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มูลเหลานี้
นอย และ

งการวจิัย 
ะเทศไทย 
น 2552 

    



 

 

เสียชีวิต
ปจจัยหนึ
อํานวยค
โทรศัพท
โทรศัพท
โทรศัพท
ขณะขับร
พฤติกรร
ตัวอยาง
แบงเปน
จํานวน
11,542
จํานวน 
คิดเปนร
ดวยวาก
87.8 แ
9,996 
เสริมให
การใชคื
แบบไมแ
มีสายเรี
เห็นไดชั
โทรศัพท
รถได ดงั
และเจา
ความจํา
เกิดอุบัติ
ตระหนัก
ปฏิบัติได
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ปจจุบัน อุบัติ
ตเปนจํานวน
น่ึงที่สําคัญคื
ความสะดวก
ทขณะขับรถจึ
ทเคลื่อนที่ขณ
ทขณะขับรถย
รถ เนื่องจาก
รมการใชโทร
ผูที่มีใบอนญ

นสวนภูมิภาค
นผู ใช โทรศัพ
2,723 คน 
729,997 ค
รอยละ 10.0
ารใชโทรศัพ

และทัศนคติที
เห็นดวยจําน
เกิดความเสี่ย
อรับสง SMS
แนนอน สวน
ยกเขาและกา
ชัดเจนถึงควา
ทขึ้นรถนับได
งน้ันควรจะมี
หนาที่ยังไมจ
าเปนตองใชโท
ติเหตุดวย น
กในความเส่ี
ดในขณะนี้  

วจความเส่ียงจา

ตเิหตุเปนสาเ
นมากเปนอัน
อการใชโทร
กและมีราคาไ
จึงพบเห็นไดท
ณะขับรถยนต
ยนต และเพื่อ
กขณะนี้ไดมีก
รศัพทเคลื่อน
ญาตขับขี่รถยน

 24 จังหวัด 
พทเคลื่อนที
คิดเปนรอยล
คน คิดเปนร
0 สําหรับทัศ
ทขณะขับรถ
ที่มีตอกฎหม
นวน 8,030 ค
ยงตอการเกิด
S/MMS/GPR
นปจจัยที่เพ่ิมค
ารใชแฮนดฟ
ามเส่ียงเมื่อเ
วามีความเสี่
มาตรการที่เ
จริงจังเทาที่
ทรศัพทจะได
อกจากนี้การ
สียงในการเกิ

ากการใชโทรศัพ

บ

เหตุการตาย
นดับ 2 ของป
ศัพทเคลื่อน
ไมแพงมาก 
ทั่วไปบนทอง
ตในประเทศไ
อทราบทัศนค
กฎหมายออ
นที่ขณะขับรถ
นตสวนบุคคล
 (7,713 คน
ที่ขณะขับรถ
ละ 81.6 มีก
รอยละ 6.3 แ
นคติของประ
เปนการเสี่ยง
มายที่ใชบังคั
คน คิดเปนร
ดอุบัติเหตุได
RS/e-mail 
ความปลอดภั
รี (สมอลทอ
ทียบกับงาน
ยงเกิดขึ้นเนื่
เขมงวดเนื่อง
ควร ควรมีก
ดสามารถโทร
รรณรงคประ
กิดอุบัติเหตุที
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บทคัดยอ

สาเหตุหนึ่งที
ประเทศ ซึ่งก
ที่ขณะขับรถ
จึงมีการใชอ
งถนน จึงไดจ
ไทย เพ่ือศึก
คติของประช
กมาใชบังคับ
ถทั้งกอนและ
ลทุกประเภท
น) และกรุงเท
ถยนตในปร
การเกิดอุบัติ
และ มีการเกื
ะชาชนจากผู
งที่จะทําใหเกิ
คับในปจจุบัน
อยละ 80.3
ดแก ระยะเวล

และอุปกร
ภัยไดแก การ
อลก) เมื่อจําเ
นวิจัยอื่นๆ ขอ
องจากหากมี
จากแมกฎหม
การกําหนดจุ
รศัพทไดโดย
ะชาสัมพันธเ
ที่สามารถเกิด

ณะขับรถยนตใน

อ 
ที่สงผลให ผูไ
การเกิดอุบัติ
 เน่ืองจากใน
อยางแพรหล
จัดทําโครงก
ษาการเกิดอุ
ชาชนที่มีตอก
บแลว ดังน้ัน
หลังออกกฎ
ท จํานวน 10
ทพมหานคร 
ะเทศไทย  
ติเหตุเม่ือใชโ
กือบจะเกิดอุบ
ผูตอบแบบสอ
กิดอุบัติเหตุ จ
นมีความเหม
 สําหรับการวิ
ลาในการใชโ
ณเสริมที่เพ่ิม
รปลอยใหโทร
เปนตองรับส
องตางประเท
มีเสียงเรียกเข
มายจะมีการใ
จุดรับสายหรื
ไมเปนการฝ
เพ่ือกระตุนจิ
ดขึ้นไดตลอด

นประเทศไทย พ

ดรับอุบัติเหต
ติเหตุมีสาเห
นปจจุบันโทร
ายในทุกเพศ
ารวิจัยนี้ขึ้นเ
อุบัติเหตุที่มีผ
กฎหมายหาม
นจึงทําการสํา
หมาย โดยทํ
,000 คน ทั่
(2,283 คน
ที่ถวงน้ําหน
โทรศัพทเคลื่
บัติเหตุ จําน
อบถาม 9,65
จํานวน 8,47
มาะสม จาก
วิเคราะหปจจั
โทรศัพทมาก
มความเสี่ยง
รศัพทดังจนก
สาย  ซึ่งปจจัย
ทศ แตอยางไ
ขา ผูขับรถอา
ใชบังคับในป
รือโทรศัพทบ
ฝาฝนกฎจราจ
จตสํานึกใหป
ดเวลาเปนอี

พ.ศ. 2552 

ตุเกิดการบาด
ตุมาจากหล
รศัพทเคลื่อน
ศทุกวัย ดังน้ั
พ่ือสํารวจจํา
ผลเนื่องมาจา
มใชโทรศัพท
ารวจรอยละ
ทําการสํารวจ
ัวประเทศ 25
น) ผลการศึก
นักแลว มีป
ลื่อนที่ขณะขับ
นวน 1,152,
52 คน สวนใ
70 คน คิดเป
ผูตอบแบบส
จยัเส่ียง พบว
กกวา 5 นาที
คือ บลูทูธแล
กระทั่งสายหล
ยเส่ียงเหลาน้ี
ไรก็ตามหาก
าจเสียสมาธิใ
ปจจุบันแตยัง
บนทองถนน
จรและไมเส่ีย
ประชาชนเขม
กทางหนึ่งที่

 

 

ดเจ็บและ
ายปจจัย 
นที่เปนส่ิง
น้ันการใช
านวนผูใช
ากการใช
เคลื่อนที่
ของผูที่มี
จากกลุม
5 จังหวัด 
ษาพบวา
ประมาณ 
บรถยนต
999 คน 
ใหญเห็น
ปนรอยละ 
สอบถาม 
วาปจจัยที่
ที รูปแบบ
ละการใช
ลุดไปเมื่อ
น้ีคอนขาง
มีการนํา
ในการขับ
มีผูฝาฝน 
เพ่ือผูที่มี
ยงตอการ
มงวดและ
สามารถ



 

เรื่อง 
รายชื่อผู
คํานํา 
กิตติกรร

บทคัดยอ

สารบัญต

สารบัญภ

บทที่ 1 
บทที่ 2 
บทที่ 3 
บทที่ 4 
 
 
 

 

 

บทที่ 5 
เอกสารอ
ภาคผนว
ประวัตผิู
ภาพกิจก
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ผูวิจยั 

รมประกาศ 

อ 

ตาราง 

ภาพ 

บทนํา 
ทบทวนวร
ระเบียบวิ
ผลการวิเค
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 

ตอนที่ 4 

ตอนที่ 5 

อภิปราย 
อางองิ 
วก 
ผูวิจัยหลัก 
กรรม 

วจความเส่ียงจา

รรณกรรม 
ธีวิจัย 
คราะหขอมูล
ผลการวิเครา
ขอมูลผูใช-ไ
 ผลการวิเค
โทรศัพทเคลื
ผลการวิเครา
ใชโทรศัพทเ
 ผลการวิเคร
กฎหมายคว
ใชโทรศัพท
อุบัติเหตุ แล
สรุปผล และ

ากการใชโทรศัพ

ล 
าะหขอมูลสว
ไมใชโทรศัพท
คราะหขอมูล
ลื่อนที่ขณะขับ
าะหขอมูลทัศ
เคลื่อนที่ขณะ
ราะหขอมูลพ
วบคุม ใชรอย
ทเคลื่อนที่ขณ
ละปจจัยที่เพ่ิ
ะขอเสนอแนะ
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สารบัญ

วนบุคคล  
ทเคลือ่นที่ขณ
ลทัศนคติของ
บรถ 
ศนคติของปร
ะขับรถที่ออก
พฤติกรรมกา
ยละ และผลก
ณะขับรถ ที่
มความปลอด
ะ 

ณะขับรถยนตใน

ณะขับรถและก
งประชาชนที่

ระชาชนที่มีต
กมาใชบังคับใ
ารใชโทรศัพท
การวิเคราะห
ทําใหเพ่ิมค
ดภัย 

นประเทศไทย พ

การเกิดอุบัติ
มีตอพฤติกร

อกฎหมายค
ในปจจุบัน 
ททั้งกอนและ
หปจจัยตาง ๆ
วามเสี่ยงตอ

พ.ศ. 2552 

เหต ุ
รรมการใช

วบคุมการ

ะหลังออก
ๆ ของการ
อการเกิด
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ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่
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 1   จํานวน

 2  จํานวน
ที่เปนต

 3  จํานวน
รถของ

 4  จํานวน
ขณะขับ

 5  แสดงจ
โทรศพั

 6  รอยละ
ระดับป

 7  ปจจัยต
ตอการ

 8 สรุปปจ
ขณะขับ

วจความเส่ียงจา

นและรอยละ

นและรอยละ
ตัวอยางที่ไดท

นและรอยละ
งกลุมตัวอยาง

นและรอยละผู
ับรถยนต 

จาํนวนและรอ
พทขณะขับรถ

ะของพฤติกร
ประเทศ (จํา

ตาง ๆ ของก
รเกิดอบัุติเหต

จจัยที่เพ่ิมคว
ับรถ 

ากการใชโทรศัพ

สา

 ของขอมูลทั่ว

 ของขอมูลผูใ
ทําการถวงน้ํ

 ของขอมูลกา
งแตละจังหวัด

ผูที่มีความคดิ

อยละผูทีมี่คว
ถยนต 

รมการใชโทร
นวนผูตอบแ

ารใชโทรศัพท
ตุ และปจจัยท

วามเสี่ยงและ

vi 
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ารบัญตาร

 

ัวไปของผูตอ

ใชโทรศพัทเค
้าหนักแลว 

ารเกิดอบัุติเห
ดที่ไดจากการ

ดเหน็ตาง ๆ ที

ามคดิเหน็ตา

รศัพทเคลื่อน
บบสอบถาม

ทเคลื่อนที่ขณ
ที่เพ่ิมความป

ปจจัยที่เพ่ิมค

ณะขับรถยนตใน

ราง 

บแบบสอบถ

คลื่อนที่ขณะข

หตุ เมื่อมกีาร
ถวงน้ําหนักแ

ที่มีตอพฤตกิร

าง ๆ ที่มีตอพ

นที่ขณะขับรถ
 = 8,159 ค

ณะขับรถ ที่ทํ
ปลอดภยั 

ความปลอดภั

นประเทศไทย พ

ามทั่วประเท

ขับรถของจังห

รใชโทรศัพทข
แลว 

รรมการใชโท

พฤติกรรมการ

ถภาพรวม
คน) 

าใหเพ่ิมควา

ภัยเมื่อใชโทร
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4 เปรียบ
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ออกกฎ
6 เปรียบ

ออกกฎ
7 เปรียบ

วจความเส่ียงจา

คดิเห็นต าง ๆ
ยนต 
คดิเห็นต าง ๆ
นที่ขณะขับรถ
บเทียบร อยละ
มาย 

บเทียบร อยละ
บเทียบร อยละ
ฎหมาย 

บเทียบร อยละ
ฎหมาย 

บเทียบร อยละ

ากการใชโทรศัพ

สา

ๆ ของกลุมตวั

ๆ ของกลุมตวั
ถยนตในป จจุ
ะของระยะเวล

ะของรูปแบบ
ะของการปฏิบ

ะของวิธีปฏิบั

ะของการใช อุ

vii 

ัพทเคลื่อนท่ีขณ

 
ารบัญภา

 

วอยางที่มีต อพ

วอยางที่มีต อ
บัน 

ลาในการใช โ

การใช โทรศัพ
บัติตนเมื่อมสี

บัติตนหากจาํ

อุปกรณเสริม

 

ณะขับรถยนตใน

าพ 

พฤติกรรมกา

กฎหมายห าม

โทรศัพทก อน

ัพทก อนและห
สายเรียกเขา

เปนต องรับส

 ก อนและหลั

นประเทศไทย พ

ารใชโทรศัพท

มใชโทรศัพท

นและหลังออก

หลังออกกฎห
กอนและหลงั

สายกอนและห

ังออกกฎหม
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ก

หมาย 

งั        

หลัง

าย 
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ใหพลาด
เกิดขึ้นเห
อุบัติเหต
ออกมาค
ชิ้นที่ทําก
อาจเกิด ึ

 
เกี่ยวกับ
ปญหาที่
สํารวจค
จะทํากา
วิเคราะห
ชาวไทยไ
 

ปญหาท

และเสีย
ยวดยาน
แอลกอ
หรือแมก
กินอาหา
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โทรศัพทเคลื
ทเคลื่อนที่ไดใ
ความสะดวก
ษะ นอนไม
มะเร็ง (carci
น้ียังอาจสงผ
ทขณะขับรถ 
ดในการจดจํ
หลานี้ไมเพีย
ตุดวย เน่ืองจ
ควบคุมน้ันยัง
การศึกษาแต
ขึ้นไดตลอดเ

กลุมปองกัน
บการปองกัน
เกิดขึ้น จึงได
วามเสี่ยงที่เกิ
ารสํารวจทั้งห
หหาความสัม
ไดรับรูถึงอนั

ที่เกิดขึ้น 
ในประเทศไ
ชีวิตเปนจําน
นพาหนะบนท
ฮอลหรือเส
กระทั่งการที
าร การพูดคยุ

วจความเส่ียงจา

ลื่อนที่จัดไดว
ในคนทุกเพศ
มากเพียงใด
มหลับ งานวิ
inogen) น
ผลใหผูที่ไมได
โดยขณะที่ผู
าปายสัญลัก
ยงแตจะทําให
จากเขาขายพ
ังไมชัดเจน เ
ตไมไดเผยแพ
เวลา 

นการบาดเจ็บ
อุบัติเหตุและ
ดมีความคิดที
กิดขึ้นกับผูขับ
หมด 25 พ้ืนท
มพันธระหวา
นตรายที่อาจจ

ไทย อุบัติเหต
นวนมากเปน
ทองถนน ผูขบั
พยากอนขับ
ที่มีการเบี่ยงเ
ยกับผูโดยสา

ากการใชโทรศัพ

วาเปนส่ิงอําน
ศ ทุกวัย ไมได
 แตความสะ
วิจัยบางชิ้นบ
นอกจากผลเ
ดใชโทรศัพท
ขับขี่กําลังคุย
กษณขางทาง
หผูขับขี่มีโอกา
พฤติกรรมที่
พราะขาดขอ
พรอยางกวางข

บ สํานักโรคไ
ะการบาดเจ็
ที่จะทํางานวจิั
บขี่ที่ใชโทรศัพ
ที่ทั่วประเทศ
างตัวแปรตา
จะเกิดขึ้นไดทั

ตุที่เกิดขึ้นบน
นอันดับ 2 ขอ
บขี่บางคนขับ
บขี่  ขับรถเร็
เบนสมาธิใน
รภายในรถ แ

1 

ัพทเคลื่อนท่ีขณ

บทที่ 1 

บทนํา 

นวยความสะด
ดจํากัดเฉพา
ะดวกสบายน้ั
บอกวาสาม
เสียทางดาน
ทดวยนั้นมีโอ
ยโทรศัพทน้ัน
 หรือ ควบคุ
าสเส่ียงที่จะเ
กอใหเกิดคว
อมูลที่สําคัญห
ขวาง จึงทําให

มติดตอ เปน
บอันอาจจะเ
จยัเบื้องตนเกี่
พทขณะขับรถ
ศ ทําการเก็บ
ง ๆ เพ่ือหาค
ทั้งตอตนเองแ

นทองถนนน้ั
องประเทศ ส
บรถตอนที่สภ
ร็วเกินกําหน
นการขับขี่ เช
แตปญหาทีสํ่

ณะขับรถยนตใน

 

ดวกชนิดหนึ่
ะคนกลุมใดก
น้ันยังแฝงดวย
มารถกอใหเ
สุขภาพรางก
กาสเส่ียงที่จ
นมักจะมีการ
คุมรถใหอยูใน
เกิดอุบัติเหตุ
วามประมาท
หลายอยางเช
หประชาชนไ

นหนวยงานที
เกิดขึ้นกับผูใ
กี่ยวกับการใช
ถในประเทศไ
ตัวอยางโดย
ความเสี่ยงที่
และผูอื่นในอ

น้ันเปนปญหา
าเหตุของอุบั
ภาพรางกายเ
นด ทัศนะวิ
ชนการฟงวิท
สาคัญและพบ

นประเทศไทย พ

งที่ในปจจุบัน
กลุมหน่ึงเทา
ยอันตรายขณ
เกิดมะเร็งไ
กายแลว ยังพ
ะเกิดอุบัติเห
รเสียสมาธิใน
นชองทางเดิ
เทานั้น แตยั
ท ซึ่งกฎหมา
ชนงานวิจัยพ้ื
ไมเกิดความต

ที่มีบทบาทใน
ใชรถใชถนนท
ชโทรศัพทขณ
ไทย ทั้งน้ีไดท
วิธีสัมภาษณ
เกิดขึ้น เพ่ือ
นาคต 

าใหญที่สงผล
บัติเหตุน้ันอา
เหน่ือยลาหรื
สัยไมดี วิศ
ยุ การคุยโท

บเห็นทั่วไปบน
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นน้ีสามารถพ
น้ัน แมวาโท
ณะที่ใชเชน อ
ด เชนเดียว
พบวาการใชโ
หตุดวย น่ันคื
นการขับขี่ โด
มยากขึ้น 
ังอาจทําใหผู
ายที่มีอยูในป
พ้ืนฐาน ซึ่งมีเ
ตระหนักถึงอั

นการผลักดัน
ทั่วไปนั้น ได
ณะขับรถนี้โดย
ทําการสุมเลอื
ณจากนั้นนําม
เผยแพรใหป

ลให เกิดการ
จเกิดจาก ขณ
อออนเพลีย 
วกรรมจราจ
ทรศัพท การ
นทองถนนใน

 

 

พบการใช
รศัพทจะ
อาจทําให
วกับพวก    
โทรศัพท
คอการคุย
ดยอาจทํา
ปญหาที่

ผูอื่นไดรับ
ปจจุบันที่
เพียงไมกี่
ันตรายที่

นนโยบาย
ดมองเห็น
ยเริ่มที่จะ
อกพ้ืนที่ที่
มาทําการ
ประชาชน

รบาดเจ็บ
ณะที่ขับขี่
มีการดื่ม
จรที่ไมดี    
แตงหนา    
นประเทศ

       

        
 



ไทยเวลา
สามารถ
การเบี่ย
ขณะเดยี
กับผูที่มี
พบวาผูที
คือผูขับขี
จําเปนต
การสําร

 
วัตถุปร

1. 
2. 
3. 

4. 
 
ผลประ
1. งาน

จรา
อุบัติ

2. การ
โทร
ประ

3. ควร
ไทย
กฎห

การสํารว

าน้ี คือ การค
ถกอใหเกิดคว
งเบนความส
ยวกันการขับร
แอลกอฮอลใ
ที่ใชโทรศัพท
ขี่ที่ประสบอบัุ
ตองมีการสําร
วจพฤติกรรม

ระสงค 
เพ่ือสํารวจจาํ
เพ่ือสํารวจก
เพ่ือสํารวจทั
ประเทศไทย 
เพ่ือสํารวจรอ

ะโยชนที่คา
นวิจัยชิ้นนี้สา
จรในเบื้องต
ตเิหตุอันอาจจ
รรณรงคและ
ศัพทมือถือข
ะชากรไทย 
รมีงานวิจัยเพิ
ย เพ่ือชี้ใหเห็
หมาย หรือขอ

วจความเส่ียงจา

คุยโทรศัพทข
วามเสี่ยงที่จะ
สนใจบนทอง
รถน้ันความเ
ในเลือดตาม
มีโอกาสเกิด
บัติเหตุขณะที่
รวจความเสี่ย
มเส่ียงเหลาน้ี

านวนผูใชโท
ารเกิดอุบัติเห
ัศนคติเกี่ยวกั
  
อยละของพฤติ

าดวาจะไดรั
มารถนําไปใ
ตน เชนการอ
จะเกิดขั้นไดต
ะประชาสัมพ
ขณะขับรถนั้น

พ่ิมเติมเกี่ยวก
ห็นผลกระท
อบังคับใหเห

ากการใชโทรศัพ

ขณะขับรถ ไม
ะเกิดอุบัติเหตุ
งถนนเขาสูบ
ร็วอาจลดลง
มกฎหมายกํา
อุบัติเหตุมาก
ใชโทรศัพทน
ยงที่จะเกิดขึ้น
น้ีเผยแพรอยา

รศัพทเคลื่อน
หตุที่มีผลเนือ่
ับการออกกฎ

ตกิรรมการใช

รับจากการ
ใชเปนขอมูล
ออกมาตรกา
ตลอดเวลา 
พันธใหประช
นเปนส่ิงสําคั

กับการใชโทร
บที่มีตอประ
มาะสมกับคน

2 
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มวาจะเปนกา
ตไุดถึง 4 เทา
ทสนทนาทา
 มีการบังคับ
าหนด (0.08
กกวาผูที่มีแอ
น้ันมักจะไมค
นโดยเฉพาะใ
างกวางขวางใ

นที่ขณะขับรถ
องมาจากการ
ฎหมายควบคุ

โทรศัพทกอน

ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
าร ขอบังคับ

ชาชนทราบ
คัญและจําเป

รศัพทที่ศึกษ
ะสิทธิภาพใ
นไทยมากยิ่ง

ณะขับรถยนตใน

ารใช แฮนดฟ
า เนื่องจากใน
างโทรศัพท ท
บใหอยูในเลน
8% w/v, 
ลกอฮอลในเ
อยยอมรับวา
ในประเทศไท
ใหประชาชนไ

ถในจังหวัดตา
รใชโทรศัพทข
ุมเกี่ยวกับกา

นและหลังออก

 
รในการดําเนิ
 หรือเสนอเป

ถึงอันตราย
นที่จะตองก

ษาโดยขยายศึ
นการขับขี่ร
ขึ้น 

นประเทศไทย พ

ฟรี หรือการใ
นขณะขับรถนั
ทําใหเสียสม
นเดิมยากขึ้น
กฎหมายสห

เลือดถึง 2 เท
าเกิดจากการ
ทย เน่ืองจาก
ไดตระหนักแ

าง ๆ ในประ
ขณะขับขี่ยวด
รใชโทรศัพท

กกฎหมาย 

นินมาตรการ
ปนกฎหมาย

และความเสี
ระทําเพื่อคุณ

ศึกษาในจังห
ถของคนไท
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ใชมือถือโทร
น้ันผูที่ใชโทร
มาธิในการขับ
 และเมื่อเปรี
หรัฐอเมริกา
ทา แตปญหา
รใชโทรศัพท 
กยังไมมีราย
และรับรู 

