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The research aimed to compare personal factors and the relationship between the influence of the 

mass media and people's attifl;ldes towards implementing a "Don't Drink and Drive" policy in Muang 

district of Nakhon Ratchasima Province, and to propose guidelines for enhancing people's attitudes 

towards implementing a "Don't Drink and Drive" policy in the Muang district of Nakhon Ratchasima 

Province. The research utilized quantitative research method and collected data from 400 samples ofMuang 

district Nakhon Ratchasima Province, by employing a questionnaire. 

The results of the study found that opinions about the influence of mass media as a whole were at 

a high level with an average of 3. 68 and the attitudes of the people towards the implementation of "Don't 

Drink and Drive" policy in Muang district of Nakhon Ratchasima Province as a whole was at a high level 

with an average of 4.09. The hypothesis testing revealed that sex and age were not related to people's 

attitudes towards the implementation of "Don't Drink and Drive" policy at the statistical significance level 

of 0
.
05, which did not satisfy the hypothesis. Level of education and average monthly income were related 

to people's attitudes towards the imple1nentation of "Don't Drink and Drive" policy in Muang district 

at the statistical significance level of 0.05, which satisfied the hypothesis. Finally, the influence of the 

mass media was related to the attitudes towards the imp.lementation of "Don't Drink and Drive" policy in 

Muang district at the statistical significance level of 0.05, which satisfied the hypothesis. 

Recommendations from the research were that the campaign under "Don't Drink and Drive" policy 

should be implemented continuously and the law should be strictly enforced. 

Keyword: attitudes, Don't D1ink and Drive policy, Nakbon Ratchasima Province 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยมีการพฒันาระบบการคมนาคม มาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ในการปฏิรูปการ

พฒันาประเทศเพื่อเช่ือมโยงและสร้างบูรณภาพเหนือดินแดนของประเทศสยาม อนัเป็นประโยชน์
ทางการเมือง รวมทั้งการสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม การพฒันาประเทศท่ีเกิดขึ้นได้
ให้ความส าคญักับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่งของ
ประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2504 เร่ือยมาจนถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560-2564ท่ีมีแผนการพฒันาเช่ือมโยง
ระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน ้า และ ทางอากาศ รวมทั้งการเช่ือมโยงภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
การเช่ือมโยงกบัระบบการคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น  

ประเทศไทยมีการพฒันาระบบการคมนาคมทางถนน อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการพฒันา
ประเทศในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รวมถึง
ยานพาหนะอ่ืนๆ จึงท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ได้อย่าง
กว้างขวาง อีกทั้ งผลจากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงส่งผลให้ความต้องการใช้
ยานพาหนะในการขนส่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดผลกระทบท่ีตามมา
หลายประการ อาทิ ปัญหาการจราจรติดขดั การก่อมลภาวะทางอากาศจากของเสียท่ีปล่อยออกมา
จากยานพาหนะ ซ่ึงรวมถึงปัญหาอุบติัเหตุจราจร เป็นตน้  

ปัญหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนน กล่าวไดว้า่ เป็นปัญหาท่ีส่งผลส าคญัอยา่งยิง่เพราะน าไปสู่การ
สูญเสียชีวิต ทรัพยสิ์น การทุพลภาพ ของผูก่้ออุบติัเหตุ รวมทั้งต่อผูเ้สียหายท่ีไดรั้บผลจากอุบติัเหตุ
ดังกล่าว ดังพบว่า สถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานยนต์ จากข้อมูลของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติบ่งช้ีว่า มีอตัราการเกิดอุบติัเหตุหลายหม่ืนคร้ังในแต่ละปี และมีผูเ้สียชีวิตนบัหม่ืนราย ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเมาแลว้ขบั  นอกจากนั้น มีคนไทยท่ีประสบอุบติัเหตุจราจรเขา้มารักษา
ตวัใน โรงพยาบาลเฉล่ียสูงถึงชัว่โมงละ 6 คน และท่ีแพทยไ์ม่สามารถช่วยชีวิตไวไ้ดเ้ฉล่ียชัว่โมงละ 
2 คน ส่งผลให้ภาคประชาสังคมและภาครัฐไดร่้วมมือกนัจนน าไปสู่การจดัตั้งมูลนิธิเมาไม่ขบั และ 
การพฒันาโครงการรณรงค์เมาไม่ขบัขึ้น นับตั้งแต่ พ.ศ.2539 เป็นตน้มา (มูลนิธิเมาไม่ขบั, 2565,
ออนไลน์)  
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นอกจากนั้น ภาครัฐไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมมิให้ผูข้บัขี่ยานยนต์ใน
สภาวะมึนเมาสุรา อาทิ พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 43 หา้ม
มิใหผู้ข้บัขี่รถในขณะเมาสุรา หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสอง
หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ และให้พกัใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี่ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ “ กรณีตรวจวดัจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เวน้แต่ผูข้บัขี่ในกรณี 
ดงัต่อไปน้ี มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ( ก) ผูข้บัขี่ซ่ึงมีอายุต ่ากว่า
ยี่สิบปีบริบูรณ์ ( ข) ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์( ค) ผูข้บัขี่
ซ่ึงมีใบอนุญาตขบัขี่ส าหรับรถประเภทอ่ืนท่ีใช้แทนกันไม่ได้ ( ง) ผู ้ขบัขี่ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ 
หรืออยูร่ะหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี่” เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากสถิติ
ผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนทัว่ประเทศใน พ.ศ.2565 พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
มิถุนายน มีจ านวนผูเ้สียชีวิตกวา่ 7,000 คน มีจ านวนผูบ้าดเจ็บ 385,282 คน (ขอ้มูลจาก มูลนิธิเมาไม่
ขบั, 2565, ออนไลน์) จากสถิติการใชร้ถของจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ส านกังานขนส่งจงัหวดันครราชสีมา, 2560) จ านวนทั้งส้ิน 1,327,115 
คนั แบ่งออกเป็นจ านวนรถยนต์ จ านวน 1,269,710 คนั และรถจกัรยานยนต์ จ านวน 713,299 คนั 
จากขอ้มูลการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัรถยนต์มีผูฝ่้าฝืน 13,564 ราย และมีรายได้ค่าปรับรวม 
3,442,400 บาท  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมา
ไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา จึงมีความส าคญั และก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
น าไปประกอบการก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้ข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ใหค้วามส าคญั
และปฏิบติัตาม นโยบายเมาไม่ขบั  เพื่อความปลอดภยัอย่างแทจ้ริง และด าเนินการให้นโยบาย
ดงักล่าวเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย

เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือมวลชนกบัทศันคติของประชาชนท่ีมี

ต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน

นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษา ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่

ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการด าเนินนโยบายเมา
ไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด   

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ในจงัหวดันครราชสีมา โดย

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อท่ีจะใช้เป็นตวัแทนประชากร เน่ืองจากผูว้ิจยั ไม่สามารถ
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ในจงัหวดันครราชสีมา ดงันั้น ผูวิ้จยัจึง
ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดระดับ
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5% ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ขนาดตวัอย่างส าหรับการวิจยั จะท าการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 385 ตวัอย่าง วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ี
จะเลือกใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น Probability Sampling และแบบ
ความไม่น่าจะเป็น Non Probability Sampling ซ่ึงผูว้ิจัยคาดว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี    
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีในจงัหวดันครราชสีมา  
1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 ไดข้อ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบั

ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา   
1.4.2 ไดข้อ้มูลทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา ส าหรับประมวลเป็นเป็นขอ้เสนอแนวทางการพฒันา  
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1.4.3 ไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ประชาชนปฏิบติัตาม
นโยบายขบัขี่ปลอดภยับนทอ้งถนนในส่วนของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตท่ี์มีต่อการด าเนินนโยบายเมา
ไม่ขบัในจงัหวดันครราชสีมา 

 

1.5 นิยามศัพท์ 
รถจักรยานยนต์  ห รือรถมอเตอร์ไซค์  (Motor-cycle หรือ  Motor-bike) หมาย ถึง 

ยานพาหนะสองลอ้ ท่ีใช้เคร่ืองยนต์หรือมอเตอร์ในการขบัเคล่ือน  ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ ใน
จงัหวดันครราชสีมา 

พฤติกรรมการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์หมายถึง ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครราชสีมา  
ท่ีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามกฎจราจรในการขบัขี่  และจิตส านึกในความปลอดภยัใน
การขบัขี่ มีความพร้อมทางสภาวะดา้นร่างกาย สภาวะดา้นจิตใจ และสภาวะดา้นสติปัญญา 

นโยบาย หมายถึง แนวทางการด าเนินงานขององคก์รภาครัฐและหน่วยงานสนบัสนุนนอก
ภาครัฐท่ีผลกัดนัให้มีการเสนอนโยบายเมาไม่ขบั เพื่อการขบัขี่ปลอดภยับนทอ้งถนนของประชาชน 
ในจงัหวดันครราชสีมาขึ้น 

การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง การน านโยบายเมาไม่ขบั เพื่อการขบัขี่ปลอดภยับนทอ้ง
ถนนของประชาชนไปปฏิบติัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ให้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย
นโยบายขององคก์รภาครัฐและหน่วยงานสนบัสนุนนอกภาครัฐท่ีผลกัดนัใหมี้การเสนอนโยบายเมา
ไม่ขบั  

อิทธิพลของส่ือมวลชน หมายถึง ความร่วมมือของทุกองค์กรและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีท าหน้าท่ี สนบัสนุน ส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์และการรณรงคใ์นเชิงนโยบาย
ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการน านโยบายเมาไม่ขบัเพื่อการขบัขี่ปลอดภยับน
ทอ้งถนนของประชาชนไปปฏิบติัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา หมายถึง ปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายนโยบายของการน านโยบาย
เมาไม่ขับเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติในอ าเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย (1) วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน (2) ทรัพยากรของนโยบาย  (3) 
การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย (4)  ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบติั และ (5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  

(1) วตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีชัดเจน หมายถึง นโยบายต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
รูปธรรมและมีมาตรฐานท่ีชดัเจน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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(2) ทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินนโยบาย เช่น งบประมาณ
หรือส่ิงจูงในอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งมีเพียงพอ 

(3) การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  

(4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง คุณลกัษณะของหน่วยงานท่ี
น านโยบายไปปฏิบติั เช่น จ านวนเจา้หน้าท่ี การควบคุมการบงัคบับญัชา ความอยู่รอดขององคก์ร 
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัผูก้  าหนดนโยบาย 

(5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หมายถึง ความพร้อมของบริบทของ
นโยบาย เช่น การสนับสนุนของมติมหาชนและกลุ่มผลประโยชน์ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของ
นโยบาย โดยเฉพาะการยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และระดบัความเขม้ขน้ของการตอบสนอง เช่น 
การยอมรับหรือปฏิเสธดงักล่าวมีระดบัมากนอ้ยเพียงใด 
 

 
 
 
 



 
 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมาในคร้ังน้ี ผูท้  าการวิจยัไดศึ้กษาและคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การน านโยบายไปปฏิบติั 
2.2 นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลนิธิเมาไม่ขบั 
2.3 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัอ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

 2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
2.6 นิยามศพัทป์ฏิบติัการ 

 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เม่ือมีการก าหนดนโยบายแลว้ จะตอ้งมีการน านโยบายเหล่านั้นไปปฏิบติัให้บงัเกิดผลตาม

เจตนารมณ์ท่ีไดก้ าหนด  ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
Bardach (1980 อ้างถึงใน นพลักษณ์ ธนสรณ์ไชยภัทร , 2554: 7) ได้อธิบายว่าการน า

นโยบายไปปฏิบติัเป็น กระบวนการทางการเมือง และเป็นเกมส์คลา้ยกบัการต่อสู้ โดยใหค้  านิยามว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการของกลยุทธ์ เก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ซ่ึงเป้าหมายน้ีอาจสอดคลอ้งหรือ
ไปกนัไดห้รือไปกนัไม่ไดก้บัเป้าหมายตามอาณติั (Mandate) ของนโยบาย 

Jones (1977: 118) มองว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ปฏิกิริยาระหว่างการก าหนด
จุดหมายและการกระท าท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือจุดหมายนั้น 

Meter and Horn (1975 อา้งถึงใน นพลกัษณ์ ธนสรณ์ไชยภทัร, 2554: 7) อธิบายว่า การน า
นโยบายไปปฏิบติั หมายถึง การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยมุ่งหมายท่ีจะสร้างความส าเร็จตามวตัถุประสงค์จากการตดัสินใจในการด าเนินนโยบายท่ีได้
ก าหนดไวก่้อนหนา้นั้นแลว้ดว้ยการท าใหเ้ป็นรูปธรรม 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551 อา้งถึงใน บพิธ รัตนบุรี, 2552: 9) อธิบายวา่ การน านโยบายไป
ปฏิบติั ก็คือ กระบวนการ หลกัการท่ีกฎหมายผา่นสภา หรือนโยบายไดรั้บการอนุมติั เป็นกิจกรรม
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ของการน านโยบายท่ีอยูใ่นรูปของกฎหมาย นโยบายระเบียบ ค าสั่งหรือรูปแบบอ่ืน ๆไปปฏิบติั ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อรูปนโยบายและผลลพัธ์ 

