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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนในจงัหวดั
ชลบุรี โดยปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดพ้บปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทางถนน สาเหตุหลกัมาจากพฤติกรรมของผูข้บัข่ีท่ี
ไม่มีความระมดัระวงัในการขบัข่ี และประมาท ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทางถนนเกิดข้ึน เพ่ือเสนอแนวทางการ

ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนนั้น ควรมีการจดัเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล คุมเขม้กบัผูข้บัข่ี และคอยจดัเสน้ทาง
จราจรในกรณีท่ีมีการจราจรติดขดั เพ่ือใหล้ดความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ โดยการวิจคัร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา 

 

1. บทน า (INTRODUCTION) 
จากการศึกษาสถานการณ์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยนกัวิชาการ ดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน ระบุว่า อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเฉล่ีย มากถึงปีละ 75,000 คร้ัง มีผูบ้าดเจ็บไม่นอ้ยกว่าปีละ 

900,000 ราย และ ผูเ้สียชีวิตปีละ 13,000 ราย น่ีคือความสูญเสียร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนต่อชีวติอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ
ทาง ถนน ยงัไม่นบัรวมมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นและงบประมาณ แผน่ดินอีกนบัแสนลา้นบาท 

สถานการณ์ในปัจจุบนัมียอดการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนในประเทศ อุบติัเหตุทางถนน เป็นปัญหาท่ี
ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปัญหาสางารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอด ซ่ึงในแต่ละปีพบว่ามีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 
11,000 คน มีผูบ้าดเจ็บอีกกว่าหน่ึงลา้นคน และ ผูพิ้การอีกหลายหม่ืนคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต ์ซ่ึงเป็น ช่วงเวลาท่ีมีประชาชนจ านวนมากใชร้ถใชถ้นน ในการเดินทางสญัจรกลบั
ภูมิล  าเนา และท่องเท่ียว ในช่วงเทศกาล ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ 

2. การทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการก าหนดหัวข้อปัญหาทีห่ัวปลา 

ผงักา้งปลาประกอบดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 



  ส่วนของปัญหาหรือผลลพัง ์( Problem or Effect ) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา  
ส่วนสาเหตุ ( Causes ) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น ปัจจยั ( Factor ) ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา 

(หวัปลา) , สาเหตุหลกั และ สาเหตุยอ่ย 
หลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิกา้งปลา (fishbone diagram) คือการใส่ช่ือของปัญหาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 

ลงทางดา้นขวาสุดหรือซา้ยสุดของแผนภูมิ โดยมีเสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั จากนั้นใส่ช่ือของ
ปัญหายอ่ย ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 3 – 6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเสน้กา้งปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเสน้
หลกั เสน้กา้งปลาแต่ละเสน้ใหใ้ส่ช่ือของส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญหานั้นข้ึนมา ระดบัของปัญหาสามารถแบ่งยอ่ยลงไป
ไดอี้ก ถา้ปัญหานั้นยงัมีสาเหตุท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัจะมีการแบ่งระดบัของสาเหตุยอ่ย
ลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดบั เมื่อมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณ์แลว้ จะท าใหม้องเห็นภาพขององคป์ระกอบ
ทั้งหมด ท่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

3. วธีิการวจิยั  ( RESEARCH METHODOLOGY) 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของอตัราการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนในจงัหวดัชลบุรี ในปี 

พ.ศ. 2562  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีท าใหเ้กิดอุบติันั้นคือ แผนผงักา้งปลา  

 



4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

การศึกษาขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนในจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจงัหวดัถือเป็นจงัหวดัท่ีมี
ความส าคญัต่อประเทศไทย เพราะดว้ยจงัหวดัชลบุรีท่ีตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของประเทศไทย หรือริมฝ่ัง
ทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวไทย ส่งผลให้ปัจจุบนัจงัหวดัชลบุรีไดรั้บการวางแผนให้เป็นเมืองหลกัทางดา้น
อุตสาหกรรม อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้มีผูค้นเดิน
ทางเขา้มายงัจงัหวดัชลบุรีอย่างมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเดินของรถยนต์ทางบนถนนเพ่ิม
มากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุบนทางถนนของรถยนต์ 

4.1 ผลการรวบรวมข้อมูล 

ปัจจยัที่ท าให้เกดิอบุัตเิหตุ 

ปัจจยัที่เกดิขึน้จากบุคคล -  การขบัรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด ถือเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

