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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพมาตรการการควบคุมความเร็ วของกล้องตรวจจับความเร็ ว
แบบอัตโนมัติสาหรับผูข้ บั ขี่บนเส้นทางในเขตทางเขา ทางหลวงหมายเลข 118 เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ ช่วงถนนดอย
นางแก้ว-ดอยสะเก็ด ซึ่ งมีการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ ตลอดสายทาง ระยะทาง 36 กิ โลเมตร
จานวน 5 จุด เพื่อลดความเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน งานวิจยั นี้ ได้แบ่งการประเมินประสิ ทธิภาพของกล้องตรวจจับ
ความเร็ วออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินสารวจความเร็ วของผูข้ บั ขี่ก่อนและหลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วแบบ
อัตโนมัติเป็ นระยะเวลา 1 เดือน และการประเมิน ปั จจัยด้านจิตวิทยาของผูข้ บั ขี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการ
ขับขี่ บ นเส้น ทางเขาตามทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผนโดยใช้แบบสอบถาม จากผลการศึ กษา พบว่า มาตรการการควบคุ ม
ความเร็ วด้วยกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ ทาให้ผขู ้ บั ขี่ใช้ความเร็ วในการขับขี่ที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยภายหลัง
การติดตั้งระบบ ฯ ความเร็ วของรถยนต์ส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 7.7 และความเร็ วของรถโดยสาร ลดลงร้อยละ 8.8 และเมื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาของผูข้ บั ขี่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ ว พบว่า ปั จจัยการรับรู ้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีผลมากที่สุดต่อการใช้ความเร็ วบนทางเขา ดังนั้นมาตรการการบังคับใช้กฎหมายโดยอาศัยการควบคุมความเร็ ว
ด้วยกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ นับเป็ นการปิ ดโอกาสให้ผขู ้ บั ขี่สามารถแสดงพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการ
ขับขี่ได้ยากขึ้น ส่งผลให้ผขู ้ บั ขี่มีความตั้งใจลดความเร็ วในการขับขี่ลง
ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate the performance of speed control measure by the
use of automatic speed enforcement cameras along Highway 118 (Chiang Rai - Chiang Mai). Five
cameras were installed along the 36-kilometer road section between Doi Nangkaew and Doi Saked to
reduce the risk of road traffic accidents. This study is divided into two-folds. Part one investigates the
driving speed during 1-month before and 1-month after the installation of automatic speed
enforcement cameras. Part two examines the psychological factors that most influence driving speed
on mountain roads using the Theory of Planned Behavior. The statistical results showed that automatic
speed cameras can significantly reduce the speed of vehicles. The average driving speed of passenger
cars is reduced by 7.7%, while that of buses is reduced by 8.8%. Further, the analytical results
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revealed that the most influential psychological factor toward speeding behavior is the Perceived
Behavioral Control, which indicates that drivers on this mountainous road overspeed whenever it is
possible and they can perceive such risks. Therefore, the proposed speed control measure using
automatic speed enforcement cameras is the proper measure to close the opportunity gap of the driving
risks. This results in the safe driving intention to follow the speed control.

1.

บทนา

นอกจากนั้ น จากระบบ HAIMS ของส านั ก งาน
อานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ปี พ .ศ . 2557 [3]
จานวนการเสี ยชีวติ จากการใช้ความเร็ วมีมากถึงร้อยละ 69
สอดคล้องกับการสารวจความคิดเห็ นผูข้ บั ขี่รถยนต์ โดย
มูลนิธิไทยโรดส์และเครื อข่าย [4] พบว่า 1 ใน 3 ของผูข้ บั
ขี่ ร ถยนต์ ย อมรั บ ว่ า เคยขับ รถเร็ ว และร้ อ ยละ 80 ขาด
ความรู ้ เกี่ ยวกับ อัต ราความเร็ วที่ ก ฎหมายกาหนด ดังนั้น
ปั ญ หาการใช้ความเร็ วเกิ น อัต ราที่ ก ฎหมายกาหนด เป็ น
ปั ญ หาหลั ก ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การสู ญเสี ยชี วิ ต และ
ทรัพย์สินจานวนมาก
จั ง หวัด เชี ย งให ม่ เ ป็ นจั ง หวัด หนึ่ งที่ มี ล ั ก ษณ ะ
ภู มิ ป ระเทศโดยทั่ว ไปเป็ นภู เขาและป่ าละเมาะ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 80 ของพื้นที่ จึงทาให้มีถนนที่ตดั ผ่านภูเขาจานวน
มาก และบางเส้ น ทางเป็ นเส้ น ทางสั ญ จรหลัก ระหว่า ง
จัง หวัด เช่ น เส้ น ทางดอยสะเก็ ด (เชี ย งใหม่ - เชี ย งราย )
เส้ น ทางดอยขุ น ตาล (เชี ย งใหม่ - ล าปาง ) และเส้ น ทาง
เชี ยงใหม่ -แม่ฮ่องสอน เป็ นต้น ทาให้จงั หวัดเชี ยงใหม่มี
การเกิดอุบตั ิเหตุบนทางเขาขึ้นบ่อยครั้ง
เส้นทางทางหลวงหมายเลข 118 เชื่ อมระหว่างดอย
นางแก้ว-ดอยสะเก็ด (เชียงราย - เชียงใหม่) ดังแสดงในรู ป
ที่ 3 ถูกจัดอันดับเป็ นช่ วงสายทางอันตรายที่ ตอ้ งใช้ความ
ระมัด ระวัง ในการขับ ขี่ ม าก ตามข้อ มู ล ของส านั ก งาน
อานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง [5] ซึ่งเป็ นสายทางที่
มี ค่ า ความลาดชัน เกิ น 7 เปอร์ เซ็ น ต์ และเป็ นทางโค้ง
ต่อเนื่องระยะทางตั้งแต่ 3 กิโลเมตรขึ้นไป
ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงครั้งใหญ่
3 ครั้ง ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2550 อุบตั ิเหตุคณะครู จากจังหวัด
จั น ทบุ รี มี ผู ้เสี ยชี วิ ต 21 ราย ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2553
อุบตั ิเหตุรถบัสนักเรี ยนจากจังหวัดพิจิตร มีผเู ้ สี ยชีวติ 3 ราย
และบาดเจ็บ จานวนมาก และล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2558 เกิ ด
อุบตั ิเหตุรถบัสนานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย มีผเู ้ สี ยชีวติ 14