นพลกัษณ์ ธนสรณ์ไชยภทัร (2554: 8) สรุปวา่ การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง การแปลง
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายให้เป็นแนวทาง หรือแผนงาน หรือโครงการในรูปของ
กิจกรรมใหเ้ป็นรูปธรรมประกอบดว้ย การจดัหา ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินการใหส้ าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงค ์การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด การออกแบบองคก์ารและ
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการท่ีก าหนดไว้ อีกทั้ งยงัระบุถึง
ความส าคญัของการน านโยบายไปปฏิบติัวา่ ประกอบดว้ย 

(1) ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออ้มต่อผูต้ดัสินใจนโยบาย กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 

(2) การน านโยบายไปปฏิบติัมุ่งเนน้ ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร เน่ืองมาจากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

(3) ความกา้วหนา้ในการพฒันาประเทศ ขึ้นอยูก่บัความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั 
(4) การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ทั้งน้ี ขั้นตอนในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั พิจารณาจากขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ขั้นผลผลิตนโยบาย (การตดัสินใจ) เก่ียวกบัหน่วยงานท่ีจะน า นโยบายไปปฏิบติั 
(2) ขั้นการปฏิบติัตามของกลุ่มเป้าหมายตามการตดัสินใจนโยบาย 
(3) ขั้นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตดัสินใจของหน่วยปฏิบติั 
(4) ขั้นการรับรู้ผลกระทบของผูต้ดัสินใจ 
(5) ขั้นการประเมินผลของระบบการเมืองเก่ียวกบักฎหมายเพื่อการปรับปรุง 
 
ตัวแบบที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษานโยบายท่ีถูกน าไปปฏิบติันั้น เม่ือพิจารณางานวิชาการของ สมบติั ธ ารงธญัวงศ์ 

(2551) และ วรเดช จันทรศร  (2548) ซ่ึงได้รวบรวมตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติจาก
นกัวิชาการต่างๆ โดยมีตวัแบบท่ีส าคญั อาทิ 

 
(1) ตวัแบบท่ียดึหลกัเหตุผล  
ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผลนั้นให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการวางแผน และการ

ควบคุมการด าเนินงานตามนโยบาย ในการน านโยบายไปปฏิบติั หน่วยงานท่ีมีบทบาท หนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามความมุ่งหมายของนโยบายท่ีก าหนดไว้ จะต้องน า
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ทรัพยากรทางการบริหารมาด าเนินงานโดยเนน้วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั ดงันั้น ผูน้ านโยบายไปปฏิบติั
จึงตอ้งเขา้ใจความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีชัดเจน เพื่อน าไปก าหนดภารกิจและ
มอบหมายงานให้แก่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการ ทั้ งน้ีต้องก าหนดมาตรฐานให้แก่
ผูป้ฏิบติังาน มีระบบวดัผลการปฏิบติังาน และระบบการให้คุณใหโ้ทษท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม
ระบบการวางแผนงานและการควบคุมผลงานท่ีดีน้ี มีความส าคญัต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

(2) ตวัแบบทางดา้นการจดัการ 
ตวัแบบทางดา้นการจดัการนั้นให้ความส าคญักบัสมรรถนะขององค์การท่ีรับผิดชอบใน

การน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงสมรรถนะขององคก์ารเก่ียวขอ้งกบั 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ประการแรก โครงสร้างขององคก์ารท่ีเหมาะสมกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงาน

ตามวตัถุประสงคข์องนโยบาย  
ประการท่ีสอง ภายในองคก์ารตอ้งประกอบดว้ยบุคลากรซ่ึงมีความรู้ความสามารถในดา้น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ และ/หรือดา้นเทคนิคอยา่งเพียงพอ 
ประการต่อมา งบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายตอ้งได้รับการสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 
ประการท่ีส่ี องคก์ารยงัตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ประการสุดทา้ย สถานท่ีท่ีใชด้ าเนินงานตอ้งเอ้ือต่อการด าเนินงานตามนโยบาย 

 (3) ตวัแบบทางดา้นการเมือง 
ตวัแบบทางดา้นการเมือง ตั้งอยู่บนฐานคติท่ีเห็นว่า ผลการน านโยบายไปปฏิบติัขึ้นอยู่กบั

