง
หรือการจราจร (transportation or traffic accidents) หมายถึง  เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการคมนาคม 
หรือการขนส่ง ได้แก่ (สาธิต อินตา, 2546) 

1.  อุบัติเหตุจากรถยนต์ในการจราจร 
2.  อุบัติเหตุจากรถไฟ 
3.  อุบัติเหตุในการขนส่งทางน้ า 
4.  อุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ 
ในจ านวนนี้อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดในด้านปริมาณคือ อุบัติเหตุจากยานยนต์

ในการจราจร การสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียหายขึ้นได้หลายทาง คือ 
 
1.  ความสูญเสียทางกาย (human loss) ในที่นี้หมายถึง 

1.1  ผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต (death) 
1.2  ผู้บาดเจ็บ 
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2.  ความสูญเสียทางจิตและสังคม (psychological and social loss) ความสูญเสียทางจิต
และสังคมนี้  กล่าวได้ว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเราเพราะเป็น
นามธรรม ขึ้นอยู่กับความคิด ความรู้สึก ของผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือของสังคมนั้น ๆ
ความสูญเสียทางจิตและสังคมนี้ ได้แก่ ความเจ็บป่วย ความเสียใจ ความเป็นทุกข์ ความ
หวาดกลัวการเสียขวัญ การเสียจริต จิตฟั่นเฟือน การถูกตัดออกจากสังคม และการถูก
ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเป็นต้น ความสูญเสียเหล่านี้ไม่อาจทดแทนกันได้ด้วยเงิน และยั ง
เป็นผลให้ไม่อาจท างาน หรือด ารงชีวิตได้ตามปกติอีกด้วย 

3.  ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของชาติ (economic loss) ซึ่งได้มีการประเมินออกมา
เป็นจ านวนเงินหลายพันล้านบาท และนอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ัง ท าให้
เสียเวลาฟ้องร้องเป็นคดีความ เสียเวลาในการท างาน เสียรายได้ รวมทั้งเป็นผลให้
การจราจรติดขัดด้วย 

การเกิดอุบัติเหตุการจราจรส่วนมากนั้นไม่ใช่เป็นความบังเอิญ หรือปราศจากสาเหตุที่เกิด 
 นักวิชาการหลายสาขาได้ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแง่ของวิทยาการระบาด ซึ่ง
มีการจ าแนกตาม เพศ วัย ชนิดของยานพาหนะ วัน เวลา สถานที่ อ่ืน ๆ แต่สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ไม่สามารถมองเห็นได้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ 

ครรชิต ผิวนวล (อ้างถึงใน วิเชียร มุริจันทร์, 2541, หน้า 24-25) ให้ข้อสังเกตถึงปัจจัยการ
เกิดอุบัติเหตุได้ว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นต้นเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยประมาณร้อยละ 
90.00 ของจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของคน 

1.  อายุของผู้ขับขี่ (driver’s age) 
จากการรายงานของ 23 รัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1986 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ

การเกิดอุบัติเหตุจราจร ผู้ขับขี่ 67 คนใน 100,000 คน จะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรง และผู้ขับขี่ที่มี
อายุระหว่าง 20-24 ปี จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรงสูงสุด ส าหรับประเทศไทย สถิติ
อุบัติเหตุระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 พบว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี เกี่ยวข้องกับการเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด ส่วนผู้ขับขี่ที่มีอายุระหว่าง 23-27 ปี เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ
รองลงมา 

2.  เพศของผู้ขับขี่ (driver’s sex) 
เพศของผู้ขับขี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี ค.ศ. 1968 พบว่า ผู้ขับขี่เพศชายมีจ านวนร้อยละ 59.00 ของจ านวนผู้ขับขี่
ทั้งหมด อุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่เพศชายมีจ านวนร้อยละ 75.00 ของจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชายสูงกว่าผู้ขับขี่เพศหญิงถึง 1.3 เท่า แต่หากชาย
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และหญิงขับรถด้วยประมาณเท่า ๆ กัน จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผู้ขับขี่เพศหญิงจะมีสูงกว่าจ านวน
อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่เพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสามารถในการตัดสินใจและปฏิกิริยา
ตอบสนองในการขับขี่ยวดยานของชายและหญิงไม่เท่ากัน 

3.  ระดับการศึกษาของผู้ขับขี่ (driver’s education) 
จากการศึกษาอุบัติเหตุบนทางด่วนของประเทศไต้หวัน พบว่าพื้นฐานของการศึกษาของผู้

ขับขี่ยานพาหนะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นร้อยละ 18.90 มาจาก ผู้ที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 18.10 มาจากผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และร้อยละ 43.40 มาจากผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา จึงเห็นได้ว่าพื้นฐาน
การศึกษาของผู้ขับขี่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

4.  สภาพสมาธิของผู้ขับขี่ (medical condition) 
สภาพสมาธิของผู้ขับขี่สามารถแบ่งเป็นระบบต่าง ๆ คือ ระบบสายตา ซึ่งอาจมีสาเหตุมา

จากการดื่มสุรา มีสายตาผิดปกติ ตาบอดสี สายตาสั้น เป็นต้น ระบบหู เกี่ยวกับการได้ยินผิดปกติ
ระบบของหัวใจ ระบบสมอง มีโรคประจ าตัว เช่น โรคลมบ้าหมู และโรคเบาหวาน 

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
เฮนริช (Heinrich) ซึ่งเป็นผู้ศึกษาทฤษฎีโดมิโน (เกรียงศักดิ์ กองพลพรหม , 2537,หน้า 43-

44 อ้างถึงใน คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย, ม.ป.ป. หน้า 17-18) กล่าวว่า การบาดเจ็บและความ
เสียหายต่าง ๆ เป็นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติภัย เป็นผลมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
(หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) ซึ่งเปรียบเทียบได้เหมือนกับตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน
เมื่อตัวหนึ่งล้มลงย่อมมีผลให้ตัวโดมิโนถัดล้มตามกันไปด้วย ตัวโดมิโนทั้ง 5 ตัว ได้แก่ 

1.  สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล (social environment of background) 
2.  ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (defects of person) 
3.  การกระท าหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (unsafe acts / unsafe condition) 
4.  อุบัติภัย (accident) 
5.  การบาดเจ็บหรือเสียหาย (injury / damage) 
ทฤษฎีโดมิโนนี้ มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ” (accident chain) การป้องกัน

อุบัติภัยตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซ่ของอุบัติภัย เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้ม ตัวถัดไปก็ล้มตาม ดังนั้น
หากไม่ให้โดมิโนตัวที่ 4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติภัย) ก็ต้องเอาโดมิโนตัวที่  3 ออก (ก าจัดการกระท า
หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย 

การป้องกันอุบัติภัยตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซ่อุบัติภัย ก็คือ การตัดลูกโซ่อุบัติภัยโดย
ก าจัดการกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่าง ๆ อุบัติภัยก็ไม่เกิดขึ้น การที่จะแก้ไข
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ป้องกันที่โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมของสังคม หรือภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 (ความ
บกพร่องผิดปกติของบุคคล) เป็นเร่ืองแก้ไขได้ยากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และปลูกฝังเป็น
สมบัติส่วนบุคคล 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ 
 ปรีชา วิหคโต และคณะ (2540, หน้า 17) ให้ความหมาย การป้องกันอุบัติเหตุ (accident 
prevention) หมายถึง กระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

จากความหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น จะพบว่า การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นกระบวนการซึ่ง
หมายถึง กิจกรรม (activity) ที่ท าอย่างมีขั้นตอน และกิจกรรมที่ท านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้
อุบัติเหตุเกิดขึ้น หรือเกิดซ้ าขึ้นอีก 

ส่วนค าว่า การควบคุม หมายถึง การท าให้สาเหตุของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นและระงับ
สาเหตุของอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น เช่น ถ้าจากการศึกษาพบว่า ความรู้เร่ืองกฎจราจร เป็นสาเหตุของ
การขับรถยนต์ที่ปลอดภัย และการเมาสุราเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุการขับรถยนต์ชนกัน ดังนั้น
กระบวนการที่ท าให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีความรู้เร่ืองกฎจราจร และไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์เมาสุรา นับเป็น
การควบคุมอุบัติเหตุการขับรถยนต์ชนกัน 

ขอบข่าย หลักการ และรูปแบบของการป้องกันอุบัติเหตุ (ปรีชา วิหคโต และคณะ (2540, 
หน้า 17-19) 

 

ขอบข่ายของการป้องกันอุบัติเหตุ 
ขอบข่ายของการป้องกันอุบัติเหตุ จ าแนกได้ตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังภาพ 

 
 
 
 

 
(การป้องกันทางตรง)     (การป้องกันทางอ้อม) 

 

รูปที่ 2.1 ขอบข่ายของการป้องกันอุบัติเหตุ 
 
จากภาพ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากใช้เกณฑ์ของความสามารถในการแก้ไขแล้ว แนวทางแก้ไข

อุบัติเหตุ จ าแนกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

อุบัติเหตุ 

สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก สภาพที่ยากแก่การแก้ไขได้โดยตรง 
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1.  สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก ได้แก่อุบัติเหตุที่เกิดจากขาดการจัดท า เช่น ไม่มีฝา
ครอบปลั๊กไฟท าให้ไปดูดนักเรียน วิธีการป้องกันท าได้สะดวกด้วยการน าฝาครอบ
ปลั๊กไฟมาครอบการท าราวกั้นระเบียงบันได การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ใช้ขับขี่ เป็น
ต้น 

2.  สภาพที่ยากแก่การแก้ไขได้โดยตรง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุที่
เกิดจาก ฟ้าผ่า น้ าท่วม ความชื้น หรืออุบัติเหตุที่ยากแก่การแก้ไข เช่น จ านวนรถยนต์ที่
เพิ่มมากขึ้นและลักษณะนิสัยเหม่อลอย  อย่างไรก็ตาม สภาพเหล่านี้เปลี่ยนแปลง
โดยตรงได้ยาก แต่สามารถหาวิธีป้องกันทางอ้อมได้ หรือหลีกเลี่ยงได้ 

จากความสามารถในการแก้ไขอุบัติเหตุดังกล่าว  แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจึงท าได้ทั้ง
การป้องกันทางตรง และการป้องกันทางอ้อม 

หลักการของการป้องกันอุบัติเหตุ 
จากขอบข่ายแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ ตามความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว 

จึงได้หลักการของการป้องกันอุบัติเหตุดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.2 หลักป้องกันอุบัติเหต ุ
 

จากภาพหลักการป้องกันอุบัติเหตุ จ าแนกตามความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุได้เป็น 
2 หลักการ ได้แก่ 

1.  หลักการขจัดสภาพที่ไม่ปลอดภัย (unsafe condition) หมายถึง การป้องกันอุบัติเหตุที่
ต้องการการป้องกันทางตรง เช่น การน าฝาครอบปลั๊กไฟมาครอบ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
นักเรียนการท าราวกั้นระเบียงบันไดเพื่อป้องกันนักเรียนตกจากชั้นบนลงชั้นล่าง  การ
ตรวจเช็คสภาพเบรกของรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ เพื่อป้องกันการชนกันเมื่อเบรกรถไม่หยุด 
เป็นต้น 

อุบัติเหตุ 

สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก สภาพที่ยากแก่การแก้ไขได้โดยตรง 

สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก 
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2.  หลักการขจัดการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (unsafe act) หมายถึง การป้องกันอุบัติเหตุที่
ต้องการป้องกันทางอ้อม หรือที่เกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และการกระท าที่ไม่
ตั้งใจให้เกิดเช่น การหยอกล้อกันขณะเล่นท าให้หกล้ม หรือมีนิสัยชอบเสี่ยงจึงวิ่งตัด
หน้ารถยนต์ การกระท าที่ไม่ปลอดภัยนี้ อาจเกิดจาก 1) ขากความรู้ความช านาญ 2) มี
เจตคติที่ไม่ถูกต้อง และ 3) สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือไม่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ท า 

รูปแบบของการป้องกันอุบัติเหตุ 
จากหลักการป้องกันอุบัติเหตุ สามารถก าหนดรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุได้ 3 รูปแบบ

ได้แก่ รูปแบบให้การศึกษา (education) รูปแบบการบังคับ (enforecment) รูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขทางวิศวกรรม (engineering) หรือเรียก 3 รูปแบบนี้ว่า 3’E ของรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุ 
ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

  

 

 

    

   รูปที่ 2.3 รูปแบบของการป้องกันอุบัติเหตุ 
 

1.  รูปแบบการให้การศึกษา หมายถึง รูปแบบที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และเจตคติ
และฝึกทักษะการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนโดยตรง เช่น จัดสอนวิชาสวัสดิศึกษา
ในวิชาต่าง ๆเชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

2.  รูปแบบการบังคับ หมายถึง รูปแบบที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนัก และ
ควบคุมให้นักเรียนต้องปฏิบัต ิเช่น การออกกฎระเบียบของโรงเรียนในการข้ามทางม้า
ลาย การ ท าป้ายเตือนให้ระมัดระวังการเล่นในสนามเด็กเล่น การจัดสารวัตรนักเรียน
ช่วยนักเรียนข้าม ทางเท้าหน้าโรงเรียน เป็นต้น 

อุบัติเหตุ 

สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก สภาพที่ยากแก่การแก้ไขได้โดยตรง 

สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก สภาพที่สามารถแก้ไขได้สะดวก 

การให้การศึกษา และการใช้กฎระเบียบ การป้องกันแก้ไขทางวิศวกรรม 
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3.  รูปแบบการป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม หมายถึง รูปแบบที่ต้องใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมมาช่วยการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น พื้นของสนามบาสเกตบอลที่ท าให้นักเรียน
ล้มแล้วไม่บาดเจ็บ 

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
มาตรการสากลที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ประการ คือ

(คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย, ม.ป.ป., หน้า 22) 
1.  การให้การศึกษาอบรม (education) เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นมา

จนถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ และให้เกิดความ
ส านึกในความปลอดภัย (selffty conciousness) 

2.  การบังคับตามกฎจราจร (enforecment) เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่ง
เป็นกฎแห่งความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสภาพรถ 
การสอบต่อใบอนุญาตขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย และการใช้เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 

3.  การวิศวกรรม (engineering) การปรับปรุงแก้ไขทางด้านวิศวกรรม โดยศึกษาข้อมูล
จากลักษณะ และสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และใช้วิธีการทางด้านวิศวกรรมเข้ามา
ปรับปรุงแก้ไขทั้งสภาพของทาง และสภาพสิ่งแวดล้อมของทาง และการปรับปรุง
ยานพาหนะ 

 
2.3  แนวคิดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

ส านักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก กองพัฒนาระบบการจราจร
(จิรพัฒน์ โชติไกร, 2531, หน้า 13) ได้รวบรวมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะไว้ว่า สมรรถภาพ
ของแต่ละคนมีความแปรปรวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ อายุ ประสบการณ์ ความช านาญ ความแข็งแรง
ของร่างกาย เช่น ดื่มของมึนเมา กินยากดประสาท ท ากิจกรรมอ่ืนร่วมกับการขับรถ หรือขับรถ
ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง และสภาพแวดล้อมของทางที่ขับรถผ่านไป 

การมองเห็น (vision) 
ความสามารถของตาคนปกติ ในขณะอยู่กับที่จะมองเห็นภาพในลักษณะเป็นกรวยจอกว้าง 

(peripheral) มีขอบเขตท ามุม 120-160 องศา เมื่อมีการเคลื่อนที่ขอบเขตของการมองเห็นชัดเจนจะ
ลดลง เช่น ที่ความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีมุมการมองเห็นได้ชัด 100 องศา ที่ความเร็ว75 
กิโลเมตร/ชั่วโมง มีมุมการมองเห็นได้ชัด 60 องศา และที่ความเร็ว 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีมุมการ
มองเห็นได้ชัด 40 องศา 

สภาพการมอบเห็นในเวลากลางคืน ถ้ามีแสงสว่างเข้าตาเราจากรถที่แล่นสวนทางมา หรือ 
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จากการสะท้องของกระจกมาเข้าตามเรา จะท าให้ตามเกิดการพร่ามัวชั่วขณะ ตามของมนุษย์จะต้อง 
ใช้เวลาปรับตัวขยายหรือหดม่านตา ถ้าผ่านจากที่มืดออกสู่ที่สว่างใช้เวลาประมาณ 3 วินาที และถ้า 
ผ่านจากที่สว่างเข้าที่มืด ใช้เวลาประมาณ 6 วินาที 

การได้ยิน (hearing) 
ผู้ขับขี่ใช้หูฟังร่วมกับตามอง เพื่อบอกทิศทางของยาพาหนะคันอื่น ในขณะเปลี่ยนทิศทาง 

หรือในขณะแซง แต่คนหูหนวกก็สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยและมีอุบัติเหตุค่อนข้างต่ า เพราะ 
จะเพิ่มความระมัดระวังตัวสูงขึ้นกว่าคนปกติ ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน รถยนต์ส่วนใหญ่จะต้อง
ติดเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ต้องปิดกระจกรถยนต์ ซึ่งท าให้การได้ยินของผู้ขับขี่ลดลงได้ และหากมี
การท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในขณะขับรถท าให้ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัย
ในขณะขับรถ 

เวลาในการรับรู้ และการตอบสนอง (perception and reaction time) 
ร่างกายสามารถรับรู้ได้จากทางตา หู และการสัมผัส สภาพการรับรู้จะถูกส่งไปยังสมอง

และสมองก็จะสั่งการให้มือ และเท้าท าหน้าที่ตามที่สมองก าหนดอีกทอดหนึ่ง ระยะเวลาที่ตามเร่ิม
มองเห็นวัตถุและสมองสั่งการให้เท้าเหยียบที่เบรก และยกเท้าไปเหยียบที่เบรก ประกอบด้วย
ระยะเวลาต่าง ๆ ตามทฤษฎีของ PIEW ดังนี ้