เทศไทย 
ดยานพาหนะ
เคลื่อนที่ขณะ

รปองกันอุบัติ
ย เพ่ือปองกัน

ส่ียงที่เกิดจา
ณภาพชีวิตที่

หวัดอื่น ๆ ทั่ว
ทย เพ่ือการป

 

 

ศัพท น้ัน 
ศัพทจะมี
บรถ และ
รียบเทียบ
กําหนด) 
าที่เกิดขึ้น
 ดังน้ันจึง
งานเรื่อง

ะ 
ะขับรถใน

ติเหตุทาง
นและลด

ากการใช
ดีขึ้นของ

วประเทศ
ปรับปรุง



ขอบเข

ทั้งการสํ
ไววาหาม
ปรับตั้งแ
สํารวจพ
หรือพฤต
ขณะขับร

นิยามศั

พฤติกร

พฤติกร

อุบัติเห

การเคย
การเกอื

ความเ

  

กฎหมา
ขณะขบั
อุปกรณ

การสํารว

ตของงานวิ

การสํารวจค
สํารวจครั้งน้ีไ
มมิใหผูใดใช
แต 400-1,
พฤติกรรมขอ
ติกรรมเพื่อค
รถยนตที่มีตอ
 
ศัพท 
รรม 

รรมเสีย่ง 

หต ุ

ยเกิดอุบัติเห
อบจะเกิดอบุั

ส่ียง 

ายหามใชโท
บรถ 
ณเสรมิ 

วจความเส่ียงจา

วิจัย 

ครั้งน้ีมุงเนนส
ดมีขึ้นหลังจา
โทรศัพทเคลื
000 บาท โ
องผูใชโทรศัพ
ความปลอดภั
อพฤติกรรมก

-
เ
-
ส
ต
จ
พ
อ
 
ห
ก
พ

หต ุ ก
บัติเหต ุ จ

เ
ต
ค
ไ
ก
จ

ทรศัพท ร
ห
อ
(

ากการใชโทรศัพ

สํารวจจํานวน
ากพระราชบั
ลื่อนที่ขณะขับ
โดยกฎหมาย
พทขณะขับรถ
ภัย จากนั้นจึง
การใชโทรศัพ

- การกระทํา
เพ่ือตอบสนอ
- ส่ิงที่บุคคล
สภาพการณใ
ตรงกันดวยเค
จะเกิดขึ้นภาย
พฤติกรรมที่ก
อาจทราบถึงผ
เหตุการณที่
หรือตายทําให
การยวดยาน
พฤติกรรมขอ
การเคยเกิดอุ
จวน, เจียน,
เบรกรถกะทนั
ตอการเกิดอุบ
ความไมแนน
ไดแกความเสี
การกระทําใน
จะประสบกับ
ระเบียบ ข
หมายความต
อุปกรณที่ชว
(สมอลทอลก

3 
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นผูใชโทรศัพ
ัญญัติจราจร
บขี่รถเวนแตจ
ยมีผลบังคับใ
ถ ทั้งพฤติกร
งทําการสํารว
พทขณะขับรถ

าหรืออาการท
องส่ิงเรา 
กระทํา แสดง
ใดสภาพการ
ครื่องมือที่เป
ยในหรือภาย
กอใหเกิดอัน
ผลที่จะตามม
เกิดขึ้นโดยมิ
หทรัพยสินได
นพาหนะบนท
องผูขับขี่ ทัศน
อุบัติเหตุทางบ
 แทบ, หวิด
นหันโดยที่รถ
บัติเหตุใด ๆ 
นอนที่อาจนําไ
ส่ียงที่เกิดจาก
นส่ิงที่อาจให
ความสูญเสีย
ขอบังคับที่ออ
ตามพระราชบ
ยใหไมตองใ
ก) บลูทูธ กา

ณะขับรถยนตใน

พทเคลื่อนที่ข
ทางบก พ.ศ
จะใชอุปกรณ
ชเม่ือวันที่ 8
รรมที่มีแนวโ
วจทัศนคติขอ
ถ และกฎหมา

ที่แสดงออกท

งออก ตอบส
ณหน่ึงที่สาม
นวัตถุวิสัย ไ
นอกรางกาย

นตรายหรือผล
มาหรือไมก็ได
มิไดวางแผนไ
ดรับความเสี
ทองถนนอัน
นคติ หรือการ
บกที่เกิดจาก
ด ที่จะเกิดอุ
ถยังไมเกิดกา
 ก็ตามในขณ
ไปสูการสูญเ
กการเสียสมา
ผลได ๒ ทาง
ยหรือส่ิงไมพึง
อกมาเพื่อควบ
บัญญัติ จราจ
ใชมือเพื่อถือโ
รเปดลําโพงโ

นประเทศไทย พ

ณะขับรถยน
. ๒๕๕๑ มา
ณเสริม หาก
8 พฤษภาคม
โนมที่จะเสี่ยง
องผูใชและไม
ายที่ออกมาบั

ทางกลามเน้ื

สนอง หรือได
มารถสังเกตเห
มวาการแสด
ย 
ลเสียทั้งตอต
ด 
ไวลวงหนา  
ยหาย ในที่น
นเปนผลเนื่อ
รฝาฝนกฎหม
การใชยวดย
อุบัติเหตุขณะใ
ารเฉี่ยวชน ไม
ณะกอนที่เกือบ
สีย จากพฤติ
าธิจากการใช
ง คือ ดี หรือ
งประสงค 
บคุมการใชโ
จรทางบก พ.ศ
โทรศัพทขณ
โทรศัพท หรื
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นตในประเทศ
ตรา ๔๓(๙)
กฝาฝนตองระ
ม 2551 จึงไ
งตอการเกิด
มใชโทรศัพท
บังคับใชในปจ

น้อ ความคิด

ตอบสนองตอ
ห็นได  ไดยิน
ดงออกหรือก

นเองและผูอื่

ซึ่งกอใหเกิ
น้ีหมายถึงอุบ
งจากปจจัยต
มาย 
านพาหนะ เช
ใชยวดยานพ
มวาผูขับขี่จะมี
บจะเกิดเหตกุ
ตกิรรมการขับ
ชโทรศัพทมือ
ไมดี ในที่น้ีห

โทรศัพทขณะ
ศ. 2551 มา
ณะพูดสาย 
ออื่น ๆ  

 

 

ศไทย อีก
) กําหนด
ะวางโทษ
ไดทําการ
อุบัติเหตุ 
เคลื่อนที่
จจุบัน 

ด และความรู

อส่ิงใดสิ่งหน่ึ
นได อีกทั้งวั
ารตอบสนอง

อื่นโดยที่ผูกร

กิดบาดเจ็บพิ
บัติเหตุที่เกิด
ตาง ๆ 

ชนการเฉี่ยวช
พาหนะ เชน
มีพฤติกรรมเ
การณน้ัน 
บรถโดยประม
ถือขณะขับรถ
หมายถึงโอกา

ะขับรถ ใน
าตรา 43 (9
เชน แฮนด

รูสึก 

น่ึงใน
ัดได
งน้ัน  

ะทํา

การ
จาก
เชน 

ชน 
นการ
ส่ียง

มาท
ถ 
าสที่

นที่น้ี
) 
ดฟรี 



นิยามศั
 

การใชโ

การเคย
โทรศพั

การเคย
ในชวง

ทัศนคต
ทัศนคต
การใชโ
ขับรถ 
ทัศนคต

รถยนต

ระดับข
มาก
มาก
ปาน
นอ
นอ

 

 

การสํารว

ศัพท (ตอ) 

โทรศพัทขณ

ยเกิดอุบัติเห
พทขณะขับร

ยเกือบเกิดอุ
ใชโทรศัพท

ต ิ
ติท่ีมีตอพฤติ
โทรศพัทเคล

ติท่ีมีตอกฎห

ต 

ของทัศนคต ิ
กท่ีสุด 
ก 
นกลาง 
ย 
ยที่สุด 

วจความเส่ียงจา

ณะขบัรถ 

หตุชวงใช
ถ 

อบุัติเหตุ
ทขณะขบัรถ 

ตกิรรมม
ล่ือนที่ขณะ

หมาย 

  

ากการใชโทรศัพ

การใชโท
สง SMS/
แมกระทั่ง
การเกิดกา
แตยอมคว
มีการใชโท
การเกือบ
เหตุการณ
เกิดขณะที
ความคิดเ
ความคิดเ
ผูโดยสาร

ความคิดเ
ความเหม
รถที่มีลอ
พลังงานอื่
 
เห็นดวยอ
เห็นดวย 
เฉย ๆ 
ไมเห็นดว
ไมเห็นดว
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รศัพทเคลื่อน
MMS/GPRS
การเสียบหฟู
ารเฉี่ยวชน ก
วามกันได ขณ
ทรศัพทเคลือ่
จะเกิดการเฉี

ณที่เกือบจะเกิ
ที่กําลังขับรถแ
ห็นของบุคค
เห็นที่มีตอกา
 หรือคนเดนิ

ห็นที่มีตอกฎ
าะสมของกฎ
อตั้งแตสามล
น ยกเวนรถท

ยางยิ่ง 

ย 
ยอยางยิ่ง 

ณะขับรถยนตใน

นที่ขณะขับร
S หรือ ema
ฟงโทรศัพทใน
การชน หรือเ
ณะที่ขับรถบน
อนที่ไมวาจะเ
ฉี่ยวชน กา
กิดอุบัติเหตุอื่น
และมีการใชโ
ลที่มีตอปจจยั
ารใชโทรศัพท
นเทาที่มองเห็

ฎหมายหามใ
ฎหมาย 
ลอและเดินด
ที่เดินบนราง

นประเทศไทย พ

รถ ไมวา
ail การอาน
นระหวางที่มี
กิดอุบัติเหตุอ
นทองถนน โ
ปนรูปแบบใด
รเกือบจะชน
นๆ โดยยังไม
โทรศัพทเคลื่
ยหรือเหตุกา
ทเคลื่อนที่ขณ
นผูใชโทรศัพ

ใชโทรศัพทเค

ดวยกําลังเค
ง 

พ.ศ. 2552 

จะเปนการรั
นเอกสารจาก
การขับรถบน
อื่น ๆ ที่มีคูก
โดยขณะหรือ
ดก็ตาม 
น การเบรกร
มมีคูกรณี แล
อนที่ขณะขับ
รณตาง ๆ  
ณะขับรถในฐา
พทขณะขับรถ

คลื่อนที่ขณะข

ครื่องยนต กํ

 

 

รับสาย โทรอ
กโทรศัพท ห
นทองถนน 
กรณีหรือมีคูก
อกอนเกิดเหต

ถกะทันหัน ห
ละเหตุการณ
รถนั้น 

านะผูขับขี่ ห
 

ขับรถ ในแง

กําลังไฟฟาห

ออก  
หรือ

กรณี
ตุน้ัน

หรือ
ตอง

หรือ

ของ

หรือ



 

กรอบแน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว

พฤติก

• 

• 

• 

• 

ขอมลู

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ทัศนค

• 

• 

การสํารว

นวคิดของงา
แปรตน 

กรรมการใช

การใชโทร
รูปแบบใน
การใชโทร
การเกิดอบุ

ลท่ัวไป 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ
ระดับการศ
รายไดเฉลี
ประสบกา

คต ิ

ตอพฤติกร
ตอกฎหมา

วจความเส่ียงจา

านวิจัย 

ชโทรศัพทขณ

รศัพทโดยเฉลี
นการใชโทรศั
รศัพทขณะขับ
บัติเหตุเมื่อใช

พสมรส 

ศึกษา 

ลีย่ตอเดือน 

รณในการขบั

รรมการใชโท
ายทีอ่อกมาบั

ากการใชโทรศัพ

 

ณะขับรถ 

ลี่ย 
ัพท 
บรถ 
ชโทรศัพทขณ

บรถ 

ทรศัพทขณะขั
บังคับใช 
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ณะขับรถ 

ขับรถ 

ณะขับรถยนตในนประเทศไทย พ

การเกิ
โทรศัพ
รถยนต

พ.ศ. 2552 

ตัวแปรตาม

ดอุบัติเหตุ
พทเคลื่อน
ต 

 

 

ม 

ตุจากการใช
นที่ขณะขับ

ช
บ



ความเป

น้ีครั้งให
มีขนาดเ
โทรศัพท
การใชโท

ยวดยาน
(1991)
โทรศัพท
และแบบ
อุบัติเหตุ
ดวย ในป
ขณะขับร
เปนการ
ผูใชโทร
Nilsson,
เกิดอุบัติ
1997) 
ขับรถนอ
ความพิก
ชนิดนี้ไม
ระยะเวล
จะเปนส
ชาลงกว
ทําการสํ
จากการ
เส่ียงและ

การสํารว

ปนมาของปญ
นับตั้งแตเริม่
ญโดยมีการพ
ล็กลง นํ้าหนั
ทประเภทนี้มา
ทรศัพทเคลื่อน
ในตางประเท
นพาหนะตั้งแต
) พบวาผูใชโ
ทขณะขับขี่ที่อ
บเครงเครียด
ตจุากการใชโ
ปเดียวกันนั้น
รถยนตโดยท
เพ่ิมภาระทา
ศัพทคือทําให
, 1995) ส
ติเหตุเทา ๆ ก
 ตอมา Stray
อกจากจะพล
การทางสายต
มไดเกิดในผู
ลาในการแตะ
สภาวะ hand 
าสภาวะปกติ
สํารวจความเ
รสงแบบสอบ
ะการเกิดอุบั

วจความเส่ียงจา

ญหาที่เกิดขึ้น
มมีโทรศัพทเค
พัฒนาอยางร
ักเบา พกพาไ
ากขึ้น สงผลให
นที่ในทุกที่ทุก
ทศไดเริ่มมีร
ตป 1991 โด
ทรศัพทขณะ
อายุยังนอย ท
ด นอกจากนี
ทรศัพทขณะ
นเอง Brookh
ทดสอบทั้งผูท
างสมองใหแก
หเวลาตอบส
สวนในทางระ
กันโดยมีอัตร
yer และคณะ
ลาดในการมอ
ตาอันเกิดจา
ผูขับขี่ที่ฟงเพ
ะเบรกนั้น Co
held หรือ ha
ติ ซึ่งไมเกิดใน
เส่ียงของผูใช
ถามทางไปร
ัติเหตุของผูใ

ากการใชโทรศัพ

ทบทว

นในปจจุบัน
คลื่อนที่ใชในป
วดเร็ว ทั้งในด
ไดสะดวก นอ
หยอดผูใชโท
กเวลา เชนขณ
รายงานการศึ
ดยการวิจัยขอ
ะขับขี่ที่อายุมา
ทั้งในดานระ
น้ียังพบวาปร
ะขับขี่ มากไป
uis และคณะ
ที่ใชโทรศัพท
กผูขับโดยที่อา
สนองในการขั
ะบาดวิทยาพ
ราเส่ียงมากเ
ะ (2003) ไ
องปายสัญลั
กการเสียสม
ลงหรือพูดคุ
onsiglio และ
ands free ห
นสภาวะที่ฟง
ชโทรศัพทไรส
รษณียไปยังผู
ชโทรศัพทเค
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บทที่ 2

วนวรรณ

 
ป 1983 ทําใ
ดานเทคโนโล
อกจากนี้ยังมีก
รศัพทเพ่ิมขึ้น
ณะขับรถเปนต
ศึกษาเกี่ยวกั
อง National 
ากกวา 50 ป
ะยะเวลาในก
ระสบการณใ
กวานี้อัตราก
ะ (1991) ก
ทมือถือและแ
ายุไมมีผลตอ
ขับขี่เพ่ิมมาก
บวาการใชโท
ปน 4 เทาขอ
ดทําการวิจัย
ักษณแลวยัง
มาธิ (Inatten
คุยกับผูโดยส
ะคณะ (200
รือการพูดคุย
งวิทยุ ในปเดี
สายขณะขับขี
ผูใชรถที่มีใบอ
คลื่อนที่น้ันมีม

ณะขับรถยนตใน

ณกรรม 

ใหเกิดการเปลี
ลยีและรูปแบบ
การปรับราคา
นอยางรวดเร็ว
ตน  
ับความปลอ
 Public Serv
ปขึ้นไปจะมีผล
ารโทรที่ใชเว
ในการขับขี่น
การเตนของหั
กลาวถึงผลกร
แฮนดฟรี พบ
อการขับขี่ แล
กขึ้นและสงผล
ทรศัพทกับก
องภาวะปกติ
ย พบเพิ่มเติม
พบวาไมสาม

ntion Blindn
ารที่รวมเดิน

03) ไดทํากา
ยกับผูโดยสา
ดียวกันนั้นเอง
ขี่บนทองถนน
อนุญาตขับขี่จ
มากกวาผูไมใ

นประเทศไทย พ

ลี่ยนแปลงดา
บ เชนในปจจุ
าลงมาใหถูกล
ว จึงไมเปนที่

ดภัยของการ
vices Resear
ลกระทบมาก
วลานาน การ
น้ันไมมีความ
หัวใจขณะคุยโ
ระทบจากการ
บวาการพูดโท
ละยังมีผลกระ
ลใหมีการขับ
ารใชแฮนดฟ
ติ (Redelme
มคืออาสาสมั
มารถจดจําป
ness) ซึ่งค
นทางขณะขับ
รวิจัย พบวา
รทําใหระยะ
ง Nadeau แ
นในประเทศ
จํานวน 36,0
ใช 38% โด

พ.ศ. 2552 

นอุตสาหกรร
จุบันจะพบวา 
ลงทําใหมีผูนิย
นาแปลกใจเล

รใชโทรศัพทข
rch Institute
กถึง 2-3 เทา
รสนทนาทั้งแ
มสัมพันธตอ
โทรศัพทยังเพ
รใชโทรศัพท
ทรศัพทขณะ
ะทบตอพฤตกิ
บรถชาลง (Al
ฟรีมีอัตราเสี่ย
eier และ Ti
ัครที่คุยโทรศ

ปายนั้นไดเรีย
วามพิการทา
บรถดวย ใน
การคุยโทรศั
เวลาในการแ
และคณะ (20
ศแคนาดา โด
078 คน พบ
ดยผูที่ใชโทรศ

 

 

รมในดาน
 โทรศัพท
ยมใชงาน
ลยวาจะมี

ขณะขับขี่
e for AAA 
าของผูใช
แบบปกติ
อการเกิด
พ่ิมขึ้นอีก
ทเคลื่อนที่
ะขับรถจะ
กรรมของ
lm และ 
ยงในการ
bshirani, 
ศัพทขณะ
ยกวาเปน
างสายตา
เรื่องของ
ศัพทไมวา
แตะเบรก
003) ได
ดยสํารวจ
บวาความ
ศัพทขณะ



ขับรถบอ
เส่ียงเท
เดียวกับ
โดยไดทํ
เลือดตา
แอลกอฮ

โทรศัพท
สาธารณ
อุบัติเหต
ประกันภ

น้ันแฝงด
พบเห็น
โทรศัพท
สัญญาณ
ลึกเร็วขึน้
คลื่นโทร
ใหเกิดม
ผลขางเค
ยาก แล

ประเทศ
เส่ียงหรื
เพราะเป
ขอมูลจา
สวนใหญ
ตางประ
แตในปร
2545 
คณะรัฐม
การแกป

การสํารว

อย ๆ จะมีคว
ากับผูที่ไมใช
ที่กฎหมายอ

ทําการทดลอ
ามกฎหมาย 
ฮอลน้ันกลับไ
ในดานกฎห
ทขณะขับรถ
ณรัฐเชค ฝรั่ง
ตุขณะโทรศัพ
ภัยถาขณะเกิ
แมวาโทรศัพ
ดวยอันตราย
ไดทั่วไปตา
ทมือถือนอกจ
ณ สงผลหลาย
น ใชระยะเวล
รศัพททําหนา
มะเร็งผิวหนัง
คียงที่ไดรับจ
ะมีผลตอระบ

จากที่กลาวม
ศไทยนั้นเปน
รือโอกาสที่จ
ปนเรื่องใหม
ากตางประเท
ญ ไมไดระบุว
เทศนั้นไดมีข
ระเทศไทย ไ
แตเน่ืองจาก
มนตรี ดังน้ัน
ปญหาที่เกิดขึ้

วจความเส่ียงจา

วามเสี่ยงมาก
ชโทรศัพท ล
อเมริกากําหน
งในอาสาสมั
พบวาขณะคุ
ไมพบการเฉีย่
หมาย พบวา
 โดยที่หลาย
งเศส เนเธอ
พท นอกจากน
ดอุบัติเหตุน้ัน
พทไดเขามาม
ยขณะใช โดย
มทองถนน 
จากจะเห็นได
ยอยางตอระบ
ลาในการนอน
าที่คลายสาร
งไดถึง 3 
จากการใชโท
บบประสาทส

มาขางตนทั้ง
ประเทศกําลั
ะเกิดอุบัติเห
 โดยเฉพาะ
ทศในการเที
วามีการใชโท
ขอมูลบันทึกไ
ไดเคยมีการเ
กขัดตอหลัก
นจึงมีความสํ
ึ้นในปจจุบัน

ากการใชโทรศัพ

กกวาผูที่ไมใช
ลาสุดไดมีกา
นด (ไมเกิน 8
มัคร 40 คน
คุยโทรศัพทก
ยวชน แตการ
า กวา 40 ป
ยประเทศหา
รแลนด และ
น้ีผูขับขี่ในเย
นมีสาเหตุจา
มีบทบาทใน
เฉพาะเมื่อใช
เน่ืองจากจํา
ดจากการขับขี
บบประสาทภ
นมากขึ้น (H
รกอมะเร็ง (c
เทา แตเมื่อท
ทรศัพทเชน ป
วนกลางซึ่งขึ้

งหมดนี้ เปน
ลังพัฒนา ดัง
หตุบนทองถ
อยางยิ่งผลง
ยบเคียงไดโ
ทรศัพทกอนเ
ไว เชน ประเ
เสนอแกไขพ
กสิทธิมนุษย
าคัญ และจํา
และศึกษาคว
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ชโทรศัพทถึง
ารศึกษาเปรี
80 มิลลิกรัม
น ใหขับรถใน
การแตะเบรก
รขับขี่จะกาวร
ประเทศมีกา
ามใชโทรศัพ
ะสหราชอาณ
ยอรมันและส
กการใชโทรศ
สังคมปจจุบัน
ชขณะขับขี่ ผู
านวนผูใชที่ม
ขี่แลวยังมีอัน
ภายในรางกา

Hermann และ
carcinogen) 
ทดสอบในคน
ปวดศีรษะ ค
้นอยูกับแตล

นขอมูลเบื้องต
น้ันจึงไมเปน
นนนั้นจึงมีน
งานทางดาน
ดยเฉพาะปร
เกิดเหตุ เน่ือ
เทศญี่ปุน แอ
ระราชบัญญั
ชน รางพระ
าเปนอยางยิ่ง
วามเสี่ยงและ

ณะขับรถยนตใน

ง 2 เทา แล
รียบเทียบกับ
มเปอรเซ็นต)
นภาวะปกติ 
กจะชาลงและ
ราวและเบรก
ารใชกฎหม
ทมือถือขณะ
ณาจักรนั้นอา
หราชอาณาจ
ศัพท 
น แตอยางไร
ใชโทรศัพทข
มีจํานวนเพิ่
นตรายจากคลื
ายเชนอาจมี
ะ Hossmann
โดยทําใหดีเ
นกลับไมพบ
ลื่นไส คลื่นส
ะคน (Repac

ตนที่มีการศึก
นที่นาแปลกใ
นอยมาก เม่ื
นวิจัยและพัฒ
ระเทศที่พัฒน
องจากอาจเข
อฟริกาใต สห
ญัติจราจรทาง
ะราชบัญญัติ
งที่จะตองมีงา
ะผลกระทบที่

นประเทศไทย พ

ละผูที่ไมคอยใ
บผูที่มีแอลก
) โดย Straye
 ใชโทรศัพท 
ะมีการเฉี่ยวช
กในระยะกระ
ายเพื่อใชหา
ะขับรถ สวน
าจใชไดแตต
จักรอาจไมได