สานักงานอานวยความปลอดภัย ของกรมทางหลวง
ได้สรุ ปสถิติอุบตั ิเหตุบนทางหลวงของประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า จานวนครั้งของการเกิด
อุบัติ เหตุ มี ม ากกว่า 10,000 ครั้ งต่อ ปี [1] ซึ่ งถื อ ว่าเป็ น
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่สูงมาก ดังแสดงในรู ปที่ 1 และใน
หลายปี ที่ผ่านมา สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางหลวง
สู ง ที่ สุ ด มาจากการขั บ รถเร็ ว เกิ น อัต ราที่ ก าหนด ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ [2]
พบว่า สาเหตุของคดีอุบตั ิเหตุจราจรในประเทศไทยอันดับ
1 เกี่ ย วกับ การใช้ค วามเร็ ว เกิ น กว่า กฎหมายก าหนด ดัง
แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 สถิติอุบตั ิเหตุบนทางหลวงของประเทศไทย [1]

รู ปที่ 2 สถิติสาเหตุอุบตั ิเหตุจราจรในประเทศไทย [2]
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เพื่ อ เป็ นแนวทางในการเสนอแนะมาตรการควบคุ ม
ความเร็ วในการขับขี่ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

รายและบาดเจ็ บ อี ก 12 ราย จากข้อ มู ล อุ บัติ เหตุ พบว่า
สาเหตุส่วนใหญ่เกิ ดจากการใช้ความเร็ วในการขับขี่ที่สูง
และความไม่คุน้ ชิ นเส้นทางของผูข้ บั ขี่ ทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้ในขณะขับขี่ นาไปสู่การเกิดอุบตั ิเหตุ

2.

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจยั นี้ ได้แบ่ งทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องออกเป็ น 2 ส่ วน
ตามส่ ว นงานของการศึ ก ษา ได้แ ก่ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว ในการขับ ขี่ และการศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ ทั ศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความเร็วในการขับขี่
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเร็ วในการขับขี่ ครอบคลุม
ถึ ง นิ ย ามของความเร็ ว กฎหมายการใช้ค วามเร็ วในการ
ขับ ขี่ บ นทางหลวง การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะ เครื่ องมืออุปกรณ์ตรวจจับความเร็ ว และระบบ
การทางานของการตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
2.1.1 นิยามความเร็วของยานพาหนะและกฎหมายการใช้
ความเร็วบนทางหลวง
ความเร็ วของยานพาหนะบนถนน [6, 7, 8] หมายถึง
อัตราส่ วนการเคลื่อนที่ในหน่วยระยะทางต่อเวลา สามารถ
คานวณได้ดงั สมการที่ (1)

รู ปที่ 3 เส้นทางส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 118
ในอดีตที่ผา่ นมา เส้นทางทางหลวงหมายเลข 118 ได้
มีการตั้งจุดตรวจจับความเร็ วโดยเจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็ นต้น เพื่อ
ลดปั ญหาการเกิดอุบตั ิเหตุและการใช้ความเร็ วที่สูง โดยใน
ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ด้วยความร่ วมมือของภาคีเครื อข่าย
ความปลอดภั ย ทางถนนในจั ง หวัด เชี ยงใหม่ ไ ด้ น า
เทคโนโลยีระบบกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติมา
ติดตั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมความเร็ วของผูข้ บั ขี่บนเส้นทางนี้ โดยได้ดาเนินการ
ติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ จานวน
ทั้งสิ้น 5 ตัว บริ เวณจุดเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้แก่ หลัก
กิโลเมตรที่ 50+400, 43+050, 35+800, 21+700 และ
15+600 ตามเส้นทางช่ วงดอยนางแก้ว - ดอยสะเก็ด รวม
ระยะทาง 36 กิโลเมตร
ดั ง นั้ น งาน วิ จ ั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของมาตรการการควบคุมความเร็ วของผูข้ บั ขี่
ด้วยกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติบนถนนในเขต
ทางเขา เส้นทางทางหลวงหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว ดอยสะเก็ ด ( เชี ย งราย - เชี ย งใหม่ ) โดยท าการส ารวจ
พฤติกรรมการใช้ความเร็ วและทัศนคติ เชิ งจิ ตวิทยาที่ มีผล
ต่อพฤติ กรรมการใช้ความเร็ วของผูข้ บั ขี่ บ นถนนทางเขา

s

d
t
(กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)

(1)