Perception time ระยะเวลาที่มองเห็นวัตถุชัดเจนและรับทราบสถานการณ์ 
Intellection time ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา วิเคราะห์ให้ทราบว่าสิ่งที่มองเห็นคืออะไร 
Emotion time ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์ หรือสิ่ง

ที่เห็นนั้น 
Violation time ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการตามที่สมองสั่งการ 
ในสภาพร่างกายของคนปกติ จะไม่มีอาการเมื่อยล้าจากการขับรถนาน ไม่ดื่มของมึนเมา

หรือเสพยากดประสาท การตอบสนองของผู้ขับขี่ที่ถูกกระตุ้นโดยสภาพการจราจรนั้น ตาม
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (AASHTO) แนะน าให้ใช้เวลาประมาณ 2.5 วินาที แต่ถ้าสภาพ
ร่างกายของเราเกิดเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล หรือพบปัญหาที่ยากต่อการตัดสินใจ ระยะ เวลา
ในการตอบสนองอาจเพิ่มเป็น 4 วินาที องค์ประกอบที่มีผลต่อการตอบสนองในการจราจรมีดังนี้ 
(จิรพัฒน ์โชติไกร, 2531) 

1.  สถานะของผู้ขับขี่ เช่น อายุ ประสบการณ์ และความช านาญ ไหวพริบ เพศ 
2.  สภาพของร่างกาย เช่น ความเมื่อยล้า ความแข็งแรง ดื่มของมึนเมา กินยากระตุ้น

ประสาท ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง 
3.  สภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน ฝนตก ทัศนวิสัย สภาพการจราจร ทิวทัศน์ข้างทาง 
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4.  ความรีบเร่ง ท าให้เกิดความประมาท ขาดความรอบคอบ ขับรถเร็ว 
5.  อารมณ์ เกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบ ความร้อนจัด หรือจากคนข้างเคียง

ท าให้เกิดโมโห ขาดสติยั้งคิด หรือคึกคะนอง 
6. ความกลัวต่อการถูกจับ และต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีผลให้ขับรถช้าลงเมื่อผ่านต ารวจ

ทางหลวง หรือในถนนที่มีรถบรรทุกแล่นสวนทางมามาก ท าให้เพิ่มความระมัดระวัง 
สรุปได้ว่า พฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะนั้น ในแต่ละคนจะมีสมรรถภาพในการขับขี่ 

แตกต่างกัน มีความแปรปรวนแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์ ความช านาญ ความ
แข็งแรงของร่างกาย สภาพแวดล้อมของทางที่ขับขี่ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีผลต่อความปลอดภัย
ในขณะขับรถ 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจราจร 

การจราจร ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) 
หมายความว่า “การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์” ซึ่งปัญหา
การจราจร หมายถึง อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่ท าให้การจราจรติดขัดไม่บรรลุเป้าหมายของผู้ขับขี่คน
เดินเท้าหรือประชาชนทั่วไปในสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งพอจะสรุปความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาจราจรใหญ่ ๆ ได้ดังนี ้

1.  อุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และสร้างความเสียหาย ให้กับ
สังคมส่วนรวมอย่างมหาศาล 

2.  โดยเฉลี่ยคนไทยจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ชั่วโมงละ 1.44 คน สูญเสียทางเศรษฐกิจคิด
เป็นร้อยละ 3.8 ของค่า GDP หรือผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศการจราจรติดขัด ขาด
ความสะดวกสบาย ไม่ราบร่ืน และเสียเวลากับการเดินทาง อาจท าให้สุขภาพจิต 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีแนวโน้มที่แย่ลง เกิดปัญหาของสุขภาพ เกิดมลพิษจาก
ไอเสียเครื่องยนต์ พลังงานถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า กระทบถึงปัญหาศาสตร์โดยรวม 

3.  การบริหารจัดการด้านการจราจร ไม่เป็นเอกภาพ กฎจราจรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องยัง
กระจัดกระจาย ตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ต ารวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เกิดการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน หรือการแก้ปัญหา
ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดการประสานงาน ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติ สิ้นเปลือง
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 

  



13 

สาเหตุของการเกิดปัญหาจราจร 
สังคมไทย เป็นสังคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเช่นเดียวกับสังคมของนานาอารยประเทศใน

แถบภูมิภาคเดียวกัน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะแห่งที่แตกต่างกันออกไป  แต่
โดยทั่วไป อุปนิสัยของคนในสังคมไทยจะเป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ พวกพ้อง ให้อภัยกัน
ง่าย สนใจเร่ืองส่วนตัวมากกว่าสังคมส่วนรวม ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดการระบบที่ดี โดยเฉพาะ
คุณภาพการศึกษา วินัยในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกัน จึงท าให้เกิด
ปัญหาการจราจร และพอสรุปสาเหตุของการเกิดปัญหาจราจร เป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้

1.  ด้านการศึกษา 
1.1  ประชาชน ไม่มีความรู้เร่ืองของกฎจราจร เช่น การเดินเท้า การใช้ทาง การใช้รถ

ในทาง 
1.2  ประชาชนขาดวุฒิภาวะ ไม่มีวินัยจราจร มีอคติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการ

ควบคุมการจราจร 
1.3  ขาดความเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน หรือผู้อยู่ในปกครองดูแล ปล่อยปละละเลยหรือ

ยินยอมให้เด็ก/ เยาวชน ใช้รถใช้ถนนเพียงล าพัง โดยปราศจากการควบคุมดูแล 
1.4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดจิตส านึก หย่อนยานในการปฏิบัติ ขาดความรับผิดชอบใน

หน้าที่ และขาดอุดมการณ์ในการเป็นผู้บริการอ านวยความสะดวกการจราจรหรือ
ควบคุมการจราจร 

2.  ด้านการวางแผนระบบถนนและผังเมือง 
2.1  ขาดการวางแผนระบบถนนและผังเมืองที่ดี ท าให้พื้นผิวถนนแคบไม่สามารถ

รองรับกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นได้ 
2.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบระบบถนน โดยไม่ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นจริงและ

ไม่ศึกษาความต้องการของประชาชน  มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และความ
เป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น เช่น เกิดน้ าท่วมเนื่องจากถมดินท าถนนปิดทางน้ าไหล
ตามธรรมชาติ ไม่จัดท าทางเดินรถเพื่อการเกษตรไว้เฉพาะ ในท้องถิ่นชนบท 

2.3  การก่อสร้างถนนผิดไปจากแบบแปลนที่ก าหนด 
2.4  ถนนที่เกิดอุบัติเหตุซ้ าซาก ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันที 
2.5  เคร่ืองหมายจราจรพื้นทางและป้ายสัญญาณจราจรบนทาง  มีไม่เพียงพอ หรือไม่

ชัดเจน หรือช ารุดไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
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3.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น  แต่สินค้าบาง

ชนิดก่อให้เกิดปัญหาเนื่องจากไม่มีการควบคุม เปิดเสรีด้านการค้า ปล่อยอิสระการ
ครอบครองจึงท าให้อัตราการเพิ่มของจ านวนรถในประเทศสูงขึ้นทุกปี ไม่สัมพันธ์
กับถนน 

3.2  ด้านการบริการขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะ ขาดการวางแผนและการ
บริหารจัดการที่ดี จึงท าให้ประชาชนนิยมที่จะใช้รถส่วนตัวมากขึ้น แทนการใช้
บริการขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะ 

3.3  ด้านงบประมาณ รัฐบาล มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ขาดความเอาใจใส่ต่อปัญหา
อย่างจริงจัง ไม่กล้าที่จะลงทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอย่างครบวงจร ทั้ง 
ๆ ที่เป็นที่ทราบเป็นการทั่วไปว่า ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาส าคัญของประชาคม
โลก 

4.  การบังคับใช้กฎหมาย 
กฎหมายจราจร เป็นกฎหมายที่ลอกเลียนมาจากต่างประเทศและได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2522 ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันก็ร่วม 3 ทศวรรษ มีเพียงบางมาตราที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังมีอีกหลายบทหลายมาตรา ที่ยังเป็นปัญหาการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งแยกปัญหาได้ ดังนี ้

4.1  บทก าหนดโทษในบางข้อกล่าวหา ที่มีโทษปรับสถานเดียว ซึ่งในความเป็นจริง
ปัจจุบัน ค่าเงินตราของประเทศได้ปรับเปลี่ยนไปตามตลาดโลกแล้ว  จึงท าให้ค่า
ครองชีพ ราคาสินค้าปรับเปลี่ยนไปมาก แต่บทก าหนดโทษของ พ.ร.บ.จราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ยังก าหนดในอัตราเดิม เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่เข็ด
หลาบและเป็นสาเหตุของการท าผิดซ้ าซาก 

4.2  บทก าหนดโทษ ในกรณีที่มีอัตราโทษสูงกว่าลหุโทษ ในกระบวนการยุติธรรมของ 
 สังคมไทย มักจะได้รับการผ่อนผันจากกระบวนการพิจารณา ให้ปรับในอัตราขั้น

ต่ า ส าหรับโทษจ าคุกมักจะได้รับการพิจารณาให้รอการลงโทษ  หรือรอลงอาญา 
เช่น ความผิดที่เป็นการกระท าโดยประมาท ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ชีวิต ในคดีอุบัติเหตุยัง
ได้รับการพิจารณาให้รอการลงโทษหรือรอลงอาญา  ถึงแม้ผู้กระท าผิด จะได้
กระท าผิดในขณะเมาสุรา หรือจงใจฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 

4.3  ฐานความผิดในบางมาตรา ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไม่เคยได้
น าไปบังคับใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะท าให้ข้อกฎหมายดังกล่าว เป็นการ
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ยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย เช่น การเดินเท้า รถจักรยาน และยังท าให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าใจว่า ในข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ไม่เคยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายจราจร 

4.4  ผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนกฎหมายจราจร มักจะหลีกเลี่ยงการจับกุม โดยพยายามขับขี่รถ
หลบหนี และมีหลายคร้ังที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในบทบัญญัติของกฎหมายจราจร 
ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด  หรือฝ่าฝืนกฎจราจรในกรณี
ดังกล่าว 

4.5  ในความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตร 43 (2) ข้อหา “เป็น
ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา” ข้อก าหนดในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี
ต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ ยังมีข้อโต้แย้งถึงอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ว่า
กระท าได้หรือไม่ หากผู้ต้องสงสัยที่มีอาการคล้ายเมาสุรา และไม่ยินยอมให้ตรวจ 
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 

4.6  ในชั้นเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวน ยังไม่มีความชัดเจน กรณีที่ผู้รับใบสั่ง
เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ จะถือว่าการเปรียบเทียบ เป็นการ
สอบสวนหรือไม่และจะต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีเด็กฯ  
หรือไม่ 

แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร 
ปัญหาการจราจร ถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนของสังคม  เนื่องด้วยทรัพยากรมนุษย์

เป็นสิ่งล้ าค่า ที่ไม่อาจตีค่าเป็นราคาได้ และไม่สามารถหาวัตถุสิ่งอ่ืนใดมาทดแทน หากต้องสูญเสีย
หรือช ารุดไปเพราะได้รับบาดเจ็บพิการ และประการส าคัญสิ่งที่ต้องสูญเสียไปนั้น เป็นความหวัง
ของผู้อ่ืนที่ตอ้งพึ่งพาอาศัยและด ารงอยู่ได้ด้วย แต่หากขาดหรือสูญเสียบุคคลนั้นไป อาจท าให้หลาย 
ๆชีวิตก็ต้องพลอยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และในที่สุดก็ต้องสูญสิ้นไปด้วย ฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาการจราจร จึงสมควรที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นล าดับต้น ๆ ของปัญหาทั้งปวง และได้
ส ารวจความคิดเห็นแล้ว พอที่จะสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร ดังนี ้

1.  ด้านการศึกษา 
1.1  รัฐบาล ควรจัดระบบการให้ความรู้ด้านการจราจร ครอบคลุมทุกชนชั้นทั้งภาค

ประชาชนทั่วไป และภาคนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะมีรถไว้ใน
ครอบครองและขับขี่รถหรือใช้รถ ควรจัดอบรมให้ได้รับความรู้เร่ืองกฎจราจร 
ก่อนได้รับใบอนุญาตหรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ ทุกประเภท ทุกกรณี 

1.2  ปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีวินัยจราจร สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ควบคุมการจราจร โดยอาจจะสอดแทรกความรู้ในการ
อบรมหรือการประชุมทุกเร่ือง 
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1.3  ก าหนดหน้าที่ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ไว้ในตัวบทกฎหมาย ให้มีหน้าที่เอา
ใจใส่รับผิดชอบต่อบุตรหลานหรือผู้อยู่ในปกครองดูแล  หากปล่อย ปละละเลยให้
บุตรหลานหรือผู้อยู่ในปกครองดูแล  กระท าผิดกฎหมาย บิดา-มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยและต้องมีผลอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4  ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรและ
เพิ่มวิทยฐานะให้เป็นบุคลากรที่น่าเชื่อถือของสังคม เช่น เพิ่มอัตราต าแหน่ง รอง
สารวัตรจราจรโดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ในสายงาน  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ด้านการจราจรตลอดจนเพิ่มสวัสดิการ  ค่าตอบแทนให้
เหมาะสม เพื่อจูงใจในการปฏิบัติ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.  ด้านการวางแผนระบบถนนและผังเมือง 
2.1  วางแผนปรับปรุงแก้ไขวิศวกรรมการทาง ขยายผิวการจราจร ตามความจ าเป็น

เร่งด่วน และที่ส าคัญต้องเป็นระบบโครงข่ายที่สามารถรองรับเชื่อมต่อกันได้กับ
ทุกเส้นทาง 

2.2  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวางแผนออกแบบ ก าหนดเส้นทาง หรือก่อสร้างถนน
ควรลงพื้นที่ ศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบอ่ืน ๆ ของชุมชน
ท้องถิ่นหรือการจัดท าประชาพิจารณ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลดี ผลเสีย ของ
การก่อสร้างถนน 

2.3 การก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามแบบ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ และการทดลองใช้ถนนให้เป็นที่แน่ชัดว่า ปลอดภัย 
และที่ส าคัญต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น การจัดท าถนนส าหรับรถ
ที่ใช้ในการเกษตร จัดท าสะพานหรือท่อระบายน้ า ที่ระบายน้ าได้ดีในจุดที่เป็นทาง
น้ าตามธรรมชาติ 

2.4  หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องคอยส ารวจเส้นทางถนน จุดที่เกิดอุบัติบ่อยและเกิดอุบัติเหตุ
ซ้ าซาก หลังจากนั้นให้รีบแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยโดยเร่งด่วน  โดยไม่ควร
ค านึงถึง งบประมาณว่ามากหรือน้อย 

2.5  การจัดท าเคร่ืองหมายจราจรพื้นทาง หรือเคร่ืองหมายจราจรบนทาง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต้องส ารวจและจัดท าให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัย  หากมีการช ารุด 
เสียหาย ต้องรีบเข้าไปด าเนินการแก้ไขในทันทีและทุกเวลา โดยมิพักต้องรอเวลา
หรือผู้เกี่ยวข้อง 
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3.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.1  รัฐ ต้องควบคุมสินค้าเกี่ยวกับรถ  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การซื้อ-ขายการ

ครอบครองเป็นเจ้าของไว้ให้ชัดเจน เช่น การเข้ารับการอบรมก่อนเป็นเจ้าของรถ, 
หนึ่งครอบครัวไม่ควรครอบครองรถเกิน 2 คัน ยกเว้นมีไว้เพื่อประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3.2  รัฐ ควรจัดการวางแผนและลงทุนในการบริการสังคมในระบบขนส่งมวลชนหรือ
ขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และสร้างกระแสปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่ง มากกว่ารถส่วนตัว 

3.3  รัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจร 
4.  การบังคับใช้กฎหมาย 

4.1  กฎหมายจราจร ปัจจุบัน เป็นสิ่งจ าเป็นของประชาชนที่ต้องรู้ ฉะนั้น ควรบรรจุลง
ในหลักสูตรการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ตามความเหมาะสม
ของวัย 

4.2  แก้ไขบทก าหนดโทษ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมาย
อันเกี่ยวกับรถ ในกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียวให้สูงขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและค่าเงินบาท 

4.3  กระบวนการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม  ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พิจารณาจากคดีอุบัติเหตุจราจร ที่ขับขี่รถด้วยความประมาทบางกรณี เช่น ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรสีแดง ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจร และขับขี่รถขณะเมาสุรา เป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บ ให้เป็น “คดีอาชญากรรม” เปลี่ยนจาก 
“ประมาท” เป็น “เจตนาย่อมเล็งเห็นผล” 

4.4  แก้ไขข้อกฎหมาย บางมาตราให้ชัดเจน และให้อ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ เช่น กรณีการปฏิบัติและความผิดของผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนกฎ
จราจรแล้วมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีการจับกุม  ให้ อ านาจแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้ต้องสงสัยว่าขับขี่รถในขณะเมาสุรา โดย
ไม่มีเงื่อนไข หากขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้มีบท
ก าหนดโทษไว้เสมือนข้อกล่าวหา “ขับขี่รถขณะเมาสุรา” ฯลฯ 

5.  ด้านการบริหารจัดการ 
5.1  จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจราจรเป็นสัดส่วน โดยรวมงานที่เกี่ยวข้อง

กับการจราจร ทั้งระบบไว้ในหน่วยงานเดียว เพื่อให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการ 
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5.2  จัดตั้งศาลจราจร เพื่อพิจารณาคดีจราจรโดยเฉพาะ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปโดยโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

 
2.5   ทฤษฎีด้านทัศนคติ 

ความหมายของทัศนคติ 
 ทัศนคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง 
ปฏิกิริยา และกระท าต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน การที่จะรู้ถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ต้องใช้วิธีแปลความหมายของ   การ
แสดงออก (รุ่งนภา, 2536) 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดทัศนคติ 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติมีที่มาจากประสบการณ์และค่านิยม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (ไพบูลย์ 
อ้างโดยวีระพลและเฉลียว, 2538) 
 1.  ประสบการณ์ (Experience) การที่บุคคลได้พบเห็นคุ้นเคยหรือทดลองสิ่งใดนับเป็น

ประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) และการที่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน
เกี่ยวกับเร่ืองใดนับเป็นประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience)  

 2.  ค่านิยม (Value) แต่ละบุคคลมีค่านิยมและการตัดสินค่านิยมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาวะการณ์ของสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทั้งประสบการณ์และค่านิยมท าให้
แต่ละบุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกันไป 

ลักษณะของทัศนคติ 
 ลักษณะส าคัญของทัศนคติมี 4 ประการ คือ (ทิตยา อ้างโดยรุ่งนภา, 2536) 

1. ทัศนคติเป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 

2. ทัศนคติจะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยน-
แปลง 

3. ทัศนคติเป็นตัวแปรแฝงที่น าไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับความรู้สึกนึก
คิด ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรู้สึก 
ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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4. ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะท าให้บุคคลประเมินผลและเลือกสิ่งใด-สิ่ง
หนึ่ง ซึ่งหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งลักษณะของทัศนคติเป็น 5 ลักษณะ คือ (วีระพล และเฉลียว, 2538) 
1. ทิศทาง (Direction) ทัศนคติจะมีทิศทางที่แสดงต่อสิ่งนั้น ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี-ไม่ดี 

ชอบ-ไม่ชอบ เป็นทัศนคติในทางบวกหรือลบในสิ่งนั้น 
2. ปริมาณ (Magnitude) คือปริมาณของการชอบ-ไม่ชอบ ว่ามีความมากน้อย หรือความ-

รุนแรงมากเพียงใด 
3. ความเข้ม (Intensity) ได้แก่ ลักษณะอื่น ๆ ของทัศนคติเข้ามาประกอบ เช่น ความมั่นใจ 

ความส าคัญของสิ่งนั้น ๆ จะมามีส่วนด้วย ท าให้เกิดความเข้มข้น เช่น ทัศนคติที่มีต่อ
ญาติพี่น้องของตนย่อมเข้มข้นกว่าทัศนคติต่อคนอ่ืน 

4. ความตรงข้าม (Ambivalence) ในบางคร้ังทัศนคติมีลักษณะก้ ากึ่งกัน คือมีทั้งชอบและ
ไม่ชอบพอ ๆ กัน เรียกว่ามีความรู้สึกตรงข้ามเท่ากัน ซึ่งจะท าให้เกิดความขัดแย้งในใจ
ขึ้น 

5. ความเด่น (Salience) คือความพร้อมที่จะแสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คนที่นับ
ถือศาสนาหนึ่ง ถ้ามีคนในศาสนาอ่ืนมาว่าศาสนาตนเองไม่ดี คนนั้นจะมีปฏิกิริยา
โต้ตอบทันที 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
 องค์ประกอบของทัศนคติแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (ทิตยา อ้างโดยรุ่งนภา, 2536) 

1. ส่วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่วนนี้เป็นเร่ืองของการใช้เหตุผล
ของบุคคลในการจ าแนกแยกแยะความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่อง ผลได้ผลเสีย 
กล่าวคือ การที่บุคคลจะสามารถน าเอาคุณค่าทางสังคมที่ได้รับจากการอบรมสั่งสอน
และถ่ายทอดมาใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการที่ตนจะประเมิน
ข้อแตกต่างระหว่างส่วนนี้กับความรู้สึกคือการพิจารณาของบุคคลในส่วนที่จะมี
ลักษณะปลอดภัยจากอารมณ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อ
ของบุคคล 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรู้สึกที่ชอบ ไม่ชอบ 
รักหรือเกลียดหรือกลัว ซึ่งเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 

3. ส่วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มอันที่จะมี 
พฤติกรรม (Action tendency) แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
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กับส่วนของความรู้สึก ตลอดจนส่วนของสติและเหตุผล ส่วนของแบบพฤติกรรมนี้จะ
เป็นส่วนที่บุคคลพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

การวัดทัศนคติ 
 การวัดทัศนคติเป็นการวัดภาวะโน้มเอียงในการจะแสดงออก ไม่ใช่เป็นการกระท า แต่เป็น
ความรู้สึก ซึ่งมีลักษณะอัตนัย (Subjective) บุคคลอาจไม่ให้ข้อเท็จจริงด้วยความจริงใจ เพราะ เห็น
ว่าเป็นเร่ืองส่วนตัว และการแสดงออกต่อสิ่งใดนั้นไม่ว่าเป็นรูปวาจาหรือการเขียน บุคคลมักจะ
ไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณ์ทางสังคมคือ ตามปกติวิสัย ตามค่านิยม ตามการ
ยอมรับและการไม่ยอมรับ และการเห็นชอบหรือไม่ชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคม (รุ่งนภา, 2536) 
 ดังนั้น จึงยังไม่มีผู้ใดค้นพบวิธีการที่จะวัดทัศนคติหรือท่าทีความรู้สึกของบุคคลโดยตรง
อันจะเป็นดรรชนีที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน นอกจากเพียงการวัดทัศนคติจาก
การบันทึกค าพูด และพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างค าพูดของบุคคลนั้นกับทัศนคติ ซึ่งผู้ท าการ
วัดสามารถมองเห็นและเป็นเพียงการคาดประมาณ (Estmate) ทัศนคติของบุคคลนั้นเท่านั้น 
 การวัดทัศนคติที่ปฏิบัติกันในปัจจุบันมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  

1. การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีการกระท าได้ยากและผลลัพธ์ไม่อาจให้ความ
มั่นใจได้ว่าจะถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องมาจากการแสดงออกของบุคคลเป็นอากัปกริยานั้นอาจ
ไม่สะท้อนหรือส่อให้เราทราบถึงทัศนคติที่แท้จริงของเขาได้ 

2. วิธีการรายงานด้วยค าพูด (Verbal Report) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionaire) และ/
หรือการสัมภาษณ์ (Interview) ที่มีลักษณะแบบปรนัย (Objective) 

3. วิธีแปลความ (Interpretive Method) เป็นวิธีหาทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย โดยที่  ผู้
ถูกถามมักไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์ของผู้ท าการศึกษาไม่ระแวงสงสัยหรือรู้สึกหวั่นเกรงที่
จะตอบ      ค าถามหรือแสดงความรู้สึกนึกคิด และไม่ถูกจ ากัดในการตอบ ทั้งในด้าน
เวลาและขอบเขตของ  เนื้อหา เป็นวิธีที่สามารถวัดทัศนคติของบุคคลได้ชัดเจน 
ละเอียด ถูกต้องที่สุด แต่มีข้อจ ากัดอยู่ที่ว่า ต้องใช้ผู้ศึกษาที่มีความสามารถ มีความ
ช านาญทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งและใช้เวลามาก จึง เหมาะส าหรับใช้กับคนจ านวนน้อย 

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมการวัดทัศนคติว่ามีอยู่ 4 วิธี คือ (บุญธรรม อ้างโดยวีระพลและ
เฉลียว, 2538) 

1. มาตรการวัดแบบของเธอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) ก าหนดโครงสร้าง น า    
ข้อความไปตัดสิน และแจกแจงความถี่ ความถี่สะสม หาความแปรปรวน แล้วน าแบบ
วัดชุดเดิมให้คัดเลือกอีกคร้ัง 
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2. มาตรวัดแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) เป็นการวัดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางกว่าแบบ   
อ่ืน ๆ และสามารถวัดได้เกือบทุกเร่ือง และยังมีความเที่ยงตรงสูงกว่าแบบอ่ืนอีกด้วย 
แต่ละมาตรวัดห่างเท่ากันเป็น 0 1 2 3 4 เป็น positive หรือ negative 

3. มาตรวัดแบบของกัตต์แมน (Guttman Scale) มิใช่วิธีสร้างและพัฒนาทัศนคติ แต่เป็น
วิธีประเมินหรือวิเคราะห์มาตราส่วน 

4. มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood’s Scale) ใช้วัดทัศนคติและวัดบุคลิกภาพ ความคิดเห็น 
ความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ โดยแยกความแตกต่างของมโนทัศน์ 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ร.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ ครองชนม์ (2544) ศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวก

นิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ทัศนคติการใช้
หมวกนิรภัยของประชาชนในเขตเทศบาลบางละมุงจะแตกต่างกันตามอายุกับการศึกษา และอาชีพ 
หมายความว่าคนที่มีอายุมาก การศึกษาสูง และมีอาชีพอิสระจะเห็นด้วยกับการสวมหมวกนิรภัย
มากกว่าคนที่มีอายุน้อย การศึกษาต่ าและอาชีพอ่ืน ผลการศึกษาพฤติกรรมระหว่างพฤติกรรมและ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยหรือไม่สวม ราคาของหมวกนิรภัย
ที่สวมและวิธีการสวมหมวกนิรภัยแตกต่างกันตามทัศนคติที่มีต่อการสวมหมวกนิรภัย  
 นิรันดร์ ชวนชื่น  (2539) ศึกษาวิจัย เร่ือง ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ เกี่ยวกับมูลเหตุที่ท าให้
ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ ไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ลักษณะประเภทของ
การบริการขนส่งสาธารณะ ที่ชาวเมืองเชียงใหม่ต้องการและพึงพอใจ  
     ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1.  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การมีรถ
ส่วนตัว จ านวนรถส่วนตัวที่มี มีผลต่อทัศนคติบริการในระบบการขนส่งสาธารณะ 

2.  ทัศนคติในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังให้ความนิยมต่อระบบการขนส่ง
สาธารณะ (รถโดยสารประจ าทาง รถสองแถว) 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในเขตเมืองเชียงใหม่เพียงร้อยละ 15.4 
และผู้มีทัศนคติต่อบริการขนส่งสาธารณะในทางบวก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อย 
และมีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาลงมา 

4.  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทางราชควรเข้าไป ควบคุม ดูแล ให้การสนับสนุน การ
บริการในระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 



22 

5.  ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง รถสองแถว มีปัญหาและอุปสรรคใน
การปรับปรุงและพัฒนา เพราะการประกอบการประสบกับการขาดทุน 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ประกอบการขนส่ง เห็นว่า สิ่งที่ส่งเสริมให้มีการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ เช่น ป้ายหยุดรถรับ-ส่ง ศาลาที่พักผู้โดยสาร มีไม่เพียงพอ และขาด
การส ารวจความต้องการ การประชาสัมพันธ์ที่ดี 

7.  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ควรมีการจัดรถบริการนักเรียนเป็นการเฉพาะ และมีความ
คาดหวังว่า ทางราชการจะร่วมมือกับเอกชน ปรับปรุง พัฒนา การจัดการขนส่ง
สาธารณะ และควรจัดให้มีการบริการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการ
เดินทางและปัญหาการจราจร ดังเช่น เมืองใหญ่ในประเทศที่เจริญแล้ว 

8.  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ความต้องการมีรถส่วนตัว มิได้ขึ้นอยู่กับบริการการขนส่ง
สาธารณะจะดีหรือไม่ การมีบริการขนส่งสาธารณะในลักษณะที่ต้องการและพึงพอใจ 
จะเป็นเหตุให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย และตัดปัญหา
เร่ืองที่จอดรถส่วนตัวในเมือง 

วิเชียร มุริจันทร์ (2541, หน้า 92-99) ได้ศึกษาถึงภูมิหลังของผู้ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ พบว่าสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่เพศชายจะประสบ
อุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิง ผู้ขับขี่ที่มีการศึกษาต่ าจะประสบอุบัติเหตุจราจรมากกว่าผู้มี
การศึกษาระดับสูง ผู้ขับขี่ที่มีรายได้น้อยจะประสบอุบัติเหตุมากกว่าผู้ขับขี่มีรายได้สูงและผู้ขับขี่ที่มี 
ประสบการณ์ในการขับขี่น้อย จะประสบอุบัติเหตุจราจรมากกว่าผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการขับ
ขี่มาก 

ชูศักดิ์ หทัยธรรมและสรชัย หล่ าสาคร (2543) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอุบัติเหตุในนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 77.40 มีประสบการณ์ในการได้รับ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เฉลี่ย 1.9 คร้ัง เพศชาย มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพศ
หญิง ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่า 2 เท่า  ของเพศหญิงและมีอายุมากกว่า 19 ปี นักศึกษาที่มีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า และประสบการณ์การขับขี่
รถจักรยานยนต์ เท่ากับหรือมากกว่า 2 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเช่นกัน ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรต่ ากว่าเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
จราจร รวมทั้งการสวมหมวกนิรภัยไม่ถูกต้องมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน 
  



23 

2.7  สภาพท่ัวไปของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มี

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนทางหลวง 202 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ส านักงานอยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ด้านหลังของส านักงานติดกับโรงเรียน
เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับสนามกีฬากลางอ าเภอบัวใหญ่ และหมู่บ้านดี
พร้อม ด้านทิศใต้อยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างโรงงานอะไหล่ยนต์บัวใหญ่   มีพื้นที่ 10.626 ตาราง
กิโลเมตร  

2.7.1 อาณาเขต 
   

 
 

รูปที่ 2.4 อาณาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

 ที่มา :  สถาบันพัฒนาเมืองนครราชสีมา 
 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านน้ าอ้อม บ้านโคกป่าตอง บ้านสวนผัก อบต.บัวใหญ่  
- ทิศใต ้  ติดต่อกับ ทุ่งนาบ้านหัวหนอง อบต.บัวใหญ่ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วย บ้านดอนฆ่าเสือ ทุ่งนา อบต.กุดจอก  
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองแวง บ้านหันน้อย ทุ่งนา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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ประชากร 
 จ านวนประชากร มีทั้งสิ้น 14,336 คน เป็นชาย 6,944 คน เป็นหญิง 7,392 คน (ข้อมูล
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ณ วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556) 
 การปกครอง 
การปกครองของเทศบาลเมืองบัวใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น  24  ชุมชน  ดังนี ้

-  ชุมชนเมืองทอง 
-  ชุมชนหนองขาม 
-  ชุมชนตะคร้อ 
-  ชุมชนบ้านงาน 
-  ชุมชนปทุมวิลัย 
-  ชุมชนตลาดน้อย 
-  ชุมชนโนนส าราญ 
-  ชุมชนเทพพิทักษ์ 
-  ชุมชนตลาดเช้า 
-  ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
-  ชุมชนถนนรถไฟ 
-  ชุมชนดอนขุนสนิท 
-  ชุมชนโนนใบบัว 
-  ชุมชนหัวหนอง 
-  ชุมชนตลาดเก่า 
-  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ 
-  ชุมชนหัวหนองพัฒนา 
-  ชุมชนหนองม่วง 
-  ชุมชนบัวใหญ่ 
-  ชุมชนโคกสูงตะวันออก 
-  ชุมชนโคกสูงเหนือ 
-  ชุมชนทุ่งสว่าง 
-  ชุมชนนาเจริญ 
-  ชุมชนตระกูลสุข 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินโครงงาน 

 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ทางหลวงชนบท
อย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวั ดนครราชสีมา โดยมี
รายละเอียดจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี ้

3.1  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3.2  ประชากรเป้าหมาย 
3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.5  เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ใช้
ทางหลวงชนบทที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ทางหลวงชนบทในเขต
เทศบาลเมอืงบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 
3.2  ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ านวน 14,336 คน จาก 24 ชุมชน 
 
3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 ในการวิจัยในคร้ังนี้มีขนาดของประชากรที่มาก  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการ
สุ่มโดยใช้วิธีของ Taro Yamane  เพื่อหา จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม ตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 
0.05 ตามสูตร  
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n    =  
 

     
 

โดยที่  n  =  จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
e  =  ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

แทนค่าสูตร    n    = 
      

        (    ) 
  =  389.96 หรือ 390 คน 

 
เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม  ประชากร

เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก  ตัวอย่าง จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจาย กลุ่มตัวอย่าง
ให้ครอบคลุมทั่วเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และไม่ให้มี การกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมาก
เกินไป 
 

3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 

Random Sampling) เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชุมชน ไม่น้อยกว่า 390 คน ดังตารางที่ 
3.1  
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามชุมชนที่อยู่อาศัยที่สุ่มได้ 

ชุมชน จ านวนประชากร(คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

เมืองทอง 567 3.96 15 
หนองขาม 562 3.92 15 
ตะคร้อ 590 4.12 16 
บ้านงาน 535 3.73 14 
ปทุมวิลัย 622 4.34 17 
ตลาดน้อย 578 4.03 16 
โนนส าราญ 605 4.22 16 
เทพพิทักษ์ 564 3.93 15 
ตลาดเช้า 589 4.11 16 
ตลาดน้อยพัฒนา 504 3.52 14 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 
ชุมชน จ านวนประชากร(คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

ถนนรถไฟ 657 4.58 18 
ดอนขุนสนิท 543 3.79 15 
โนนใบบัว 645 4.50 18 
หัวหนอง 610 4.26 17 
ตลาดเก่า 524 3.66 14 
ป่าช้าไก่สันติรัตน์ 549 3.83 15 
หัวหนองพัฒนา 623 4.35 17 
หนองม่วง 596 4.16 16 
บัวใหญ ่ 566 3.95 15 
โคกสูงตะวันออก 638 4.45 17 
โคกสูงเหนือ 589 4.11 16 
ทุ่งสว่าง 678 4.73 18 
นาเจริญ 682 4.76 19 
ตระกูลสุข 720 5.02 20 

รวม 14,336 100 390 

 
3.5  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดย

การศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกด้านต่างๆได้แก่ ป้ายจราจร 
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง เคร่ืองหมายน าทาง ราวกั้นอันตราย  เรขาคณิตของทาง  ไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณไฟกระพริบ   สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับ
คนเดินเท้า  จุดตัดทางรถไฟ (เสมอระดับ, เคร่ืองกั้น)โดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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มากที่สุด  5 คะแนน 
มาก    4 คะแนน 
ปานกลาง  3 คะแนน 
น้อย   2 คะแนน 
ควรปรับปรุง  1 คะแนน 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  ปัญหา อุปสรรค ในการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขต

พื้นที่เทศบาเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ท าด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน า

แบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดย เสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อ (Content Validity) และความเหมาะสมถูกต้อง
ด้านภาษา เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

3.5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม

โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 390 คน 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลทาง

สถิติที่รวบรวมจากเทศบาเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อ
ศึกษาทัศนคติต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

3.6.2  การประเมินผล 
ส าหรับข้อมูลระดับทัศนคติ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติเป็นรายกลุ่ม โดยก าหนด

เกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 ระดับ การ
ก าหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ าสุดคือ 1 
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ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 – 1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง = 4 / 5 = 
0.8 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี ้

5.00 - 4.21 หมายถึง  มีทัศนคติในระดับมากที่สุด 
4.20 - 3.41  หมายถึง  มีทัศนคติในระดับมาก 
3.40 - 2.61  หมายถึง  มีทัศนคติในระดับที่ปานกลาง 
2.60 - 1.81 หมายถึง  มีทัศนคติในระดับน้อย 
1.80 - 1.00  หมายถึง  มีทัศนคติในระดับน้อยที่สุด 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  จ านวน 390 ฉบับ ได้กลับคืนมา 390  ฉบับ 
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้ง 390 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้

ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
n  แทน  จ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมายของ  

    แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 P - value แทน ค่าสถิติแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  *            แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2  ทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอ

 บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
4.3  ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 

ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิก อาชีพ และรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย เหตุผลที่ใช้
เส้นทาง ชนิดยานพาหนะและช่วงเวลา  รายละเอียดดังนี ้

เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 52.1 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชายมีอยู่ร้อยละ 47.9 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.1 
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ชาย 
47.9% 

หญิง 
52.1% 

ต ่ำกว่ำ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปี ข้ึนไป 

7.7 

28.5 
26.7 

18.5 
18.7 

 
  
 
 

 
 

 
 รูปที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
อายุ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 
อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.7 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอายุต่ า
กว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.7 ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
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ศาสนาพุทธ 
93.8% 

ศาสนาคริสต์ 
4.6% 

ศาสนาอิสลาม 
1.5% 

24.6 

     

        
    

    

ศาสนา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 93.8 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.6 นับถือศาสนาคริสต์และร้อยละ 1.5 นับถือศาสนา
อิสลาม  ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.3  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
 

สถานภาพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน

ใหญ่ร้อยละ55.4 สมรสอยู่กัน ร้อยละ 24.6 โสด ร้อยละ 5.6 สมรสแยกกันอยู่และอยู่ด้วยกันโดยไม่
สมรส  ร้อยละ 5.4 หม้ายหย่าร้าง และร้อยละ 3.3 หม้ายคู่สมรสเสียชีวิต  ดังแสดงรายละเอียดในรูป
ที่ 4.4  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
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36.9 

44.4 

8.7 8.5 

1.5 

การศึกษา 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 44.4 จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช. ร้อยละ 36.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
8.7  จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา  ร้อยละ 8.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 
1.5  จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.5  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
จ านวนสมาชิก 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 43.6 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ร้อยละ 35.4 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 
คน ร้อยละ 12.6 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน ร้อยละ 5.6  มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 7-
8 คน และร้อยละ 2.8 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 9 คนขึ้นไ ป ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.6  
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31.5 

26.4 

19.7 
22.3 

1-2 คน 3-4 คน 5-6 คน 7-8 คน 9 คนขึ้นไป 

35.4 

43.6 

12.6 

5.6 
2.8 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน     

 ครอบครัว 
 

อาชีพ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 31.5 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.4 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 22.3 มีอาชีพท านา/ท าสวน  
และร้อยละ 19.7 มีอาชีพเป็นข้าราชการ ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.7  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
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น้อยกว่ำ 5,000 5,000-10,000 10,000-15,000 15,000 ข้นไป 

11.8 

48.7 

19.7 19.7 

บ้านเช่า 
14.4% 

บ้านตนเอง 
77.4% 

บ้านพัก
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

8.2% 

 รายได้ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 48.7 มีรายได้ระหว่าง 5000-10,000 บาท ร้อยละ 19.7 มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 
และ15,000 ขึ้นไป คือมีเท่ากันอยู่ 2 ช่วง และที่น้อยที่สุดร้อยละ 11.8 มีรายได้น้อยกว่า 5,000  บาท  
ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.4 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่

ร้อยละ 77.4 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 14.4 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า และ
ร้อยละ 8.2 ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.4  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย     

รูปที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
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ติดต่อส่ือสารใน
หมู่บ้าน 
23.3% 

ติดต่อส่ือสารนอก
หมู่บ้าน 
43.6% 

ประกอบอาชีพ 
33.1% 

เหตุผลท่ีใช้เส้นทาง 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 43.6 ใช้เส้นทางในการติดต่อสื่อสารภายนอกหมู่บ้าน รองลงมาร้อยละ 33.1ใช้เส้นทาง
ในการประกอบอาชีพ และที่น้อยที่สุด ร้อยละ 23.3 ใช้เส้นทางในการติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน  
ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
รูปที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลที่ใช้เส้นทาง 
  
 ชนิดของยานพาหนะ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 46.4 ใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรและติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 44.9 ใช้รถยนต์ในการสัญจร
และติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 6.7 ใช้บรรทุกในสัญจรและติดต่อสื่อสาร และร้อยละ 2.1 ใช้ยานพาหะ
นะอื่น ๆในการสัญจรและติดต่อสื่อสาร ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.4 
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จักรยำนยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก อื นๆ 

46.4 
 44.9 

 6.7 

2.1 

58.7 

22.3 

4.9 

12.6 

1.5 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.11 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลที่ใช้เส้นทาง 
 
 ช่วงเวลา 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 58.7 ใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ 07.00-08.00 น. และ 15.00-16.00 น. รองลงมาร้อยละ 
22.3 ใช้ถนนในตอนเช้า ร้อยละ 12.6 ใช้ในตอนเย็น ร้อยละ 4.9 ใช้ถนนในตอนบ่าย และน้อยที่สุด
ร้อยละ 1.5 ใช้ถนนในตอนกลางคืน ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 4.4  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาการใช้ถนน 
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4.2  ทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา  

 การประเมินทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัว
ใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาในคร้ังนี้ประเมินทัศนคติโดยภาพรวมจ าแนกตามรายข้อ
ค าถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ได้แก่ ป้ายจราจร, 
เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง, เคร่ืองหมายน าทาง, ราวกั้นอันตราย/ก าแพงคอนกรีต เรขาคณิตของ
โค้ง. ไฟฟ้าแสงสว่าง, ไฟกระพริบ, สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับคนเดินเท้าเดินข้าม
ถนน,  จุดตัดทางรถไฟ ซึ่งผลการประเมินน าเสนอได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 ค่าร้อยละของระดับทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ าแนก
เป็นรายข้อค าถาม 

รายการประเมิน 
ร้อยละของระดับคะแนนความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.  ป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด,ป้ายทางโค้ง,ป้ายสี่แยก,ป้าย
สามแยก,ป้ายโรงเรียน,ป้ายเขตชุมชน,ป้ายทางแคบ,ป้าย
สะพานแคบ, 

     

1.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 7.2 45.6 38.7 6.2 2.3 
1.2 ชนิดและข้อความของป้ายจราจรมีความเหมาะสมกับ
งาน 

5.6 51.0 36.7 4.4 2.3 

1.3 การมองเห็นป้ายจราจรและไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังการ
มองเห็น 

5.6 46.7 36.4 10.5 0.8 

1.4 ความครบถ้วนของป้ายจราจรและความจ าเป็น 4.9 37.4 46.2 9.2 2.3 

2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เส้นแบ่งช่องทางจราจร 
ทางม้าลาย 

     

2.1 ต าแหน่งของเคร่ืองหมายจราจรมีความเหมาะสม เช่น
เห็นได้ชัดเจนในระยะไกล 

5.6 47.7 35.4 9.0 2.3 

2.2 ความถูกต้องของเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 5.6 42.6 40.8 9.5 1.5 
2.3 มี Rubber  Strip อยู่บนผิวถนนเพื่อเตือนขับขี่ให้ระวัง
ทางโค้งข้างหน้า 

4.9 40.5 42.6 9.5 2.6 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ร้อยละของระดับคะแนนความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3. เครื่องหมายน าทาง (หลักน าทาง, ปุ่มสะท้อนแสง)      
3.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน/สีที่ใช้
ถูกต้อง 

7.4 42.6 41.5 5.6 2.8 

3.2 ระยะห่างที่ติดหลักน าโค้งตั้งเป็นไปตามข้อก าหนด 
คือ 5-15 เมตร และมีความเพียงพอ 

5.4 49.7 35.6 6.9 2.3 

3.3 สามารถสะท้อนแสงได้ดีและมองเห็นได้ชัดเจนใน
เวลากลางคืน 

6.9 41.8 39.2 10.3 1.8 

4. ราวกันอันตราย/ก าแพงคอนกรีต       
4.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมในการป้องกัน
อันตรายแก่ผู้ใช้ทาง 

4.6 46.7 36.7 8.5 3.6 

4.2 ความครบถ้วนของการติดต้ัง เช่นมีราวกันตกเพื่อกั้น
ยานพาหนะตกออกนอกเส้นทาง 

4.9 46.9 36.4 7.9 3.8 

5.เรขาคณิตของโค้ง      

5.1 การออกแบบรัศมีความโค้ง 3.6 37.2 48.2 8.2 2.8 

5.2 การยกโค้งเพื่อขับขี่อย่างความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง 2.8 39.5 45.1 9.5 3.1 

5.3 การขยายโค้งเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง 2.8 35.1 48.7 9.7 3.6 

6. ไฟฟ้าแสงสว่าง      
6.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและเหมาะสม 2.3 42.3 41.8 11.5 2.1 
6.2 ระดับของแสงสว่างเพียงพอ 3.3 41.0 39.0 12.6 4.1 
7. สัญญาณไฟกระพริบ      
7.1 ต าแหน่งของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม/
มองเห็นได้ชัดเจน 

4.4 39.7 42.6 11.3 2.1 

7.2 สีสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม 3.6 42.3 39.5 13.1 1.5 
7.3จ านวนของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม 4.1 35.4 45.6 12.8 2.1 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ร้อยละของระดับคะแนนความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับคนเดินเท้า 
คนเดินข้ามถนน 

     

8.1 ต าแหน่งของทางข้ามมีความเหมาะสม/มองเห็นได้
ชัดเจน 

4.1 48.5 32.6 11.0 3.8 

8.2 ความกว้างของทางเดิน/ทางเท้าเพียงพอกับปริมาณคน
เดินเท้า 

4.9 46.4 34.6 8.7 5.4 

9. จุดตัดทางรถไฟ (เสมอระดับ, เครื่องกั้น)      

9.1 พื้นถนนกับทางรถไฟอยู่ในระดับเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน 

4.1 39.0 46.9 7.2 2.8 

9.2 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เคร่ือง
กั้น ไฟกระพริบเตือน มีอย่างเพียงพอ 

4.1 42.6 39.7 10.3 3.3 

ภาพรวม 2.71 9.31 40.44 42.84 4.70 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าค่าร้อยละของระดับทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
จ าแนกเป็นรายข้อค าถาม โดยภาพรวมร้อยละของคะแนนความเหมาะสมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับความเหมาะสมอยู่ที่ “2 คะแนน”  คิดเป็นร้อยละ 41.28 รองลงมาคะแนน
ระดับความเหมาะสม “3 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 38.51 คะแนนระดับความเหมาะสม “4 คะแนน 
“คิดเป็นร้อยละ 8.92 คะแนนระดับความเหมาะสม “1 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 4.49 และคะแนน
ระดับความเหมาะสม “5 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 2.61 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่าง
ปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ จ าแนกเป็นรายข้อค าถาม 

รายการประเมิน   S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1.  ป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด,ป้ายทางโค้ง,ป้ายสี่แยก,ป้ายสามแยก,
ป้ายโรงเรียน,ป้ายเขตชุมชน,ป้ายทางแคบ,ป้ายสะพานแคบ, 

   

1.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 3.49 0.81 มาก 
1.2 ชนิดและข้อความของป้ายจราจรมีความเหมาะสมกับงาน 3.53 0.76 มาก 
1.3 การมองเห็นป้ายจราจรและไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังการมองเห็น 3.45 0.78 มาก 
1.4 ความครบถ้วนของป้ายจราจรและความจ าเป็น 3.33 0.80 ปานกลาง 
2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เส้นแบ่งช่องทางจราจร ทางม้า
ลาย 

   

2.1 ต าแหน่งของเคร่ืองหมายจราจรมีความเหมาะสม เช่นเห็นได้
ชัดเจนในระยะไกล 

3.45 0.82 มาก 

2.2 ความถูกต้องของเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 3.41 0.79 มาก 
2.3 มี Rubber  Strip อยู่บนผิวถนนเพื่อเตือนขับขี่ให้ระวังทางโค้ง
ข้างหน้า 

3.35 0.81 ปานกลาง 

3. เครื่องหมายน าทาง (หลักน าทาง, ปุ่มสะท้อนแสง)    
3.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน/สีที่ใช้ถูกต้อง 3.46 0.82 มาก 
3.2 ระยะห่างที่ติดหลักน าโค้งตั้งเป็นไปตามข้อก าหนด คือ 5-15 
เมตร และมีความเพียงพอ 

3.48 0.79 มาก 

3.3 สามารถสะท้อนแสงได้ดีและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน 

3.41 0.83 มาก 

4.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันอันตรายแก่
ผู้ใช้ทาง 

3.40 0.84 
ปาน
กลาง 

4.2 ความครบถ้วนของการติดต้ัง เช่นมีราวกันตกเพื่อกั้น
ยานพาหนะตกออกนอกเส้นทาง 

3.41 0.84 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

รายการประเมิน   S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

5.เรขาคณิตของโค้ง    
5.1 การออกแบบรัศมีความโค้ง 3.30 0.78 ปานกลาง 
5.2 การยกโค้งเพื่อขับขี่อย่างความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง 3.29 0.80 ปานกลาง 
5.3 การขยายโค้งเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง 3.23 0.80 ปานกลาง 
6. ไฟฟ้าแสงสว่าง    
6.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและเหมาะสม 3.31 0.78 ปานกลาง 
6.2 ระดับของแสงสว่างเพียงพอ 3.26 0.87 ปานกลาง 
7. สัญญาณไฟกระพริบ    
7.1 ต าแหน่งของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม/มองเห็น
ได้ชัดเจน 

3.33 0.81 ปานกลาง 

7.2 สีสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม 3.33 0.80 ปานกลาง 
7.3 จ านวนของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม 3.26 0.81 ปานกลาง 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับคนเดินเท้า คนเดิน
ข้ามถนน 

   

8.1 ต าแหน่งของทางข้ามมีความเหมาะสม/มองเห็นได้ชัดเจน 3.37 0.87 ปานกลาง 
8.2 ความกว้างของทางเดิน/ทางเท้าเพียงพอกับปริมาณคนเดินเท้า 3.36 0.91 ปานกลาง 
9. จุดตัดทางรถไฟ (เสมอระดับ, เครื่องกั้น)    
9.1 พื้นถนนกับทางรถไฟอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 3.34 0.78 ปานกลาง 
9.2 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เคร่ืองกั้น ไฟ
กระพริบเตือน มีอย่างเพียงพอ 

3.33 0.84 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.36 0.81 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัย

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
จ าแนกเป็นรายข้อค าถาม โดยภาพรวมระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ “มาก” ดังนี ้



43 

ชนิดและข้อความของป้ายจราจรมีความเหมาะสมกับงาน (3.53)  ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสม
กับการใช้งานและระยะห่างที่ติดหลักน าโค้งตั้งเป็นไปตามข้อก าหนด คือ 5 -15 เมตร และมีความ
เพียงพอ (3.48) ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน/สีที่ใช้ถูกต้อง (3.46) การมองเห็น
ป้ายจราจรและไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังการมองเห็นและต าแหน่งของเคร่ืองหมายจราจรมีความ
เหมาะสม เช่นเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล (3.45) ความถูกต้องของเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง , 
สามารถสะท้อนแสงได้ดีและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนและความครบถ้วนของการติดตั้ง  
เช่นมีราวกันตกเพื่อกั้นยานพาหนะตกออกนอกเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ  (3.41) ความ
เหมาะสมในการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จ าแนกเป็นรายข้อค าถาม โดยภาพรวมระดับ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ดังนี้ ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมในการป้องกัน
อันตรายแก่ผู้ใช้ทาง (3.40) ต าแหน่งของทางข้ามมีความเหมาะสม/มองเห็นได้ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (3.37) ความกว้างของทางเดิน/ทางเท้าเพียงพอกับปริมาณคนเดินเท้า (3.36)  มี Rubber  Strip 
อยู่บนผิวถนนเพื่อเตือนขับขี่ให้ระวังทางโค้งข้างหน้า (3.35) พื้นถนนกับทางรถไฟอยู่ในระดับ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (3.34) ความครบถ้วนของป้ายจราจรและความจ าเป็น, ต าแหน่งของ
สัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม/มองเห็นได้ชัดเจน, สีสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เคร่ืองกั้น ไฟกระพริบเตือน  มีอย่างเพียงพอ       
(3.33)  ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและเหมาะสม (3.31) การออกแบบรัศมีความโค้ง (3.30) การยกโค้ง
เพื่อขับขี่อย่างความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง (3.29) และการขยายโค้งเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง
(3.23) 
 
4.3  ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

การประเมินระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนโดยภาพรวม
จ าแนกตามรายข้อค าถาม 
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ตารางที่ 4.3 ค่าร้อยละของระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนโดย  
ภาพรวมจ าแนกตามรายข้อค าถาม 

ปัจจัย 

ร้อยละของคะแนนระดับของปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ถนน      

1.1 ผู้ใช้ถนนไม่รู้กฎหมายจราจร 10.3 33.1 48.5 7.9 0.3 

1.2 ผู้ใช้ถนนรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม 8.7 32.3 51.5 5.9 1.5 