รก็ตามความ
ขณะขับขี่ยวด
มขึ้นอยางรว
ลื่นแมเหล็กไ
ผลตอการนอ
n) สําหรับกา
อ็นเอเกิดกา
บวากอใหเกิด
สมองเปลี่ยน
choli, 2001

กษากันในตา
ใจวาเหตุใดง
ม่ือเทียบกับป
ฒนา แตอยา
นาแลว นอก
าขายขับรถโ
หรัฐอเมริกา 
งบก มาตรา
ติน้ีจึงไมผาน
านวิจัยเพื่อเป
เกิดขึ้นตอไป
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ใชโทรศัพทจ
อฮอลในเลือ

er และคณะ 
 และมีแอลก
ชนเกิดขึ้น ซึ่
ชั้นชิด 
ามหรือบังคั
นในบางประเ
องเสียคาปรั
ดรับการคุมค

มสะดวกสบา
ดยานพาหนะ
วดเร็ว อันต
ฟฟาที่ใชในก
อนหลับคือทํ
ารทดลองในห
รแตกหัก สา
ดมะเร็งได น
นไป ความจํา

)  

างประเทศ เ
านวิจัยเกี่ยว
ประเทศที่พัฒ
งไรก็ตามสา
จากนี้ขอมูล
โดยประมาทไ
และแคนาดา
 43 มากอน
นความเห็นช
ปนองคความ
ป 

 

 

จะมีความ
อดระดับ
 (2006) 
อฮอลใน

ซึงในผูดื่ม

ับการใช
เทศ เชน 
รับถาเกิด
ครองจาก

ยที่ไดรับ
ะสามารถ
ตรายของ
การรับสง
าใหหลับ
หนูพบวา
ามารถทํา
อกจากนี้
ส้ัน หลับ

เน่ืองจาก
กับความ
ฒนาแลว 
ามารถใช
อุบัติเหตุ
ได แตใน
า เปนตน  
นแลวในป 
ชอบจาก
มรูใหมใน



 

การฝา 

 
พนัสขาว
เสียหาย
สงผลเสี
การศึกษ
เทานั้น 
ถูกจัดไวใ

 

ปจจัยที

 
ไววา  ผูใ
อุบัติเหตุ

การเกิด
ที่มีอายุร
สําหรับป
18 - 2
กับการเ

การศึกษ
ผูขับขี่ทั้ง
ทั้งหมด 
ชายและ
อุบัติเหต
ตัดสินใจ

การสํารว

ฝนกฎจราจ

การทําผิดฝ
ว, 2524  
มาก  เราเรีย
สียหายมาสูสั
ษาทางอาชญ
 แตยังทําใหเ
ในอาชญากร

ที่ทําใหเกิด

ครรชิต  ผิวน
ใชรถใชถนน
ตทุี่เกิดขึ้นทั้งห

1. อายุของ
จากราย

อุบัติเหตุจรา
ระหวาง  20
ประเทศไทย 
2  ป  เกี่ยวข
กิดอุบัติเหตุสู

2. เพศของ
เพศของ

ษาในสหรัฐอ
งหมด  อุบัติ
  พบวา  อัตร
ะหญิงขับรถด
ตุที่เกิดจากผู
จและปฏิกิริย

วจความเส่ียงจา

จร 

ฝาฝนกฎหม
อางถึงใน วิเ
ยกพฤติกรรม
สังคมสวนรว
ญาวิทยา  กา
เกิดอุบัติเหตุ
รรมพื้นบาน 

อุบัติเหตุจร

นวล  (อางถึ
นเปนตนเหตุส
หมด  มีสาเห

ผูขับขี่  (driv
งานของ  23
าจร  ผูขับขี่  
 – 24  ป  
  สถิติอุบัติเห
ของกับการเกิ
สูงเปนอันดับ

ผูขับขี่  (driv
งผูขับขี่เปนอี
เมริกา  เมื่อป
เหตุเกิดจาก
ราการเกิดอุบ
ดวยปริมาณเ
ผูขับขี่เพศชา
าตอบสนองใ

ากการใชโทรศัพ

ายจราจรนี้
เชียร  มุริจัน
มน้ีกันวา  อา
วม  แตประช
รฝาฝนกฎห
ตุตางๆไดมาก
 (folk  crime

ราจร 

งใน วิเชียร  
สําคัญของกา
หตุมาจากคว

ver’s  age) 
3  รัฐในสหรั
67  คนใน  
 จะเปนกลุมที
หตุระหวางป
ดอุบัติเหตุสูง

บรองลงมา  (

er’s  sex) 
อีกปจจัยหนึ่ง
ป ค.ศ. 1968
ผูขับขี่เพศชา
บัติเหตุของผู
เทาๆกัน  จํา
ย (Piqnatar
ในการขับขี่ยว
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ัพทเคลื่อนท่ีขณ

จัดวาเปนรูป
นทร, 2541)
าชญากรรมค
ชาชนทั่วไปก็
มายจราจรนั
กอีกดวย  นอ
e)  เปนพฤติ

 มุริจันทร, 2
ารเกิดอุบัติเห
ามบกพรองข

ัฐอเมริกาเมื่อ
 100,000  
ที่เกี่ยวของกับ
  พ.ศ. 2518
งสุด  สวนผูขั
(ครรชิต  ผิวน

งที่มีสวนเกี่ย
8  พบวา  ผูข
ายมีจํานวนร
ขับขี่เพศชาย
านวนอุบัติเห
o, 1973
วดยานของช

ณะขับรถยนตใน

ปแบบของอ
  ซึ่งมีการกร
อเชิ้ตขาว  (w
ก็ยังไมตําหนิ
น้ันไมเพียงแ
อกจากนี้จาก
ตกิรรมเบี่ยงเบ

2541)  ใหข
หตุจราจร  ปร
ของคน  (Piq

อป ค.ศ. 19
คน จะเกี่ยวข
บอุบัติเหตุรา
8 – 2522
ขับขี่ที่มีอายุร
นวล, 2524)

ยวของกับกา
ขับขี่เพศชาย
รอยละ  75 
ยสูงกวาผูขับขี
หตุที่เกิดขึ้น 
3)  ทั้งน้ีอาจ
ายและหญิงไ

นประเทศไทย พ

าชญากรรม
ระทํากันอยา
white  colla
นิและยังไดรั
ตจะทําใหเกิ
การทําผิดฝา
บนอยางหนึ่ง

อสังเกตถึงป
ระมาณรอยล
qnataro, 197

68  พบวาอ
ของกับอุบัติเ
ายแรงสูงสุด 
2  พบวา  
ะหวาง  23 
) 

ารเกิดอุบัติเ
มีจํานวนรอย
 ของจําน

ขี่เพศหญิงถึง
 ผูขับขี่เพศห
จเปนเพราะค
ไมเทากัน 
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มชนิดหนึ่ง  
งแพรหลายแ
ar  crime) 
รับการเพิกเฉ
ดปญหาจรา
าฝนกฎหมาย
ง 

จจัยการเกิด
ละ  90  ขอ
73) 

ายุมีความสัม
เหตุรายแรงแ
(Piqnataro, 
ผูขับขี่ที่มีอาย
– 27  ป    

เหตุการจรา
ยละ  59  ขอ
นวนอุบัติเหตุ
  1.3  เทา
หญิงจะสูงกว
ความสามาร

 

 

(ศราวุธ    
และสงผล
 ซึ่งแมจะ
ฉย  จาก
จรติดขัด
ยจราจรนี้

อุบัติเหตุ
องจํานวน

มพันธกับ
และผูขับขี่
 1973)  
ยุระหวาง    
เกี่ยวของ

จร  จาก
องจํานวน
ุที่เกิดขึ้น
  แตหาก
าจํานวน
รถในการ

    

   



ขับขี่มีผล
ระดับมัธ
รอยละ 
การศึกษ

จากการ
ระบบหัว
 

พฤติกร

 
โชติไกร
แปรปรว
ของมึนเ
และสภา

(periphe
จะลดลง
กิโลเมต
มีมุมมอง

สะทอนข
หรือหดม
ประมาณ

ทิศทางห
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3. ระดับกา
จากการ

ลตอการเกิดอ
ธยมศึกษาตอ
 43.4  
ษาของผูขับขี่มี

4. สภาพสม
สภาพสม

รดื่มสุรา  สา
วใจ  ระบบสม

รรมของผูขั

สํานักงานค
, 2531)  ไ
วนแตกตางกัน
มา กินยากด
าพแวดลอมข

1. การมอง
ความสา

eral)  มีขอบ
ง  เชน  ที่ควา
ร/ชั่วโมง  มี
งเห็นไดชัด  

สภาพม
ของกระจกมา
มานตา  ถาผ
ณ 6 วินาที  

2. การไดยิ
ผูขับขี่ใช

หรือในขณะ

วจความเส่ียงจา

ารศึกษาของผู
รศึกษาอุบัติเห
อุบัติเหตุจรา
อนปลาย  รอ
มาจากผูที่มี
มีผลตอการเก

มาธิของผูขับ
มาธิของผูขับ
ยตาผิดปกติ
มอง  มีโรคป

ขับขี่ยานพา

คณะกรรมกา
ดรวบรวมพ
ันขึ้นอยูกับอา
ดประสาท ทาํ
องทางที่ขับร

งเห็น  (vision
ามารถของต
เขตทํามุม  1
ามเร็ว  40 
มุมมองเห็นไ
40  องศา 

องเห็นในเว
าเขาตา  จะท
ผานจากที่มืด

น  (hearing
ชหูฟงเสียงร
แซง  แตคน

ากการใชโทรศัพ

ผูขับขี่  (drive
หตุบนทางดว
จร  จากจําน
อยละ  18.1
การศึกษาระ
กิดอุบัติเหตกุ

ขี่  (medical
บขี่สามารถแบ
  ตาบอดสี 
ระจําตัว  เชน

าหนะ 

ารจัดระบบ
ฤติกรรมของ
ายุ ประสบกา
ากิจกรรมอื่น
รถผานไป 

n) 
าคนปกติใน
120 – 160
 กิโลเมตร/
ไดขัดเจน  6

ลากลางคืน
ทําใหเกิดตาพ
ดออกสูที่สวาง

) 
วมกับตามม

นหูหนวกก็สา

9 
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er’s  educat
วนของประเท
นวนอุบัติเหตทุ
  มาจากผู
ะดับประถมศึ
การจราจร 

  condition)
บงเปนระบบ
 สายตาสั้น 
น  โรคลมบา

การจราจรท
งผูขับขี่ยานพ
ารณ  ความช
รวมกับการขั

ขณะอยูกับที
 องศา  เมื่อม

/ชั่วโมง  มีมุม
60  องศา

  ถามีแสงสว
พรามัวชั่งขณ
งใชเวลา  3 วิ

มอง  เพ่ือบอ
ามารถขับรถ

ณะขับรถยนตใน

ion) 
ทศไตหวัน  พ
ที่เกิดขึ้น  รอ
ที่มีการศึกษ
ศึกษา  (Lein

   
บตางๆ  คือ  
 เปนตน  ระ
าหมู  โรคเบา

ทางบก  กอ
พาหนะไววา
ชํานาญ  ควา
ขับรถหรือขับ

ที่จะมองเห็นภ
มีการเคลื่อน
มมองเห็นไดช
า  และที่ความ

วางเขาตาเร
ณะ  ตามของม
วินาที และถา

อกทิศทางยา
ถไดอยางปลอ

นประเทศไทย พ

พบวา  พ้ืนฐา
อยละ  18.9 
ษาระดับมัธยม
n, 1980) 

 ระบบสายต
ะบบหู  เกี่ยว
าหวาน 

งพัฒนาระบ
สมรรถภาพ
ามแข็งแรงขอ
รถติดตอกัน

ภาพในลักษณ
นที่ขอบเขตขอ
ชัด  100  
มเร็ว  100 

าจากรถที่แล
มนุษยจะตอง
าผานจากทีส่

านพาหนะคั
อดภัยและมี
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นของการศึก
 มาจากผูมีก
มศึกษาตอน
  จึงเห็นไดวา

า  ซึ่งอาจมีส
กับการไดยิน

บบจราจร (
ของแตละคน
องรางกาย  เ
เปนเวลาหลา

ณะเปนกรวย
องการมองเห็
องศาที่ความ
 กิโลเมต

ลนสวนมา  
งใชเวลาปรับ
สวางเขาสูที่มื

คันอื่นในขณ
อุบัติเหตุคอ

 

 

กษาของผู
การศึกษา
ตน  และ
าพ้ืนฐาน

สาเหตุมา
นผิดปกติ  

จีรพัฒน    
นมีความ
เชน   ดื่ม
ายชั่วโมง  

ยจอกวาง  
ห็นชัดเจน
มเร็ว  75  
ร/ชั่วโมง    

หรือการ
บตัวขยาย
ดใชเวลา

ะเปลี่ยน
อนขางต่ํา  

   

        



เพราะจ
จําเปนจ
และหาก
ความปล

โยธา คณ
(percep
การรับรู
ระยะเวล
ประกอบ
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ะเพิ่มความร
ะตองติดเครื่
กใชโทรศัพท
ลอดภัยในขณ

3. เวลาในก
จิรพัฒน

ณะวิศวกรรม
ption  and  
รูจะสงไปยัง
ลาที่ตาเริ่มม
บดวยระยะเว

- perc
- inte

อะไร
- emo

หรอื
- viola

ปกติ
ตอบ
สหรั
รางก
ระย
ตอบ

- สถา
- สภา

ประ
- สภา

ควา
- อาร

ทําใ
เกิด
มาม

วจความเส่ียงจา

ระมัดระวังตัว
รื่องปรับอากา
เคลื่อนที่  (ม
ณะขับรถยนต

การรับรูและก
น โชติไกร (2
มศาสตร, phy
reaction  ti
สมองและส
มองเห็นวัตถุ
ลาตางตางๆ

ception  time
llection  tim
ร 
otion  time
อส่ิงที่เห็นนัน้
ation  time  
ต ิ และไมเมื่อ
บสนองของผู
รัฐอเมริกา  (
กายของเราเกิ
ะเวลาในการ
บสนองในการ
านะของผูขับขี
าพของรางกา
ะสาท  ขาดคว
าพแวดลอม  
มเรงรีบ  ทํา
รมณ  เกิดจา
ใหโมโห  ขาด
ขึ้น  มีผลใหข
มากทําใหเพ่ิม

ากการใชโทรศัพ

ัวสูงขึ้นกวาป
าศ  ทําใหตอ
มือถือ)  ขณ
 

การตอบสนอ
2531) วิศวก
ysics  cen
me) พบวาร
องก็ส่ังการใ
  และสมองส
ตามทฤษฎีข

e  ระยะเวลา
me  ระยะเวลา

e  ระยะเวล
น 
ระยะเวลาที่ใ
อยลาจากการ
ผูขับขี่ที่ ถูกก
(AASHTO)  
กิดเหนื่อยลา
รตอบสนองอ
รจราจรมี  ดัง
ขี่  เชน  อายุ
าย  เชน  คว
วามรับผิดชอ
 เชน  ความร
าใหเกิดความ
ากสภาพจรา
ดสติ  ยั้งคิด
ขับรถชาลงเม
มความระมัด
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ปกติ  ประเท
องปดกระจก
ะขับรถยิ่งจะ

อง  (percept
กรรมการทาง
nter  ไดทํา
รางกายสามา
ใหมือและเท
ส่ังการใหเท
อง  PIEW  นี

าที่มองเห็นวตั
าที่ใชในการพิ

าที่ใชในการ

ใชในการปฏิบ
รขับรถนาน  
กระตุนโดยก
แนะนําใหใช
าจากการเดิน
อาจเพิ่มเปน
ังน้ี 
  ประสบการ
ามเมื่อยลา 
อบในการควบ
รอน  ฝนตก 
มประมาท  ขา
จรที่ไมเปนร
หรือคะนอง
ม่ือผานตํารว
ระวัง 

ณะขับรถยนตใน

ศไทยอยูในเ
รถยนต  ซึ่งท
ทําใหการได

tion  and  re
ง  highway 
าการศึกษาเว
ารถรับรูไดจา
ทาทําหนาที่ต
าเหยียบที่เบ
น้ี 

ตถุชัดเจนแล
พิจารณา  วิเค

รตัดสินใจวาจ

บัติตามที่สม
 ไมดื่มของมนึ
การจราจรน้ั
ชเวลาประมา
นทางไกล  หรื
  4  วิ

รณ  และควา
 ความแข็งแร
บคุมตัวเอง 
 ทัศนวิสัย  ส
าดความรอบ
ระเบียบ  คว
  ความกลัวต
วจทางหลวงห

นประเทศไทย พ

เขตรอน  ดัง
ทําใหการไดย
ดยินลดลงมา

eaction  time
engineering
วลาในการรับ
ากทางตา หู 
ตามที่สมอง
บรกและขาย

ะรับทราบสถ
คราะหใหทร

จะทําอยางไร

องส่ังการใน
นเมา  หรือเส
น้ัน  ตามมา
ณ  2.5  
รือพบปญหาท
นาที  องคป

มชํานาญ  ไห
รง  ดื่มของมึ

สภาพการจร
บคอบ  ขับรถ
ามรอนจัด  
ตอการถูกจับ
หรือในถนนที
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งน้ันรถยนตส
ยินของผูขับขี
าขึ้นอีก  ซึ่งจ

e)   
g ภาควิชาวิ
บรูและการต
และการสัมผั
กําหนดอีกท
กเทาไปเหยี

ถานการณ 
ราบวาส่ิงที่มอ

รตอไปกับสถา

สภาพรางกา
สพยากดประ
ตรฐานของ
วินาที  แต

ที่ยากตอการ
ระกอบที่มีผ

หวพริบ  เพศ
มึนเมา  กินย

าจร  ทิวทัศน
เร็ว 
หรือจากคน
บ  และตออุบ
ที่มีรถบรรทุก

 

 

สวนใหญ
ขี่ลดลงได  
ะมีผลตอ

วิศวกรรม
อบสนอง  
ผัส สภาพ
ทอดหนึ่ง  
ยียบเบรก

องเห็นคือ

านการณ

ายของคน
ะสาทการ
ประเทศ
ถาสภาพ
รตัดสินใจ  
ลตอการ

ศ 
ยากระตุน

นขางทาง  

ขางเคียง  
บัติเหตุที่
กเลนสวน



แนวคิด

 
ดังตอไป

ดังตอไป

 

ยานพาห
ซึ่งในหล
ยอมรับข
ใชในกา
นําเสนอ
กอใหเกิ
โทรศัพท
หามไมใ
สามารถ

ที่เปนกา

การสํารว

ดของประสิ

วิฑูรย  อึ้งปร
ปน้ี 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

นอก
ปน้ี 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

รางกฎหมา
หนะการใชมา
ลายประเทศไ
ขอเท็จจริงที่ว
รควบคุมเรื่อ
อรางพระราช
กิดอันตรายแ
ทเคลื่อนที่ใน
ใหผูขับขี่พูด
ถพูดหรือใชได

รางแกไขพระ
ารสมควรแก

วจความเส่ียงจา

สิทธิภาพกา

ระพันธ  (25

กฎหมายนัน้
ขอความในก
บุคคลที่ถูกบั
กฎหมายนัน้
ตองคํานึงถึง
จะตองคํานึง
ปฏิบัติตามก
กจากนี้การที่

ตองมีขั้นตอน
เมื่อกฎหมาย
เผยแพรใหเป
เม่ือมีการปร
และหนาที่ต
การใชกฎหม
การบริหารง

ายและมาตร
าตรการทางก
ดมีบทบัญญั
วาการใชโทร
องน้ีโดยตรง
บัญญัติจราจ
แกผูอื่นดวย 
นขณะขับรถ 
หรือใชโทรศั
ดโดยไมตองจั

ะราชบัญญัติ
กไขเพิ่มเติมต

ากการใชโทรศัพ

ารบังคับใช

535)  ไดสรุ

นตองมีความช
กฎหมายนั้น
บังคับมากเกิน
นจะตองไมทํา
งกระบวนการ
งถึงบรรยาก
กฎหมายอยา
ที่จะทําใหกฎห

นในการตรา
ยกําหนดสิทธิ
ปนที่รูจักกันอ
ระกาศใชกฎ
ามกฎหมาย
มายตองเปนไ
งานยุติธรรมต

รการที่ เกี่ยว
กฎหมายเพื่อบ
ัติของกฎหมา
ศัพทในขณะ
งยังไมมีขึ้นใน
รทางบก  โด
  สํานักงาน
 โดยไดเสนอ
ศัพทในขณะ
จบัหรือถือโท

จราจรทางบ
ตามกฎหมา
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ชกฎหมาย 

รุปถึงลักษณะ

ชัดเจนและแ
นจะตองไมฝา
นไป 
าใหเสียประโ
รและองคการ
กาศในสังคม
งจริงจัง 
หมายมีประสิ

กฎหมายที่เป
ธิหรือหนาที่ขึ
อยางกวางขว
หมายตองมี
ดวย 
ไปอยางถูกต
ตองเปนไปอย

วของกับกา
บังคับใหผูขับ
ายหามการใช
ะขับรถเปนส่ิง
นประเทศไท
ดยใหเหตุผลว
ตํารวจแหงช
อแกไขเพ่ิมเติ
ที่รถเคลื่อน
รศัพท 

กโดยสํานักง
ยวาดวยการ

ณะขับรถยนตใน

ะของกฎหมา

นนอนพอสม
าฝนธรรมชา

ยชนแกผูถูกบ
รในการบังคับ
ที่เอื้ออํานวย

สิทธิภาพขึ้นใ

ปนไปตามหลั
ขึ้นใหม  สิทธิ
วาง 
การประชาสั

องตามนิติวิธี
ยางมีประสิท

รบังคับหาม
บขี่ยานพาหน
ชโทรศัพทใน
งที่จะกระทําม
ทย  ตอมาสํา
วาปจจุบัน กา
ชาติจึงไดเห็
ติมพระราชบั
ที่  เวนแตโท

งานตํารวจแห
รจราจรทางบ

นประเทศไทย พ

ยที่มีประสิท

มควร 
าติหรือหักห

บังคับใหปฏิบ
บใชตามกฎห
ยในการเคาร

ในการบังคับ

ลักเหตุผลแล
ธิหรือหนาที่ต

สัมพันธใหปร

ธี 
ทธิภาพ 

มใชโทรศัพท
นะหามการใชโ
นขณะขับรถไว
มิได  แตมาต
านักงานตําร
ารเกิดอุบัติเห
นสมควรให
บัญญัติจราจร
ทรศัพทน้ันจ

หงชาติไดเสน
บกพระราชบั
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ธิภาพ ควรมี

าญตอความ

บัติตามมากเ
หมาย 
รพกฎหมาย

บใช  จะตองม

ะความเปนธ
ตองไดรับกา

ระชาชนทรา

ทเคลื่อนที่ข
โทรศัพทในข
วโดยตรง  ซึ่ง
ตรการทางกฎ
รวจแหงชาติ
หตุดังกลาวนี
มีการควบคุ
รทางบก เพ่ือ
จะมีอุปกรณ

นอแกไขเพิ่มเ
บัญญัติบางป

 

 

มีลักษณะ

มรูสึกของ

กินไป 

ยและการ

มีเงื่อนไข

ธรรม 
รโฆษณา  

บถึงสิทธิ

ขณะขับขี่
ณะขับรถ  
งเปนการ
ฎหมายที่
ติไดมีการ
น้ี  อาจจะ
คุมการใช
อกําหนด
ซึ่งผูขับขี่

เติม  โดย
ประการที่



เกี่ยวกับ
และมาต
ตามบทบ

กระทําใ
อาจควบ

 
ยานพาห
สิงคโปร
แตละขัน้

1988  
บราซิล ไ
ประเทศ
ผิดและมี

การสํารว

การจํากัดสิท
ตรา  48  ข
บัญญัติแหงก

 “มา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10

ในก
ดเปนการกร
บคุมการบังคับ

 ประ
หนะที่  :  
 สหราชอาณ
นตอนอยูกับแ

ประ
มีลักษณะคล
ไดมีการแนะ
ศสเปน ไดมีก
มีการปรับตั้ง

วจความเส่ียงจา

ทธิและเสรีภา
ของรัฐธรรมน
กฎหมาย 

าตรา 43 หา

 ในขณะหยอ
 ในขณะเมาส
 ในลักษณะกี
 โดยประมาท
 ในลักษณะที
สองดาน  ให
 ครอมหรือทั
เลี้ยวรถหรือ
 บนทางเทาโ
พิการ 
 โดยไมคํานงึ
 โดยใชโทร
ลากเข็ญหรื