= ความเร็ ว
d
= ระยะทางที่เคลื่อนที่ (กิโลเมตร)
t
= เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (ชัว่ โมง)
โดยข้อมูลความเร็ วของยานพาหนะบนถนน สามารถ
วัด ประเมิ น ได้ 2 วิ ธี ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ความเร็ ว ที่ จุ ด และ
ค่าเฉลี่ยความเร็ วที่รถแล่นผ่านพื้นที่ช่วงถนน
ความเร็ วที่ จุด คื อความเร็ วของยานพาหนะ ณ ขณะ
เคลื่อนที่ ผ่านตาแหน่ งหรื อจุดสังเกตในช่วงเวลาที่ กาหนด
ส่วนความเร็ วที่รถแล่นผ่านพื้นที่ช่วงถนน คือความเร็ วของ
ยานพาหนะที่ ครอบครองช่ วงบริ เวณที่ พิจารณา โดยการ
วัดความเร็ วของยานพาหนะด้วยกล้องตรวจจับความเร็ ว
แบบอัตโนมัติเป็ นการวัดความเร็ วที่จุด ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มี
ความแม่นยาและน่าเชื่อถือ
โดยที่
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อุปกรณ์ ตรวจจับความเร็วยานพาหนะ
เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความเร็ ว ยานพาหนะ
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม ตามลักษณะการท างาน
ดังนี้
- อุปกรณ์ ประเภทวัดความเร็ วด้วยมื อ (Manual
Speed Measurement) ได้ แ ก่ นาฬิ ก าจั บ เวลา กล้ อ ง
วิดีโอ ปื นเรดาห์ ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง สะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน แต่ขอ้ เสี ย คื อ ความน่ าเชื่ อถื อ ของการ
ตรวจวัด ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย าของการตรวจวัด และ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านที่ มี อ ยู่อ ย่า งจ ากัด โดยทั่ ว ไป
เจ้าหน้าที่จะใช้ปืนเรดาห์ในการสุ่มตรวจจับความเร็ ว ซึ่งไม่
สามารถตรวจจับ ได้ห ลายคัน ในเวลาเดี ย วกัน และไม่
สามารถตรวจจับในเวลากลางคืนได้
- อุ ป กรณ์ ป ระเภทวัด ความเร็ ว แบบอัต โนมั ติ
(Automatic Speed Measurement) ไ ด้ แ ก่ ก ล้ อ ง
ตรวจจับความเร็ วอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นการตรวจจับความเร็ ว
โดยกล้องจะบันทึกถ่ายภาพยานพาหนะ ประมวลความเร็ ว
ที่ ขั บ ขี่ โ ดยอั ต โน มั ติ และส่ งข้ อ มู ล ไป เก็ บ ไว้ที่ ชุ ด
ประมวลผลเพื่อทาการวิเคราะห์ คดั กรองข้อมูล ซึ่ งกล้อง
ตรวจจับ ความเร็ ว อั ต โนมั ติ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่ กล้องตรวจจับความเร็ วแบบเคลื่อนที่ กล้อง
ตรวจจับความเร็ วแบบอยูก่ บั ที่ และกล้องตรวจจับความเร็ ว
แบบ 2 จุด
จะเห็ น ได้ว่า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ความเร็ ว
ยานพาหนะแบบวัดความเร็ วอัตโนมัติ สามารถตรวจจับ
ความเร็ ว ได้ ต ลอดทั้ งช่ ว งกลางวัน และกลางคื น และ
ตรวจจับพร้อมกันได้หลายคันในหลายช่องจราจร
2.1.4 ระบบการทางานของกล้ องตรวจจับความเร็ วแบบ
อัตโนมัติ
ระบบกล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัต โนมัติ ดั ง
ตัวอย่างที่ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว ดอยสะเก็ด (เชียงราย - เชียงใหม่) มีส่วนประกอบที่สาคัญ
ดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย

ส่ วนการกาหนดขีดจากัดความเร็ วบนทางหลวงนั้น
พระราชบัญ ญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [9] ได้ก าหนดไว้
ดังนี้

2.1.3

- รถยนต์ หรื อรถจัก รยานยนต์ ให้ ใ ช้ค วามเร็ ว
ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
- รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรื อรถยนต์สามล้อ
ให้ใช้ความเร็ วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
- รถบรรทุก และรถโดยสาร ให้ใช้ความเร็ วไม่เกิน
80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
2.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะ
การศึ กษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลความเร็ วมี ความสาคัญใน
การออกแบบและประเมิ น ทางหลวง การศึ ก ษาความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ งย าน พ าห น ะ ร ว ม ถึ ง ก าร ป ร ะ เมิ น
ประสิ ท ธิ ภาพของสิ่ งอานวยความสะดวกและมาตรการ
จากัดความเร็ ว โดยปกติ จะใช้การวิเคราะห์ ทางสถิ ติ ของ
ข้อมูลความเร็ ว [10]
สาหรับการประเมินประสิ ทธิภาพของมาตรการจากัด
ความเร็ ว โดยปกติ จ ะอาศั ย การทดสอบเปรี ยบเที ย บ
ความเร็ วของยานพาหนะก่ อ นและหลังการติ ด ตั้งระบบ
กล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัต โนมั ติ โดยอาศัย การ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ t-test ว่าความเร็ วของ
ยานพาหนะของ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่ ซึ่งคานวณได้ดงั สมการที่ (2)
t

B   A
S B2 S A2

NB N A

(2)

t = ค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง
 B และ  A = ความเร็ วเฉลี่ยของชุดข้อมูล
ก่อนและหลังมีมาตรการจากัดความเร็ ว ตามลาดับ
SB และ S A = ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลก่อนและหลังมีมาตรการจากัดความเร็ ว ตามลาดับ
N B และ N A = จ านวนข้ อ มู ล ความเร็ วที่
สารวจก่อนและหลังมีมาตรการจากัดความเร็ ว ตามลาดับ
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- กล้ อ งตรวจจั บ ค วามเร็ ว (Speed camera)
ทาหน้าที่จบั ภาพยานพาหนะ เพื่อประมวลค่าความเร็ วของ
ยานพาหนะ
- แสงอิ น ฟราเรด (Infrared) ทาหน้าที่ ช่วยปรั บ
ความสว่างของภาพระหว่างการตรวจจับ ความเร็ ว ของ
ยานพาหนะในช่วงกลางคืน เพื่อให้ภาพมีความคมชัดขึ้น
- กล้อ งบัน ทึ ก ภาพ (CCTV) ท าหน้าที่ ต รวจจับ
ภาพของยานพาหนะที่ แล่น ผ่าน และจับภาพทะเบี ยนรถ
(License plate) ด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Sensors)
- ตู ้ค วบคุ ม ระบบตรวจจั บ ความเร็ ว (Control
unit) ทาหน้าที่ เก็บบันทึ กข้อมูลเพื่อส่ งต่อไปยังที่ ควบคุ ม
ซึ่งสามารถออกใบสัง่ ต่อไป
ขั้นตอนการทางานของระบบตรวจจับความเร็ วแบบ
อัตโนมัติ แสดงไว้ดงั รู ปที่ 5 เริ่ มจากหน่ วยควบคุ มกล้อง
ตรวจจั บ ความเร็ วอั ต โน มั ติ (Speed Enforcement
Control Unit) ถ่ ายบั น ทึ กภาพ ด้ ว ยเรด าร์ ส่ งผ่ า น
ข้อมู ล ภาพผ่านระบบ Virtual Private Network หรื อ
VPN (เครื อ ข่ ายส่ วนตัวเสมื อ น ) แล้วไปเก็บ บัน ทึ กไว้ที่
Server ซึ่ งจ ะ บั น ทึ ก ภ าพ จ าก ก ล้ อ ง CCTV แ ล ะ
รายละเอี ย ดข้อ มู ล ของยานพาหนะและความเร็ ว ลงใน
ฐานข้อมูล จากนั้นข้อมูลที่ได้ทาการบันทึกลงในฐานข้อมูล
จะสามารถนาออกมาเรี ยกใช้ได้ โดยการกรองข้อมูลของ
ผูฝ้ ่ าฝื น