1.3 ความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพ เช่น มีโรคประจ าตัว 4.4 31.0 50.5 13.3 0.8 

1.4 ผู้ใช้ถนนมีอายุมาก 4.6 33.6 52.6 7.9 1.3 

1.5 เพศหญิงมีการตัดสินใจไม่เท่าเพศชาย 7.9 39.2 43.3 8.2 1.3 

1.6 ผู้ใช้ถนนเป็นมือใหม่หัดขับ 6.7 41.5 38.7 12.8 0.3 

1.7 ผู้ใช้ถนนมีความประมาทเลินเล่อ เช่น ขับรถเร็ว 10.5 42.6 41.8 3.8 1.3 

1.8 ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์ 9.7 46.2 32.3 9.0 2.8 

1.9 ผู้ใช้ถนนมีความมักง่าย 11.8 45.1 37.2 4.6 1.3 

2. ยานพาหนะ      

2.1 ยานพาหนะเก่าไม่สมบูรณ์ 4.6 44.6 40.5 9.0 1.3 

2.2 ยานพาหนะขาดการดูแลบ ารุงรักษาอย่างส่ าเสมอ 3.8 42.1 45.4 7.2 1.5 

3. ถนน      

3.1 สภาพถนนไม่เมาะสม เช่น มีหลุมบ่อ 15.6 38.5 40.0 3.8 2.1 

3.2 ถนนไม่ยกโค้ง .9 42.3 42.6 5.6 1.5 

3.3 ถนนมีรัศมีความโค้งน้อย เช่น เป็นลักษณะโค้งหัก
ศอก 

6.2 41.8 43.6 6.7 1.8 

3.4 เส้นจราจรไม่ชัดเจน 8.5 43.1 40.3 6.7 1.5 

3.5 อุปกรณ์เตือนภัยไม่ท างาน 6.9 43.3 41.0 7.4 1.3 

3.6 ช่องจราจรแคบเกินไป 8.7 43.6 39.6 6.2 2.6 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ปัจจัย 

ร้อยละของคะแนนระดับของปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

5 4 3 2 1 

4.สภาพแวดล้อม      
4.1 ฝนตกท าให้ถนนลื่น 8.5 28.7 59.2 3.6 0 
4.2 มีต้นไม้บดบังทัศน์วิสัยในการมองเห็น 8.5 28.2 54.9 8.2 0.3 
4.3 ต้นไม้หรือกิ่งไม้บดบังป้ายจราจร 8.2 31.5 46.4 12.8 1.0 
4.4 เขตชุมนเขตโรงเรียนมีผู้ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก 11.5 39.7 40.5 7.9 0.3 
4.5 ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดช่วงเย็นท าให้การ
มองเห็นไม่ชัดเจน 

9.7 35.4 47.7 7.2 0 

4.6 การรุกล้ าเขตทางการวางของบนไหล่ทาง 9.7 35.9 44.9 9.0 0.5 

ภาพรวม 1.15 7.60 44.45 38.41 8.39 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าค่าร้อยละของระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
บนถนนโดยภาพรวม ส่วนใหญ่คะแนนระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับ “3 
คะแนน” คิดเป็นร้อยละ  57.82 รองลงมาเป็นระดับคะแนน “2 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 49.98  
ระดับคะแนน “1 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 10.75 ระดับคะแนน “4 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 9.81 
และระดับคะแนน “5 คะแนน” คิดเป็นร้อยละ 1.53 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุบนถนนโดยภาพรวมจ าแนกตามรายข้อค าถาม 

ปัจจัย   S.D. 
ระดับของปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุ 

1. ผู้ใช้ถนน    

1.1 ผู้ใช้ถนนไม่รู้กฎหมายจราจร 3.45 0.79 มาก 

1.2 ผู้ใช้ถนนรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม 3.40 0.79 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ปัจจัย   S.D. 
ระดับของปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุ 

1.3 ความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพ เช่น มีโรคประจ าตัว 3.24 0.76 ปานกลาง 

1.4 ผู้ใช้ถนนมีอายุมาก 3.32 0.74 ปานกลาง 

1.5 เพศหญิงมีการตัดสินใจไม่เท่าเพศชาย 3.44 0.80 มาก 

1.6 ผู้ใช้ถนนเป็นมือใหม่หัดขับ 3.41 0.80 มาก 

1.7 ผู้ใช้ถนนมีความประมาทเลินเล่อ เช่น ขับรถเร็ว 3.57 0.78 มาก 

1.8 ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์ 3.51 0.89 มาก 

1.9 ผู้ใช้ถนนมีความมักง่าย 3.61 0.80 มาก 

2. ยานพาหนะ    

2.1 ยานพาหนะเก่าไม่สมบูรณ์ 3.39 0.74 ปานกลาง 

2.2 ยานพาหนะขาดการดูแลบ ารุงรักษาอย่างส่ าเสมอ 3.61 0.74 มาก 

3. ถนน    

3.1 สภาพถนนไม่เมาะสม เช่น มีหลุมบ่อ 3.61 0.86 มาก 

3.2 ถนนไม่ยกโค้ง 3.49 0.78 มาก 

3.3 ถนนมีรัศมีความโค้งน้อย เช่น เป็นลักษณะโค้งหัก
ศอก 

3.43 0.78 มาก 

3.4 เส้นจราจรไม่ชัดเจน 3.50 0.80 มาก 

3.5 อุปกรณ์เตือนภัยไม่ท างาน 3.47 0.78 มาก 

3.6 ช่องจราจรแคบเกินไป 3.49 0.83 มาก 

4.สภาพแวดล้อม    

4.1 ฝนตกท าให้ถนนลื่น 3.42 0.69 มาก 

4.2 มีต้นไม้บดบังทัศน์วิสัยในการมองเห็น 3.36 0.76 ปานกลาง 

4.3 ต้นไม้หรือกิ่งไม้บดบังป้ายจราจร 3.33 0.83 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ปัจจัย   S.D. 
ระดับของปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุ 

4.4 เขตชุมนเขตโรงเรียนมีผู้ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก 3.54 0.80 มาก 

4.5 ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดช่วงเย็นท าให้การ
มองเห็นไม่ชัดเจน 

3.47 0.76 มาก 

4.6 การรุกล้ าเขตทางการวางของบนไหล่ทาง 3.45 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.45 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  “มาก” 
ดังนี้ ผู้ใช้ถนนไม่รู้กฎหมายจราจร เพศหญิงมีการตัดสินใจไม่เท่าเพศชาย ผู้ใช้ถนนเป็นมือใหม่หัด
ขับ ผู้ใช้ถนนมีความประมาทเลินเล่อ เช่น ขับรถเร็ว ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์  ผู้ใช้ถนนมีความมักง่าย  
สภาพถนนไม่เมาะสม เช่น มีหลุมบ่อ  ถนนไม่ยกโค้ง  ถนนมีรัศมีความโค้งน้อย เช่น เป็นลักษณะ
โค้งหักศอก  เส้นจราจรไม่ชัดเจน อุปกรณ์เตือนภัยไม่ท างาน  ช่องจราจรแคบเกินไป  เขตชุมนเขต
โรงเรียนมีผู้ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดช่วงเย็นท าให้การมองเห็นไม่
ชัดเจน  การรุกล้ าเขตทางการวางของบนไหล่ทาง และระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่
ในระดับ  “ปานกลาง” ดังนี้  ผู้ใช้ถนนรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม  ความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพ 
เช่น มีโรคประจ าตัว  ผู้ใช้ถนนมีอายุมาก  มีต้นไม้บดบังทัศน์วิสัยในการมองเห็นและต้นไม้หรือกิ่ง
ไม้บดบังป้ายจราจร 
 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

ในการทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้   ได้วิเคราะห์ทางสถิติโดย  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัว
แปรต้น   เป็นข้อมูลเชิงกลุ่มมากกว่า 2 ตัวเลือก   ตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณใช้ One-way 
Anova F-test ถ้าพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้ใช้สถิติทดสอบ LSD (Least Significant 
Difference) ในการวิเคราะห์ก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %  หรือก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(α) ที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาเงื่อนไขการยอมรับหรือปฏิเสธ สมมติฐานดังนี้  
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สมมติฐาน  เขตชุมชนไม่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับต าแหน่งที่ติดตั้งของป้ายจราจร 
H0 : เขตชุมชนไม่มีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับต าแหน่งที่ติดตั้งของป้ายจราจร 
H1 : เขตชุมชนมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับต าแหน่งที่ติดตั้งของป้ายจราจร 

 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ผลของชุมชนมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับต าแหน่งที่ติดตั้งของป้ายจราจร 

รายการประเมิน df F P-value 

ต าแหน่งติดตั้งป้ายจราจรมีความเหมาะสมกับการใช้
งาน 

23 3.783 *0.000 

 
จากตารางที่ 4. 5 วิเคราะห์ต าแหน่งทัศนคติติดตั้งป้ายจราจรเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งได้

ค่า P-value < 0.05 สรุปได้ว่าเขตชุมชนมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับต าแหน่งติดตั้งป้ายจราจรมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับกับความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรของแต่ละ
ชุมชน (Mean Comparisons) ด้วยวิธี LSD พบว่า ชุมชนที่มีค่าความเหมาะสมของการติดตั้งป้าย
จราจรที่แตกต่างกันมีดังตาราง 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 ชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรที่แตกต่างกัน 

ชุมชน ชุมชนท่ีแตกต่าง 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชนดอนขุนสนิท 
ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนหัวหนอง ชุมน

ถนนรถไฟ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนตระกูลสุข ชุมชน
ดอนขุนสนิทและชุมชนประทุมวิลัย 

ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนตะคร้อ ชุมชนหนองม่วง 
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาด
เช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ ชุมชนหนองขาม ชุมชนป่าช้าไก่
สันติรัตน์และชุมชนตลาดน้อย 

ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชน
ตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์และชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ 

ชุมชนตะคร้อ ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและ
ชุมชนดอนขุนสนิท 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 

ชุมชน ชุมชนท่ีแตกต่าง 

ชุมชนหนองม่วง ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชน
ดอนขุนสนิท 

โคกสูงตะวันออก ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนตลาดเก่า ชุมชน
บ้านงาน ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิท ชุมชน
ตลาดน้อยพัฒนา ชุมชนหัวหนอง ชุมชนถนนรถไฟ 
ชุมชนโนนส าราย ชุมชนนาเจริญและชุมชนปทุมวิลัย 

ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดเช้า
และชุมชนป่าช้าไก้สันติรัตน์ 

ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนโนนใบบัว ชุมชน
ตะคร้อ ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนเมืองทอง ชุมชนโนน
ส าราญ ชุมชนนาเจริญ ชุมชนหนองขาม ชุมชนตระกูลสุข 
ชุมชนดอนขุนสนิท ชุมชนตลาดน้อยและชุมชนประทุม
วิลัย 

ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนบ้านงาน ชุมชน
หัวหนอง ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนถนนส าราญ ชุมชนนา
เจริญ ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิท ชุมชนปทุม
วิลัย 

ชุมชนบ้านงาน ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์  
ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนตระกูลสุข 

ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนปทุมวิลัย 
ชุมชนเมืองทอง ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนอง ชุมชนดอนขุนสนิท 

ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนตลาด
เช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์และชุมชน
ตลาด 

ชุมชนนาเจริญ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดเช้า 
ชุมชนหัวหนอง ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนป่าช้าไก่
สันติรัตน์ 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 

ชุมชน ชุมชนท่ีแตกต่าง 

ชุมชนหนองขาม ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและ
ชุมชนดอนขุนสนิท  

ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่ง
ว่าง ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์และชุมชนป่าช้า
ไก่สันติรัตน์ 

ชุมชนตอนขุนสนิท ชุมชนตลาดน้องพัฒนา ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชน
ถนนรถไฟ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนนาเจริญ ชุมชน
ตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนปทุมวิลัย 

ชุมชนตลาดน้อย ชุมบัวใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนอง ชุมชุนโนน
ส าราญและชุมชนดอนขุนสนิท 

ชุมชนปทุมวิลัย  ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่ง
สว่าง ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ปละชุมป่าช้า
ไก่สันติรัตน์ 

 ***ผลการวิเคราะห์ได้แสดงในภาคผนวก 
 
จากตาราง 4.6 พบว่า  

1. ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดต้ังป้ายจราจรมากว่าชุมชน
ทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชนดอนขุนสนิท อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มที่เหลือ 

2. ชุมชนโคกสูงเหนือมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนบัว
ใหญ่ ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนหัวหนอง ชุมนถนนรถไฟ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชน
ตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนประทุมวิลัยอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มที่เหลือ 

3. ชุมชนบัวใหญ่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคกสูง
เหนือ ชุมชนตะคร้อ ชุมชนหนองม่วง ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชน
ตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ ชุมชนหนองขาม ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์และชุมชนตลาด
น้อยอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 



51 

4. ชุมชนโนนใบบัวมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคก
สูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์และชุมชนป่าช้า
ไก่สันติรัตน์อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

5. ชุมชนตะคร้อมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนบัวใหญ่ 
ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชนดอนขุนสนิทอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่าง
จากกลุ่มที่เหลือ 

6. ชุมชนหนองม่วงมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนบัว
ใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชนดอนขุนสนิทอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

7. โคกสูงตะวันออกมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโนน
ใบบัว ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนบ้านงาน ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุน
สนิท ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา ชุมชนหัวหนอง ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนโนนส าราย 
ชุมชนนาเจริญและชุมชนปทุมวิลัยอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

8. ชุมชนตลาดเก่ามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคกสูง
ตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดเช้าและชุมชนป่าช้าไก้สันติรัตน์อย่างมี
นัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

9. ชุมชนทุ่งสว่างมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนตลาด
น้อย ชุมชนบัวใหญ่ ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนตะคร้อ ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนเมือง
ทอง ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนนาเจริญ ชุมชนหนองขาม ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอน
ขุนสนิท ชุมชนตลาดน้อยและชุมชนประทุมวิลัยอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจาก
กลุ่มที่เหลือ 

10. ชุมชนตลาดเช้ามีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโนนใบ
บัว ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนบ้านงาน ชุมชนหัวหนอง ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนถนน
ส าราญ ชุมชนนาเจริญ ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิท ชุมชนปทุมวิลัยอย่างมี
นัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

11. ชุมชนบ้านงานมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดต้ังป้ายจราจรมากว่าชุมชนตลาดเช้า 
ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

12. ชุมชนถนนรถไฟมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคก
สูงเหนือ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนปทุมวิลัย
อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 
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13. ชุมชนเมืองทองมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนทุ่ง
สว่าง ชุมชนหัวหนอง ชุมชนดอนขุนสนิท ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนโคกสูง
ตะวันออก ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์และชุมชนตลาด
อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

14. ชุมชนนาเจริญมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคกสูง
ตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนหัวหนอง ชุมชนดอนขุนสนิทและ
ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

15. ชุมชนหนองขามมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนบัว
ใหญ่ ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนองและชุมชนดอนขุนสนิทอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

16. ชุมชนตระกูลสุขมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคก
สูงเหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งว่าง ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์และ
ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

17. ชุมชนตอนขุนสนิทมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชน
ตลาดน้องพัฒนา ชุมชนโคกสูงเหนือ ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนโนนส าราญ ชุมชนนา
เจริญ ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนดอนขุนสนิทและชุมชนปทุมวิลัยอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่
แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

18. ชุมชนตลาดน้อยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมบัวใหญ่ 
ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนหัวหนอง ชุมชุนโนนส าราญและชุมชนดอนขุนสนิทอย่างมี
นัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

19. ชุมชนปทุมวิลัยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของการติดตั้งป้ายจราจรมากว่าชุมชนโคกสูง
เหนือ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนเทพพิทักษ์ปละ
ชุมป่าช้าไก่สันติรัตน์อย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เหลือ 

  



53 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาล 

เมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัย  1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  การศึกษาเก็บข้อมูลในพื้นที่
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้ทางหลวงชนบทที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่
จ านวน 390 คน  เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่มีจ านวน 3 ตอน ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Spss) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 -30 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้าง เหตุผลที่ใช้เส้นทางเพื่อติดต่อสื่อสานภายนอกหมู่บ้าน ชนิด
ของยานพาหนะที่ใช้คือรถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาที่ใช้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน คือ 07.00 - 
08.00 น. และ 15.00 - 16.00 น. 

2.  ผลการศึกษาทัศนคติการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัว
ใหญ่พบว่า ป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด ,ป้ายทางโค้ง,ป้ายสี่แยก ,ป้ายสามแยก,ป้าย
โรงเรียน,ป้ายเขตชุมชน,ป้ายทางแคบ,ป้ายสะพานแคบ มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
เคร่ืองหมายน าทาง (หลักน าทาง, ปุ่มสะท้อนแสง)  และเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง 
เส้นแบ่งช่องทางจราจร ทางม้าลาย  มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง  ราวกัน
อันตราย/ก าแพงคอนกรีต  เรขาคณิตของโค้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง  สัญญาณไฟกระพริบ 
สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับคนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน จุดตัดทาง
รถไฟ (เสมอระดับ, เคร่ืองกั้น)  

3.  ผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับทัศนคติในด้านผู้ใช้ถนน  ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน อยู่ในระดับ มาก 

   
5.2  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์  ได้ดังนี ้
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1.  ประเมินระดับทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เกี่ยวกับการใช้ทาง
หลวงชนบทอย่างปลอดภัย  พบว่า มีความเหมาะสมในระดับสูงสุด เคร่ืองหมายน าทาง 
(หลักน าทาง, ปุ่มสะท้อนแสง)  รองลงมาราวกันอันตราย/ก าแพงคอนกรีต  เรขาคณิต
ของโค้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ส าหรับคนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน  

2.  ประเมินระดับปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัว
ใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีระดับสูงสุด ด้านผู้ใช้ถนน รองลงมาด้าน
ยานพาหนะ ด้านถนน ด้านสิ่งแวดล้อม  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา มีข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปนี้ 
1. ควรมีการติดต้ังไฟฟ้าส่องแสงสว่างและไฟกระพริบให้มากขึ้น  
2. ควรมีการขยายเรขาคณิตของโค้งและติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณทางโค้งหรือใกล้

แม่น้ า 
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แบบประเมินทัศนคติต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัย 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริง  
1. เพศ      

 1.   ชาย   2.  หญิง  
2. อายุ  

1.    ต่ ากว่า 20 ปี       2.     20 – 30 ป ี     3.     31 – 40 ป ี   
4.    41 – 50 ปี     5.    51 ปีขึ้นไป  

3. ศาสนา  
1  พุทธ  2. คริสต์    3.  อิสลาม    4.  อ่ืนๆ (ระบุ).............................  