0) ในลักษณ
บังคับรถไดพ
รณีที่เห็นสม
ระทําที่ถือวาเ
ับรถไดพอแก

ะเทศที่มีการ
ออสเตรเลีย

ณาจักรมีการ
แตละประเทศ

ะเทศออสเตร
ลายกฎหมาย
ะนําถึงการใช
ารเขมงวดใน
แต  80 – 

ากการใชโทรศัพ

าพของบุคคล
นูญแหงราชอ

ามมิใหผูขับขี่

อนความสามา
สุราหรือของเ
กีดขวางการจ
ทหรือนาหวา
ที่ไมอาจแลเห
หพอแกความ
ทับเสนหรือแ
อกลับรถ 
โดยไมมีเหตอุ

งถึงความปล
รศัพทหรือเค
รือเปนกรณีอื
ณะที่ผิดปกติ
พอแกความป
มควร  ผูบัญช
เปนการขับร
กความปลอด

รประกาศใช
ย สวิตเซอรแ
ปรับปรุงกฎห
ศเทานั้น 

รเลียไดมีกา
ในรัฐ New S
ขอกฎหมายน
นการปฏิบัติก
 800 $ แ
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ล  ซึ่งมาตรา
อาณาจักรไท

ขับรถ 

ารถในอันทีจ่
เมาอยางอื่น 
จราจร 
าดเสียว  อันอ
ห็นทางดานห
มปลอดภัย 
แนวแบงชองท

อันสมควรเวน

อดภัยหรือคว
คร่ืองมือส่ือ
อื่นที่ผูบัญชา
ติวินัยของการ
ปลอดภัย 
ชาการตํารวจ
ถในลักษณะ

ดภัยตามวรรค

ชกฎหมายเกี
แลนด  อิสรา
หมาย ซึ่งทํา

ารออกกฎหม
South Wales
น้ี  โดยมีการ
กฎหมายนี้อย
และในบางป

ณะขับรถยนตใน

  29  ประก
ยนั้น  ไดบัญ

จะขับ 
 

อาจเกิดอันตร
หนาหรือดาน

ทางเดินรถ  

นแตรถลากเ

วามเดือดรอน
สารอื่นใดใน
าการตํารวจแ
รขับรถตามธ

จแหงชาติมีอํ
ะที่ผิดปกติขอ
คหนึ่ง (10) 

กี่ยวกับการใ
เอล สเปน โ
ใหคลายๆกับ

มายหามใชโ
s ปจจุบันสเป
รจํากัดในการ
ยางมากและ
ระเทศ  เชน

นประเทศไทย พ

กอบกับมาตร
ญญัติใหกระทํ

รายแกบุคคล
นหลัง  ดาน

เวนแตเม่ือเป

ข็ญสําหรับท

นของผูอื่น 
นขณะท่ีรถเ
แหงชาติประ
ธรรมดา  หรื

านาจออกปร
องการขับรถต
 ได” 

ใชโทรศัพทเ
โปตุเกส อิตา
บของประเท

โทรศัพทเคลื
ปน อิตาลี อิส
รใชโทรศัพทเ
ตํารวจสเปนไ

น ฝรั่งเศส สวี
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รา 31  มา
ทําไดโดยอาศั

ลหรือทรัพยสิ
นใดดานหนึ่ง

ปลี่ยนชองทา

ารก  คนปว

เคลื่อนที่  เว
ะกาศกําหนด
รือไมอาจควบ

ระกาศกําหน
ตามธรรมดา

เคลื่อนที่ในข
ลี บราซิล ชิล
ศสหรัฐอเมริ

ลื่อนที่ขณะขับ
สราเอล โปรต
เคลื่อนที่ในข
นไดตรวจสอบ
เดน ไดมีกา

 

 

ตรา  36  
ศัยอํานาจ

สิน 
  หรือทั้ง

างเดินรถ  

ยหรือคน

วนแตรถ
ด 
บคุมการ

นดใหการ
  หรือไม

ขณะขับขี่
ลี สวีเดน  
ริกา  โดย

ับรถในป  
ตุเกสและ
ณะขับรถ  
บผูกระทํา
รกําหนด



กฎหมา
เนเธอรแ

 
ขับรถ เป
มีผลกระ
โทรศัพท
การเกิด

 
ออกมาเ
ขับรถ  แ
เพ่ือรับห

 
มักใชใน
โทรศัพท
ทําใหยา

 
ปลอดภั
ในการขั
เปลี่ยนท
ปลอดภั
กฎหมา
ในขณะข
โทรศัพท

แนวคิด

 
หรือการ

 
ส่ิงน้ัน ห
จะเกิดทั

การสํารว

ายในทิศทา
แลนด  อนุญ

 ประ
ปนกฎหมายท
ะทบตอความ
ทเคลื่อนที่ใน
อุบัติเหตุเนือ่

 ในป
เปนขอกําหน
และหามใชแ
หรือโทรศัพทย

 ผูใช
นขณะขับรถ จ
ทเคลื่อนที่ในข
กที่ประชาชน

 ควา
ัย โดยทั่วไปไ
ับรถ  ทําใหเ
ทาทางในกา
ัยมาใช  เชน
ยในเรื่องขอ
ขับรถเปนเห
ทเคลื่อนที่ในข

ดทฤษฎีเกีย่

ทัศนคติ  มา
รปรุงแตง (ad

Hahn (197
หรือบุคคลใดบ
ัศนคติที่ดีตอ

วจความเส่ียงจา

งที่หามใชโ
าตใหใชแฮน

ะเทศสวิตเซอ
ทั่วไป “ผูขับ
มสามารถใน
นขณะขับรถแ
องจากการพดู

ประเทศสหร
นดทางหลวงว
ฮนดฟรีหรือไ
ยกเวนในกรณ

โทรศัพทเคลื
จากการศึกษา
ขณะที่ขับรถ 
นจะเขาใจและ

ามเร็วของกา
ไมสามารถป
เกิดการขาดส
ารขับรถ แตท
น Hand Fre
งความปลอด
หตุทําใหเกิดอ
ขณะขับรถยน

ยวกับทัศน

าจากภาษาล
deptness) (

6) กลาววา 
บุคคลหนึ่ง ซึ
อส่ิงน้ัน  ดังน้ั

ากการใชโทรศัพ

โทรศัพทขณ
นดฟรีกับโทรศ

รแลนด เปน
ตองมีสติครบ
นการขับรถลด
ลวเกิดอุบัติเห
ดโทรศัพทเคลื

าชอาณาจัก
วา  “หามใช
ไมโครโฟน  
ณีเกิดเหตุฉกุ

ลื่อนที่มีใชกัน
าการเกิดอุบั
 มีผูตองการใ
ะทําตามเพื่อต

รขับขี่และกา
ระเมินไดโดย
สติในขณะเลี้ย
ทั้งน้ีผูขับขี่รถ
ee  เปนตน
ดภัยได  แต
อุบัติเหตุทาง
นต,สํานักงาน

คติ 

าตินวา Apyu
(Webster, 19

 ทัศนคติ เปน
ซึ่งทําใหเกิดพ
น้ันทัศนคติจึง
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ณะขับรถแต
ศัพทเคลื่อนที

นประเทศหนึ่ง
บในขณะที่ขับ
ดลง” และผูใ
หตุ  โดยบริษ
ลื่อนที่ในขณะ

รยังไมมีการ
โทรศัพทเคลื
 โดยใหหยุดร
กเฉินเทานั้น”

นเพ่ิมขึ้น ใน1
ัติเหตุจะเพิ่ม
ใหนํากฎหมา
ตอบสนองตอ

ารใชมือถือข
ยตรง แตจาก
ยวรถ เปลี่ยน
ถยนตก็ตองพ
นในปจจุบันย
มีการประชา
งยานพาหนะ
นคณะกรรมก

us ซึ่งมีความ
977) 

นแรงจูงใจทีบ่
พฤติกรรมอัน
อาจเกิดขึ้นไ

ณะขับรถยนตใน

ในบางประ
ที่ในขณะขับร

งที่ใชกฎหมา
บรถ โดยทุกค
ใชโทรศัพทต
ษัทประกันมีก
ะขับรถโดยไม

รประกาศออ
ลื่อนที่ หรือใช
รถหากตองก
” 

5 ปที่ผานม
ความเสี่ยงถึ
ายนี้ออกมาใ
อกฎหมายฉบั

ณะขับรถเปน
กการศึกษาพ
นเลน การรัก
พยายามแกไ
ยังไมมีวิธีกา
าสัมพันธใหท
ะ (เอกสารป
การจัดระบบ

มหมายที่ใหไ

บุคคลจะกระท
นมีพ้ืนฐานมา
ดจากสิ่งตอไ

นประเทศไทย พ

ะเทศ เชน 
รถเทานั้น   

ยหามใชโทร
คนหามมีกิจก
ตองทําการป
การปรับเพิ่ม
มใชแฮนดฟรี

อกมาอยางเป
ชเครื่องมือส่ื
การใชและหา

มา สวนมากผ
ึง 34% และ
ใชแตการประ
ับนั้นๆ 

นสาเหตุใหญ
พบวาการใชโ
กษาความเร็ว
ไข โดยการห
รหรืออุปกรณ
ทราบวาการ
ประกอบการ
การจราจรท

ว คือ ความเ

ทําตามความ
จากความเชื่
ปนี้ 

พ.ศ. 2552 

เยอรมัน อ

รศัพทเคลื่อน
กรรมอยางอื่
ระกันภัยใน
ม  80$  ใน
ร ี

ปนทางการ 
สอสารทุกชนิ
ามจอดรถบน

ผูใชโทรศัพท
ะ 300% ถาผู
ะชาสัมพันธยั

ญที่ทําใหเกิด
โทรศัพทเปน
วและรวมถึงต
หาอุปกรณเพ
ณใดๆที่ผาน
รใชโทรศัพท
รพิจารณากา
างบก, เม.ย.

เหมาะเจาะ (

มรูสึกชอบหรื
อ เชน เชื่อวา

 

 

อสเตรีย  

ที่ในขณะ
นที่ทําให
กรณีที่ใช
นกรณีที่มี

 เพียงแต
ดในขณะ
นไหลทาง

ทเคลื่อนที่
ผูขับรถใช
ยังไมดี จึง

ดความไม
นอันตราย
ตองมีการ
พ่ิมความ
นทางดาน
เคลื่อนที่
ารหามใช
 2545) 

(fitness) 

รือไมชอบ
าส่ิงใดถูก



คิดเห็น 
สัญลักษ
ตาง ๆ 

 
อารมณ
ปรับปรุง
รอบตัวเ

 
ของพฤติ
หรือประ

แนวคิด

 
การกระ
การหัวเร

 
จิตวิทยา
รวมทั้งเ
กระทําต

 

ทัศนคติ

 
ส่ิงที่ปรา
สามารถ

การสํารว

1. ประสบก
2. ตัวอยาง
3. การไดรับ
4. ประเภท

ขัดแยงกั
Thurstone 
ความกลัวตอ

ษณของทัศนค

ประภาเพ็ญ 
 (emotion) 
งตนเอง ปอง
รา ประสบกา

จึงสรุปไดวา
ติกรรมและล
ะสบการณที่เ

ดเกี่ยวกับพ

โสภา  ชูพิกุล
ทํากิจกรรมต
ราะ  รองไห 

Goldensor 
าของแตละบ
ปนกิจกรรม
ตางๆที่ไดผาน

ประภาเพ็ญ
  บรรทัดฐาน

ชุดา จิตพิทัก
ากฏออกมา
ถสังเกตเห็นไ

วจความเส่ียงจา

การณแตละบุ
ในการสอนจ
ับขาวสารทําใ
ทของบุคลิกล
กับกลุมอื่นๆม

(1967) กล
อบางสิ่งบางอ
คติ ดังน้ันถาเ

 สุวรรณ (25
 ซึ่งทําใหบุค
งกันตนเองให
ารณเดิมของ

  ทัศนคติ  คื
ะการปฏิบัติ
คยไดรับของ

พฤติกรรม 

ลชัย  (2521
ตางๆ  ซึ่งส่ิง

(1984) ก
บุคคลและเป
มการกระทําต
นการใครครว

  สุวรรณ  (
นของสังคม นิ

กษ (2526)
จากภายนอ
ไดโดยตรง เช

ากการใชโทรศัพ

บุคคล 
จากบุคคลอืน่
ใหเกิดทัศนค
ลักษณะของ
มากกวาผูที่มี
ลาววา ทัศน
อยาง การแส
ราอยากวัดทั

526)  ไดสรุ
คลพรอมที่จ
หสามารถแส
บุคคลชวยใน

คือ  ความพร
ตอส่ิงใดสิ่งห
แตละบุคคล

1, อางถึงใน 
มีชีวิตและบุค

กลาววา พฤ
ปนปฏิสัมพัน
ตางๆที่เปนไ
วญมาแลวหรื

2526)  กล
นิสัย ผลที่คา

 ใหความเห็น
อกเทานั้น แ
ชน คุณคาที่
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น 
คติแตกตางไป
บุคคลซึ่งพบ
ลักษณะประ
คติเปนผลรว
สดงออกทางด
ทัศนคติเราทํา

รปคําจํากัดคว
จะทําในสิ่งใด
สดงออกถึงคา
นการเกิดทัศน

อมที่จะแสดง
หน่ึงในเชิงบว
 

วิเชียร  มุริจัน
คคลอื่นสามา

ติกรรมเปนก
นธในการต
ไปอยางมีจุด
รือเปนไปอยา

าววา พฤติก
ดวาจะไดรับ

นวาพฤติกรร
ตยังรวมถึงสิ
เขายึดถือเป

ณะขับรถยนตใน

ปจากเดิม 
บวาผูที่มีลัก
ชาธิปไตย 
วมทั้งหมดขอ
ดานคําพูด เช
าไดโดยวัดคว

วามของทัศน
ดส่ิงหน่ึง ทัศ
านิยมตาง ๆ
นคติและเปน

งความรูสึกห
วกหรือเชิงลบ

ันทร, 2542
ารถสังเกตได

การกระทําห
อบสนองตอ
ดมุงหมายสัง
างไมรูตัว 

กรรมหรือกา
หลังจากการ

รมหรือการก
ส่ิงที่อยูภายใ
นหลักในการ

นประเทศไทย พ

ษณะอัตตาธิ

องมนุษยเกี่ย
ชน ความคิด
วามคิดเห็นข

นคติวา คือ ค
นคติจะมีบท
ๆ และชวยให
นตัวกําหนดทั

หรือความนึก
บ  ซึ่งขึ้นกับพื

)  กลาววา  
ดหรือใชเครื่อ

รือการตอบส
อส่ิงกระตุนภ
เกตเห็นไดห

รปฏิบัติของ
รกระทํานั้นๆ

กระทําของบุค
ในของบุคค
รประเมินส่ิง

พ.ศ. 2552 

ธิปไตยจะมีค

วกับความรูสึ
ดเห็น ซึ่งควา
องบุคคลที่มี

ความที่ถูกกร
ทบาทในการใ
บุคคลเขาใจ
ทัศนคติของบุ

คิดออกมาใน
พ้ืนฐานจากค

 พฤติกรรม  
องมือทดสอบ

สนองการกร
ภายในหรือภ
หรือเปนกิจก

มนุษยเปนผ
แลว 

คคลนั้นไมรว
ล ซึ่งคนภาย
ตาง ๆ ทัศน

 

 

ความคิด

สึก ความ
มคิดเปน
ตอส่ิงเรา

ะตุนดวย
ใหเราได
จโลกที่อยู
บุคคล 

นลักษณะ
ความเชื่อ

 หมายถึง  
บได  เชน  

ระทําทาง
ภายนอก  
กรรมการ

ลมาจาก

วมเฉพาะ
ยนอกไม
นคติ หรือ



เจตคติที
กําหนดพ

 

 

สําหรับม

แบงลําดั
ปลอดภั
ความตอ

ความมชีี
ความตอ
ใชอุปกร

Related
คือ ควา
ไดแก คว

กระตุนใ

สภาพก
สภาพแว

สถานก

การสํารว

ที่เขามีตอส่ิง
พฤติกรรมหรื

Leavitt (19

พฤติกรรมขอ

1. พฤติกรร
2. พฤติกรร

is motiv
3. พฤติกรร
สวนประกอบ
มนุษยทุกคน

Maslow (
ดับความตอง
ัย ความตอง
องการความส

คนเราเมื่อได
ชวีิตอยูรอดแ
องการที่แสวง
รณเสริมในกา

Alderfer (1
ness – Gro
มตองการมีชี
วามตองการ

Pinder (1
ใหแสดงพฤติ

แรงจูงใจจะท
ารณที่แตก
วดลอม 

จึงสรุปไดวา
ารณใดหรือ

วจความเส่ียงจา

ตาง ๆ ความ
รอืการกระทาํ

64) เสนอวา

องมนุษยจะเป

รมจะเกิดขึ้นไ
รมจะเกิดขึ้นไ
vated) 
รมที่เกิดขึ้นจ
บทั้ง 3 ประก
  โดยไมจํากั

1954) เสน
การของบุคค
การความรัก
สําเร็จในชีวิต

ดรับการตอบ
ลว  ก็จะมีคว
งหาความปล
ารพูดคุยโทร

972) ไดคิด
wth Theory)
ชีวิตอยู (exis
ทางกาย และ

984) ไดให
กรรมไปยังจุ

ทําใหแตละบุ
ตางกันออก

 พฤติกรรม 
อส่ิงกระตุนต

ากการใชโทรศัพ

มคิดเห็น คว
าของบุคคล 

า 

ปนไปโดยมีข

ไดโดยที่ตองม
ไดก็โดยที่ตอ

ะเปนไปโดย
การนี้จะสัมพั
ัดวาจะเปนวัย

นอทฤษฎีวาด
คลมี 5 ขั้น
กและการมีสว
 

บสนองความต
วามตองการเ
อดภัยจากสิง่
ศัพทในขณะ

ดทฤษฎีความ
) โดยแบงคว
stence nee
ะความตองก

หความหมาย
ดหมายปลาย

บุคคลเลือกพ
กไป พฤติกร

หมายถึง กา
ตางๆโดยกา
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วามเชื่อ รสนิ

ขอสมมติฐาน

มีสาเหตุมาทํ
องมีแรงกระต

มีจุดมุงหมาย
ันธกันอยูเปน
ัยใดหรืออยูใน

ดวยความตอง
นตอนคือ คว
วนเปนเจาขอ

ตองการทางด
เพ่ิมขึ้นอีก คือ
งแวดลอมแล
ขับรถเพื่อปอ

มตองการที่เรี
วามตองการข
eds) เปนคว
ารความปลอ

ยแรงจูงใจในท
ยทาง 

ฤติกรรมเพื่อ
รรมที่เลือกแ

รกระทําหรือ
ารกระทํานั้น

ณะขับรถยนตใน

นิยม และสภ

น 3 ประการที

ทําใหเกิด  (b
ตุนส่ิงใดสิ่งหน

ยเสมอ  (beh
นกระบวนกา
นวัฒนธรรมใ

งการตามลํา
ามตองการท
อง ความตอง

ดานกายภาพ
อ ความตอง
ะความคุมคร
องกันอันตรา

รียกวา ทฤษ
ของบุคคลออ
วามตองการท
อดภัย 

ทางจิตวิทยา

อคอยสนองต
แสดงนี้เปนผ

อการตอบสน
นเปนไปโดย

นประเทศไทย พ

าพจิตใจ ปจ

ที่สัมพันธกัน

behavior is c
น่ึงมากระตุน

havior is goa
ารของพฤติกร
ใดก็ตาม 

ดับชั้น (hier
ทางกายภาพ
งการไดรับ ก

พ ซึ่งเปนควา
การทางดาน
รองจากผูอื่น
ยที่จะมาประ

ฎีอีอารจี  (E
กเปน 3 ปร
ที่ตอบสนองเ

า หมายถึง ส

ตอส่ิงเราที่เห
ผลจากลักษ

นองของมนุษ
ยมีจุดมุงหม
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จจัยตาง ๆ น้ี

น คือ 

aused) 
นทําใหเกิด (

al directed) 
รรม ที่จะมีเห

rarchy of 
พ ความตองก
การยกยองนั

ามตองการขั้น
นความปลอด
 เชน มีความ
ะสบแกตนเอง

ERG : Exist
ะการ ซึ่งประ
เพ่ือใหมีชีวิต

สภาวะของบุค

หมาะสมที่สุด
ษณะในตัวบุค

ยตอสถานกา
ายและเปน

 

 

น้ีเปนเหตุ

behavior  

หมือนกัน

needs)    
การความ
นับถือและ

นพ้ืนฐาน
ภัย  เปน
มตองการ
ง 

tence – 
ะการแรก
อยูตอไป  

คคลที่ถูก

ดในแตละ
คคลและ

ารณหนึ่ง
นไปอยาง

          



ใครครว
กระทําน้ั

ประวตัิ

 
สาระสํา

 
เหน่ียวน
(Alexan
การพัฒ
ส้ินสุดขอ
โดยเฉพ
ทวีความ
จํานวนโ

 
(fiber 
“โทรศัพ
(mobile

 
ทางดวน
อาศัยระ
สัญญาณ

 
(two  w
time)  แ
อินเตอร
ชีวิตประ

มนุษยพั
ใชสถานี

การสํารว

ญมาแลว  ห
น้ันไดหรือไมก็

ตโิทรศัพทแ

มณเฑียร ศิริ
คัญดังน้ี 

1.  อดีต ปจ
นําของคลื่นแ
der graham 
นาของเทคโน
องมนุษย  ไม
าะความซับซ
มสําคัญตอชี
โทรศัพทตอค

จากโทรศัพท
optic) ตอไป

พทผานสาย”
 phone)” ห

แมในปจจุบั
นขอมูลขาวสา
ะบบเครือขา
ณไฟฟาใหเหม

ดวยคุณลักษ
way  commun
และสามารถใ
รเน็ทไดดวย
ะจําวัน  โดยเ

2. วิวัฒนา
ัฒนามาจาก
นีฐานเปนตัว

วจความเส่ียงจา

รือเปนไปอย
ก็ตาม 

และการพฒั

รสุินทรลักษณ

จจุบัน อนาค
แมเหล็ก ซึ่งจ
 Bell) นําหลั
นโลยีดังกลา
วาจะเปนการ
ซอนของการแ
วิต  และคว
ครอบครัวมาเ

ทพ้ืนฐาน (fix
ปยังเครื่องโท
” ตอมามีการ
รือเรียกวา “

ันจะมีเครื่อง
าร  (informa
ายของโทรศัพ
มาะสมสําหรั

ษณะพิเศษข
nication)  ช
ใชเปนส่ือกล
ย  จึงไมอา
ฉพาะในยุคแ

าการของโทร
โทรศัพทพ้ืน
กลางในการ

ากการใชโทรศัพ

ยางไมรูสึกตัว

ฒนาเทคโน

ณ และคณะ (

คต นับตั้งแตไ
จะกอใหเกิด
ลักการดังกลา
าวมีการพัฒน
รติดตอส่ือสาร
แขงขัน  ความ
ามเปนอยูขอ
เปนตัววัดควา

xed-line tele
ทรศัพทของแ
รพัฒนาที่ยิ่งใ
“โทรศัพทไรส

งมือส่ือสารสํ
ation superh
ัพทเปนส่ือก
ับการรับสงสั

ของโทรศัพท
นิดที่คูสนทน
ลางของการส่ื
จปฏิเสธได
แหงคลื่นลุกที

รศัพทเคลื่อน
นฐาน  เพ่ือตอ
ติดตอแทนก
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วและไมวาส่ิง