ถึงร้อยละ 38  สาเหตุจากไม่สวมหมวกนิรภยั ท่ีมีสดัส่วนใกลเ้คียงถึง ร้อยละ 32 การขบัรถตดัหน ้ ากระชั้นชิดท่ีมี
สดัส่วน ร้อยละ 22 เมาสุรา ร้อยละ 5และ การหลบัในขณะขบัรถ ร้อยละ 3 

ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ -  สาเหตุจากอุปกรณ์อ่ืนๆ สัดส่วนร้อยละ 49 ถือเป็นสาเหตุหลกั เมื่อ

เทียบกบั ระบบหา้มลอ้ขดัขอ้ง สดัส่วนร้อยละ 46 และสาเหตุจากระบบไฟขดัขอ้ง ร้อยละ 5 

ปัจจัยที่เกดิขึน้จากสภาพส่ิงแวดล้อม -  ถนนล่ืนเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 32 โดยมี

สดัส่วนใกลเ้คียงกบัสาเหตุของ อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้ม ในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุรายละเอียดไว้
ในระบบ ร้อยละ 31 สาเหตุจากมี ฝนตก ร้อยละ 22 และสาเหตุจากคนตดัหนา้รถ ร้อยละ 15 

ปัจจยัที่เกดิขึน้จากสัญญาณไฟจราจร / ป้ายบอกทาง -  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาณ

ไฟจราจร / ป้ายบอกทาง สญัญาณไฟจราจร / ป้ายบอกทางไม่ชดัเจน เป็นสาเหตุหลกัของการเกิด อุบติัเหตุ ร้อย
ละ 65 เมื่อเทียบกบัสาเหตุอ่ืนๆ จากสญัญาณไฟจราจร / ป้ายบอกทาง ร้อยละ 32 และสญัญาณ ไฟจราจร /ป้าย
บอกทางช ารุดหรือใชก้ารไม่ได ้ร้อยละ 3 

 
 
 
 
 



4.2 วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข 

สถิตกิารเกดิอุบตัเิหตุสะสมในปี พ.ศ. 2562 ยอดรวมสะสม 2,854 คร้ัง 

 

ผลกระทบจากการเกิดอุบติัเหตุ จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

บาดเจ็บสะสม 2,777 

เสียชีวิตสะสม 77 

 

จากตารางการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุสะสมในปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงมียอดรวมสะสม 2,854 คร้ัง จะเห็นได้
ว่ามีจ  านวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บสะสมมากกว่า จ  านวนผูเ้สียชีวติสะสม อาจจะเพราะในการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ัง
เป็นการชนกนัเพียงเลก็นอ้ยของรถจกัรยานยนตห์รือรถยนต ์แต่ก็ส่งผลใหมี้ผูบ้าดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต 

 

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผงัก้างปลา 

 

 

 



 
จากการน าสาเหตุของปัญหามาวิเคราะห์ดว้ยแผนผงักา้งปลาแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นปัญหาหลกัๆท่ีส่งผล

ใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทางถนนในจงัหวดัชลบุรี สาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทางถนนนั้น ผูว้ิจยัจะท าการ
แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัภายใน ( Internal Factor ) : เป็นเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล (ผูข้บัข่ี) ท าใหเ้กิดผลตามมา ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีผูข้บัข่ีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเอง  

2. ปัจจยัภายนอก ( External Factor ) : เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อบุคคลทั้งตวัเรา และผูอ่ื้น แต่เป็นส่ิงท่ีเรานั้นไม่
สามารถควบคุมได ้เพราะส่ิงท่ีท าใหเ้กิดผลนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนจากตวับุคคล 

 

 

 

5. อภปิรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแผนผงักา้งปลา จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนนั้น มีปัจจยัหลกัๆ 
ดงัน้ี 

1. ปัจจยัภายใน  

 ปัจจยัที่เกดิขึน้จากตวับุคคล เช่น การขบัข่ีรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด , ไม่สวมหมวกนิรภยั 

และ เมาสุรา เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีผูข้บัข่ีสามารถควบคุม หรือท าใหไ้ม่เกิดข้ึนไดซ่ึ้งอยูท่ี่
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ผูว้จิยัจึงเสนอว่าควรมกีารจดัมาตรการเร่ืองการขบัข่ีใหม้ีความ
เขม้งวดมากข้ึน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายหนกัแน่นมากกว่าน้ี เพราะไม่เช่นน้ีผูข้บัข่ีก็มีความ
ประมาทเลินเล่อ  