4. สถานภาพ  
1.   โสด    2.   สมรสอยู่ด้วยกัน  3.  สมรสแยกกันอยู่   
4.  หม้ายหย่าร้าง  5.   หม้ายคู่สมรสเสียชีวิต  6.  อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส      
7.   อ่ืนๆ (ระบุ).................  

5. ระดับการศึกษา  
1.  ประถมศึกษา   2.  มัธยมศึกษา/ปวช.   3.  ปวส./อนุปริญญา   
4.  ปริญญาตรี   5.  สูงกว่าปริญญาตรี  

6. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
1.  1 – 2 คน   2.  3 – 4 คน       3.  5 – 6 คน      
4.  7 – 8 คน     5.  9 คนขึ้นไป  

7. อาชีพหลักของครัวเรือน  
1.  รับจ้าง   2.  ค้าขาย   3.  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
4.  ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์            5.  อ่ืน ๆ
(ระบุ)……………………      

8. ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน  
1.  น้อยกว่า 5,000 บาท     2.  5,000 – 10,000 บาท  
3.  10,000 – 15,000 บาท     4.  15,000 บาทขึ้นไป  
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9. ลักษณะที่อยู่อาศัย  
1.  บ้านเช่า      2.  บ้านตนเอง  
3.  บ้านพักข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   4.  อ่ืนๆ
(ระบุ)……………………………    

10. เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทาง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
1.  ติดต่อสื่อสารในหมู่บ้าน   2.  ติดต่อสื่อสารนอกหมู่บ้าน  
3.  ประกอบอาชีพ     4.  อ่ืน ๆ 
(ระบุ)...................................... 

11. ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ 
1.  รถจักรยานยนต์      2. รถยนต์   
3.  รถบรรทุก      4.  อ่ืนๆ
(ระบุ)...................................... 

12. ช่วงเวลาที่ใช้ถนนมากมากที่สุด 
1.  เวลาเร่งด่วน (07.00 – 08.00 และ 15.00 – 16.00)   2.  เช้า  
3.  บ่าย    4.  เย็น   5.  กลางคืน 
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ตอนท่ี 2  ทัศนคติต่อการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่  อ าเภอบัว

ใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในระดับความเหมาะสมที่ตรงกับทัศนคติของท่านมาที่สุด 

รายการท่ีประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

5 4 3 2 1 

1.  ป้ายจราจร เช่น ป้ายหยุด,ป้ายทางโค้ง,ป้ายสี่แยก,ป้ายสามแยก
,ป้ายโรงเรียน,ป้ายเขตชุมชน,ป้ายทางแคบ,ป้ายสะพานแคบ, 

          

1.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน           

1.2 ชนิดและข้อความของป้ายจราจรมีความเหมาะสมกับงาน           

1.3 การมองเห็นป้ายจราจรและไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังการมองเห็น           

1.4 ความครบถ้วนของป้ายจราจรและความจ าเป็น           

2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เส้นแบ่งช่องทางจราจร ทางม้า
ลาย 

          

2.1 ต าแหน่งของเคร่ืองหมายจราจรมีความเหมาะสม เช่นเห็นได้
ชัดเจนในระยะไกล 

          

2.2 ความถูกต้องของเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทาง           

2.3 มี Rubber  Strip อยู่บนผิวถนนเพื่อเตือนขับขี่ให้ระวังทางโค้ง
ข้างหน้า 

          

3. เครื่องหมายน าทาง (หลักน าทาง, ปุ่มสะท้อนแสง)           

3.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน/สีที่ใช้ถูกต้อง           

3.2 ระยะห่างที่ติดหลักน าโค้งตั้งเป็นไปตามข้อก าหนด คือ 5-15 
เมตร และมีความเพียงพอ 

          

3.3 สามารถสะท้อนแสงได้ดีและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน 
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รายการท่ีประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

5 4 3 2 1 

4. ราวกันอันตราย/ก าแพงคอนกรีต            

4.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันอันตรายแก่
ผู้ใช้ทาง 

          

4.2 ความครบถ้วนของการติดต้ัง เช่นมีราวกันตกเพื่อกั้น
ยานพาหนะตกออกนอกเส้นทาง 

          

5.เรขาคณิตของโค้ง      

5.1 การออกแบบรัศมีความโค้ง      

5.2 การยกโค้งเพื่อขับขี่อย่างความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง      

5.3 การขยายโค้งเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าโค้ง      

6. ไฟฟ้าแสงสว่าง      

6.1 ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องและเหมาะสม      

6.2 ระดับของแสงสว่างเพียงพอ      

7. สัญญาณไฟกระพริบ      

7.1 ต าแหน่งของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม/มองเห็น
ได้ชัดเจน 

     

7.2 สีสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม      

7.3จ านวนของสัญญาณไฟกระพริบมีความเหมาะสม      
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รายการท่ีประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

5 4 3 2 1 

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยส าหรับคนเดินเท้า คนเดิน
ข้ามถนน 

     

8.1 ต าแหน่งของทางข้ามมีความเหมาะสม/มองเห็นได้ชัดเจน      

8.2 ความกว้างของทางเดิน/ทางเท้าเพียงพอกับปริมาณคนเดินเท้า      

9. จุดตัดทางรถไฟ (เสมอระดับ, เครื่องกั้น)      

9.1 พื้นถนนกับทางรถไฟอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน      

9.2 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น เคร่ืองกั้น ไฟ
กระพริบเตือน  
มีอย่างเพียงพอ 
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3. ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 

ปัจจัย 

ระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ถนน      

1.1 ผู้ใช้ถนนไม่รู้กฎหมายจราจร      

1.2 ผู้ใช้ถนนรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม      

1.3 ความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพ เช่น มีโรคประจ าตัว      

1.4 ผู้ใช้ถนนมีอายุมาก      

1.5 เพศหญิงมีการตัดสินใจไม่เท่าเพศชาย      

1.6 ผู้ใช้ถนนเป็นมือใหม่หัดขับ      

1.7 ผู้ใช้ถนนมีความประมาทเลินเล่อ เช่น ขับรถเร็ว      

1.8 ผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์      

1.9 ผู้ใช้ถนนมีความมักง่าย      

2. ยานพาหนะ      

2.1 ยานพาหนะเก่าไม่สมบูรณ์      

2.2 ยานพาหนะขาดการดูแลบ ารุงรักษาอย่างส่ าเสมอ      

3. ถนน      

3.1 สภาพถนนไม่เมาะสม เช่น มีหลุมบ่อ      

3.2 ถนนไม่ยกโค้ง      

3.3 ถนนมีรัศมีความโค้งน้อย เช่น เป็นลักษณะโค้งหักศอก      

3.4 เส้นจราจรไม่ชัดเจน      

3.5 อุปกรณ์เตือนภัยไม่ท างาน      

3.3 ช่องจราจรแคบเกินไป      
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ปัจจัย 

ระดับของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

4.สภาพแวดล้อม      

4.1 ฝนตกท าให้ถนนลื่น      

4.2 มีต้นไม้บดบังทัศน์วิสัยในการมองเห็น      

4.3 ต้นไม้หรือกิ่งไม้บดบังป้ายจราจร      

4.4 เขตชุมนเขตโรงเรียนมีผู้ใช้ถนนเป็นจ านวนมาก      

4.5 ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดช่วงเย็นท าให้การ
มองเห็นไม่ชัดเจน 

     

4.6การรุกล้ าเขตทางการวางของบนไหล่ทาง      

 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทางหลวงชนบทอย่างปลอดภัย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม 
สุระ  ประวันเทา 

นักศึกษาปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข



66 

ANOVA 

 

ต าแหน่งที่ติดตั้งถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 49.074 23 2.134 3.783 .000 
Within Groups 206.403 366 .564     
Total 255.477 389       

 
 Multiple Comparisons 
Dependent Variable: ต าแหน่งที่ติดต้ังถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน  
LSD  

(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตลาดน้อย
พัฒนา 

ชุมชนโคกสูงเหนือ -.3125 .27482 .256 -.8529 .2279 

  ชุมนบัวใหญ่ .5000 .27907 .074 -.0488 1.0488 
  ชุมชนโนนใบบัว .2778 .26760 .300 -.2485 .8040 
  ชุมชนตะคร้อ -.0625 .27482 .820 -.6029 .4779 
  ชุมชนหนองม่วง -.1250 .27482 .649 -.6654 .4154 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.4412 .27103 .104 -.9741 .0918 
  ชุมชนตลาดเก่า .1429 .28384 .615 -.4153 .7010 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.7222(*) .26760 .007 -1.2485 -.1960 
  ชุมชนตลาดเช้า -.4375 .27482 .112 -.9779 .1029 
  ชุมชนบ้านงาน .1429 .28384 .615 -.4153 .7010 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .0882 .27103 .745 -.4447 .6212 
  ชุมชุนหัวหนอง .6765(*) .27103 .013 .1435 1.2094 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ชุมชนตลาดน้อย
พัฒนา 

ชุมชนถนนรถไฟ 
.2778 .26760 .300 -.2485 .8040 

  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.3667 .27907 .190 -.9154 .1821 
  ชุมชนเมืองทอง -.0333 .27907 .905 -.5821 .5154 
  ชุมชนโนนส าราญ .3750 .27482 .173 -.1654 .9154 
  ชุมชนนาเจริญ -.0789 .26450 .766 -.5991 .4412 
  ชุมชนหนองขาม -.1667 .27907 .551 -.7154 .3821 
  ชุมชนตระกูลสุข .2000 .26168 .445 -.3146 .7146 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .6333(*) .27907 .024 .0846 1.1821 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.4375 .27482 .112 -.9779 .1029 
  ชุมชนตลาดน้อย -.1875 .27482 .496 -.7279 .3529 
  ชุมชนปทุมวิลัย .2647 .27103 .329 -.2683 .7977 

 

(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนโคกสูง
เหนือ 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
.3125 .27482 .256 -.2279 .8529 

  ชุมนบัวใหญ่ .8125(*) .26989 .003 .2818 1.3432 
  ชุมชนโนนใบบัว .5903(*) .25802 .023 .0829 1.0977 
  ชุมชนตะคร้อ .2500 .26550 .347 -.2721 .7721 
  ชุมชนหนองม่วง .1875 .26550 .481 -.3346 .7096 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนโคกสูง
เหนือ 

ชุมชนโคกสูงตะวันออก 
-.1287 .26157 .623 -.6430 .3857 

  ชุมชนตลาดเก่า .4554 .27482 .098 -.0851 .9958 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.4097 .25802 .113 -.9171 .0977 
  ชุมชนตลาดเช้า -.1250 .26550 .638 -.6471 .3971 
  ชุมชนบ้านงาน .4554 .27482 .098 -.0851 .9958 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .4007 .26157 .126 -.1136 .9151 
  ชุมชุนหัวหนอง .9890(*) .26157 .000 .4746 1.5033 
  ชุมชนถนนรถไฟ .5903(*) .25802 .023 .0829 1.0977 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.0542 .26989 .841 -.5849 .4766 
  ชุมชนเมืองทอง .2792 .26989 .302 -.2516 .8099 
  ชุมชนโนนส าราญ .6875(*) .26550 .010 .1654 1.2096 
  ชุมชนนาเจริญ .2336 .25481 .360 -.2675 .7346 
  ชุมชนหนองขาม .1458 .26989 .589 -.3849 .6766 
  ชุมชนตระกูลสุข .5125(*) .25188 .043 .0172 1.0078 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .9458(*) .26989 .001 .4151 1.4766 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.1250 .26550 .638 -.6471 .3971 
  ชุมชนตลาดน้อย .1250 .26550 .638 -.3971 .6471 
  ชุมชนปทุมวิลัย .5772(*) .26157 .028 .0628 1.0916 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมนบัวใหญ่ ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.5000 .27907 .074 -1.0488 .0488 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.8125(*) .26989 .003 -1.3432 -.2818 
  ชุมชนโนนใบบัว -.2222 .26254 .398 -.7385 .2940 
  ชุมชนตะคร้อ -.5625(*) .26989 .038 -1.0932 -.0318 
  ชุมชนหนองม่วง -.6250(*) .26989 .021 -1.1557 -.0943 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.9412(*) .26602 .000 -1.4643 -.4180 
  ชุมชนตลาดเก่า -.3571 .27907 .201 -.9059 .1916 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.2222(*) .26254 .000 -1.7385 -.7060 
  ชุมชนตลาดเช้า -.9375(*) .26989 .001 -1.4682 -.4068 
  ชุมชนบ้านงาน -.3571 .27907 .201 -.9059 .1916 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.4118 .26602 .123 -.9349 .1114 
  ชุมชุนหัวหนอง .1765 .26602 .508 -.3467 .6996 
  ชุมชนถนนรถไฟ -.2222 .26254 .398 -.7385 .2940 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.8667(*) .27421 .002 -1.4059 -.3274 
  ชุมชนเมืองทอง -.5333 .27421 .053 -1.0726 .0059 
  ชุมชนโนนส าราญ -.1250 .26989 .644 -.6557 .4057 
  ชุมชนนาเจริญ -.5789(*) .25938 .026 -1.0890 -.0689 
  ชุมชนหนองขาม -.6667(*) .27421 .016 -1.2059 -.1274 
  ชุมชนตระกูลสุข -.3000 .25650 .243 -.8044 .2044 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .1333 .27421 .627 -.4059 .6726 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.9375(*) .26989 .001 -1.4682 -.4068 
  ชุมชนตลาดน้อย -.6875(*) .26989 .011 -1.2182 -.1568 
  ชุมชนปทุมวิลัย -.2353 .26602 .377 -.7584 .2878 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนโนนใบบัว ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.2778 .26760 .300 -.8040 .2485 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.5903(*) .25802 .023 -1.0977 -.0829 
  ชุมนบัวใหญ่ .2222 .26254 .398 -.2940 .7385 
  ชุมชนตะคร้อ -.3403 .25802 .188 -.8477 .1671 
  ชุมชนหนองม่วง -.4028 .25802 .119 -.9102 .1046 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.7190(*) .25397 .005 -1.2184 -.2195 
  ชุมชนตลาดเก่า -.1349 .26760 .614 -.6612 .3913 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.0000(*) .25032 .000 -1.4922 -.5078 
  ชุมชนตลาดเช้า -.7153(*) .25802 .006 -1.2227 -.2079 
  ชุมชนบ้านงาน -.1349 .26760 .614 -.6612 .3913 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.1895 .25397 .456 -.6890 .3099 
  ชุมชุนหัวหนอง .3987 .25397 .117 -.1007 .8981 
  ชุมชนถนนรถไฟ .0000 .25032 1.000 -.4922 .4922 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.6444(*) .26254 .015 -1.1607 -.1282 
  ชุมชนเมืองทอง -.3111 .26254 .237 -.8274 .2052 
  ชุมชนโนนส าราญ .0972 .25802 .707 -.4102 .6046 
  ชุมชนนาเจริญ -.3567 .24700 .150 -.8425 .1290 
  ชุมชนหนองขาม -.4444 .26254 .091 -.9607 .0718 
  ชุมชนตระกูลสุข -.0778 .24398 .750 -.5576 .4020 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .3556 .26254 .176 -.1607 .8718 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.7153(*) .25802 .006 -1.2227 -.2079 
  ชุมชนตลาดน้อย -.4653 .25802 .072 -.9727 .0421 
 ชุมชนปทุมวิลัย -.0131 .25397 .959 -.5125 .4864 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตะคร้อ ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .0625 .27482 .820 -.4779 .6029 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.2500 .26550 .347 -.7721 .2721 
  ชุมนบัวใหญ่ .5625(*) .26989 .038 .0318 1.0932 
  ชุมชนโนนใบบัว .3403 .25802 .188 -.1671 .8477 
  ชุมชนหนองม่วง -.0625 .26550 .814 -.5846 .4596 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.3787 .26157 .149 -.8930 .1357 
  ชุมชนตลาดเก่า .2054 .27482 .455 -.3351 .7458 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.6597(*) .25802 .011 -1.1671 -.1523 
  ชุมชนตลาดเช้า -.3750 .26550 .159 -.8971 .1471 
  ชุมชนบ้านงาน .2054 .27482 .455 -.3351 .7458 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .1507 .26157 .565 -.3636 .6651 
  ชุมชุนหัวหนอง .7390(*) .26157 .005 .2246 1.2533 
  ชุมชนถนนรถไฟ .3403 .25802 .188 -.1671 .8477 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.3042 .26989 .260 -.8349 .2266 
  ชุมชนเมืองทอง .0292 .26989 .914 -.5016 .5599 
  ชุมชนโนนส าราญ .4375 .26550 .100 -.0846 .9596 
  ชุมชนนาเจริญ -.0164 .25481 .949 -.5175 .4846 
  ชุมชนหนองขาม -.1042 .26989 .700 -.6349 .4266 
  ชุมชนตระกูลสุข .2625 .25188 .298 -.2328 .7578 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .6958(*) .26989 .010 .1651 1.2266 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.3750 .26550 .159 -.8971 .1471 
  ชุมชนตลาดน้อย -.1250 .26550 .638 -.6471 .3971 
  ชุมชนปทุมวิลัย .3272 .26157 .212 -.1872 .8416 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนหนองม่วง ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .1250 .27482 .649 -.4154 .6654 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.1875 .26550 .481 -.7096 .3346 
  ชุมนบัวใหญ่ .6250(*) .26989 .021 .0943 1.1557 
  ชุมชนโนนใบบัว .4028 .25802 .119 -.1046 .9102 
  ชุมชนตะคร้อ .0625 .26550 .814 -.4596 .5846 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.3162 .26157 .228 -.8305 .1982 
  ชุมชนตลาดเก่า .2679 .27482 .330 -.2726 .8083 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.5972(*) .25802 .021 -1.1046 -.0898 
  ชุมชนตลาดเช้า -.3125 .26550 .240 -.8346 .2096 
  ชุมชนบ้านงาน .2679 .27482 .330 -.2726 .8083 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .2132 .26157 .415 -.3011 .7276 
  ชุมชุนหัวหนอง .8015(*) .26157 .002 .2871 1.3158 
  ชุมชนถนนรถไฟ .4028 .25802 .119 -.1046 .9102 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.2417 .26989 .371 -.7724 .2891 
  ชุมชนเมืองทอง .0917 .26989 .734 -.4391 .6224 
  ชุมชนโนนส าราญ .5000 .26550 .060 -.0221 1.0221 
  ชุมชนนาเจริญ .0461 .25481 .857 -.4550 .5471 
  ชุมชนหนองขาม -.0417 .26989 .877 -.5724 .4891 
  ชุมชนตระกูลสุข .3250 .25188 .198 -.1703 .8203 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .7583(*) .26989 .005 .2276 1.2891 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.3125 .26550 .240 -.8346 .2096 
  ชุมชนตลาดน้อย -.0625 .26550 .814 -.5846 .4596 
  ชุมชนปทุมวิลัย .3897 .26157 .137 -.1247 .9041 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนโคกสูง
ตะวันออก 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
.4412 .27103 .104 -.0918 .9741 