นโลยีการสือ่

(2540) ไดร

ไมเคิล ฟารา
กระแสไฟฟ
าวไปใชประดิ
นาอยางตอเนื
รทางธุรกิจ ท
มรีบเรงที่จะเ
องมนุษยมา
ามเจริญของส

ephone) ที่ใช
แตละเครื่องที่
ใหญโดยไมจ
สาย (wireles

าคัญ  เรียก
ighway)  กา
กลางในการติ
สัญญาระยะไ

ท  ที่เปนเครื
นาสามารถต
ส่ือสารสมัยให
วาโทรศัพท
ที่สามหรือโลก

นที่  “โทรศัพ
อบสนองควา
การใชสาย  ใ

ณะขับรถยนตใน

งมีชีวิตหรือบุ

อสาร 

รวบรวมการพ

าเดย (Micha
าขึ้นได และ
ดิษฐโทรศัพท
น่ือง  เพ่ือตอ
ทางสังคม ทาง
เอาชนะในขอ
กยิ่งขึ้นตาม
สังคม 

ชสายทองแดง
ที่ติดตั้งอยูกับ
จําเปนตองใช
ss phone)” 

วา  “อินเตอ
ารทํางานของ
ติดตอ   โดย
กลเรียกวา  “

รื่องมือในกา
อบโตกัน  (i
หมในลักษณ
ทเปนเครื่อง
กแหงการสื่อ

พทเคลื่อนที่”
ามตองการที่วิ
ในอนาคตจะ

นประเทศไทย พ

ุคคลอื่นสาม

พัฒนาเทคโล

ael Faraday)
อเล็กซานเด
ทพ้ืนฐานขึ้นม
บสนองความ
งการเมือง หรื
อจํากัดของเว
ลําดับ  ถึงข

ง (copper wi
บที่ โดยเรียกร
ชสายเรียกวา

อรเน็ท (inte
งระบบอินเตอ
ยผานเครื่อง
“โมเด็ม  (m

ารติดตอส่ือส
nteractive) 

ณะหลายๆสื่อ
มือส่ือสารที
สารสารสนเท

”  คือ  เครื่อ
วิทยุหรือคลื่น
ะมีการเขาไป

พ.ศ. 2552 

มารถสังเกตก

ลยีการสื่อสาร

)  สามารถคิ
ดอร เกรแฮม
มาใชในป ค.ศ
มตองการอย
รือทางการศึก
ลา  ทําใหโท
นาดที่มีการ

re) หรือใชสา
รวมวาเปนก
า “โทรศัพท

rnet)”  ซึ่งก
อรเน็ทก็ยังจาํ
มือที่ทําหนา
odem)”   

สารกันแบบ
 อยางทันเวล
  (multimed
ที่มีบทบาทสํ
ทศ 

องมือส่ือสาร
นแมเหล็กไฟ
ปรวมใชดาวเ

 

 

ารณการ

รโดยสรุป

ดคนการ
มสื เบลส   
ศ. 1876  
ยางไมมีที่
กษา  ฯลฯ  
รศัพทยิ่ง
รใชอัตรา

ายใยแกว 
ารติดตอ 
เคลื่อนที่  

กลายเปน
าเปนตอง
าที่แปลง

สองทาง    
ลา  (real  
dia)  ของ
สําคัญใน

รไรสายที่
ฟา  และ
ทียมเปน

       



สถานีฐา
ในการส่ื
สองทาง

ไปใชตา
เริ่มมีกา
ลูกขายที
ประมาณ
กวา  1.
ระบบดิจิ

มาประช
การจอง
หมายโท
เน่ืองมา

การใหบ
แหงประ
การแขง
ในการให
ใหการดํ
ความตอ
คาใชจา
ใชระยะ
ประเภท
ดําเนินก
การขย
โทรศัพท
ของคหบ
จํานวนก
ความตอ
ขยายกา

การสํารว

าน  ในโครงก
สอสารที่รวดเ ็
ตั้งแตป  20

โทรศัพท
มสถานที่ตา
รใหบริการค
ที่มีกําลังสงสู
ณ  2 – 3  ห
82  ลานเค
จติอล  (digit

3. จุดกําเนิ
ชาชนทั่วไปทีต่
นานถึง  3 –
ทรศัพทที่จะติ
จากสาเหตหุ

3.1 ปร
บริการทางโท
ะเทศไทย (ท
ขัน การดําเนิ
หบริการที่ดแี
ดําเนินการขย
องการของป
ยและคาอุปก
เวลาในการคื
ทอื่นและทาง
การแตละโคร
ายการใหบ
ทเคลื่อนที่สูง
บดีที่มีฐานะ
การใชโทรศัพ
องการนั้นมีอ
รติดตั้งมีมูล

วจความเส่ียงจา

การดาวเทียม
ร็วภาคพื้นดิน
01  เปนตนไ
ทเคลื่อนที่ไดร
งๆไดเหมาะ
ครั้งแรกในปร
สูง  ราคาเค
หม่ืนบาทเทา
ครื่อง  โดยแย
tal)  ประมาณ

นิดของโทรศัพ
ตองการใชโท
– 5  ป  จึงจะ
ติดตั้งบริการ
หลักๆหลายป
ระการแรก ภ
รศัพทและโท
ศท.) และกา
นินการขยาย
และรวดเร็วให
ยายการติดต
ระชาชน  ป
กรณในการข
คืนทุนนาน  
งภาครับยังข
รงการที่เกี่ยว
บริการโทรศั
ง  เชน  มุงขย
ดี  ทําใหผูที่
พท  ยอมหม
ยูอยางจํากดั
คาเพิ่มสูงมา

ากการใชโทรศัพ

ม  64  ดวง
น  ซึ่งจะทําให
ไป  ที่มีชื่อเรี
รับความนิยม
สมกับสภาพ
ระเทศไทยเมื่
รื่องลูกขายจึ
น้ัน  ในป  2
ยกเปนระบบ
ณ  0.29  ลา

พทที่ในประเ
ทรศัพท  จะต
ะมีโอกาสไดใ
รใหกับประชา
ระการ  คือ 
ภาครัฐผูกขา
ทรคมนาคม 
ารส่ือสารแหง
การใหบริกา
หแกประชาช
ตั้งโทรศัพทไ
ระการตอมา
ยายการใหบ
 เพราะโทรศั
าดแคลนเท
วของตองใชเ
ศัพทในยุคน
ยายเพื่อใหบ
อยูตามบาน
ายถึงจํานวน
ด  ทําใหจํานว
กขึ้น 
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  ที่จะสงไปโ
หสามารถมีก
รยกวาโครงกา
มมากในปจจุ
พเศรษฐกิจแล
อประมาณ  
จึงมีขนาดเล็

2539  นับจน
บอนาลอก  (
านเครื่อง  คดิ

เทศไทย  ปร
ตองใชเวลาใน
ใชโทรศัพทเนื
าชนตามที่พั

ดการใหบริก
 นอกจากทีบั่
งประเทศไทย
ารตองเปนไป
ชน  อีกทั้งยังข
ไมทันตอควา
าภาครัฐไมมี
บริการโทรศัพ
ศัพทเปนบริก
คโนโลยีที่ทัน
เวลานานแล
น้ันยังมุงเน
ริการเปนพิเ
นพักอาศัยทั่ว
นรายไดที่เพ่ิม
วนคูสายโทร

ณะขับรถยนตใน

คจรรอบโลก
การสื่อสารใน
ารสกายบริด
บัน  เนื่องจา
ละปญหาการ
10  ปที่ผาน
ล็กและราคา
นถึงปจจุบันมี
analog)  ปร
ดเปนรอยละ

ะมารป  พ.ศ
นการจองนาน
น่ืองจากความ
ักอาศัย  แล

การทางโทรศั
บัญญัติไวตาม
ย (กสท.) ซึ่ง
ปตามขั้นตอน
ขาดขอมูลใน
ามตองการห
มีงบประมาณ
พทตอเลขหม
การสาธารณู
ันสมัยในกา
ะไดจํานวนห
นเฉพาะสถ
เศษ  เฉพาะใ
วไปไมไดรับ
มขึ้น  แตจําน
ศัพทที่มีอยูเด

นประเทศไทย พ

ในวงโคจรต่ํา
นระบบดิจิตอ
ดจ 
ากมีความสะด
รจราจรติดขั
นมา  ในระยะ
าลดลงเปนลํ
มีผูใชบริการโ
ระมาณ  1.5
  84  และ  

ศ.  2529  ห
นมาก  โดยเฉ
มขาดแคลนโ
ะตามอาคาร

ศัพท โดยออก
มกฎหมาย  คื
เปนรัฐวิสาห
น  มีความลา
นการประกอบ
หรือไมเพียงพ
ณที่เพียงพอใ
มายมีตนทุนค
ปโภคพื้นฐา
รขยายการใ
หรือปริมาณไ
ถานที่ที่ มีจํา
ในเขตธุรกิจ
บริการเทาที
นวนคูสายโท
ดิมหรืออยูระ

พ.ศ. 2552 

า  เพ่ือสรางเ
อล  แบบมัลติ

ดวกสามารถ
ัด  โทรศัพท
ะแรกนั้นตอง
ลําดับ  จะเห
โทรศัพทเคลื่
3  ลานเครื
16  ตามลําด

รือ  10  กว
ฉลี่ยจะตองใ
โทรศัพทพ้ืนฐ
รสํานักงานต

กกฎหมายห
คือ  องคการ
หกิจเทานั้น ทํ
ชามาก ขาด
บการวางแผน
พอที่จะตอบ
ในการลงทุน
คาใชจายสูง 
น  ตางกับก
ใหบริการ  ทํ
ไมมาก  ยิ่งไป
านวนครั้ งใน
หรือยานเปน
ที่ควร  ทั้งน้ีเ
รศัพทที่จะต
ะหวางการดํา

 

 

เครือขาย
ติมีเดียได

นําติดตัว
เคลื่อนที่
งใชเครื่อง
หลือเพียง
อนที่แลว
รื่อง  และ
ดับ 

าปที่ผาน
ชเวลาใน
ฐาน  เลข
างๆทั้งน้ี

ามมิใหมี
โทรศัพท
ทําใหไมมี
จิตสํานึก
นที่ดี  ทํา
สนองตอ
น  เพราะ
 และตอง
ารลงทุน
ทําใหการ
ปกวานั้น
นการใช
นบานพัก
เน่ืองจาก
อบสนอง
าเนินการ



 
อยูเดิม 
บริการส

   
ทันสมัย
ยางทวคี

งานวิจั

 

 
ประชาช
พฤติกรร
ปญหาอุ
พฤติกรร
ในระดบั
ความหรู
ตัวอยาง

 
กรุงเทพ
อุปกรณ
รับรูในก
อุปกรณ
นอยเปน

 

 
การรักษ
หนาแนน
80 กม. 

การสํารว

ดังน้ัน  จึงกอ
 เพ่ือใหสาม
สาธารณูปโภค

ในชวงระยะ
และทันเวลาจ
ความสําคัญม

ัยและเอกส

งานวิจัยภาย

อัญชลี  ลิน
ชนในเขตกรุ
รมการใชโทร
อุปสรรคและ
รมการใชโทร
บปานกลาง  ป
รหูรา  ความฟ
ของประชาช

ธีระ กุลสวัส
มหานคร  มี
เสริมในการ
การณรงคมีก
ชวยฟงใหเห
นเหตุผลมากท

งานวิจัยตาง

Alm และคณ
ษาชองทาง ค
น มีผูถูกทดส
 ผลการศึกษ

1. 

วจความเส่ียงจา

อใหเกิดการจ
ารถมีโทรศัพ
คพ้ืนฐานคือโ

เวลาดังกลา
จะไดเปรียบใ
ากขึ้น 

สารที่เกี่ยวข

ยในประเทศ

นวิภาต  (25
งเทพมหาน
รศัพทมือถือข
ะขอเสนอแน
รศัพทมือถือก
ปจจัยที่มีผลต
ฟุมเฟอย  กา
นในเขตสวน

สดิ์ (2544)
มีวัตถุประสงค
รณรงคจากสื
ารใชอุปกรณ
ตุผลวาคํานึง
ที่สุด   

งประเทศ 

ณะ (1991) 
ความเร็ว และ
สอบ 40 คน
ษาพบวา 

การพูดโทร
สภาพจราจร

ากการใชโทรศัพ

จายเงินกินเป
พทใชไดกอน
โทรศัพทพ้ืนฐ

ว  เปนระยะ
ในการตัดสิน

ของ 

ศ 

543)  ไดทํา
นคร  โดยศึก
ของคนไทย 
นะในการใช
กลุมตัวอยางโ
ตอพฤติกรรม
ารรับรูขาวสา
นหลวงมีระดับ

) ไดศึกษาพ
คเพ่ือศึกษาถึ
ส่ือตางๆไดเข
ณชวยฟงและ
งถึงเรื่องความ

ศึกษาถึงผลก
ะการใชความ
น โดยแบงออ

ศัพทโดยใชแ
รเบาบาง  แต
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ปลาใหแกผูที่
น ทําใหประช
ฐานประจําบ

ะเริ่มตนของ
นใจทําใหควา

าการศึกษา
กษาเฉพาะก
 รวมทั้งปจจั
ชโทรศัพทมื
โดยภาพรวม
มการใชโทรศั
ารส่ือโฆษณา
บการวัดของป

พฤติกรรมกา
ถึงพฤติกรรม
ขาถึงกลุมเป
ะไมใชอุปกรณ
มปลอดภัยม

กระทบของกา
มพยายามบัง
อกเปน 4 ก

แฮนดฟรีตอ
ตไมมีผลในกร

ณะขับรถยนตใน

ติดตั้งหรือแย
ชาชนทั่วไปเดื
บาน 

ยุคโลกาภิวัฒ
มตองการใช

ถึงพฤติกรร
รณีเขตสวน
ัยที่มีผลตอพ
อถือในชีวิต
มมีพฤติกรรม
ศัพทมือถือ  ไ
า  และการยอ
ปจจัยเสริมทั้ง

าใชโทรศัพท
การใชโทรศั
าหมายสวนใ
ณชวยฟงอยูใ
ากที่สุด  สวน

ารใชแฮนดฟ
งคับรถในกร
กลุมตามการท

งใชเวลาในก
รณีที่มีสภาพ

นประเทศไทย พ

ยงกันซื้อหาเ
ดือดรอน เพ

ฒน  ผูที่มีขอ
ชโทรศัพทโดย

รมการใชโท
หลวง  มีวัต
ฤติกรรมในก
ประจําวัน  
มการใชโทรศั
ไดแก  ปจจัย
อมรับเทคโนโ
ัง  3  อยูในร

ทมือถือของ
ัพทมือถือใน
ใหญแลว  แ
ในสัดสวนที่ใ
นผูที่ไมใชให

รี ตอระยะเว
รณีที่สภาพกา
ทดลองและใ

การตอบสน
พจราจรหนาแ

พ.ศ. 2552 

เลขหมายโทร
ราะไมสามา

อมูลขาวสารท
ยเฉพาะทางด

ทรศัพทเคลื่อ
ถุประสงคเพื
การใชโทรศัพ
 ผลการศึกษ
ศัพทมือถือที่เ
ยเสริมซึ่งประ
โลยีสมัยใหม
ระดับปานกล

ผูขับขี่รถยน
ขณะขับรถวา
ตกับพบวาจํา
ใกลเคียงกันโ
หเหตุผลวาใช

ลาการตอบส
ารจราจรเบา
ใหขับรถเปนร

องมากกวา 
แนน 

 

 

รศัพทที่มี
ารถไดรับ

ที่ถูกตอง  
ดานธรุกจิ

อนที่ของ
พ่ือศึกษา
พทมือถือ  
ษาพบวา
หมาะสม
กอบดวย  
มโดยกลุม
าง 

นตในเขต
ามีการใช
านวนผูที่
โดยผูที่ใช
โทรศัพท

สนองผูขับ 
าบางและ
ระยะทาง 

 ในกรณี



คืออุปกร
ถนนหน่ึ
ความสน

คือ สภา
ตัวอยาง
ดานตาง
การเดิน

ศึกษาจา
ใจวอกแ
ส่ิงรบกว
ส่ิงรบกว

การสํารว

2. 
3. 

 
Fairclough 
รณเสริม (แฮ
นงชองจราจรร
นใจและสติมา

1. 

2. 

 

Brookhuis แ
าพการจราจร
อายุ  23 –
งๆวันละ 1 ช
นทาง ผลการศ

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

 

Mcknight แ
าก  151  ค
วก คือ การรั
วน  การศึกษ
นและไมมี  ผ

วจความเส่ียงจา

ผูขับรถมีสมา
โทรศัพททําใ

และคณะ (1
ฮนดฟรี) กา
ระยะ 1 ไมล
ากกวาปกติ 
ระยะเวลาที่ใ
โทรศัพทขณ
อัตราการเต
พูดคุยทางโท

และคณะ (19
รที่แตกตางกั
 65 ป จําน
ชม. เปนเวลา
ศึกษาพบวา 

การพูดโทร
การจราจรเบ
 การพูดโทร
เมื่อขับรถตา
การพูดโทรศ
ผูขับรถเมื่อ
มาตราวัดที่
ชวงอายุตาง
การบังคับร
ใชพ้ืนที่หรอื

และคณะ (1
คน  ใชวีดีโอจํ
รับโทรศัพทก
ษาจะเปรียบเ
ผลการศึกษา

ากการใชโทรศัพ

าธิมากขึ้นเม่ื
ใหมีการลดค

991) ศึกษา
รสนทนากับ
 จํานวน 24 

ใชเปรียบเที
ณะขับรถ 
ตนของหัวใจ
ทรศัพท 

991) ศึกษา
ัน  (สภาพจ

นวน 12  คน
า 3 อาทิตย 

ศัพทในขณะ
บาบาง 
รศัพทในขณ
ามคันหนา  6
ศัพทในขณะข
มีการใชโทร
ชัดเจน 
งๆไมมีผลตอ
ถยนตในสภ
อความลําบาก

991)  ศึกษ
จําลองเหตุกา
การพูดดวยป
เทียบเวลากา
าพบวา 
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มอใชแอนดฟรี
ความเร็วขณะ

าผลกระทบก
บผูโดยสารแล
 คน ผลการศึ

ยบกับสภาพ

มีสูงกวาปก

าผลกระทบก
ราจรเบาบา
น (ชาย 10 
และใหมีการ

ะขับรถ  จะดึ

ณะขับรถ  จะ
600  มิลลิวนิ
ขับรถ  จะไม
รศัพทมือถือต

การใชโทรศัพ
าพในเมือง  
กมากกวาปก

ษาผลกระทบท
ารณ 47 สถา
ระโยคที่งาย
ารตอบสนอง

ณะขับรถยนตใน

ร ี
ะขับรถลง     

การใชโทรศัพ
ละสภาพบังคั
ศึกษาพบวา 

พปกติแลว  จ

ติและเปนส่ิ

การใชโทรศัพ
ง  หนาแนน
คน หญิง 2 
รใชโทรศัพทมื

งดูดความสน

ะทําใหการตั
นาที 
มีผลกระทบต
ตองใชสติใน

ัพท 
 เม่ือตองรับส
กติ 

ทางดานการ
านการณที่แต
ๆและยาก/ซั
ของผูขับรถย

นประเทศไทย พ

 

พทมือถือขณะ
คับที่ไมมีการ
การพูดโทรศั

ะใชมากขึ้น 

งที่ถูกกระตุ

พทมือถือขณะ
น และสภาพจ
คน) ขับรถที
มือถือในชวง

นใจผูขับ  โด

ัดสินใจของผู

ตอการมองห
ความระมัดร

สายหรือจอด

รดึงดูดความส
ตกตางกันโด
ซับซอน  การ
ยนตในสภาว

พ.ศ. 2552 

ะขับรถภายใ
สนทนาโดยข
ศัพทขณะขับร

10% เมื่อ

นจากสังคม

ะขับรถภายใ
จราจรในเมือ
ที่ติดเครื่องมือ
ส้ัน ๆ แตละ

ดยเฉพาะในส

ผูขับเปลี่ยนค

หลัง 
ระวังมากขึ้น

ดเพ่ือรับสายเ

สนใจของผูขับ
ดยมี 5 สภาว
รเปดวิทยุและ
วะเงื่อนไขตา

 

 

ตเงื่อนไข  
ขับรถบน
รถตองใช

อมีการใช

ใหมีการ

ตเงื่อนไข  
อง)  กลุม
อทดสอบ
เที่ยวของ

สภาพที่มี

ความเร็ว  

น  ซึ่งไมมี

เขา  ตอง

ับรถยนต
วะที่ทําให
ะการไมมี
ง ๆ ทั้งมี



 

ความเสี่

 

การสํารว

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

 

Violandti แ
ยงในการเกิด

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

วจความเส่ียงจา

3  วิธีในกา
ซับซอน  ทุก
วินาที 
การพูดจาใน
เคลื่อนวิทยขุ
การจอดรถคุ
อายุมีสวนทาํ
ผูขับขี่ที่อายุ 
2 – 3  เทา
ประสบการณ
รถและใชโทร

และคณะ (19
ดอุบัติเหตุรา

มีการเกิดอุบั
(ซึ่ง 4.2% 
ของผูเสียชีวติ
ผูขับรถกลาว
ของผูที่ไมใช
ผูขับรถกลาว
เปน 2  เทาข
ผูขับรถกลา
ตนเอง 
ผูขับรถกลาว
ผูขับรถกลาว
ผูขับรถกลาว
ของการเกิดอ
ผลการศึกษา
บังคับความเ

ากการใชโทรศัพ

ารใชโทรศัพท
กอยางจะตอง

นประโยคที่ซ
ขณะขับรถ 
คยุหรือพูดปร
าใหการตัดสิ
  50  ปขึ้นไป
 
ณในการขับร
รศัพทดวย 

996) ศึกษา
ยแรง ผลการ

บัติเหตุทั้งหม
ของการเกิ

ตใชโทรศัพท
ววาการที่เกิด
โทรศัพท  แล
ววาการเกิดอุ
ของผูที่ไมมีโท
ววาโทรศัพท

ววาโทรศัพทท
ววาการใชโท
ววาการใชโท
อุบัติเหตุเนือ่
าเสนอแนะวา
เร็วรถและตาํ
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ทเคลื่อนที่  คื
งเสียเวลาในข

ซับซอนจะทํ

ระโยคงายๆพ
สนใจขณะขับร
ปจะมีการตอ

ถไมมีความสั

ถึงผลกระทบ
รศึกษาพบวา

มด  233,00
ดอุบัติเหตุรา
ทเคลื่อนที่ขณ
ดอุบัติเหตุจา
ลวทําใหเกิดอ
อุบัติเหตุรายแ
ทรศัพทเคลือ่
ททําใหเกิดก

ทําใหเกิดอุบั
รศัพททําใหมี
รศัพททําใหม
องจากแอลกอ
าการใชโทรศั
าแหนงของรถ

ณะขับรถยนตใน

คือ  การรับโท
ขณะตัดสินใจ

ําใหสูญเสีย

พบวา  ทําใหใ
รถแตกตางกั
อบสนองชาก

สัมพันธกับระ

บของการใชโ
า 

0  ครั้งและ
ายแรง  ผูขับ
ะขับรถ) 
กการใชโทรศ
อุบัติเหตุ 
แรง  (เสียชีวิ
อนที่ 
การชนที่เกิด

ัติเหตุไมคาด
มีโอกาสเกิดก
มีโอกาสเกิดอ
อฮอล  และก
ศพัทเคลื่อนที
ถในชองทาง 

นประเทศไทย พ

ทรศัพท  พูด
จเพ่ิมขึ้นประ

เวลาไปพอๆ

ใจลอยนอยก
ัน 
วาผูขับรถที่อ

ะดับความใจล

โทรศัพทเคลื่

ะมีอุบัติเหตุรา
จะมีโทรศัพท

ศัพทมือถือมี

ต)  เมื่อมีโท

ดจากการขับ

ดฝนเสมอ 
การชนผูเดิน
อุบัติเหตุราย
ารใชยาเสพติ
ที่ขณะขับรถมี

พ.ศ. 2552 

ดในประโยคที
มาณ  0.3 

ๆกับการปรับ

กวาการปรับค

อายุนอยกวาป

ลอย/วอกแว

อนที่ในขณะ

ายแรง 1,54
ทเคลื่อนที่แล

คามากกวา 

ทรศัพทในรถย

บรถนอกชอง

เทามากขึ้น 
ยแรง  สูงเปน
ตดิ 
มีความสัมพัน

 