 ปัจจยัที่เกดิขึน้จากยานพาหนะ เช่น ท่อไอเสียแตก , ยางแตก และหมอ้น ้ าร่ัว เป็นตน้ ปัจจยัท่ี

ท าใหเ้กิดปัญหาเหล่าน้ี ส่วนมากจากการท่ีผูข้บัข่ีไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถของตนเอง ท าให้
เม่ือขบัข่ีไปรถเกิดมีปัญหาข้ึนมากระทนัหนั และส่งผลใหใ้นบางคร้ังท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบน
ถนนข้ึนดว้ย ผูว้จิยัจึงเสนอว่าควรมกีารก าหนดใหช้ดัเจนวา่ รถท่ีขบัข่ีเป็นเวลาเท่าไหร่ควร
น าไปเช็คสภาพรถ เพ่ือลดการเกิดปัญหาข้ึน 

 

 



2. ปัจจยัภายนอก 

 ปัจจยัที่เกดิจากพ้ืนที่ ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียว และ ดา้นอุตสาหรกรรม ซ่ึงในจงัหวดัชลบุรีนั้นได้

ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหรกรรมเป็จ  านวนมาก และยงัมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางเขา้มา ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทางถนน 
เพราะเมื่อมีผูค้นเดินทางเขา้มาพร้อมกนัเป็นจ านวนมาก กท็  าใหเ้กิดการจราจรติดขดั ผูว้ิจยัจึง
เสนอว่าควรมกีารควบคุม และจดัการเสน้ทางท่ีจะมีรถเดินทางเขา้มาใหดี้ มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล 

 ปัจจยัที่ท าให้เกดิจากช่วงเวลา ไดแ้ก่ วนัศกุร์ – วนัอาทิตย ์และเทศกาล และวนัหยดุนกัขตักฤษ ์

ซ่ึงช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวจากหลายจงัหวดัเดินทางเขา้มายงัจงัหวดัชลบุรีเป็นจ านวน
มาก ส่งผลใหก้ารจราจรติด ผูว้จิยัจึงเสนอว่าควรมกีารควบคุม และจดัการเสน้ทางท่ีจะมีรถเดิน
ทางเขา้มาใหดี้ มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล 

 ปัจจยัที่เกดิจากสภาพแวดล้อม เช่น ถนนล่ืน หรือฝนตก เป็นตน้ เม่ือเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึนท า

ใหผู้ข้บัข่ีควบคุมรถไดย้ากข้ึน และส าหรับผูข้บัข่ีท่ียงัไม่มีความช านาญก็อาจจะท าใหเ้กิด
อุบติัหุได ้หรือผูท่ี้ขบัข่ีช านาญและแต่ประมาทก็ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดเ้ช่นกนั ผูว้ิจยัจึงเสนอว่า
เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ผูข้บัข่ีควรระมดัวงัการขบัข่ี และลดความเร็วของรถลง  

 ปัจจยัที่เกดิจากสัญญาณไฟจราจร / บอกทาง ไดแ้ก่ ช ารุด และไม่ชดัเจน ซ่ึงส่งผลใหผู้ข้บัข่ีเกิด

การตดัสินใจท่ียก และผดิพลาดมากข้ึน เพราะการขบัข่ีบนทางถนนควรมีสีญญาณเตือนท่ีบอก
ล่วงหนา้ และควรชดัเจน ไม่เช่นนั้นผูข้บัข่ีตอ้งตดัใจเองกจ็ะท าใหเ้กิดการผดิพลาดข้ึนได ้ผูว้ิจยั
เสนอว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการตรวจสอบ จดัการดูแลสญัญาณไฟจราจร / ป้ายบอกทาง 
อยูเ่สมอ เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึน และควรมีการจดัไฟใหมี้แสงสว่างท่ีเพียงพอบนถนน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความจ ากดัดา้นขอ้มูล เน่ืองขอ้มูลส่วนมากเป็นหลายปีท่ีผา่นมา ไม่มีการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีปัจจุบนัซ่ึงหาไดย้าก ทางผูว้ิจยัจึงท าไดเ้พียงแค่การสนอแนวการป้องกนั เพ่ือลดอุบติัเหตุเท่านั้น  

2. ในการวจิยัคร้ังหนา้ควรมีการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยตรวจสอบว่าเมื่อน าแนวทางป้องกนัการเกิดอุบติั
ไปใชน้ั้น มีการบดการเกิดอุบติัเหตุไดถึ้งเท่าใด 

 