(Application
Server)

รู ปที่ 5 ขั้นตอนการทางานกล้องตรวจจับความเร็ วอัตโนมัติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ การตรวจจับความเร็ วด้ วย
กล้ องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ
ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมา ปั ญหาเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุทาง
ถนน เป็ นปั ญหาหลักของหลายประเทศ โดยสาเหตุหลักที่
สาคัญ มาจากการใช้ความเร็ วในขณะขับขี่ ที่สูง ดังนั้นใน
หลายประเทศจึ งมี ก ารออกมาตรการต่าง ๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหา หนึ่ งในนั้น คือ มาตรการการตรวจจับความเร็ ว
ด้วยกล้องอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะ
เป็ นการลดจานวนบุคลากรในการตรวจจับความเร็ ว โดย
ในหลายประเทศได้มีการวิจยั ไว้
ตั ว อย่ า งเช่ น งานวิ จั ย ของ Liu [1 1] วิ เ คราะห์
ผลกระทบของการจ ากัด ความเร็ ว ของสองอุ ป กรณ์ ก าร
บังคับ ใช้ก ฎหมายที่ แตกต่ างกัน คื อ กล้อ ง และอุ ป กรณ์
ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ (Radar) งานวิจยั ท้ายที่ สุดสรุ ปว่า
อุปกรณ์ ตรวจจับ วัต ถุเคลื่ อนที่ (Radar) ให้ผลความเร็ ว
จากัดที่ แน่ นอน แต่ความคงทนค่อนข้างต่ า ยิ่งไปกว่านั้น
งานวิจยั ศึ กษาว่าผลกระทบของกล้องตรวจจับความเร็ วมี
ประสิ ทธิผลต่อการจากัดความเร็ วมากที่สุด เนื่ องจากกล้อง
ไม่เพียงจะช่วยทาให้ความเร็ วในการขับขี่ลดลง แต่ยงั มีผล
ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งของการจ ากั ด ความเร็ ว เช่ น เดี ย วกั บ
งานวิ จัย การใช้ก ล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว บนทางด่ ว นใน
ประเทศจีน [12] เปรี ยบเทียบกับ ป้ ายเตือน และสันระนาด
พบว่า มี ประสิ ทธิ ภาพช่วยทาให้ความเร็ วลดลง อย่างไรก็
ตาม การใช้กล้องตรวจจับความเร็ วไม่ได้มีเพียงข้อดีเท่านั้น
ยังมีขอ้ เสี ยคือ ความเร็ วของการขับขี่จะลดลงสู่ ค่าขีดจากัด
ความเร็ ว เมื่อพวกเขาเข้าใกล้สัญญาณเตือนล่วงหน้า และ
2.1.5

รู ปที่ 4 ส่วนประกอบของกล้องตรวจจับความเร็ วอัตโนมัติ
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เมื่ อขับต่อไปก็จะเร่ งความเร็ วทันที หลังจากผ่านตาแหน่ ง
บั ง คับ ใช้ จึ ง มี ง านวิ จัย [13] เสนอว่ า ต้อ งผสมผสาน
ระหว่างกล้องที่ ติดตั้งถาวรกับกล้องที่ สามารถเคลื่อนย้าย
ได้พร้อมกัน
งานวิจยั ในประเทศนิ วซี แลนด์ [14] ประเมินผลของ
การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วก่อนและหลังการติดตั้ง
จานวน 24 พื้นที่ ในไครสต์เชิ ร์ช ประเทศนิ วซี แลนด์ โดย
เปรี ยบเทียบจากอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ Zhang [15] ศึ กษาเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของ
การบังคับใช้ความเร็ วอัตโนมัติดว้ ยอุปกรณ์ ตรวจจับวัตถุ
เคลื่ อ นที่ (Radar Gun) ที่ ติ ด ตั้ งต่ า งกั น คื อ อุ ป กรณ์
ตรวจจับความเร็ วแบบโครงถัก (Cantilevers) ตรวจจับ
ความเร็ วจากด้านบน และอุปกรณ์ ตรวจจับความเร็ วแบบ
ติดตั้งด้านข้างถนน (Roadside) จากการศึกษาพบว่า การ
ติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับความเร็ วแบบโครงถัก จะช่ วยลด
ความเร็ วลงได้ในช่วงระยะ 1.6 กิ โลเมตร ถึง 2 กิโลเมตร
จากต าแหน่ ง ที่ ติ ด ตั้ง ส่ ว นการติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ต รวจจับ
ความเร็ วด้านข้างถนน จะช่ ว ยลดความเร็ ว ลงได้ในช่ ว ง
ระยะ 1 กิโลเมตร
ประเทศไทย ศวปถ.ร่ วมกับ ธเนศ และคณะ [16] ได้
ศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรการการควบคุ มความเร็ วในการขับ ขี่
ด้วยกล้องตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัตโนมัติ บนถนนสาย
หลัก เขตเทศบาลนคร ขอนแก่ น พบว่ า มาตรการการ
ควบคุ ม ความเร็ วด้ว ยกล้อ งตรวจจับ ความเร็ วอัต โนมัติ
สามารถลดการใช้ความเร็ วในการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ลงได้
จากงานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ ข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า ในหลาย
ประเทศมี ความตื่ นตัวในการใช้มาตรการจากัด ความเร็ ว
ของผูข้ บั ขี่ โดยผลักดันให้มีการประยุกต์นาเทคโนโลยีดา้ น
วิศ วกรรมมาช่ วยสนับ สนุ น การใช้ม าตรการการควบคุ ม
ความเร็ ว ของยานพาหนะ โดยการบั ง คับ ใช้ก ารจ ากั ด
ความเร็ วโดยอัตโนมัติ
2.2 ทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned

ของพฤติ ก รรมของบุ ค คลของ Ajzen และ Fishbein
แนวคิ ด ของทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน กล่ าวไว้ว่า การ
แสดงพฤติ กรรมของบุ คคลจะเกิ ดจากการชี้ น าโดยความ
เชื่ อ 3 ประการ ได้ แ ก่ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
(Behavioral Beliefs) ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อ้ า งอิ ง
( Normative Beliefs) แ ล ะ ค ว า ม เชื่ อ เกี่ ย ว กั บ
ความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) ในด้าน
ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ พฤติ กรรม ทฤษฎี น้ ี พบว่า ถ้าบุ ค คลมี
ความเชื่ อ ว่า การกระท าพฤติ ก รรมใดแล้ว จะได้รั บ ผล
ทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น
ในทางตรงข้าม หากมีความเชื่อว่าการกระทาพฤติกรรมนั้น
แล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทศั นคติที่
ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และเมื่อมีทศั นคติทางบวกก็จะเกิ ด
เจตนาหรื อตั้งใจ (Intension) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ใน
ด้านความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง ถ้าบุคคลได้รับรู ้วา่ คนที่มี
ความสาคัญต่อเขาได้กระทาพฤติกรรมนั้น หรื อต้องการให้
เขากระท าพฤติ ก รรมนั้น ก็จ ะมี แนวโน้ม ที่ จะคล้อยตาม
และกระทาตาม และในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู ้การ
ควบคุ ม พฤติ กรรม ถ้าบุ ค คลเชื่ อว่า มี ค วามสามารถที่ จ ะ
กระท าพฤติ ก รรมในสภาพการณ์ น้ ั นได้ และสามารถ
ควบคุ ม ให้ เกิ ด ผลดัง ตั้ง ใจ เขาก็ จ ะมี แ นวโน้ม ที่ ก ระท า
พฤติกรรมนั้น [18] ซึ่ งแนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
ดังในรู ปที่ 6 กล่าวคือ ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล คื อ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ กรรม
ของแต่ละคน (Attitude, ATT)
2) ปั จ จัย ทางสั ง คม คื อ การคล้อ ยตามกลุ่ ม บุ ค คล
(Subjective Norm, SN) เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็ นต้น
3) ปั จ จัย ควบคุ ม คื อ การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการ
ควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral Control,
PBC)

Behavior)

ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน ถู ก พั ฒ นาโดย Icek
Ajzen [17] เป็ นทฤษฎี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยสาเหตุ
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ในหลายประเทศมีการนาทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
ไปวิเคราะห์กบั พฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการขับขี่ โดย
มีงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ ส่งผล
ต่อความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1

(ATT)

(SN)

(I)

(B)

(PBC)

รู ปที่ 6 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน [17]
ตารางที่ 1 อิทธิพลของปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการขับขี่
ผู้วจิ ัย
พงษ์พนั ธ์ แทน
เกษม และคณะ
[19]

พงษ์พฒั น์ มากาศ
และคณะ [20]
Mehmood [21]

Zhu, Zhang,
and Bao [22]

3.

วัตถุประสงค์
ปัจจัยที่พจิ ารณา
TPB
ศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้ค วามเร็ วสู งในเขตเมืองในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
TPB
ศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการสารวจ
ข้อมูล ทัศ นคติ และความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ พฤติ กรรม
เสี่ ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
วิเคราะห์ทศั นคติและความเชื่อของผูข้ บั ขี่ต่อการ
ทัศนคติ, ความเชื่อของผูข้ บั ขี่,
ใช้ความเร็ วของผูข้ บั ขี่ในเมือง Al Ain
พฤติกรรมความเร็ วของตัวเอง และ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ศึกษาพฤติกรรมขับขี่ดว้ ยความเร็ วในปั กกิ่ง
TPB และ พฤติกรรมในอดีต
เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม ปัจจัย
ควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพล
ATT, SN และ PBC

ATT, SN และPBC

ทัศนคติ, ความเชื่อและ
การรายงานพฤติกรรม
ความเร็ วของตัวเอง
ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในอดีต

ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั นี้ ศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็ วก่อนและ
หลังการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
รวมทั้งศึกษาทัศนคติเชิงจิตวิทยาที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ความเร็ ว โดยกาหนดพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข 118
เส้ น ทางสั ญ จรดอยนางแก้ว - ดอยสะเก็ ด (เชี ย งราย เชี ยงใหม่ ) เป็ นกรณี ศึ กษา มี ก ลุ่ ม ตัว อย่างประกอบด้วย
กลุ่มผูข้ บั ขี่รถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ที่สัญจรบน
เส้นทางทางหลวง หมายเลข 118 ผ่านระบบกล้องตรวจจับ
ความเร็ วแบบอัตโนมัติจานวน 5 จุด ได้แก่ หลักกิโลเมตร
ที่ 50+400, 43+050, 35+800, 21+700 และ15+600
ดังแสดงในรู ปที่ 8