 

ที่งายหรือ
– 0.85  

บเปลี่ยน

คลื่นวิทยุ 

ประมาณ  

กขณะขับ

ขับรถกับ

48  ครั้ง  
ละ 7.7%  

9  เทา

ยนตมีคา

งทางของ

น  3  เทา

นธกับการ



 
 
ใบอนุญ
สํานักงา
ตาง ๆ ที
 
ประชา
ประชาก

(ชั่วคราว
พ้ืนที่ของ

 
กลุมตัว

การ
ไดจ
     

โดย

 

การสํารว

การศึกษาคร
าตขับรถยนต
านขนสงในเว
ที่เลือกเปนพืน้

ากรและกลุ
กร 
ประชากรทีท่
ว 1 ป 5 ป แ
งกรมการขน
 
รวมภูมิภาค
กรุงเทพมหา
รวมทั่วประเท
 
(สถิติจํานวน

อยาง  
หาขนาดของ
ากการคาํนว
    

ที ่

• n = 

• N =

• e = 

วจความเส่ียงจา

รั้งน้ีเปนการ
ตสวนบุคคล
วลาราชการ ห
นที่ดําเนินกา

มตัวอยาง 

ทาํการศึกษา
และตลอดชพี
นสงทางบกหรื

 76 จังหวดั 
านคร 
ทศ  

นใบอนุญาตขั

งกลุมตัวอยาง
วณ โดยใชสตู

 ขนาดของกล

 ขนาดของป

 คาเปอรเซ็น

ากการใชโทรศัพ

ระเ

สํารวจขอมูล
ทุกแบบ (ชั่ว
หรืออยูในพื้น
าร 

 

ครั้งน้ีไดแก ป
พ) ที่เขามาตดิ
รอืสํานักงานข

จาํนวน  
จํานวน  
จํานวน  

ขับรถยนตสว

ง 
ตรของ Taro Y
n=     N

1+N

ลุมตัวอยาง  

ระชากรทีใ่ชใ

นตความคลาด
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บทที่ 3
 

เบียบวธิวีิ

ลเบ้ืองตน โด
วคราว 1 ป 5
นที่ของกรมก

ประชาชนทีมี่
ดตอราชการใ
ขนสงและสา

11,259
2,887,
14,147

นบุคคลทุกป

Yamane (Ya
N 
N(e)2 

ในการวิจัย 

ดเคลื่อนจาก

ณะขับรถยนตใน

วิจัย 

ดยประชากรที
5 ป และตลอ
การขนสงทาง

มีใบอนุญาตขั
ในสํานกังาน
ขาตาง ๆ ทีเ่

9,621 คน 
606 คน 
7,227 คน 

ประเภท ณ วัน

amane,1973

การสุมตัวอย

นประเทศไทย พ

ที่ทําการศึกษ
อดชีพ) ที่เขา
งบกหรือสํานั

ขับรถยนตสวน
นขนสงในเวล
เลือกเปนพื้นท

 
 
 

ันที่ 31 ธันว

3) ดังน้ี 

ยาง  

พ.ศ. 2552 

ษาไดแกประช
ามาติดตอรา
นักงานขนสงแ

นบุคคลทุกแ
าราชการ หรื
ที่ดําเนินการ

าคม 2551)

 

 

ชาชนที่มี
าชการใน
และสาขา

แบบ 
รอือยูใน
ร คือ 

) 



 
แทน
 
 
 
ดังนั
กลุม
แตป
 
จึงนํ

การสํารว

ซึ่งในกา
เมื่อ  
  

นคาสูตร  
  
 
  
น้ันจากการ
มตัวอยางเทาก
ประชากรที่ศกึ

นามาคิดเปนสั
   
  
  
  
 
ดังน้ันกลุมตั
 
รวมภูมิภาค
  
  
 
กรุงเทพมหา
  
  
รวมจํานวนก
 

วจความเส่ียงจา

รวิจัยครั้งน้ี ก
N 
E 

n 
 

 
แทนคาสูตร
กับ 9,999.9
กษาจําแนกเ

สัดสวนตามจํ

n 
N 
 

ัวอยางจะเปน

 76 จังหวดั 
 
 

านคร 
 
 

กลุมตัวอยางท

ากการใชโทรศัพ

กําหนดใหคา
= 14,
= 0.0

= 14,
 1 +

= 9,9
รเมื่อประชา

94 คน ปรับเป
ปน 2 กลุม ด

จาํนวนของกล

=  10,
 14,
= 0.0

นดงัน้ี 

  = 
 = 
 = 

 = 
 = 
 = 
ทัง้หมด = 
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าความคลาดเ
147,227 
1 

147,227 
 14,147,22

92.94 
ากรทั้งหมด
ปนจํานวนเต็ม
ดังกลาวขางต

ลุมดังน้ี 

000 
147,227 
007 

 
 
 

 
 
 
 

ณะขับรถยนตใน

เคลื่อน เทากั

27(0.01)2 

เทากับ 14
ม ไดขนาดขอ
ตน 

11,259,62
7881.73  
8,000 

2,887,606
2,021.32 
2,000 
10,000 คน

นประเทศไทย พ

กับ 0.01 

,147,227 
องกลุมตัวอยา

21 X 0.000
               ป

6 x 0.0007
 

น 
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คน จะไดขน
างเทากับ 10

7 
ปรับเปน 7,8

 
ปรับเปน 2,

 

 

นาดของ    
,000 คน 

882 คน 

021 คน 

     



ทั้งหมด
ผูวิจัยจึงใ
ขนสงมา

ขนสงจัง
 
การชกัต
สวนภูมิ
ขั้นที่ 1 ช

เลือ
ชั้นภ
 

ชั้นภ
 

 
กรุงเทพ

ดําเนินก

ระยะเว
 
 

การสํารว

การคัดเลือก
ใชวิธีการชัก
 

ขั้นที
 12 เขต ก
ใชวิธีชักตัวอ
ากที่สุดเมื่อเที

 

การเลือกอํา
ในแตละจังห
หวัด ซึ่งบางจ

ตัวอยาง (Sa
ภาค 
ชักตัวอยางแ
อกสํานักงานข
ภูมิที่ 1  การ

 แตล
จาก

ภูมิที่ 2  การ
 ในแ
สํานั
อําเภ

พมหานคร 
เน่ืองจากกรุง
การเก็บตัวอย

 
ลาในการเก็
ใชเวลาเก็บข

วจความเส่ียงจา

กกลุมตัวอยาง
ตวัอยางแบบ

ที่ 1 แบงกลุม
กับ กรุงเทพม
อยางแบบงาย
ทียบกับจังหวั

เภอที่อยูในเข
หวัดเลือกตัวอ
จังหวัดอาจจะ

ampling) 

บงชั้นภูมิ (s
ขนสงทุกเขต
เลือกจังหวัดท
ละเขตขนสงทั้
จังหวัดทีมี่สา
เลือกอาํเภอท
แตละจงัหวดัเ
นักงานขนสงจั
ภอตาง ๆ ดว

งเทพมหานคร
ยางเฉลี่ยเขตพ

บขอมลู 
ขอมูล 6 เดือน

ากการใชโทรศัพ

ง 
บหลายขั้นตอ

มประชากรที่ศึ
มหานคร แล
ย (Simple 
ัดอื่น ๆ ในเข

ขตพื้นที่จังหวั
อยางทีอยูในอ
ะมี 2 แหง แ

stratified sam
ทั่วประเทศ ท
ที่อยูในพื้นที่
ทั้ง 12 เขต เลื
าขาขนสงมาก
ทีอ่ยูในเขตพื้
ลือกตัวอยาง
จงัหวัด ซึ่งบา
วย เฉลี่ยอาํเภ

รมีสํานักงานข
พ้ืนที่ละ 400

น ระหวางเดื
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น (Multista

ศกึษาตามภมิู
ลวสุมกลุมตัว
sampling) 
ขตขนสงเดียว

วัดที่ถูกเลือก
อําเภอเมือง 
แตละแหงจะรั

mpling) 
ทั้งหมด 12 
เขตขนสง 
ลือกเขตละ 2
กที่สุดเมื่อเที
้นที่จังหวัดทีถ่
งทีอยูในอําเภ
งจังหวดัอาจ
ภอละ 100 ชุ

ขนสง 4 เขตพื
0 ชุด เก็บไดท

ดอนตลุาคม 2

ณะขับรถยนตใน

ge sampling

มิภาค เลือกส
วอยางเพื่อให
การคัดเลือก
วกัน 

 
และอําเภอต
รบัผิดชอบพืน้

เขต 

2 จังหวัด โดย
ยบกับจังหวดั
ถูกเลือก 
ภอเมือง และอ
จะมี 2 แหง 
ชดุ เก็บไดทั้ง

พ้ืนที่ และกรม
ทั้งหมด 2,2

2551-เมษา

นประเทศไทย พ

g) โดยมีขั้นต

สํานักงานขน
หไดตัวแทนข
กจังหวัดเลือก

ตาง ๆ ที่มีที่ตั้
นที่อําเภอตาง

ยเกณฑการคั
ดอื่น ๆ ในเขต

อําเภอตาง ๆ
แตละแหงจะ
หมด 7,713

มการขนสงทา
87 ชุด 

ายน 2552 

พ.ศ. 2552 

ตอนดังน้ี 

นสงทุกเขตทั่ว
องประชากร
กจากจังหวัด

ตั้งของสาขาสํ
ง ๆ ดวย 

คดัเลือกจังหวั
ตขนสงเดียวก

ๆ ที่มีทีต่ั้งของ
ะรบัผิดชอบพ้ื
3 ชุด 

างบก รวมเปน

 

 

วประเทศ 
รที่แทจริง
ที่มีสาขา

สํานักงาน

วดัเลือก
กนั 

งสาขา
พ้ืนที่

น 5 พ้ืนที่ 



เ
ขึ
อ
ส

ชั้น

เลือกจังหวัด
ขึ้นอยูกับแต
อํ า เ ภ อ ที่ เ
สํานักงานขน

ชั้น

เลือกเขต

สํานักงานขน
ทุ

การสํารว

นภูมิท่ี 2 

ละ 1-8 อํ
ตละจั งหวัด
ป น ส า ข า

นสงกี่สาขา 

นภูมิท่ี 1 

ตละ 2 จังหวดั

นสงสวนภูมิ
ทุกเขต 

วจความเส่ียงจา

าเภอ 
ดวามี
ข อ ง

ด 

ภาค

ากการใชโทรศัพ

อําเภอ

อําเภอ

อําเภอ

อําเภอเ
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อ 7 

อ 5 

อ 3 

มือง 

สําน

จังหวัดที่ 1

ณะขับรถยนตใน

อําเภอ 8 

อําเภอ 6 

อําเภอ 4 

อําเภอ 2 

นักงานขนสง

นประเทศไทย พ

อําเ

อําเ

อําเ

อําเภ

งสวนภูมิภาค

พ.ศ. 2552 

เภอ 7 

เภอ 5 

เภอ 3 

ภอเมือง 

ค 

จังหวัดท

 

 

อําเภอ 8

อําเภอ 6

อําเภอ 4

อําเภอ 2

ที่ 2 

 

 

 

 



แผนการ

สํานั

นนทบ
n=10

อําเภอเ
n=10

อําเภอเ
n=10

การสํารว

รชักตัวอยาง

นักงานขนสงเ

บุร ี
00 

อ
n=

เมือง 
00 

อําเ
n

อ.น
n

เมือง 
00 

อําเ
n

อ.น
n

วจความเส่ียงจา

งแตละเขตข

เขต 1 

ยุธยา 
=201 

ภอเมือง 
=100 

นครชยั 
=100 

ภอเมือง 
=100 

นครชยั 
=100 

ากการใชโทรศัพ

ขนสง 

สําน

ลพบ
n=2

อําเภอ
n=1

อําเภอ
n=1
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นักงานขนสง

บุรี 
00 

อเมือง 
00 

อํา

อ

อ

อเมือง 
00 

อํา

อ

อ

ณะขับรถยนตใน

เขต 2 

ชัยนาท 
n=300 

าเภอเมือง 
n=100 

.โคกสําโรง 
n=100 

.ชัยบาดาล 
n=100 

าเภอเมือง 
n=100 

.โคกสําโรง 
n=100 

.ชัยบาดาล 
n=100 

นประเทศไทย พ

ช
n

อําเ
n

อ
n

อ.บ
n

อ.บ
n
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สํานักงานขน

ชลบุรี 
=400 

เภอเมือง 
=100 

.พัทยา 
=100 

บางละมุง 
=100 

บางแสน 
=100 

 

 

นสงเขต 3 

ระยอง 
n=200 

อําเภอเมือง
n=100 

อ.แกลง 
n=100 

ง 



สํ

รา
n=

อําเภ
n=

อ.จ
n=

อ.บ
n=

การสํารว

สํานักงานขน

าชบรุ ี
=200 

ก

ภอเมือง 
=100 

อํ

อจอมบึง 
=100 

านโปง 
=100 

อ

อ

อ

วจความเส่ียงจา

สงเขต 4 

กาญจนบุรี
=400 

อําเภอเมือง 
n=50 

อ.ทามะกา 
n=100 

อ.บอพลอย 
n=50 

อ.พนมทวน 
n=150 

อ.ทองผาภูมิ 
n=50 

ากการใชโทรศัพ

อ.บ
n=

อ.โ
n=

อ.
n=

อ.ด
n=

อ.ป
n

อ.ป
n=

อ
n

ส

นคร
n=

อําเภ
n=
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บัวใหญ 
=100 

โชคชยั 
=100 

.พิมาย 
=100 

านขุนทด 
=100 

ปากชอง 
=100 

ปกธงชัย 
=102 

อ.สีคิ้ว 
=100 

สํานักงานขน

รราชสีมา 
=803 

ภอเมือง 
=101 

ณะขับรถยนตใน

อ.ปราสาท
n=101

นสงเขต 5 

สุรินทร
n=391 

อําเภอเมือง
n=90 

อ.รัตนะ 
n=99 

อ.สังขะ 
n=101 

นประเทศไทย พ

ท 

อง 
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สํานักงาน

ขอนแกน 
n=489 

อําเภอเมือง 
n=100 

อ.ชุมแพ 
n=89 

อ.บานไผ 
n=100 

อ.เมืองพล
n=100 

อ.นํ้าพอง 
n=100 

 

 

นขนสงเขต 6

อุดรธา
n=514

อําเภอเมื
n=16

อ.เพ็ญ
n=89

อ.หนอง
n=92

อ.บานผื
n=80

อ.กุมภว
n=90

6 

นี 
4

มือง 
3 

ญ 
9 

หาน 
2 

ผอื
0 

วาป 
0 



 

อ.วาริ
n=

อ.เข
n=

สํ

อุบล
n=

อําเภ
n=

การสํารว

อ.ม

รนิชําราบ
=100 

ขมราฐ 
=101 

สํานักงานขน

ราชธานี 
=307 

ภอเมือง 
=106 

อํ

อ

วจความเส่ียงจา

มหาชนะชยั 
n=100 

สงเขต 7   

ยโสธร
n=307 

อําเภอเมือง 
n=102 

อ.เลิงนกทา 
n=105 

ากการใชโทรศัพ

 

อ
n

อ.ล
n

ส

นคร
n=

อําเภ
n=

อําเภ
n=
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.ตาคล ี
=100 

าดยาว 
n=95 

สํานักงานขน

รสวรรค 
=297 

ภอเมือง 
=102 

อ

ภอเมือง 
=102 

ณะขับรถยนตใน

นสงเขต 8 

กําแพงเพชร
n=217 

อําเภอเมือง
n=100 

อ.ขาณุวรลักษ
n=117

 

อําเภอเมือง
n=100 

นประเทศไทย พ

ร 

ง 

ษบุรี

อ

อ

ง 
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สํานักงาน

 พิษณุโลก
n=308 

อําเภอเมือง 
n=100 

.พรหมพิราม
n=100 

อ.วังทอง 
n=108 

 

 

นขนสงเขต 9

แพร 
n=399

อําเภอเมื
n=10

ม

อ.เดนช
n=99

อ.รองกว
n=10

อ.ลอง
n=10

9 

 
9 

มือง 
0 

ชัย 
9 

วาง 
0 

ง 
0 



สําน

เชียง
n=3

อําเภอ
n=8

อ.จอม
n=9

อ.แม
n=1

อ.ฝ
n=1

การสํารว

นักงานขนสง

ใหม 
382 

ล
n

อเมือง 
89 

อํา

อ
n

n

มทอง 
92 

มแตง 
01 

ฝาง 
00 

วจความเส่ียงจา

เขต 10 

ลําปาง 
n=398 

เภอเมือง 
n=89 

อ.เถิน 
n=99 

อ.แจหม 
n=109 

อ.งาว 
n=101 

ากการใชโทรศัพ

สําน

กร
n=1

อําเภ
n=1
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นักงานขนสง

ระบี่ 
100 

อเมือง 
100 

อ

ณะขับรถยนตใน

งเขต 11 

พังงา 
n=200 

อําเภอเมือง 
n=100 

อ.ตะกั่วปา 
n=100 

นประเทศไทย พ

n

อํา
n

อ.ห
n

อ
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สํานักงานขน

สงขลา
n=448 

เภอเมือง 
n=150 

หาดใหญ
n=200 

อ.นาทว ี
n=98 

 

 

นสงเขต 12 

พัทลุง
n=152 

อําเภอเมือ
n=100 

อ.ตะโหมด
n=52

อง 
 

ด 



การชกัต

สํานักงา
และทุกค
 
ลักษณะ

5 ป แล
หรือสํานั
 
แบบสอ

ความคิด
ผูใชโทรศ
โทรศัพท
การออก

ลักษณะ
แบบสอบ

ทั้งสวนที
 
 
 
 
 

การสํารว

ตัวอยางแบบ

กลุมตัวอ
านขนสงหรืออ
คนตองมีใบขั

ะของกลุมตัว
กลุมตัวอยา
ะตลอดชีพ)
นักงานขนสงแ

อบถาม  

ในแบบสอบ
ดเห็นเกี่ยวกับ
ศัพทขณะขับ
ทตอการขับร
กกฎหมายคว

ะของแบบสอ
บถามไดแบง
สวนที่ 1 ลัก
สวนที่ 2 ขอ
สวนที่ 3 พฤ

สว
กฎ

สวนที่ 4 ทศั
สวนที่ 5 ทศั
ที่ 4 และสวน
เห็นดวยอยา
เห็นดวย 
เฉย ๆ  
ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวยอ

วจความเส่ียงจา

บไมเฉพาะเจ

อยางในแตล
อยูในพื้นที่สํา
ับขี่รถยนต 

วอยาง 
งที่ใชในงาน
 ที่เขามาติด
และสาขาตาง

บถามนั้นไดต
บความปลอด
ขี่น้ันไดมีคําถ
ถแตละครั้ง แ
บคุมการใชโ

อบถาม 
เปน 5 สวน 
ษณะขอมูลทั
มูลการใชโทร
ฤติกรรมการใ
วนนี้จะมีขอคํ
ฎหมาย ซึ่งจะ
ศนคติที่มีตอพ
ศนคติที่มีตอก
นที่ 5 จะสราง
างยิ่ง  

 
 
 

อยางยิ่ง 

ากการใชโทรศัพ

จาะจง 

ะสาขาสํานัก
านักงานขนส

นวิจัยคือผูที่มี
ตอราชการใ
ง ๆ ที่เลือกเป

ตั้งคําถามเพ่ื
ดภัยขณะขับขี
ถามเพิ่มเติม
และรูปแบบก
โทรศัพทขณะ

 ดังน้ี 
ทั่วไปของประ
รศัพทเคลื่อน
ใชโทรศัพทเค
คําถามใหเลือ
ะใหเฉพาะผูที่
พฤติกรรมกา
กฎหมายหาม
งขอคําถามให
 5  
 4 
 3  
 2  
 1  
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กงานขนสงขอ
สงรับผิดชอบท

ใบอนุญาตขั
ในเวลาราชก
ปนพื้นที่ดําเนิ

พ่ือจะวัดผลเกี
ขี่ การเกิดอุบั
เกี่ยวกับการใ
การใชโทรศัพ
ะขับรถอีกดวย

ะชากร  
นที่  
คลื่อนที่ขณะขั
อกตอบแบงเป
ทเคยใชโทรศพั
ารใชโทรศัพท
มใชโทรศัพท
หเลือกตอบแ

คะแนน 
คะแนน 
คะแนน 
คะแนน
คะแนน 

ณะขับรถยนตใน

องแตละจังห
ที่ไดเลือกมา

ขับขี่รถยนตส
การ หรืออยูใ
นินการ 

กี่ยวกับรูปแบ
บัติเหตุที่ผาน
ใชโทรศัพทข
พท นอกจากนี
ย 

ขับรถยนต 
ปนพฤติกรรม
พทเคลื่อนที่ข
ทเคลื่อนที่ขณ
เคลื่อนที่ขณะ
แบงเปน 5 ระ
 
 
 

 

นประเทศไทย พ

วัด จะตองเป
 เพ่ือเปนตัวแ

สวนบุคคลทุก
ในพื้นที่ของก

บบการขับขี่
นมา ขอมูลสว
ขณะขับขี่ดวย
น้ียังมีคําถาม

มกอนออกกฎ
ขณะขับรถเทา
ณะขับรถยนต
ะขับรถยนต 
ะดับ คือ 

พ.ศ. 2552 

ปนผูที่เขารับ
แทนของแตล

กแบบ (ชั่วค
กรมการขนส

 ความเสี่ยง
วนบุคคล สําห
 เชนความถี่ใ
ความคิดเหน็

ฎหมาย และ
าน้ันที่ตองตอ
 

 

 

บริการที่
ละจังหวัด 

ราว 1 ป   
สงทางบก

ที่เกิดขึ้น 
หรับกลุม
ในการใช
นเกี่ยวกับ

หลังออก
อบสวนนี้ 



การหาค
การหาค

แบบสอบ

• 

• 

• 

การหาค

แอลฟา 

• 

• 

 
การติดต
  
(ภาคผน
ขนสงจัง
จังหวัดลํ
จังหวัดกํ
ขอนแกน
อุบลราช
สํานักงา
สํานักง
กรมการ
สํานักงา
บริษัท ข

การสํารว

คณุภาพเครือ่
คาอํานาจจําแ
โดยการนํา
บถามมีทั้งหม

แบบสอบถา
ไดขอคําถาม

แบบสอบถาม
มีทั้งหมด 28

แบบสอบถา
คําถามทั้งหม
คาความเชื่อ
นําแบบสอบ
(Alpha-Coe

แบบสอบถา
รถยนต จําน

แบบสอบถา
คําถาม ไดค

ตอเจาหนาท่ี
ทําหนังสือข
นวก) ไดแกสํ
งหวัดลพบุรี 
ลําปาง สํานัก
กําแพงเพชร ส
น สํานักงาน
ชธานี สํานักง
านขนสงจังห
านขนสงจัง
รขนสงทางบ
านขนสงเขตพื
ขนสง จํากัด 

วจความเส่ียงจา

องมอื 
แนก (Discri
แบบสอบถ
มด 65 ขอ ไ

ามเกี่ยวกับพ
ม 10 ขอ แบง

มเกี่ยวกับควา
8 ขอคําถาม

ามเกี่ยวกับค
มด 7 ขอคําถ
มั่น (Reliabi
บถามวัดความ
efficient) ขอ

ามวัดความเ
นวน 7 ขอคํา

ามวัดความเชื
าความเชื่อมั่

ท่ี 
ขอความอนุ
สํานักงานขนส
สํานักงานขน
กงานขนสงจั
สํานักงานขน
นขนสงจังหวัด
งานขนสงจังห
หวัดราชบุรี
งหวัดพังงา
ก กระทรว
พ้ืนที่ 3 สํานั