  ชุมชนโคกสูงเหนือ .1287 .26157 .623 -.3857 .6430 
  ชุมนบัวใหญ่ .9412(*) .26602 .000 .4180 1.4643 
  ชุมชนโนนใบบัว .7190(*) .25397 .005 .2195 1.2184 
  ชุมชนตะคร้อ .3787 .26157 .149 -.1357 .8930 
  ชุมชนหนองม่วง .3162 .26157 .228 -.1982 .8305 
  ชุมชนตลาดเก่า .5840(*) .27103 .032 .0511 1.1170 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.2810 .25397 .269 -.7805 .2184 
  ชุมชนตลาดเช้า .0037 .26157 .989 -.5107 .5180 
  ชุมชนบ้านงาน .5840(*) .27103 .032 .0511 1.1170 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .5294(*) .25758 .041 .0229 1.0359 
  ชุมชุนหัวหนอง 1.1176(*) .25758 .000 .6111 1.6242 
  ชุมชนถนนรถไฟ .7190(*) .25397 .005 .2195 1.2184 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ .0745 .26602 .780 -.4486 .5976 
  ชุมชนเมืองทอง .4078 .26602 .126 -.1153 .9310 
  ชุมชนโนนส าราญ .8162(*) .26157 .002 .3018 1.3305 
  ชุมชนนาเจริญ .3622 .25071 .149 -.1308 .8552 
  ชุมชนหนองขาม .2745 .26602 .303 -.2486 .7976 
  ชุมชนตระกูลสุข .6412(*) .24773 .010 .1540 1.1283 
  ชุมชนดอนขุนสนิท 1.0745(*) .26602 .000 .5514 1.5976 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ .0037 .26157 .989 -.5107 .5180 
  ชุมชนตลาดน้อย .2537 .26157 .333 -.2607 .7680 
  ชุมชนปทุมวิลัย .7059(*) .25758 .006 .1994 1.2124 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.1429 .28384 .615 -.7010 .4153 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.4554 .27482 .098 -.9958 .0851 
  ชุมนบัวใหญ่ .3571 .27907 .201 -.1916 .9059 
  ชุมชนโนนใบบัว .1349 .26760 .614 -.3913 .6612 
  ชุมชนตะคร้อ -.2054 .27482 .455 -.7458 .3351 
  ชุมชนหนองม่วง -.2679 .27482 .330 -.8083 .2726 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.5840(*) .27103 .032 -1.1170 -.0511 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.8651(*) .26760 .001 -1.3913 -.3388 
  ชุมชนตลาดเช้า -.5804(*) .27482 .035 -1.1208 -.0399 
  ชุมชนบ้านงาน .0000 .28384 1.000 -.5582 .5582 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.0546 .27103 .840 -.5876 .4783 
  ชุมชุนหัวหนอง .5336(*) .27103 .050 .0007 1.0666 
  ชุมชนถนนรถไฟ .1349 .26760 .614 -.3913 .6612 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.5095 .27907 .069 -1.0583 .0392 
  ชุมชนเมืองทอง -.1762 .27907 .528 -.7250 .3726 
  ชุมชนโนนส าราญ .2321 .27482 .399 -.3083 .7726 
  ชุมชนนาเจริญ -.2218 .26450 .402 -.7419 .2983 
  ชุมชนหนองขาม -.3095 .27907 .268 -.8583 .2392 
  ชุมชนตระกูลสุข .0571 .26168 .827 -.4575 .5717 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .4905 .27907 .080 -.0583 1.0392 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.5804(*) .27482 .035 -1.1208 -.0399 
  ชุมชนตลาดน้อย -.3304 .27482 .230 -.8708 .2101 
  ชุมชนปทุมวิลัย .1218 .27103 .653 -.4111 .6548 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนทุ่งสว่าง ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .7222(*) .26760 .007 .1960 1.2485 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ .4097 .25802 .113 -.0977 .9171 
  ชุมนบัวใหญ่ 1.2222(*) .26254 .000 .7060 1.7385 
  ชุมชนโนนใบบัว 1.0000(*) .25032 .000 .5078 1.4922 
  ชุมชนตะคร้อ .6597(*) .25802 .011 .1523 1.1671 
  ชุมชนหนองม่วง .5972(*) .25802 .021 .0898 1.1046 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก .2810 .25397 .269 -.2184 .7805 
  ชุมชนตลาดเก่า .8651(*) .26760 .001 .3388 1.3913 
  ชุมชนตลาดเช้า .2847 .25802 .271 -.2227 .7921 
  ชุมชนบ้านงาน .8651(*) .26760 .001 .3388 1.3913 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .8105(*) .25397 .002 .3110 1.3099 
  ชุมชุนหัวหนอง 1.3987(*) .25397 .000 .8993 1.8981 
  ชุมชนถนนรถไฟ 1.0000(*) .25032 .000 .5078 1.4922 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ .3556 .26254 .176 -.1607 .8718 
  ชุมชนเมืองทอง .6889(*) .26254 .009 .1726 1.2052 
  ชุมชนโนนส าราญ 1.0972(*) .25802 .000 .5898 1.6046 
  ชุมชนนาเจริญ .6433(*) .24700 .010 .1575 1.1290 
  ชุมชนหนองขาม .5556(*) .26254 .035 .0393 1.0718 
  ชุมชนตระกูลสุข .9222(*) .24398 .000 .4424 1.4020 
  ชุมชนดอนขุนสนิท 1.3556(*) .26254 .000 .8393 1.8718 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ .2847 .25802 .271 -.2227 .7921 
  ชุมชนตลาดน้อย .5347(*) .25802 .039 .0273 1.0421 
  ชุมชนปทุมวิลัย .9869(*) .25397 .000 .4875 1.4864 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตลาดเช้า ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .4375 .27482 .112 -.1029 .9779 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ .1250 .26550 .638 -.3971 .6471 
  ชุมนบัวใหญ่ .9375(*) .26989 .001 .4068 1.4682 
  ชุมชนโนนใบบัว .7153(*) .25802 .006 .2079 1.2227 
  ชุมชนตะคร้อ .3750 .26550 .159 -.1471 .8971 
  ชุมชนหนองม่วง .3125 .26550 .240 -.2096 .8346 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.0037 .26157 .989 -.5180 .5107 
  ชุมชนตลาดเก่า .5804(*) .27482 .035 .0399 1.1208 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.2847 .25802 .271 -.7921 .2227 
  ชุมชนบ้านงาน .5804(*) .27482 .035 .0399 1.1208 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .5257(*) .26157 .045 .0114 1.0401 
  ชุมชุนหัวหนอง 1.1140(*) .26157 .000 .5996 1.6283 
  ชุมชนถนนรถไฟ .7153(*) .25802 .006 .2079 1.2227 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ .0708 .26989 .793 -.4599 .6016 
  ชุมชนเมืองทอง .4042 .26989 .135 -.1266 .9349 
  ชุมชนโนนส าราญ .8125(*) .26550 .002 .2904 1.3346 
  ชุมชนนาเจริญ .3586 .25481 .160 -.1425 .8596 
  ชุมชนหนองขาม .2708 .26989 .316 -.2599 .8016 
  ชุมชนตระกูลสุข .6375(*) .25188 .012 .1422 1.1328 
  ชุมชนดอนขุนสนิท 1.0708(*) .26989 .000 .5401 1.6016 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ .0000 .26550 1.000 -.5221 .5221 
  ชุมชนตลาดน้อย .2500 .26550 .347 -.2721 .7721 
  ชุมชนปทุมวิลัย .7022(*) .26157 .008 .1878 1.2166 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบ้านงาน ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.1429 .28384 .615 -.7010 .4153 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.4554 .27482 .098 -.9958 .0851 
  ชุมนบัวใหญ่ .3571 .27907 .201 -.1916 .9059 
  ชุมชนโนนใบบัว .1349 .26760 .614 -.3913 .6612 
  ชุมชนตะคร้อ -.2054 .27482 .455 -.7458 .3351 
  ชุมชนหนองม่วง -.2679 .27482 .330 -.8083 .2726 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.5840(*) .27103 .032 -1.1170 -.0511 
  ชุมชนตลาดเก่า .0000 .28384 1.000 -.5582 .5582 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.8651(*) .26760 .001 -1.3913 -.3388 
  ชุมชนตลาดเช้า -.5804(*) .27482 .035 -1.1208 -.0399 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.0546 .27103 .840 -.5876 .4783 
  ชุมชุนหัวหนอง .5336(*) .27103 .050 .0007 1.0666 
  ชุมชนถนนรถไฟ .1349 .26760 .614 -.3913 .6612 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.5095 .27907 .069 -1.0583 .0392 
  ชุมชนเมืองทอง -.1762 .27907 .528 -.7250 .3726 
  ชุมชนโนนส าราญ .2321 .27482 .399 -.3083 .7726 
  ชุมชนนาเจริญ -.2218 .26450 .402 -.7419 .2983 
  ชุมชนหนองขาม -.3095 .27907 .268 -.8583 .2392 
  ชุมชนตระกูลสุข .0571 .26168 .827 -.4575 .5717 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .4905 .27907 .080 -.0583 1.0392 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.5804(*) .27482 .035 -1.1208 -.0399 
  ชุมชนตลาดน้อย -.3304 .27482 .230 -.8708 .2101 
  ชุมชนปทุมวิลัย .1218 .27103 .653 -.4111 .6548 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนหัวหนอง
พัฒนา 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
-.0882 .27103 .745 -.6212 .4447 

  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.4007 .26157 .126 -.9151 .1136 
  ชุมนบัวใหญ่ .4118 .26602 .123 -.1114 .9349 
  ชุมชนโนนใบบัว .1895 .25397 .456 -.3099 .6890 
  ชุมชนตะคร้อ -.1507 .26157 .565 -.6651 .3636 
  ชุมชนหนองม่วง -.2132 .26157 .415 -.7276 .3011 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.5294(*) .25758 .041 -1.0359 -.0229 
  ชุมชนตลาดเก่า .0546 .27103 .840 -.4783 .5876 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.8105(*) .25397 .002 -1.3099 -.3110 
  ชุมชนตลาดเช้า -.5257(*) .26157 .045 -1.0401 -.0114 
  ชุมชนบ้านงาน .0546 .27103 .840 -.4783 .5876 
  ชุมชุนหัวหนอง .5882(*) .25758 .023 .0817 1.0948 
  ชุมชนถนนรถไฟ .1895 .25397 .456 -.3099 .6890 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.4549 .26602 .088 -.9780 .0682 
  ชุมชนเมืองทอง -.1216 .26602 .648 -.6447 .4016 
  ชุมชนโนนส าราญ .2868 .26157 .274 -.2276 .8011 
  ชุมชนนาเจริญ -.1672 .25071 .505 -.6602 .3258 
  ชุมชนหนองขาม -.2549 .26602 .339 -.7780 .2682 
  ชุมชนตระกูลสุข .1118 .24773 .652 -.3754 .5989 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .5451(*) .26602 .041 .0220 1.0682 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.5257(*) .26157 .045 -1.0401 -.0114 
  ชุมชนตลาดน้อย -.2757 .26157 .293 -.7901 .2386 
  ชุมชนปทุมวิลัย .1765 .25758 .494 -.3300 .6830 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชุนหัวหนอง ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.6765(*) .27103 .013 -1.2094 -.1435 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.9890(*) .26157 .000 -1.5033 -.4746 
  ชุมนบัวใหญ่ -.1765 .26602 .508 -.6996 .3467 
  ชุมชนโนนใบบัว -.3987 .25397 .117 -.8981 .1007 
  ชุมชนตะคร้อ -.7390(*) .26157 .005 -1.2533 -.2246 
  ชุมชนหนองม่วง -.8015(*) .26157 .002 -1.3158 -.2871 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -1.1176(*) .25758 .000 -1.6242 -.6111 
  ชุมชนตลาดเก่า -.5336(*) .27103 .050 -1.0666 -.0007 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.3987(*) .25397 .000 -1.8981 -.8993 
  ชุมชนตลาดเช้า -1.1140(*) .26157 .000 -1.6283 -.5996 
  ชุมชนบ้านงาน -.5336(*) .27103 .050 -1.0666 -.0007 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.5882(*) .25758 .023 -1.0948 -.0817 
  ชุมชนถนนรถไฟ -.3987 .25397 .117 -.8981 .1007 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -1.0431(*) .26602 .000 -1.5663 -.5200 
  ชุมชนเมืองทอง -.7098(*) .26602 .008 -1.2329 -.1867 
  ชุมชนโนนส าราญ -.3015 .26157 .250 -.8158 .2129 
  ชุมชนนาเจริญ -.7554(*) .25071 .003 -1.2484 -.2624 
  ชุมชนหนองขาม -.8431(*) .26602 .002 -1.3663 -.3200 
  ชุมชนตระกูลสุข -.4765 .24773 .055 -.9636 .0107 
  ชุมชนดอนขุนสนิท -.0431 .26602 .871 -.5663 .4800 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -1.1140(*) .26157 .000 -1.6283 -.5996 
  ชุมชนตลาดน้อย -.8640(*) .26157 .001 -1.3783 -.3496 
  ชุมชนปทุมวิลัย -.4118 .25758 .111 -.9183 .0948 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนถนนรถไฟ ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.2778 .26760 .300 -.8040 .2485 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.5903(*) .25802 .023 -1.0977 -.0829 
  ชุมนบัวใหญ่ .2222 .26254 .398 -.2940 .7385 
  ชุมชนโนนใบบัว .0000 .25032 1.000 -.4922 .4922 
  ชุมชนตะคร้อ -.3403 .25802 .188 -.8477 .1671 
  ชุมชนหนองม่วง -.4028 .25802 .119 -.9102 .1046 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.7190(*) .25397 .005 -1.2184 -.2195 
  ชุมชนตลาดเก่า -.1349 .26760 .614 -.6612 .3913 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.0000(*) .25032 .000 -1.4922 -.5078 
  ชุมชนตลาดเช้า -.7153(*) .25802 .006 -1.2227 -.2079 
  ชุมชนบ้านงาน -.1349 .26760 .614 -.6612 .3913 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.1895 .25397 .456 -.6890 .3099 
  ชุมชุนหัวหนอง .3987 .25397 .117 -.1007 .8981 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.6444(*) .26254 .015 -1.1607 -.1282 
  ชุมชนเมืองทอง -.3111 .26254 .237 -.8274 .2052 
  ชุมชนโนนส าราญ .0972 .25802 .707 -.4102 .6046 
  ชุมชนนาเจริญ -.3567 .24700 .150 -.8425 .1290 
  ชุมชนหนองขาม -.4444 .26254 .091 -.9607 .0718 
  ชุมชนตระกูลสุข -.0778 .24398 .750 -.5576 .4020 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .3556 .26254 .176 -.1607 .8718 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.7153(*) .25802 .006 -1.2227 -.2079 
  ชุมชนตลาดน้อย -.4653 .25802 .072 -.9727 .0421 
  ชุมชนปทุมวิลัย -.0131 .25397 .959 -.5125 .4864 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนเทพพิทักษ์ ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .3667 .27907 .190 -.1821 .9154 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ .0542 .26989 .841 -.4766 .5849 
  ชุมนบัวใหญ่ .8667(*) .27421 .002 .3274 1.4059 
  ชุมชนโนนใบบัว .6444(*) .26254 .015 .1282 1.1607 
  ชุมชนตะคร้อ .3042 .26989 .260 -.2266 .8349 
  ชุมชนหนองม่วง .2417 .26989 .371 -.2891 .7724 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.0745 .26602 .780 -.5976 .4486 
  ชุมชนตลาดเก่า .5095 .27907 .069 -.0392 1.0583 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.3556 .26254 .176 -.8718 .1607 
  ชุมชนตลาดเช้า -.0708 .26989 .793 -.6016 .4599 
  ชุมชนบ้านงาน .5095 .27907 .069 -.0392 1.0583 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .4549 .26602 .088 -.0682 .9780 
  ชุมชุนหัวหนอง 1.0431(*) .26602 .000 .5200 1.5663 
  ชุมชนถนนรถไฟ .6444(*) .26254 .015 .1282 1.1607 
  ชุมชนเมืองทอง .3333 .27421 .225 -.2059 .8726 
  ชุมชนโนนส าราญ .7417(*) .26989 .006 .2109 1.2724 
  ชุมชนนาเจริญ .2877 .25938 .268 -.2223 .7978 
  ชุมชนหนองขาม .2000 .27421 .466 -.3392 .7392 
  ชุมชนตระกูลสุข .5667(*) .25650 .028 .0623 1.0711 
  ชุมชนดอนขุนสนิท 1.0000(*) .27421 .000 .4608 1.5392 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.0708 .26989 .793 -.6016 .4599 
  ชุมชนตลาดน้อย .1792 .26989 .507 -.3516 .7099 
  ชุมชนปทุมวิลัย .6314(*) .26602 .018 .1082 1.1545 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนเมืองทอง ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .0333 .27907 .905 -.5154 .5821 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.2792 .26989 .302 -.8099 .2516 
  ชุมนบัวใหญ่ .5333 .27421 .053 -.0059 1.0726 
  ชุมชนโนนใบบัว .3111 .26254 .237 -.2052 .8274 
  ชุมชนตะคร้อ -.0292 .26989 .914 -.5599 .5016 
  ชุมชนหนองม่วง -.0917 .26989 .734 -.6224 .4391 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.4078 .26602 .126 -.9310 .1153 
  ชุมชนตลาดเก่า .1762 .27907 .528 -.3726 .7250 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.6889(*) .26254 .009 -1.2052 -.1726 
  ชุมชนตลาดเช้า -.4042 .26989 .135 -.9349 .1266 
  ชุมชนบ้านงาน .1762 .27907 .528 -.3726 .7250 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .1216 .26602 .648 -.4016 .6447 
  ชุมชุนหัวหนอง .7098(*) .26602 .008 .1867 1.2329 
  ชุมชนถนนรถไฟ .3111 .26254 .237 -.2052 .8274 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.3333 .27421 .225 -.8726 .2059 
  ชุมชนโนนส าราญ .4083 .26989 .131 -.1224 .9391 
  ชุมชนนาเจริญ -.0456 .25938 .861 -.5557 .4644 
  ชุมชนหนองขาม -.1333 .27421 .627 -.6726 .4059 
  ชุมชนตระกูลสุข .2333 .25650 .364 -.2711 .7377 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .6667(*) .27421 .016 .1274 1.2059 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.4042 .26989 .135 -.9349 .1266 
  ชุมชนตลาดน้อย -.1542 .26989 .568 -.6849 .3766 
  ชุมชนปทุมวิลัย .2980 .26602 .263 -.2251 .8212 