วิธีการดาเนินงานวิจัย

3.1

เพื่อให้บ รรลุวตั ถุประสงค์ที่ ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจัยได้กาหนด
ขั้นตอนการวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานวิจยั ดังแสดง
ในรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
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ประกอบด้ ว ยผู ้ข ับ ขี่ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล รถตู ้โ ดยสาร
รถโดยสาร และรถบรรทุก
แบบสอบถามที่ ใช้ทาการออกแบบโดยอาศัย ทฤษฎี
พฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior,
TPB) ในการวิเคราะห์ เพื่อศึ กษาสาเหตุปั จจัยที่ แท้จริ งที่
ส่ งผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร รม ก าร ขั บ ขี่ ด้ ว ยค วาม เร็ ว โด ย
แบบสอบถามที่ ใช้ป ระกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม เช่ น เพศ อายุ
ประสบการณ์ ในการขับ ขี่ เป็ นต้น ส่ ว นที่ 2 ปั จ จัย ด้าน
ทั ศ นคติ เ ชิ ง จิ ต วิ ท ยา ความเชื่ อ และทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการขับรถเร็ ว
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนตาม
ข้อมูลที่สารวจ ได้แก่
3.3.1 ข้ อมูลการใช้ ความเร็วของยานพาหนะ
ข้อมูลความเร็ วของยานพาหนะที่ ได้นาไปวิเคราะห์
หาค่ า สถิ ติ ข องข้อ มู ล ในแต่ ล ะจุ ด ติ ด ตั้ง กล้อ งตรวจจับ
ความเร็ วแบบอัตโนมัติ โดยวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมู ล
ความเร็ วของกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนและหลังการติ ดตั้งกล้อ ง
ต รวจจั บ ค วาม เร็ วฯ เพื่ อ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐาน ข อ ง
ประสิ ทธิ ภาพของกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติใน
การลดความเร็ ว ของผู ้ข ับ ขี่ โดยใช้ส ถิ ติ การตรวจสอบ
สมมติฐาน t-test
H0 : ผลต่างของความเร็ วเฉลี่ ยในการขับขี่ ก่อนและ
หลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วเท่ากัน
H1 : ผลต่างของความเร็ วเฉลี่ ยในการขับขี่ ก่อนและ
หลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วมากกว่า
ศูนย์
3.3.2 ข้ อมูลทัศนคติเชิงจิตวิทยาทีส
่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการ
ใช้ ความเร็วของผู้ขับขี่
การวิเคราะห์ทศั นคติเชิงจิตวิทยาต่อพฤติกรรมการใช้
ความเร็ วในการขับขี่ ตามทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผน เป็ น
การวิเคราะห์ ท านายความตั้งใจของผูข้ ับ ขี่ ในการแสดง
พฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว ในการขับ ขี่ ม ากกว่ า อัต รา

รู ปที่ 8 แผนที่จุดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วฯ ทล. 118
การสารวจข้ อมูล
เพื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก าร ศึ ก ษ า
ประสิ ทธิ ภาพของกล้องตรวจจับความเร็ ว แบบอัตโนมัติ
งานวิจยั นี้ได้แบ่งการสารวจข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
3.2.1 การสารวจข้ อมูลการใช้ ความเร็วของยานพาหนะ
ข้อมูลการใช้ความเร็ วของยานพาหนะรวบรวมโดย
อาศัยการสารวจข้อมูลความเร็ วในภาคสนาม ทั้งก่อนและ
หลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วอัตโนมัติ โดยสารวจ
เก็บข้อมูลความเร็ วของยานพาหนะแบบความเร็ วที่จุดของ
ยานพาหนะบนช่วงถนน ณ ตาแหน่งจุดติดตั้งกล้องฯ โดย
อาศัยปื นวัดความเร็ วแบบเรดาห์ (Radar Gun) แบ่งเก็บ
ประเภทยานพาหนะเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ส่ว น
บุคคล รถบรรทุก และรถโดยสาร โดยเปรี ยบเที ยบข้อมูล
ความเร็ วของยานพาหนะก่ อนทาการติดตั้ง 1 เดื อน และ
ภายหลั ง ท าการติ ด ตั้ งกล้ อ ง 1 เดื อ น ซึ่ งแสดงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงความเร็ วของยานพาหนะในช่วงก่อนและหลัง
การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ ว
3.2.2 การส ารวจข้ อ มู ล ทั ศ นคติ เชิ ง จิ ต วิท ยาที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ ความเร็วของผู้ขับขี่
ข้อมูลเชิ งจิ ตวิทยาที่ อธิ บ ายปั จจัยสาเหตุ ที่ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ความเร็ ว ของผูข้ บั ขี่บนถนนในเขตทาง
เขา รวบรวมโดยการสารวจแบบสอบถามจากผูส้ ัญจรผ่าน
เส้นทางทางหลวงหมายเลข 118 ดอยนางแก้ว-ดอยสะเก็ด
(เชี ย งราย-เชี ย งใหม่ ) โดยสัม ภาษณ์ ผู ข้ ับ ขี่ ก ลุ่ ม ตัวอย่าง
400 คนตามบริ เวณจุ ด พั ก รถ เช่ น ปั๊ มน้ ามั น เป็ นต้ น
3.2
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการสารวจความเร็ วเฉลี่ย ก่อนและหลัง
ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ

ความเร็ วที่ กาหนด ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Linear Regression)
4.

ตาแหน่ ง
ติดตั้ง

ผลการศึกษา

15+600

ผลการสารวจข้ อมูลการใช้ ความเร็วของยานพาหนะ
ผลการสารวจความเร็ ว เฉลี่ยของยานพาหนะในการ
ขับขี่บริ เวณจุดติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วอัตโนมัติท้ งั 5
จุ ด เปรี ย บเที ย บระหว่า งก่ อ นและหลัง การติ ด ตั้ง กล้อ ง
ตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัต โนมัติ โดยแบ่ ง ยานพาหนะ
ออกเป็ น 3 ประเภท ประกอบด้ว ย รถยนต์ส่ ว นบุ ค คล
รถโดยสาร และรถบรรทุก
4.1.1 ผลการส ารวจความเร็ ว ก่ อ นและหลั ง การติ ด ตั้ ง
กล้ องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ
ผลการส ารวจความเร็ ว แสดงด้วยข้อ มู ล ความเร็ ว
เฉลี่ ย ของยานพาหนะในช่ ว งก่ อ นติ ด ตั้ง กล้อ งตรวจจับ
ความเร็ ว แบบอัต โนมัติ 1 เดื อ น และหลัง การติ ด ติ ด ตั้ง
กล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ 1 เดือน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
4.1

ทุกพื้นที่

50+400

43+050

35+800

21+700

ประเภท
ยานพาหนะ
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก

ความเร็วเฉลีย่ (กม./ชม.)
ก่อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง
74.7

69.8

-6.4%

56.2

49.4

-12.1%

54.1

56.1

+3.6%

70.4

65.8

-6.6%

60.8

56.8

-6.5%

59.1

52.9

-10.4%

83.1

73.1

-11.9%

73.7

65.9

-10.5%

70.