ากการใชโทรศัพ

imination)
ามไปทดลอ
ดขอคําถาม 

ฤติกรรมการ
งเปนพฤติกร

ามเชื่อหรือทั
 ไดขอคําถาม

ความเชื่อหรื
ถาม ไดขอคํา
ility)  
มเชื่อหรือทัศ
งครอนบัค (

เชื่อหรือทัศน
ถาม  ไดคาค

ชื่อหรือทัศน
ัน 0.69 

เคราะหสนั
สงจังหวัดนน
นสงจังหวัดชั
จังหวัดพิษณุ
นสงจังหวัดแพ
ดนครราชสีม
หวัดยโสธร สํ
 สํานักงาน
 สํานักงาน
วงคมนาคม 
นักงานขนสงเ
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องใชกับกลุม
29 ขอคําถา

รใชโทรศัพท
รรมกอนออก

ัศนคติเกี่ยวกั
ม 7 ขอ 

อทัศนคติเกี่
าถาม 3 ขอ  

ศนคติไปหาค
Cronbach)  

นคติเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่น 

นคติเกี่ยวกับ

ับสนุนการล
นทบุรี สํานักง
ชัยนาท สํานั
โลก สํานักง
พร สํานักงาน
มา สํานักงาน
สํานักงานขน
ขนสงจังหวั
นขนสงจั งห
สํานักงานขน
ขตพื้นที่ 4 ก

ณะขับรถยนตใน

มตัวอยาง ที
ม  

ทเคลื่อนที่ขณ
กฎหมาย 5 

กับพฤติกรรม

กี่ยวกับกฎหม

คาความเชื่อม
 

บพฤติกรรมก
 0.88 

กฎหมายที่บั

ลงพ้ืนที่เก็บ
งานขนสงจังห
นักงานขนสงจ
านขนสงจังห
นขนสงจังหวัด
นขนสงจังหวั
สงจังหวัดระ
ัดกาญจนบุ ี
วัดสงขลา  
นสงเขตพื้นที
กรมการขนส

นประเทศไทย พ

ที่มีใบขับขี่ทั้

ณะขับรถ มีทั้ง
ขอ และหลัง

การใชโทรศัพ

มายที่บังคับ

ม่ันโดยใชสูต

การใชโทรศั

บังคับใชในป

ขอมูลในหน
หวัดพระนคร
จังหวัดเชียงใ
หวัดนครสวร
ดอุดรธานี สํ
ัดสุรินทร สํา
ยอง สํานักงา
รี สํานักงาน
สํานักงานข
ที่ 1 สํานักงา
งทางบก กร
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ั้ งหมด 40 

ังหมด 16 ข
ออกกฎหมา

พทเคลื่อนที่ข

ใชในปจจุบั

ตรการหาสัม

ศัพทเคลื่อนที

จจุบัน จํานว

นวยงานตาง
รศรีอยุธยา สํ
ใหม สํานักง
รรค สํานักง
านักงานขนส
านักงานขนส
านขนสงจังห
นขนสงจังหว
ขนสงจังหวั
นขนสงเขตพื
ะทรวงคมนา

 

 

คน โดย

อคําถาม 
ย 5 ขอ 

ขณะขับรถ 

ันน้ี มีขอ

ประสิทธ์ิ

ที่ขณะขับ

วน 3 ขอ

ง ๆ ดังน้ี 
สํานักงาน
านขนสง
านขนสง
สงจังหวัด
สงจังหวัด
หวัดชลบุรี
วัดกระบี่ 
ั ดพัทลุง    
พ้ืนที่ 2 
าคม และ

                



การคัดเ

สัมภาษณ
ปรับปรงุ

ตางใหค
รวมมือข
ทั้งน้ี โดย
เปนอยา

การวิเค

Science
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

การสํารว

ลือกและฝกอ
ผูนิเทศงานส
ณอีกครั้ง โด
งกฎหมายให
1. ผูตอบอ

สัมภาษณ
2. หากผูต

ขอเสนอ
3. สํานักงา

ใชวิธีกา
เชน ตลา

โดยภาพรวม
วามรวมมือเ
ของทั้งกรมก
ยสวนใหญผูต
างดี  

คราะหขอมู
การวิเคราะห

es) โดยมีสถิต
นําขอมูลมาถ
วิเคราะหโดย
สวนที่ 4 แล
ขอคําถามตา
เฉพาะสวนที
ขอมูล 
การวิเคราะห
เฉพาะกลุมผู
น้ันมีความเสี
เส่ียงมากขึ้
(multivariat
วายอมรับสม
เสริมใหเส่ียง

วจความเส่ียงจา

อบรมผูสัมภา
สนามที่เปน 
ยพนักงานสมั
ดีขึ้นกรณีที่ 
านหนังสือไ
ณผูตอบคําถ
ตอบมีประเด็
แนะตาง ๆ ล
านสาขาของข
รออกตระเวน
าด หรือสถาน
ม เจาหนาที่ท
ปนอยางดี เน
ารขนสงทาง
ตอบแบบสอบ

มลู 
หขอมูลใชโป
ติที่เกี่ยวของด
ถวงน้ําหนักป
ยแจกแจงควา
ละ 5 ที่วิเครา
าง ๆ 
ที่ 4 และ 5 วิ

หหาการเกิด
ผูใชโทรศัพท
ส่ียงที่จะทําให
้น และปจจั
e) ไดคา adj
มมติฐาน แต
งมากขึ้น หรอื

ากการใชโทรศัพ

าษณ 
 focal po
มภาษณจะตอ

มออกหรือเห
ามแทน เชน
ด็นขอสงสัย
ลงในแบบสัม
ขนสงบางแหง
นในตัวอําเภอ
นีตํารวจ  
ที่ปฏิบัติงาน
น่ืองจากเห็น
งบกและกรม
บถามมากกว

รแกรมสําเร็
ดังน้ี 
ประชากร เพ่ือ
ามถ่ีเปนรอย
าะหโดยแบง

วิเคราะหเปน

อุบัติเหตุน้ัน
ที่เคยเกิดอุบั
หเกิดอุบัติเห
จัยใดที่ เ พ่ิมค
justed Odd 
ตหากไมคลอ
อเพ่ิมความป
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int จะไดรั
องเริ่มอธิบาย

ห็นวาเยอะเ
นอานใหฟง  
ย ผู สัมภาษ
มภาษณดวย 
งโดยเฉพาะต
อและไปเก็บข

ทั้งในสํานักง
วาเปนงานวจิ
ควบคุมโรค 
วารอยละ 80

ร็จรูป SPSS 

อเปนตัวแทน
ละในสวนที่ 
ระดับทัศนค

นจํานวนผูที่

จะใชขอมูลส
บัติเหตุเหตุชว
หตุอยูแลว แต
ความปลอด
 ratio ซึ่งถาค
อม 1 ถือวา
ปลอดภัย 

ณะขับรถยนตใน

รับขอมูลจาก
ยใหผูตอบฟง

สียเวลา ผูเก็

ณไดทําการ
 
ตามอําเภอตา
ขอมูลตามแห

งานขนสง สถ
จัยที่จะเปนป
 ซึ่งเปนหนว

0 ตางใหความ

(Statistica

นภาพรวมระด
1 สวนที่ 2 แ
ติแลวนํามา

มีความคิดเห็

สวนที่ 2 และ
วงที่ใชโทรศัพ
ตพฤติกรรมใ
ดภัย มาหา
คา 95% con
าปฏิเสธสมม

นประเทศไทย พ

กคณะทํางาน
งวาเปนการศึ

ก็บขอมูลไดแ

รตอบอยาง

าง ๆ ที่มีคน
หลงชุมชนทีมี่

ถานีขนสงสา
ประโยชนในอ
ยงานของทา
มรวมมือในก

al Package

ดับประเทศ 
และสวนที่ 3
คิดเปนรอยล

ห็นตาง ๆ ใน

สวนที่ 3 ซึ่
พท โดยการใ
ใดบางที่เปนป
ความสัมพัน
nfident inter
มติฐาน น่ันคื
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น เพ่ืออบรมพ
ศกึษาวิจัยเพื่อ

แกปญหาโด

ชัดเจน แล

นอยมาก ผูเ
มีคนขับรถยน

าขา และสถา
นาคต และเ
างราชการที่มี
การตอบแบบ

e for the

 
ละของผูที่เห็น

นจังหวัดที่ทํา

งสวนที่ 2 น
ใชโทรศัพทข
ปจจัยเสริมให
นธ แบบพห
rval คลอม 1
คือปจจัยนั้นเป

 

 

พนักงาน
อนําไปใช

ยทําการ

ะบันทึก

ก็บขอมูล
นตมาก ๆ 

านีตํารวจ 
ปนความ
มีชื่อเสียง 
สอบถาม

 Social 

นดวยกับ

าการเก็บ

น้ัน เลือก
ณะขับรถ
หมีความ
หุตัวแปร  
1 แลวถือ
ปนปจจัย



รถยนตใ

การนําเ

การสํารว

ในการดําเนิ
ในประเทศไท

สนอผลการวิ

ในการนาํเสน

ตอนที่ 1 เป

ตอนที่ 2 เป
กา

ตอนที่ 3 เป
ขบั

ตอนที่ 4 เป
โท
คว

ตอนที่ 5 เป
คว
โท
เพ่ิ

 

 

วจความเส่ียงจา

นินการวิจัยเรื
ทย มีการนําเ

วิเคราะหขอ

นอผลการวิเ

นผลการวิเค

ปนผลการวิ
ารเกิดอุบัติเห
นผลการวิเค
บรถ โดยใชสัด
ปนผลการวิเ
รศัพทขณะขั
วามคิดเห็นตา
ปนผลการวิเค
วบคุม ใชรอ
รศัพทเคลื่อน
มความปลอด

ากการใชโทรศัพ

ผลการ

รื่อง  โครงกา
เสนอผลการวิ

อมูล 

คราะหขอมลู

ราะหขอมูลส

เคราะห ข อ
หตุ โดยใชจําน
ราะหขอมูลทั
ดสวนจํานวน
เคราะหขอมู
ับรถที่ออกม
าง ๆ 
คราะหขอมูล
อยละ (Perce
นที่ขณะขับร
ดภัย 
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บทที่ 4 
 

รวิเคราะห

ารสํารวจคว
วิเคราะหขอมู

ลครัง้น้ี  ผูวิจัย

สวนบุคคล โด

อมูลผู  ใ ช -ไ
นวนและรอย
ทัศนคติของป
นและรอยละผู
มูลทัศนคติข
าใชบังคับใน

ลพฤติกรรมก
entage) แล
ถ ที่ทําใหเพ่ิ

ณะขับรถยนตใน

 

หขอมูล 

ามเส่ียงจาก
มูลดังน้ี 

ยดําเนินการต

ดยใชจํานวนแ

ไม  ใช  โทรศ
ละ 
ประชาชนที่มี
ผูที่มีความคดิ
องประชาชน

นปจจุบัน โดย

การใชโทรศัพ
ะผลการวิเค
มความเสี่ยง

นประเทศไทย พ

กการใชโทรศั

ตามลาํดับดัง

และรอยละ 

ศัพท  เคลื่ อ

ตอพฤติกรรม
ดเห็นตาง ๆ 
นที่มีตอกฎห
ยใชสัดสวนจํา

พททั้งกอนแ
คราะหปจจั
งตอการเกิดอ
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ศัพทเคลื่อนที

งน้ี 

นที่ ขณะขับ

มการใชโทรศ

หมายควบคุ
านวนและรอ

ละหลังออกก
ัยตาง ๆ ขอ
อุบัติเหตุ แล

 

 

ที่ขณะขับ

บรถและ    

ศัพทขณะ

มการใช
ยละผูที่มี

กฎหมาย
องการใช
ะปจจัยที่

            



ตอนที่ 

ตารางที

ขอมูลทั่
เพศ 

สถานภา

อายุ 

รายได 

การสํารว

 1 ผลการวิ

ท่ี 1 จํานวนแ

ัวไป 

าพ 

วจความเส่ียงจา

วิเคราะหขอ

และรอยละ ข

 
ชา
หญ
Mi

โส
สม
หม
Mi

ต่าํ
25
35
45
55
65
Mi

ต่าํ
10
20
30
40
50
Mi

ากการใชโทรศัพ

อมูลสวนบุ

ของขอมูลทั่ว

าย 
ญิง 
issing 

สด 
มรส 
มาย/หยา 
issing 

ากวา 25 ป 
5-34 ป 
5-44 ป 
5-54 ป 
5-64 ป 
5 ปขึ้นไป 
issing 

ากวา 10,00
0,000-20,
0,001-30,
0,001-40,
0,001-50,
0,000 บาท
issing 
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คคล  

ัวไปของผูตอ

00 บาท 
000 บาท 
000 บาท 
000 บาท 
000 บาท 
ขึ้นไป 

ณะขับรถยนตใน

อบแบบสอบ

จํา
5,
4,

3,
4,

1,

1,
3,
2,
1,

3,
3,
1,

นประเทศไทย พ

บถามทั่วประ

านวน 
,602 
,135
263 

,741 
,151 
461 
,647 

,941 
,360 
,593 
,587 
418 
65 
36 

,746 
,564 
,058 
387 
160 
924 
161 
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ะเทศ 

รอยละ 
56.0 
41.4 
2.6 

37.4 
41.5 
4.6 

16.5 

19.4 
33.6 
25.9 
15.9 
4.2 
0.7 
0.4 

37.5 
35.6 
10.6 
3.9 
1.6 
9.2 
1.6 

 

 

ร
10,0

10,0

10,0

10,0

รวม 
00 

00 

 
00 

 
00 

 



ตารางที
ขอมูลทั่
ประสบก

ระดับกา

 

(รอยละ
25-34
สวนประ
ระดับปริ

 

การสํารว

ท่ี 1 จํานวนแ
ัวไป 
การณในการ

ารศึกษาสูงส

 
จากตารางที
 56.0) สถา
 ป (รอย
ะสบการณใน
รญิญาตรี (รอ

วจความเส่ียงจา

และรอยละ ข
 

รขับรถ ไม
5-
11
16
21
26
Mi

สุด ปร
มธั
มธั
ปว
ปริ
ปริ
สูง
Mi

ที่ 1 พบวา ก
านภาพสมรส
ละ 33.6) ร

นการขับรถพบ
อยละ48.0) 

ากการใชโทรศัพ

ของขอมูลทั่ว

มเกิน 5 ป 
-10 ป 
1-15 ป 
6-20 ป 
1-25 ป 
6 ปขึ้นไป 
issing 

ระถมศึกษา 
ธยมศึกษาต
ธยมศึกษาต
วส./อนุปริญ
ริญญาตรี 
ริญญาโท 
งกวาปริญญา
issing 

กลุมตัวอยาง
ส พบมากที่สุ
รายไดกลุมตั
บมากที่สุดคือ
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ัวไปของผูตอ

 
อนตน 
อนปลาย 

ญญา 

าโท 

งจากทั่วประ
สุด (รอยละ 4
ัวอยางสวนใ
อไมเกิน 5 ป

ณะขับรถยนตใน

อบแบบสอบ
จํา
3,
2,
1,

1,

1,
2,
1,
3,

ะเทศ พบวาก
41.5) กลุมอ
ใหญต่ํากวา 
ป (รอยละ35

นประเทศไทย พ

บถามทั่วประ
านวน 
,576 
,680 
,113 
998
325 
,106 
202 

765 
,020 
,184 
,513 
,604 
591 
46 

227 

กลุมตัวอยาง
อายุที่พบมาก
10,000 

5.8) และระดั
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ะเทศ (ตอ) 
รอยละ 

35.8 
26.8 
11.1 
10.0 
3.3 

11.1 
2.0 

7.7 
10.2 
21.8 
15.1 
36.0 
5.9 
0.5 
2.8 

งมีเพศชายม
กที่สุดคืออาย
บาท (รอยล

ดับการศึกษา

 

 

ร
10,0

10,0

มากที่สุด   
ยุระหวาง   
ละ37.5)    
าสูงสุดคือ

รวม 
00 

 
00 

 
    



ตอนที่ 
 

ตารางที

จังหวัด 

นนทบุร ี
พระนคร
ลพบุรี 
ชัยนาท 
ชลบุร ี
ระยอง 
ราชบุร ี
กาญจนบ
นครราช
สุรินทร 
ขอนแกน
อุดรธานี
กรุงเทพ
ทั้งประเท

 

พบวา ภ
จังหวัดที
โทรศัพท
รถมากที

 

การสํารว

 2   ขอมูล

ท่ี 2  จํานวน
ตัวอยา

 
รศรีอยุธยา 

บุรี 
ชสีมา 

น 
น ี
มหานคร 
ทศ 

  

 

จากการวิเค
ภาพรวมทั่วป
ที่มีการใชโท
ทขณะขับรถน
ที่สุดคือจังหวั

วจความเส่ียงจา

ผูใช-ไมใช

นและรอยละ
งท่ีไดทําการ

จํานว
ประชาก
166,96
186,55
174,63
72,05

224,29
408,65
186,73
177,79
228,49
95,31

290,82
194,53

2,696,66
11,542,72

คราะหขอมูล
ระเทศมีผูใช
ทรศัพทขณะ
นอยที่สุดคือจั
ัดพิษณุโลก (

ากการใชโทรศัพ

ชโทรศัพทเ

ะ ของขอมูล
รถวงน้ําหนกั

วน
กร 

จํานวน
ตัวอยาง

67 51
53 198
36 285
57 189
94 191
51 384
32 296
94 388
99 405
12 258
23 465
31 416
67 1,949
23 4,633

รอยละของผู
โทรศัพทขณ
ขับรถมากที่
จงัหวัดพิษณุโ
(รอยละ56.8
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คลื่อนที่ขณ

ลผูใชโทรศั
กแลว 

น
ง 

รอยละ 

 

 51.0 
8 98.5 
5 95.0 
9 94.5 
 95.5 

4 96.0 
6 98.7 
8 97.0 
5 50.4 
8 66.0 
5 95.1 
6 81.1 
9 93.4 
3 81.6

ผูใชและไมใช
ณะขับรถมากถึ
ที่สุดคือจังหวั
โลก (รอยละ
8) นอยที่สุด

ณะขับรถยนตใน

ณะขับรถแล

ัพทเคลื่อนที

 

จังหวัด 

อุบลราชธา
ยโสธร 
นครสวรรค
กําแพงเพช
พิษณุโลก 
แพร 
เชียงใหม 
ลําปาง 
กระบี ่
พังงา 
สงขลา 
พัทลุง 

ชโทรศัพทเค
ถึงรอยละ 8
วัดราชบุรี (ร
 43.2) สวน
คือจังหวัดรา

นประเทศไทย พ

ละการเกิด

ท่ีขณะขับรถ

จํานว
ประชาก

าน ี 129,05
48,41

ค 158,71
ชร 119,57

89,51
84,20

389,23
188,37
44,61
55,13

162,65
57,17

ลื่อนที่ขณะขั
1.6 ผูไมใช
รอยละ 98.7
นจังหวัดที่มีผูไ
ชบุรี (รอยละ
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อุบัติเหตุ 

ถ ของจังหวั

วน
กร 

จํานวน
ตัวอยาง

53 170
11 163
14 274
79 206
15 133
04 303
34 367
75 378
18 59
36 192
58 336
74 103

ขับรถในประ
ชคิดเปนรอย
7) จังหวัดที่
ไมใชโทรศัพท
ะ1.3) 

 

 

วัดที่เปน

น
ง 
รอยละ 

0 55.4 
3 53.1 
4 68.5 
6 94.9 
3 43.2 
3 75.9 
7 96.1 
8 96.7 
9 59.0 
2 95.5 
6 74.5 
3 67.8 

 

 

ะเทศไทย 
ละ 18.6 
ทมีการใช
ทขณะขับ



ตารางที

จังหวัด 

 

นนทบุร ี
พระนคร
ลพบุรี 
ชัยนาท 
ชลบุร ี
ระยอง 
ราชบุร ี
กาญจนบ
นครราช
สุรินทร 
ขอนแกน
อุดรธานี
อุบลราช
ยโสธร 
นครสวร
กําแพงเ
พิษณุโล
แพร 
เชียงใหม
ลําปาง 
กระบี ่
พังงา 
สงขลา 
พัทลุง 
กรุงเทพ
 

ทั้งประเท
 

การสํารว

ท่ี 3  จํานวน
กลุมตัว

 
รศรีอยุธยา 

บุรี 
ชสีมา 

น 
น ี
ชธาน ี

รรค 
พชร 
ก 

ม 

มหานคร 

ทศ 

วจความเส่ียงจา

นและรอยละ
วอยางแตละจ

กา
จํานวน

ประชากร
19,643
18,844
19,608
9,531

16,440
43,632
39,113
32,993
3,385
9,236

42,529
30,395
10,628
7,722

19,694
1,161
9,423
9,727

30,757
24,419

756
1,436

27,110
3,331

358,356

729,997

ากการใชโทรศัพ

ะ ของขอมูล
จังหวัดที่ไดจ

ารเกิดอุบัติเห
น
ร 

จํานวน
ตัวอยาง

3 6
4 20
8 32
1 25
0 14
2 41
3 62
3 72
5 6
6 25
9 68
5 65
8 14
2 26
4 34
1 2
3 14
7 35
7 29
9 49
6 1
6 5
0 56
1 6
6 259

7 516
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การเกิดอุบัต
จากการถวงนํ

หตุ 

 
รอยละ 

 11.8 
 10.1 
 11.2 
 13.2 
 7.3 
 10.7 
 20.9 
 18.6 
 1.5 
 9.7 
 14.6 
 15.6 
 8.2 
 16.0 
 12.4 
 1.0 
 10.5 
 11.6 
 7.9 
 13.0 
 1.7 
 2.6 
 16.7 
 5.8 
 13.3 

 6.3 

ณะขับรถยนตใน

ัติเหตุ เมื่อมี
น้ําหนักแลว 

 

 

ป

4
4

4

4

7

 1,15

นประเทศไทย พ

มีการใชโทร

การเกือบจ
จํานวน
ระชากร 
16,369 
41,456 
42,280 
18,681 
46,973 
91,521 
52,361 
55,446 
19,183 
5,541 

64,419 
51,906 

0 
2,376 
1,738 

40,634 
15,480 
23,622 
9,545 
4,485 

12,856 
4,595 

25,173 
8,881 

01,493 

52,999 
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ศัพทขณะขั

จะเกิดอุบัติเห
จํานวน
ตัวอยาง 

5 
44 
69 
49 
40 
86 
83 

121 
34 
15 

103 
111 

0 
8 
3 

70 
23 
85 
9 
9 

17 
16 
52 
16 

507 

815 

 

 

ับรถของ

หต ุ

รอยละ 

9.8 
22.2 
24.2 
25.9 
20.9 
22.4 
28.0 
31.2 
8.4 
5.8 

22.2 
26.7 
0.0 
4.9 
1.1 

34.0 
17.3 
28.1 
2.5 
2.4 

28.8 
8.3 

15.5 
15.5 
26.0 

10.0 



 

ทั่วประเท
ที่สุดคือจ
(รอยละ
ขณะขับร
อุบัติเหต
จังหวัดน
 

การสํารว

 
จากการวิเค
ทศ พบวา มี
จังหวัดราชบุ
ะ 1.0) นอกจ
รถ พบวา ภา
ตุมากที่สุดคื
นครสวรรค (

วจความเส่ียงจา

คราะหขอมูล
การเกิดอุบัติ
รี (รอยละ 2
จากนี้ยังไดทํ
าพรวมทั่วปร
คือจังหวัดกํา
รอยละ1.1) 

ากการใชโทรศัพ

ลการเกิดอุบ
ติเหตุระหวาง
20.9) และจั
ทําการวิเครา
ระเทศมีการเ
แพงเพชร (
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บัติเหตุเม่ือม
งใชโทรศัพทร
จังหวัดที่มีกา
ะหขอมูลกา
กือบจะเกิดอุ
รอยละ34.0