 



83 

(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนโนน
ส าราญ 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
-.3750 .27482 .173 -.9154 .1654 

  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.6875(*) .26550 .010 -1.2096 -.1654 
  ชุมนบัวใหญ่ .1250 .26989 .644 -.4057 .6557 
  ชุมชนโนนใบบัว -.0972 .25802 .707 -.6046 .4102 
  ชุมชนตะคร้อ -.4375 .26550 .100 -.9596 .0846 
  ชุมชนหนองม่วง -.5000 .26550 .060 -1.0221 .0221 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.8162(*) .26157 .002 -1.3305 -.3018 
  ชุมชนตลาดเก่า -.2321 .27482 .399 -.7726 .3083 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.0972(*) .25802 .000 -1.6046 -.5898 
  ชุมชนตลาดเช้า -.8125(*) .26550 .002 -1.3346 -.2904 
  ชุมชนบ้านงาน -.2321 .27482 .399 -.7726 .3083 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.2868 .26157 .274 -.8011 .2276 
  ชุมชุนหัวหนอง .3015 .26157 .250 -.2129 .8158 
  ชุมชนถนนรถไฟ -.0972 .25802 .707 -.6046 .4102 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.7417(*) .26989 .006 -1.2724 -.2109 
  ชุมชนเมืองทอง -.4083 .26989 .131 -.9391 .1224 
  ชุมชนนาเจริญ -.4539 .25481 .076 -.9550 .0471 
  ชุมชนหนองขาม -.5417(*) .26989 .045 -1.0724 -.0109 
  ชุมชนตระกูลสุข -.1750 .25188 .488 -.6703 .3203 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .2583 .26989 .339 -.2724 .7891 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.8125(*) .26550 .002 -1.3346 -.2904 
  ชุมชนตลาดน้อย -.5625(*) .26550 .035 -1.0846 -.0404 
  ชุมชนปทุมวิลัย -.1103 .26157 .674 -.6247 .4041 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนนาเจริญ ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .0789 .26450 .766 -.4412 .5991 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.2336 .25481 .360 -.7346 .2675 
  ชุมนบัวใหญ่ .5789(*) .25938 .026 .0689 1.0890 
  ชุมชนโนนใบบัว .3567 .24700 .150 -.1290 .8425 
  ชุมชนตะคร้อ .0164 .25481 .949 -.4846 .5175 
  ชุมชนหนองม่วง -.0461 .25481 .857 -.5471 .4550 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.3622 .25071 .149 -.8552 .1308 
  ชุมชนตลาดเก่า .2218 .26450 .402 -.2983 .7419 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.6433(*) .24700 .010 -1.1290 -.1575 
  ชุมชนตลาดเช้า -.3586 .25481 .160 -.8596 .1425 
  ชุมชนบ้านงาน .2218 .26450 .402 -.2983 .7419 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .1672 .25071 .505 -.3258 .6602 
  ชุมชุนหัวหนอง .7554(*) .25071 .003 .2624 1.2484 
  ชุมชนถนนรถไฟ .3567 .24700 .150 -.1290 .8425 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.2877 .25938 .268 -.7978 .2223 
  ชุมชนเมืองทอง .0456 .25938 .861 -.4644 .5557 
  ชุมชนโนนส าราญ .4539 .25481 .076 -.0471 .9550 
  ชุมชนหนองขาม -.0877 .25938 .735 -.5978 .4223 
  ชุมชนตระกูลสุข .2789 .24058 .247 -.1941 .7520 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .7123(*) .25938 .006 .2022 1.2223 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.3586 .25481 .160 -.8596 .1425 
  ชุมชนตลาดน้อย -.1086 .25481 .670 -.6096 .3925 
  ชุมชนปทุมวิลัย .3437 .25071 .171 -.1494 .8367 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนหนองขาม ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .1667 .27907 .551 -.3821 .7154 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.1458 .26989 .589 -.6766 .3849 
  ชุมนบัวใหญ่ .6667(*) .27421 .016 .1274 1.2059 
  ชุมชนโนนใบบัว .4444 .26254 .091 -.0718 .9607 
  ชุมชนตะคร้อ .1042 .26989 .700 -.4266 .6349 
  ชุมชนหนองม่วง .0417 .26989 .877 -.4891 .5724 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.2745 .26602 .303 -.7976 .2486 
  ชุมชนตลาดเก่า .3095 .27907 .268 -.2392 .8583 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.5556(*) .26254 .035 -1.0718 -.0393 
  ชุมชนตลาดเช้า -.2708 .26989 .316 -.8016 .2599 
  ชุมชนบ้านงาน .3095 .27907 .268 -.2392 .8583 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .2549 .26602 .339 -.2682 .7780 
  ชุมชุนหัวหนอง .8431(*) .26602 .002 .3200 1.3663 
  ชุมชนถนนรถไฟ .4444 .26254 .091 -.0718 .9607 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.2000 .27421 .466 -.7392 .3392 
  ชุมชนเมืองทอง .1333 .27421 .627 -.4059 .6726 
  ชุมชนโนนส าราญ .5417(*) .26989 .045 .0109 1.0724 
  ชุมชนนาเจริญ .0877 .25938 .735 -.4223 .5978 
  ชุมชนตระกูลสุข .3667 .25650 .154 -.1377 .8711 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .8000(*) .27421 .004 .2608 1.3392 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.2708 .26989 .316 -.8016 .2599 
  ชุมชนตลาดน้อย -.0208 .26989 .939 -.5516 .5099 
  ชุมชนปทุมวิลัย .4314 .26602 .106 -.0918 .9545 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตระกูลสุข ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.2000 .26168 .445 -.7146 .3146 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.5125(*) .25188 .043 -1.0078 -.0172 
  ชุมนบัวใหญ่ .3000 .25650 .243 -.2044 .8044 
  ชุมชนโนนใบบัว .0778 .24398 .750 -.4020 .5576 
  ชุมชนตะคร้อ -.2625 .25188 .298 -.7578 .2328 
  ชุมชนหนองม่วง -.3250 .25188 .198 -.8203 .1703 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.6412(*) .24773 .010 -1.1283 -.1540 
  ชุมชนตลาดเก่า -.0571 .26168 .827 -.5717 .4575 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.9222(*) .24398 .000 -1.4020 -.4424 
  ชุมชนตลาดเช้า -.6375(*) .25188 .012 -1.1328 -.1422 
  ชุมชนบ้านงาน -.0571 .26168 .827 -.5717 .4575 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.1118 .24773 .652 -.5989 .3754 
  ชุมชุนหัวหนอง .4765 .24773 .055 -.0107 .9636 
  ชุมชนถนนรถไฟ .0778 .24398 .750 -.4020 .5576 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.5667(*) .25650 .028 -1.0711 -.0623 
  ชุมชนเมืองทอง -.2333 .25650 .364 -.7377 .2711 
  ชุมชนโนนส าราญ .1750 .25188 .488 -.3203 .6703 
  ชุมชนนาเจริญ -.2789 .24058 .247 -.7520 .1941 
  ชุมชนหนองขาม -.3667 .25650 .154 -.8711 .1377 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .4333 .25650 .092 -.0711 .9377 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.6375(*) .25188 .012 -1.1328 -.1422 
  ชุมชนตลาดน้อย -.3875 .25188 .125 -.8828 .1078 
  ชุมชนปทุมวิลัย .0647 .24773 .794 -.4224 .5519 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนดอนขุน
สนิท 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
-.6333(*) .27907 .024 -1.1821 -.0846 

  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.9458(*) .26989 .001 -1.4766 -.4151 
  ชุมนบัวใหญ่ -.1333 .27421 .627 -.6726 .4059 
  ชุมชนโนนใบบัว -.3556 .26254 .176 -.8718 .1607 
  ชุมชนตะคร้อ -.6958(*) .26989 .010 -1.2266 -.1651 
  ชุมชนหนองม่วง -.7583(*) .26989 .005 -1.2891 -.2276 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -1.0745(*) .26602 .000 -1.5976 -.5514 
  ชุมชนตลาดเก่า -.4905 .27907 .080 -1.0392 .0583 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -1.3556(*) .26254 .000 -1.8718 -.8393 
  ชุมชนตลาดเช้า -1.0708(*) .26989 .000 -1.6016 -.5401 
  ชุมชนบ้านงาน -.4905 .27907 .080 -1.0392 .0583 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.5451(*) .26602 .041 -1.0682 -.0220 
  ชุมชุนหัวหนอง .0431 .26602 .871 -.4800 .5663 
  ชุมชนถนนรถไฟ -.3556 .26254 .176 -.8718 .1607 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -1.0000(*) .27421 .000 -1.5392 -.4608 
  ชุมชนเมืองทอง -.6667(*) .27421 .016 -1.2059 -.1274 
  ชุมชนโนนส าราญ -.2583 .26989 .339 -.7891 .2724 
  ชุมชนนาเจริญ -.7123(*) .25938 .006 -1.2223 -.2022 
  ชุมชนหนองขาม -.8000(*) .27421 .004 -1.3392 -.2608 
  ชุมชนตระกูลสุข -.4333 .25650 .092 -.9377 .0711 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -1.0708(*) .26989 .000 -1.6016 -.5401 
  ชุมชนตลาดน้อย -.8208(*) .26989 .003 -1.3516 -.2901 
  ชุมชนปทุมวิลัย -.3686 .26602 .167 -.8918 .1545 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนป่าช้าไก่
สันติรัตน์ 

ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา 
.4375 .27482 .112 -.1029 .9779 

  ชุมชนโคกสูงเหนือ .1250 .26550 .638 -.3971 .6471 
  ชุมนบัวใหญ่ .9375(*) .26989 .001 .4068 1.4682 
  ชุมชนโนนใบบัว .7153(*) .25802 .006 .2079 1.2227 
  ชุมชนตะคร้อ .3750 .26550 .159 -.1471 .8971 
  ชุมชนหนองม่วง .3125 .26550 .240 -.2096 .8346 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.0037 .26157 .989 -.5180 .5107 
  ชุมชนตลาดเก่า .5804(*) .27482 .035 .0399 1.1208 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.2847 .25802 .271 -.7921 .2227 
  ชุมชนตลาดเช้า .0000 .26550 1.000 -.5221 .5221 
  ชุมชนบ้านงาน .5804(*) .27482 .035 .0399 1.1208 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .5257(*) .26157 .045 .0114 1.0401 
  ชุมชุนหัวหนอง 1.1140(*) .26157 .000 .5996 1.6283 
  ชุมชนถนนรถไฟ .7153(*) .25802 .006 .2079 1.2227 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ .0708 .26989 .793 -.4599 .6016 
  ชุมชนเมืองทอง .4042 .26989 .135 -.1266 .9349 
  ชุมชนโนนส าราญ .8125(*) .26550 .002 .2904 1.3346 
  ชุมชนนาเจริญ .3586 .25481 .160 -.1425 .8596 
  ชุมชนหนองขาม .2708 .26989 .316 -.2599 .8016 
  ชุมชนตระกูลสุข .6375(*) .25188 .012 .1422 1.1328 
  ชุมชนดอนขุนสนิท 1.0708(*) .26989 .000 .5401 1.6016 
  ชุมชนตลาดน้อย .2500 .26550 .347 -.2721 .7721 
  ชุมชนปทุมวิลัย .7022(*) .26157 .008 .1878 1.2166 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา .1875 .27482 .496 -.3529 .7279 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.1250 .26550 .638 -.6471 .3971 
  ชุมนบัวใหญ่ .6875(*) .26989 .011 .1568 1.2182 
  ชุมชนโนนใบบัว .4653 .25802 .072 -.0421 .9727 
  ชุมชนตะคร้อ .1250 .26550 .638 -.3971 .6471 
  ชุมชนหนองม่วง .0625 .26550 .814 -.4596 .5846 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.2537 .26157 .333 -.7680 .2607 
  ชุมชนตลาดเก่า .3304 .27482 .230 -.2101 .8708 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.5347(*) .25802 .039 -1.0421 -.0273 
  ชุมชนตลาดเช้า -.2500 .26550 .347 -.7721 .2721 
  ชุมชนบ้านงาน .3304 .27482 .230 -.2101 .8708 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา .2757 .26157 .293 -.2386 .7901 
  ชุมชุนหัวหนอง .8640(*) .26157 .001 .3496 1.3783 
  ชุมชนถนนรถไฟ .4653 .25802 .072 -.0421 .9727 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.1792 .26989 .507 -.7099 .3516 
  ชุมชนเมืองทอง .1542 .26989 .568 -.3766 .6849 
  ชุมชนโนนส าราญ .5625(*) .26550 .035 .0404 1.0846 
  ชุมชนนาเจริญ .1086 .25481 .670 -.3925 .6096 
  ชุมชนหนองขาม .0208 .26989 .939 -.5099 .5516 
  ชุมชนตระกูลสุข .3875 .25188 .125 -.1078 .8828 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .8208(*) .26989 .003 .2901 1.3516 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.2500 .26550 .347 -.7721 .2721 
  ชุมชนปทุมวิลัย .4522 .26157 .085 -.0622 .9666 
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(I) ชุมชน (J) ชุมชน 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
95% Confidence 

Interval 

     
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนปทุมวิลัย ชุมชนตลาดน้อยพัฒนา -.2647 .27103 .329 -.7977 .2683 
  ชุมชนโคกสูงเหนือ -.5772(*) .26157 .028 -1.0916 -.0628 
  ชุมนบัวใหญ่ .2353 .26602 .377 -.2878 .7584 
  ชุมชนโนนใบบัว .0131 .25397 .959 -.4864 .5125 
  ชุมชนตะคร้อ -.3272 .26157 .212 -.8416 .1872 
  ชุมชนหนองม่วง -.3897 .26157 .137 -.9041 .1247 
  ชุมชนโคกสูงตะวันออก -.7059(*) .25758 .006 -1.2124 -.1994 
  ชุมชนตลาดเก่า -.1218 .27103 .653 -.6548 .4111 
  ชุมชนทุ่งสว่าง -.9869(*) .25397 .000 -1.4864 -.4875 
  ชุมชนตลาดเช้า -.7022(*) .26157 .008 -1.2166 -.1878 
  ชุมชนบ้านงาน -.1218 .27103 .653 -.6548 .4111 
  ชุมชนหัวหนองพัฒนา -.1765 .25758 .494 -.6830 .3300 
  ชุมชุนหัวหนอง .4118 .25758 .111 -.0948 .9183 
  ชุมชนถนนรถไฟ .0131 .25397 .959 -.4864 .5125 
  ชุมชนเทพพิทักษ์ -.6314(*) .26602 .018 -1.1545 -.1082 
  ชุมชนเมืองทอง -.2980 .26602 .263 -.8212 .2251 
  ชุมชนโนนส าราญ .1103 .26157 .674 -.4041 .6247 
  ชุมชนนาเจริญ -.3437 .25071 .171 -.8367 .1494 
  ชุมชนหนองขาม -.4314 .26602 .106 -.9545 .0918 
  ชุมชนตระกูลสุข -.0647 .24773 .794 -.5519 .4224 
  ชุมชนดอนขุนสนิท .3686 .26602 .167 -.1545 .8918 
  ชุมชนป่าช้าไก่สันติรัตน์ -.7022(*) .26157 .008 -1.2166 -.1878 
  ชุมชนตลาดน้อย -.4522 .26157 .085 -.9666 .0622 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายสุระ  ประวันเทา   เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2528 อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  
ภูมิล าเนา 102 หมู่ 1 ต าบลสันป่าตอง อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ที่อยู่ปัจจุบัน  ศูนย์บ ารุง
ทางหลวงชนบทคง ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่งหน้าที่  นายช่างโยธา ส านัก
ทางหลวงชนบทที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  สถานที่ท างาน ศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทคง ต าบลคู
ขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2549  ระดั บประก าศ นี ย 
บัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างโยธา คณะวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธาณูปโภค 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 

     

 

 

 

 