63.2

-10.0%

68.9

64.9

-5.8%

63.7

62.9

-1.3%

64.7

59.3

-8.3%

58.3

55.8

-4.2%

58.3

55.8

-4.2%

ความเร็วเฉลีย่ (กม./ชม.)
ก่ อน
หลัง
เปลีย่ นแปลง

86.9

80.5

-7.3%

71.5

69.2

-3.2%

58.3

55.8

-4.2%

78.1

72.1

-7.7%

65.4

59.6

-8.8%

62.4

57.6

-7.7%

จากตารางที่ 2 เมื่ อพิ จารณาความเร็ วเฉลี่ ย ช่ วงก่ อน
การติ ด ตั้ง กล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัต โนมัติ พบว่า
ความเร็ ว เฉลี่ ย ของรถยนต์ มี ค่ า สู ง สุ ด รองลงมาเป็ น
รถโดยสาร และรถบรรทุก ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับขีดจากัดความเร็ วบนทาง
หลวงตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 พบว่า ความเร็ ว
เฉลี่ ย ของรถยนต์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เกิ น ขี ด จ ากัด ความเร็ ว ที่
กฎหมายกาหนดในเขตทางหลวง (90 กม./ชม.) ความเร็ ว
เฉลี่ ย ของรถโดยสารและรถบรรทุ ก ส่ ว นใหญ่ ต่ า กว่ า
ขีดจากัดความเร็ วที่ กฎหมายกาหนดในเขตทางหลวง (80
กม ./ชม .) แต่ เนื่ อ งจากเส้น ทางทางหลวงหมายเลข 118
เป็ นทางราบสลับ ทางเขา จึ ง ไม่ มี ขี ด จ ากั ด ความเร็ ว ที่
กฎหมายกาหนดที่ ชัดเจน หากพิจารณาแบ่ งตามตาแหน่ ง
จุดติดตั้งกล้อง ฯ พบว่า บริ เวณหลักกิโลเมตร ที่ 15+600
เป็ นพื้นที่ที่ยานพาหนะมีค่าความเร็ วเฉลี่ยมีค่าสู งที่ สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของถนน กล่าวคือ เป็ น
ถนนมี จานวน 2 ช่ อ งจราจรต่ อ ทิ ศ ทาง แบ่ งแยกทิ ศ ทาง
การจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยุบ
ส่ วนข้ อ มู ล ความเร็ ว เฉลี่ ย หลั ง การติ ด ตั้ งกล้ อ ง
ตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ พบว่าความเร็ วเฉลี่ยของ
ทุ กจุ ดสารวจมี ค่าลดลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเวลาก่ อน
การติดตั้งกล้องฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็ วเฉลี่ยของรถ
โดยสารลดลงโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 8 .8 รองลงมาเป็ น
รถบรรทุ กเฉลี่ ยลดลงร้ อ ยละ 7.7 และรถยนต์ส่ ว นบุ ค ค
เฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.7

ตารางที่ 2 ผลการสารวจความเร็ วเฉลี่ย ก่อนและหลังติดตั้ง
กล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
ตาแหน่ ง
ติดตั้ง

ประเภท
ยานพาหนะ
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
รถยนต์
รถโดยสาร
รถบรรทุก
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ผลการเปรี ย บเที ย บ เพื่ อทดสอบสมมติ ฐ าน
ประสิทธิภาพของกล้ องตรวจจับความเร็วแบบอัตโนมัติ
ผ ล ก ารเป รี ยบ เที ยบ เพื่ อ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน
ประสิ ทธิ ภาพของกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
ภายใต้สมมติฐาน กล้องตรวจจับความเร็ วสามารถช่วยลด
ความเร็ วในการขับขี่ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้นจะ
ปฏิ เสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติ ฐานรอง
(H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความเร็ ว ก่ อ นและ
หลังการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ พบว่า
กล้อ งตรวจจับ ความเร็ ว แบบอัต โนมัติ มี ผ ลต่ อ การลด
ความเร็ วในการขับขี่ของผูข้ บั ขี่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
การใช้ ความเร็ว
4.2.1 คุ ณ ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
เมื่ อวิเคราะห์ ข ้อมู ลด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา สามารถ
สรุ ป ได้ดัง ตารางที่ 4 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ส ารวจเป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิ ง 2 เท่ า มี อ ายุในช่ ว งวัยท างาน
จนถึ ง วัย สู งอายุ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ข ั บ ขี่ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นผู ้
ประกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ วนตัว และรั บ จ้างทั่วไป มี ระดับ
การศึ กษาขั้นต่ ากว่าจนถึ งระดับปริ ญ ญาตรี และประเภท
ยานพาหนะของกลุ่มตัวอย่างที่สอบถามโดยส่ วนใหญ่เป็ น
รถยนต์ส่วนบุคคล

4.1 .2

4.2

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความเร็ วก่อนและหลังติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ
ตาแหน่ ง
ติดตั้ง

50+400
43+050
35+800
21+700
15+600

รวม

ช่ วงเวลา
สารวจ
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง

จานวน
ตัวอย่าง

ความเร็ว (กม./ชม.)
ค่าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

244

72.9

12.0

272

67.8

11.0

258

68.6

11.7

245

64.5

9.9

267

80.7

13.0

240

71.8

10.8

321

68.3

8.9

282

64.2

7.9

516

83.5

19.7

456

78.2

16.2

1606

76.0

16.0

1495

70.4

13.5

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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t-value

Sig.

4.99*

0.00

4.24*

0.00

8.39*

0.00

5.89*

0.00

4.60*

0.00

10.54*

0.00

851

ตารางที่ 4 อิทธิพลของปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีตอ่ พฤติกรรม
การใช้ความเร็ วในการขับขี่
ตัวแปร
เพศ
อายุ

อาชีพ

ระดับ
การศึกษา
ประเภท
ยานพาหนะที่
ขับขี่

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 23 ปี
23-40 ปี
มากกว่า 41 ปี
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
พนักงานเอกชน
นักศึกษา
ธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
อื่น ๆ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถตูโ้ ดยสาร
รถโดยสาร
รถบรรทุก