ณะขับรถยนตใน

มีการใชโทร
รอยละ 11.1
รเกิดอุบัติเห
รเกือบจะเกิ
ุบัติเหตุรอยล

0) และจังหวั

นประเทศไทย พ

รศัพทขณะขับ
 จังหวัดที่มี
ตุนอยที่สุดคื
กิดอุบัติเหตุเ
ละ 17.6 จัง
วัดที่มีการเกื
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ับรถพบวา ภ
การเกิดอุบัติ
คือจังหวัดกําแ
เม่ือมีการใชโ
หวัดที่มีการเ
กือบเกิดนอย

 

 

ภาพรวม    
ติเหตุมาก
แพงเพชร 
โทรศัพท
เกือบเกิด
ยที่สุดคือ

          



 
ตอนที่ 

 

หมายเหต
 

ภาพที่ 1

พฤติกรร
รบกวนส
การใชมื
มากกวา

การสํารว

 3 ผลการ
โทรศัพท

ตุ จํานวนแบบ

1 ความคิดเห
 

กลุมตัวอยา
รมเส่ียงตอกา
สมาธิผูขับรถ
อถือโทรศัพท
าใชมือเพื่อถือ

‐

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

วจความเส่ียงจา

รวิเคราะห
ทขณะขับร

สอบถามทั้งหม

ห็นตาง ๆ ข

างสวนใหญ 
ารเกิดอุบัติเห
ถ (รอยละ 6
ททําใหเสียส
อโทรศัพท (ร

ากการใชโทรศัพ

หขอมูลทัศ
ถยนต  

มด 10,000 ชุ

ของกลุมตัวอ

 เห็นดวยกับ
หตุ (รอยละ 
64.0) ไมพอ
มาธิมากกวา
รอยละ 66.2
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ศนคติของ

ชุด 

อยางท่ีมีตอพ

บพฤติกรรม
 87.7) กลุม
อใจกับการที
าใชอุปกรณเส
) 

ณะขับรถยนตใน

งประชาชน

พฤติกรรมกา

มการใชโทร
มตัวอยางมาก
ที่ผูอื่นใชโทร
สริม (รอยละ

นประเทศไทย พ

นที่มีตอพ

ารใชโทรศพั

ศัพทเคลื่อน
กกวาครึ่งเห็น
ศัพทขณะขับ
ะ 71.7) และ

พ.ศ. 2552 

พฤติกรรม

พทขณะขับรถ

นที่ขณะขับร
นดวยวาเสียง
บรถ (รอยล
ะชอบใชอุปก

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย

เฉย ๆ

เห็นดวย

เห็นดวยอย

 

 

การใช   

 

ถยนต 

ถวาเปน
งเรียกเขา
ะ 64.9)   
กรณเสริม

ยอยางยิ่ง

ย

ยางยิ่ง



ตา
รา
งท

ี่ 4
  จ
ําน
วน

แล
ะร
อย

ละ
ผูที่

มีค
วา
มค

ิดเ
ห็น

ตา
ง ๆ

 ที่
มีต

อพ
ฤต

ิกร
รม

กา
รใ
ชโ
ทร

ศัพ
ทข

ณะ
ขับ

รถ
ยน

ต 
กา
รใ
ชโ
ทร

ศัพ
ทข

ณะ
   

  
เส
ียง
เรีย

กเ
ขา

ไม
พอ

ใจ
กับ

กา
รท

ี่ผอ
ื่นใ
ช

กา
รใ
ชม

ือถื
อโ
ทร

ศัพ
ท

ชอ
บใ

ชอ
ปก

รณ
เส
ริม

มา
กก

วา
ใช


ขอ
คํา
ถา
ม 

 

การสํารว

กา
รใ
ชโ
ทร

ศพ
ทข

ณะ
   

  
ขับ

รถ
มีค

วา
มเ
สี่ย

งท
ี่จะ

ทํา
ให

เก
ิดอ

ุบัต
ิเห
ตุไ
ด 

เส
ยง
เรย

กเ
ขา

รบ
กว

นส
มา

ธิ  
   

   
  

ผูขั
บร

ถ 
 

ไม
พอ

ใจ
กบ

กา
รท

ผูอ
นใ
ช

โท
รศ

ัพท
ขณ

ะขั
บร

ถ 
 

กา
รใ
ชม

อถ
อโ
ทร

ศพ
ท

ทํา
ให

เส
ียส

มา
ธิม

าก
กว

า
ใช
อุป

กร
ณเ

สริ
ม 

 

ชอ
บใ

ชอ
ุปก

รณ
เส
รม

มา
กก

วา
ใช

มือ
เพ
ื่อถื

อโ
ทร

ศัพ
ท 

 
ขอ

คา
ถา
ม 

วจความเส่ียงจา

9,6
52

 
(9

6.
5%

) 
9,9

93
 

(9
9.

9%
) 

9,9
48

 
(9

9.
5%

) 
10

,00
0 

(1
00

.0
%)

 
10

,00
0 

(1
00

.0
%)

 
จํา
นว

นผ
ูตอ

บ 

ากการใชโทรศัพ

21
 

(0
.2

%)
 

22
0 

(2
.2

%)
 

20
9 

(2
.1

%)
 

14
6 

(1
.5

%)
 

30
0 

(3
.0

%)
 

ไม
เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง
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11
6 

(1
.2

%)
 

1,0
45

 

75
0 

(7
.5

%)
 

2,6
33

 

67
9 

(6
.8

%)
 

2,6
11

 

53
6 

(5
.4

%)
 

2,1
55

 

84
2 

(8
.4

%)
 

2,2
42

 

ไม
เห
็นด

วย
 

เฉ
ย 
ๆ 

ณะขับรถยนตใน

1,0
45

 
(1

0.
8%

) 
4,0

85
 

2,6
33

 
(2

6.
3%

) 
4,1

93
 

2,6
11

 
(2

6.
2%

) 
3,4

99
 

2,1
55

 
(2

1.
6%

) 
4,2

16
 

2,2
42

 
(2

2.
4%

) 
3,7

06
 

เฉ
ย 
ๆ 

เห
็นด

วย
 

นประเทศไทย พ

(4
2.

3%
) 

4,3
85

 
(4

5.
4%

) 

(4
2.

0%
) 

2,1
97

 
(2

2.
0%

) 

(3
5.

2%
) 

2,9
50

 
(2

9.
7%

) 

(4
2.

2%
) 

2,9
47

 
(2

9.
5%

) 

(3
7.

1%
) 

2,9
10

 
(2

9.
1%

) 
เห
็นด

วย
 

อย
าง
ยิ่ง
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(
)

34
8 

(3
.5

%)
 

(
)

7 
(0

.1
%)

 

(
)

52
 

(0
.5

%)
 

(
)

0 
(0

.0
%)

 

(
)

0 
(0

.0
%)

 

อย
าง
ยง

 

จํา
นว

น 
  

ผูไ
มต

อบ
 

 

 

 หม
าย
เห
ตุ 
จาํ
นว
นแ

บบ
สอ

บถ
าม
ทั้ง
หม

ด 
10

,0
00

 ช
ุด 

ู ุ



ตอนที่ 

หมายเหต
 

ภาพที่ 2

ควรออก
เกิดอุบัติ
รูปแบบ
ขณะนี้ที่
***กฎห
(๙) ที่กํ
ตองระวา

 

การสํารว

 4 ผลการ
โทรศัพท

ตุ จํานวนแบบ

2   ความคิ
รถยนต

กลุมตัวอยา
กกฎหมายรูป
ติเหตุ (รอยล
ที่เหมาะสม
มีการอนุญา
หมายทีใ่ชบังค
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นกระทั่งรถติ
รถชาลง 
ดรถขางทาง 
ฮนดฟร ี
กลับ 

ดใช 
นดฟร ี
ทูธ 
ลําโพงโทรศัพ
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โทรศัพทเค
= 8,159 คน

/GPRS/e-ma

ทดังจนกระทั

พิจารณาวาจ

ตดิไฟแดง 

ัพท 

ณะขับรถยนตใน

คล่ือนที่ขณะ
น) 

กอนออ

ail 

ทั่ง

จะ

นประเทศไทย พ

ะขับรถภาพ

กกฎหมาย 
38.5 
37.0 
23.9 

87.2 
46.6 
6.0 

51.7 

20.7 

40.6 

18.5 
46.6 
37.4 
27.8 
17.2 

49.4 
34.3 
12.7 
17.8 

พ.ศ. 2552 

พรวมระดับป

หลังออกก

 

 

ประเทศ 

กฎหมาย 
45.0 
20.8 
9.6 

 
68.5 
28.5 
6.2 

 
23.4 

24.2 

43.8 

 
8.3 

23.6 
35.2 
43.8 
18.6 

 
19.4 
51.1 
22.4 
18.7 

 



ตารางที

ระยะเว

  

รูปแบบ

  

การปฏิ

  

การปฏิ
หากจําเ

  

การใชอ

การสํารว

ท่ี 7  ปจจัยต
เกิดอุบั

วลาการใชโท

บการใชโทรศั

ฏบิัติตนเมื่อมี

ฏบิัติตนเพื่อค
เปนตองรับส

อุปกรณเสรมิ

 

วจความเส่ียงจา

ตาง ๆ ของก
ัติเหตุ และป

ปจจ

รศัพท 

ศพัท 

สายเรียกเขา

วามปลอดภัย
สาย 

ม 

ากการใชโทรศัพ

การใชโทรศั
ปจจัยที่เพิ่มค

จัย 
ไมเคยรบั
ตํ่ากวา 1
2-5 นาท
มากกวา

ไมเคยรบั
รับสาย 
โทรออก 
สง SMS/

า 

รับทุกสา
ปลอยให
จนกระทั
หยิบโทร
อื่น ๆ 

ย

รอจนกร
ขับรถชา
จอดรถขา
ใชแฮนด
โทรกลับ
ไมแนนอ

ไมไดใช
แฮนดฟรี
บลูทูธ 
เปดลําโพ
ใชหลาย
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ศัพทเคลื่อนที
ความปลอดภ

บสาย 
1 นาที 
ที 
 5 นาที 

บสาย 

 
/GPRS/emai

าย 
หโทรศัพทดัง
ทั่งสายหลุดไป
พิจารณากอน

ะทั่งรถติดไฟแ
ลง 
างทาง 
ดฟร ี
 
อน 

รี (สมอลทอล

พงโทรศัพท 
ยอยางไมแนน

ณะขับรถยนตใน

ท่ีขณะขับรถ
ภัย 

Adj
Odd

l 

ป 
น 

แดง 

ก) 

นอน 

นประเทศไทย พ

ถ ท่ีทําใหเพิ่

justed 
d Ratio 

9

1.00 
1.24 
1.87 
3.91 

1.00 
1.21 
0.99 
2.13 

1.00 

0.68 
0.85 
0.88 

1.00   
0.81 
0.62 
0.48 
0.59 
0.57 

1.00 
1.11 
1.74 
1.52 
1.42 

พ.ศ. 2552 

มความเสี่ย

5% Confiden
Lower 

0.63 
0.95 
1.97 

0.71 
0.57 
1.08 

0.50 
0.68 
0.48 

 
0.42 
0.32 
0.25 
0.28 
0.30 

 
0.84 
1.23 
0.98 
1.05 

 

 

งตอการ

ce Interval 
Upper 

2.43 
3.70 
7.73 

2.07 
1.70 
4.18 

0.92 
1.05 
1.62 

 
1.57 
1.19 
0.92 
1.24 
1.08 

 
1.48 
2.46 
2.34 
1.90 



ขับรถเท
พหุตัวแป

โทรศัพท
อุปกรณ

จนกระทั

 

การสํารว

 
การวิเคราะห

ทานั้นโดยนับ
ปร (multivar
พฤติกรรมท
ทมากกวา 5
เสริมที่เปนป

พฤติกรรมที
ทั่งสายหลุดไป

วจความเส่ียงจา

หปจจัยเส่ียง
จํานวนผูที่มี
riate variable
ท่ีเปนปจจัย
 นาที รูป

ปจจัยเสริมได

ท่ีเปนปจจัยท
ป และการใช

ากการใชโทรศัพ

ดังกลาว ทํา
พฤติกรรมต
e) ไดผลดังนี
ยเสริมใหเส่ี
ปแบบการใช
แกการใชบลู

ท่ีเพิ่มความ
ชแฮนดฟรีเมื่อ
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การวิเคราะห
าง ๆ ที่เปนป
น้ี 
ยงตอการเกิ
ชโทรศัพท คื
ลทูธ และการ

ปลอดภัย (
อจําเปนตองร

ณะขับรถยนตใน

หเฉพาะกรณี
ปจจัยเส่ียง แ

กิดอุบัติเหตุ
อการสง SM
ใชอุปกรณเส

เส่ียงนอยที่
รับสาย 

นประเทศไทย พ

ณีที่เกิดอุบัติเห
แลวนํามาวิเค

ตุเพิ่มขึ้นไดแ
MS/MMS/GP
สริมหลายอย

สุด) คือการ

พ.ศ. 2552 

หตุเม่ือใชโท
คราะหหาคว

แก ระยะเวล
PRS/e-mail
าง 

รปลอยใหโท

 

 

รศัพทขณะ
ามสัมพันธ

าในการใช
 การใช

รศัพทดัง



1. จําน

• 

• 

 

การสํารว

นวนผูใชโทร

เม่ือพิจารณ
นํ้าหนักแลว
จังหวัดระยอ
เปนจั งหวัด
โทรศัพทเค
จังหวัดที่มีป
กรุงเทพมหา
ของผูจดทะเ

เม่ือพิจารณา
ใชมากที่สุดคื
เน่ืองจากเปน
กลางกับภา
กลางกับภา
นครราชสีม
ตามลําดับ) 
เปนจังหวัดที
อุบัติเหตุขอ
นครราชสีม
และไมใชโทร
 

วจความเส่ียงจา

อภิป

รศัพทเคลื่อน

าจํานวนพบ
วมี 11,542
อง (408,65
ดที่ มีการท
ลื่อนที่ขณะขั
ประชากรนอ
านครมีการใ
บียนใบอนุญ

าตามรอยละข
คอืจังหวัดราช
นจังหวัดที่เป
คใต และภา
คตะวันออก
มาที่มีผูใชแล
 เน่ืองจากจัง
ที่มีการขนสง
งหนวยงาน
ามีความตระ
รศัพทเคลื่อน

ากการใชโทรศัพ

ปราย สรปุ

นท่ีขณะขับร

วา จํานวนผู
,723 ราย  

51 ราย) รอง
องเที่ ยวสู ง
ขับรถยนตน
อยเมื่อคิดเป
ใชโทรศัพทข
ญาตขับรถยนต

ของการใชโท
บุรี (รอยละ 9
ปนรอยตอระห
คกลางกับภ
กเฉียงเหนือแ
ละผูไมใชรอ
หวัดนครราช
งคอนขางหน
นตาง ๆ ในจั
ะหนักถึงควา
นที่ขณะขับรถ
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บทที่ 5 

ปผล และ

รถยนตในปร

ใชโทรศัพทเ
 คิดเปนรอย
งลงมาไดแก
งและมีประ
อยที่สุดคือจั
ปนสัดสวนจึง
ณะขับรถจํา
ตสวนบุคคลข

ทรศัพทเคลื่อ
98.7) รองลง
หวางภูมิภาค
าคตะวันตก
และภาคเหนื
อยละใกลเคี
ชสีมา เปนอี
นาแนนอีกจังห
ังหวัดมีประ
ามเส่ียงที่จะเ
ถมีสัดสวนใกล

ณะขับรถยนตใน

 

ะขอเสนอ

ระเทศไทย

เคลื่อนที่ขณ
ละ 81.6 โด
จังหวัดเชียงใ
ะชากรมาก
จังหวัดกระบ่ี
งมีจํานวนก
นวน 2,696
ของกรุงเทพม

นที่ขณะขับร
งมาคือจังหวัด
คตาง ๆ คือจั
 สวนพระนค
นือ จังหวัดที
ยงกันคือ ร
กจังหวัดหนึ่ง
หวัดหนึ่ง แล
ะสิทธิภาพมา
เกิดอุบัติเหตุ
ลเคียงกัน  

นประเทศไทย พ

อแนะ  

ะขับรถยนตใ
ดยจังหวัดที่มี
ใหม (389,
  ส วนจั งห

บ (44,618 
ารใชนอยก

6,667 ราย 
มหานคร 

ถยนต พบวา
ดพระนครศรีอ
จังหวัดราชบุรี
ครศรีอยุธยา
ที่มีขอสังเกต
อยละ 50.4
งที่ถือวาเปน
ละการดําเนิน
าก จึงทําให
ตุจากปจจัยต

พ.ศ. 2552 

ในประเทศไ
มีจํานวนมาก
234 ราย) เ
หวัดที่ มี จํ าน
 ราย) เน่ือง
วาจังหวัดอื่น
คิดเปนรอยล

าจังหวัดที่มีรอ
อยุธยา (รอยล
รีเปนรอยตอ
าเปนรอยตอ
อีกจังหวัดคื
4 และรอยล
ประตูสูภาคอี
นการดานกา
ประชาชนใน
าง ๆ จึงทําใ

 

 

ทยที่ถวง
กที่สุดคือ
เน่ืองจาก
นวนผู ใ ช
จากเปน
นๆ สวน
ละ 93.4 

อยละการ
ละ 98.5) 
อจากภาค
ของภาค
อจังหวัด
ละ 49.6 
อีสาน ซึ่ง
รปองกัน
นจังหวัด
ใหการใช



2. การ

ตารางที

ปจจั

ระยะเวล

  
รูปแบบก

  

การใชอุป

  

การปฏิบั

 

การปฏิบั
หากจําเป

มากกวา
การใชโท
การเสีย
การคุยน
(2005)
มากกวา
แตอยาง
พบวาผูท
งานวิจัย

การสํารว

รเกิดอุบัติเห

ท่ี 8 สุรปปจจ

ัยที่เสริมใหเกิ

ลาการใชโทรศั

การใชโทรศัพท

ปกรณเสริม 

ปจ

บตัิตนเมื่อมีสา

บตัิตนเพื่อควา
ปนตองรับสาย

 
 

จากการวิเคร
า 5 นาที เปน
ทรศัพทขณะ
สมาธิหรือ In
นาน ๆ เทา
) ไดสอดค
า 15 นาทีต
งไรก็ตามงาน
ที่คุยระยะสั้น
ยดังกลาวคือ

วจความเส่ียงจา

หตุท่ีมีผลเนือ่

จัยที่เพิ่มควา

กดิความเสี่ยงต

ศพัท 

ท 

จจัยที่เพิ่มควา

ยเรียกเขา 

มปลอดภัย
ย 

ราะหปจจัยเส
นปจจัยเส่ียงม
ขับรถเปนกา
nattention o
กับเปนการ
คลองและสนับ
ตอวันมีความ
นวิจัยของ Re
นไมเกิน 5 
กลุมตัวอยาง

ากการใชโทรศัพ

องจากการใช

ามเสี่ยงและ

ตอการเกิดอุบั

มากกวา 5 น

  
สง SMS/GP

  
บลูทูธ 
หลายอยาง 
  

ามปลอดภัย 

ปลอยใหโทร
จนกระทั่งสา

ใชแอนดฟรี

สริมใหเส่ียงต
มากที่สุด คือ
ารเพิ่มภาระท
of Blindness
เพ่ิมภาระท
ับสนุนงานวิจ
เส่ียงมากกวา
delmeier &

นาทีเส่ีย
งซึ่งลวนเปน
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ชโทรศัพทเค

ะปจจัยที่เพิ่ม

บตัิเหตุมากข้ึน

นาที 

PRS/email 

รศัพทดัง
ายหลุดไป 

รี 

ตอการเกิดอุบ
เพ่ิมความเสี่
ทางสมองแล
s (Alm & N
างสมองใหม
จัยนี้เปนอยา
าผูที่ใชโทรศั
 Tibshirani 
ยงมากกวาผูท
นกลุมตัวอยา

ณะขับรถยนตใน

คล่ือนที่ขณะ

มความปลอด

 ความเ
ที่เพิม่

3.9

2.1

1.7
1.4

ความเ
ที่เพิม่

0.6

0.4

บัติเหตุมากขึ้
ยงในการเกิด
ละทําใหเกิดค
Nilsson, 19
มากขึ้น ซึ่งผ
างดี เนื่องจา
ัพทไมเกิน 5
(1997) ได
ที่คุยระยะยา
างที่เคยเกิดอ

นประเทศไทย พ

ะขับรถ 

ดภัยเมื่อใชโ

เสี่ยง 
มข้ึน 

95%

91 1

3 1

74 1
42 1

 
เสี่ยง
มข้ึน 

95%

68 

48  0

้น พบวาระย
ดอุบัติเหตุถึง
ความพิการท
95, Straye
ผลการวิจัยข
กพบวา ผูที่ใ

5 นาทีหรือผู
ดใหขอมูลที่ต
าว 15 น
อุบัติเหตุมาแ

พ.ศ. 2552 

โทรศัพทขณ

% Confidence 

1.97 

1.08 

1.23 

1.05 

  

% Confidence 

0.5 

0.25 

ะเวลาการใช
ง 3.91 เทา เ
างสายตาอัน
r และคณะ,
อง PÖysti แ
ใชโทรศัพทข
ผูที่แทบจะไม
ตรงกันขาม ง
นาที ซึ่ง
แลวเกือบทั้ง

 

 

ะขับรถ 

 Interval 

7.73 

4.18 

2.46 

1.90 

 Interval 

0.92 

0.92 

ชโทรศัพท
เน่ืองจาก
นเกิดจาก
 2003)    
และคณะ 
ณะขับรถ
ไดใชเลย 
งานวิจัยนี้
ขอจํากัด    
หมด แต

 

                



งานวิจัย
จํานวน 
ถึง 2 เท
คุยโทรศ
ตางเปน
ขอสรุปค

มากกวา
ขี่อยูแลว
สายตา 
รับสายโ

อุปกรณ
อุปกรณ
22 คน
ไมวาจะเ
เบรคชา
คุณภาพ
เพ่ิมภาร

การใชแ
และคณ
(hand h
วิธีที่เพ่ิม

 

การสํารว

ของ Nadeau
36,078 คน
ทา และจากก
ศัพทมากกว
นปจจัยเสริม
ครั้งน้ีไดแก N

การสง SMS
าการรับสายห
ว แตการใชร
ทําใหพลาด
โทรออก 

การใชอุปกร
เสริมหลายอ
เสริมใด ๆ จ
 แลววัดคาเฉ
เปน hand 
ลงกวาสภาว
พหลากหลาย
ระทางสมองแ

การวิเคราะห
ฮนดฟรีเมื่อจ
ะ (2002) 
held) และ ha
มภาระทางสม

วจความเส่ียงจา

u และคณะ (
น พบวาผูที่ใช
การวิจัยของก
า 5 นาที หรื
ใหเส่ียงตอก

National Pub

S/MMS/GPR
หรือโทรออก 
ระบบมัลติมีเ
ดการมองถน

รณเสริมที่เป
อยาง ในที่น้ีห
จากขอมูลงาน
ฉลี่ยระยะเวล
held หรือ h
วะปกติ แตอย
 ซึ่งตองใชคล
แกผูใชอุปกรณ

หปจจัยที่เพ่ิม
จําเปนตองรับ
ทําการศึกษ

ands free พ
มองนอยที่สุด

ากการใชโทรศัพ

(2002) ซึ่ง
โทรศัพทขณะ
กองทุนเพื่อค
รือการคุยโท
การเกิดอุบัติ
lic Service R

RS/e-mail 
 เนื่องจากกา
ดียทําใหผูขับ

นน จึงมีโอกา

ปนปจจัยเสริ
หมายถึง บา
นวิจัยของ Co
ลาที่ใชในการ
hands free 
ยางไรก็ตาม 
ลื่นในการสง
ณเสริมชนิดนี

มความปลอด
ับสายซึ่งงาน
ษาเปรียบเทีย
บวาการคุยโ
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