อ้างอิ ง (SN) และการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติ กรรม (PBC) กับ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจใน
การใช้ความเร็ วมากกว่าอัตราที่ กาหนด (I) ได้ค่าอิทธิ พล
ระหว่า งตัว แปรในแบบจ าลอง พบว่า การวิ เคราะห์ ใ น
ภาพรวมต่อความตั้งใจในการใช้ความเร็ วมากกว่าอัตราที่
ก าห น ด โดยใช้ แ บ บ จ าลองเชิ งโครงสร้ า งอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ตามทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน
ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในรู ปที่ 9
จากแบบจาลองเชิงโครงสร้างในรู ปที่ 9 พบว่า ปั จจัย
ATT, SN และ PBC ล้วนมี อิ ท ธิ พ ลอย่างมี นัย สาคัญ ต่ อ
ความตั้ง ใจในการใช้ค วามเร็ ว เกิ น อัต ราที่ ก าหนด เมื่ อ
วิเคราะห์ ค่ าความสอดคล้อ งของแบบจ าลอง ได้แ ก่ ค่ า
Chi-square/df, GFI, CFI, SRMR, แ ล ะ RMSEA
มี ค่ า ผ่ า นเกณฑ์ แ นะน าตาม Hair [23] แต่ ปั จจั ย ที่ มี
อิทธิ พลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการขับขี่
บนทางเขา ได้แก่ การรั บ รู ้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม (PBC)
ปั จจัยการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
แสดงให้เห็นว่า การใช้ความเร็ วสูงในการขับขี่บนถนนทาง
หลวงหมายเลข 118 นั้นขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ความสามารถ
ของผูข้ บั ขี่ กล่าวคือ ถ้าผูข้ บั ขี่มีโอกาสหรื อสภาวะแวดล้อม
ที่ เอื้ อ อานวยให้กระท าพฤติ ก รรมขับ รถเร็ ว ผูข้ บั ขี่ จ ะท า
พฤติ กรรมมากขึ้ น แต่ถา้ มี ม าตรการที่ ปิดกั้น โอกาสหรื อ
สภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออานวยให้กระทาพฤติ กรรมขับรถ
เร็ ว ผูข้ บั ขี่ก็จะไม่ทาพฤติ กรรมนั้น ดังนั้นเมื่ อมีการติดตั้ง
กล้องตรวจจับความเร็ วแบบอัตโนมัติ ทาให้ผูข้ บั ขี่แสดง
พฤติกรรมการใช้ความเร็ วในการขับขี่ได้ยากขึ้น ส่ งผลให้
ผูข้ บั ขี่ลดความเร็ วในการขับขี่

จานวน
ร้ อยละ
(คน)
275

68.6

125

31.4

21

5.2

217

54.1

162

40.6

82

20.4

80

20.0

27

6.7

93

23.2

100

24.9

18

4.7

185

46.4

194

48.4

21

5.2

18

4.7

272

67.8

37

9.2

23

5.7

50

12.5

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมที่มผ
ี ลต่ อการใช้ ความเร็ว

บนทางเขาด้ วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
จากกระบวนการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ โ ดย
อาศัย ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior) ผูว้ ิจยั ได้ทาการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรอิสระ
แต่ ล ะตัว ด้ ว ยการตรวจสอบความมี นั ย ส าคัญ และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสาม ได้แก่ ทัศนคติ
ต่ อ การกระท าพฤติ ก รรม (ATT), การคล้อ ยตามกลุ่ ม
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รู ปที่ 9 แบบจาลองเชิงโครงสร้างแบบปรับค่ามาตรฐาน
5.

สรุปผลการวิจัย

ก็ ต าม การควบคุ ม พฤติ ก รรมการใช้ ค วามเร็ ว ส าหรั บ
การศึกษานี้เป็ นเพียงการศึกษาผลของมาตรการในระยะสั้น
ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งมี ม าตรการเสริ ม ในด้านการปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติและยกระดับบรรทัดฐานทางสังคมให้ปลอดภัยขึ้น
เพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้ความเร็ ว
ที่ยงั่ ยืนในอนาคต

การศึ กษาการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของมาตรการ
การควบคุ มความเร็ วโดยใช้กล้องตรวจจับความเร็ วแบบ
อัตโนมัติบนถนนในเขตทางเขา ทางหลวงหมายเลข 118
ดอยนางแก้ว -ดอยสะเก็ ด (เชี ยงราย-เชี ยงใหม่ ) สรุ ป ผล
การศึ ก ษาได้ ว่ า ระบบกล้ อ งตรวจจั บ ความเร็ ว แบบ
อัตโนมัติ ช่วยทาให้ผขู ้ บั ขี่ตระหนักถึงความเร็ วที่เหมาะสม
ในการขับขี่ และลดความเร็ วในการขับขี่ลงจากเดิ มที่ อาจ
ขับขี่ดว้ ยความเร็ วเกินกว่าที่กาหนด
ส่ วนการศึกษาสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ความเร็ ว
บนถนนทางเขาด้ว ยทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน พบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้ความเร็ วในการขับขี่บนทางเขา คือ
การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ มาตรการบังคับให้ผขู ้ บั ขี่ขบั ขี่ตามกฎ
จราจรขีดจากัดความเร็ วเป็ นการควบคุมโอกาสในการขับขี่
ด้วยความเร็ วสู ง ซึ่ งมาตรการเชิงบังคับจะช่วยปิ ดกั้นไม่ให้
กระท าพฤติ ก รรมเสี่ ย งในการใช้ค วามเร็ ว เกิ น ก าหนด
นาไปสู่ ก ารลดโอกาสการเกิ ดอุ บัติ เหตุ และความรุ น แรง
ของการเกิ ด อุ บัติ เหตุ บ นถนนสายทางนี้ ได้ แต่ อ ย่างไร

6.

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจัย ขอขอบพระคุ ณ บุ ค คล และกลุ่ ม บุ ค คล
ต่ อ ไปนี้ ที่ ไ ด้กรุ ณ าให้ ค าปรึ กษา แนะน าและช่ ว ยเหลื อ
อย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการและด้านการดาเนิ นงานวิจยั นี้
สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี ขอบพระคุณ สานักงานสนับสนุ น
การป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร (สอจร.) ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลและอานวยความสะดวกในงานวิจัยนี้ ขอขอบคุ ณ
ศู น ย์ วิ ช าการเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนน ( ศวปถ. )
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทาวิจยั
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