ความสามารถในการเจรจาต่อรองของผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้นๆ ในฐานะผูมี้ส่วนไดแ้ละผูมี้
ส่วนเสียประโยชน์จากการจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่า (เช่น งบประมาณ ทรัพยากร) ให้แก่สังคมโดยฝ่าย
การเมือง ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบติั บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ 
สถานะ อ านาจและทรัพยากรของหน่วยงาน ความสามารถในการต่อรองของผูซ่ึ้งเป็นตวัแทนของ
หน่วยงาน ความสัมพนัธ์ของผูซ่ึ้งเป็นตวัแทนของหน่วยงาน ในลกัษณะของการสนับสนุนจาก
ปัจจยัภายนอกหน่วยงาน ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน นกัการเมือง หัวหนา้หน่วยงานอ่ืนๆ กลุ่มอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน์ และบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย 
 (4) ตวัแบบกระบวนการ 

ตวัแบบกระบวนการ เป็นการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัในมิติของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบติัมีหลายวิธีการ และแต่ละวิธีการอาจเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ เพื่อวตัถุประสงค์
ประการใดประการหน่ึง การศึกษากระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติัส่วนใหญ่ช่วยสร้างความ
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เขา้ใจบางส่วน โดยมกัใช้วิธีการนิยามแนวความคิดของกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติั ท่ี
เช่ือมแนวความคิดกบักิจกรรมของนโยบายเขา้ดว้ยกนั ประกอบกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า
นโยบายไปปฏิบติัมีความซบัซอ้น เทคนิคการค านวณความน่าจะเป็นท่ีใชค้าดคะเนผลของนโยบาย 
และเทคนิคท่ีใช้ในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน ก็ไม่สามารถสร้างความเขา้ใจกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบติัในลกัษณะภาพรวม เพราะยงัไม่มีกรอบทัว่ไปท่ีจะสามารถพรรณนา และอธิบาย
กระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบติัทั้งกระบวนการไดช้ดัเจน การน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานบางตวัท่ีมีความส าคญัมาใชใ้นการศึกษา ท าให้มุมมองของการศึกษาขาดความสมบูรณ์ 
และไม่สามารถสร้างมุมมองแบบภาพรวม จากขอ้จ ากดัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ Alexander (1985 อา้งถึง
ใน วรเดช จนัทรศร. 2540) ไดเ้สนอตวัแบบกระบวนการ เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนตวัแบบให้
สอดคลอ้งกบัแต่ละสถานการณ์ ตวัแบบน้ีสามารถสะทอ้นความหลากหลายของบริบทของนโยบาย
ระดับต่างๆ ของการปฏิบติังานตามนโยบาย ปัจจยัต่างๆ ในขั้นตอนของการก่อตวัของนโยบาย 
รวมทั้งการก าหนดนโยบายท่ีมีผลต่อเน่ืองถึงตวันโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ์ แผนงาน/โครงการใน
ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติั โดยพิจารณาจาก 

ประการแรก ปัจจยักระตุน้ หมายถึง การตระหนักหรือรับรู้ในปัญหาท่ีเพิ่งเกิดใหม่หรือ
ปัญหาของนโยบายท่ีก าลงัด าเนินงานอยู่ การวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการระบุวตัถุประสงค์ของ
นโยบายท่ีตอ้งการยกร่าง หรือตอ้งการปรับเปล่ียนวตัถุประสงคเ์ดิมของนโยบายท่ีก าลงัด าเนินงาน 

ประการท่ีสอง การนิยามวตัถุประสงค์ของนโยบายหน่ึงๆ ท่ีตอ้งการยกร่างแลว้ จะมีการ
ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นๆ  

ประการท่ีสาม แผนงาน คือ ชุดของกิจกรรม/การกระท า ทรัพยากร สถานท่ีด าเนินงาน เพื่อ
ด าเนินการกบัประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น 

ประการท่ีส่ี การปฏิบติั คือ กลุ่มของกิจกรรมเพื่อด าเนินงานให้วตัถุประสงค์ของแผนงาน
ประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว ้
 ทั้งน้ีขั้นตอนต่างๆ ในตวัแบบกระบวนการ ไดรั้บผลกระทบจากลกัษณะบางประการของ
ชั้นตอนท่ีกล่าวมาแลว้ แต่ละขั้นตอนไม่ไดเ้สร็จส้ินเฉพาะในขั้นตอนนั้นๆ และอาจถูกคัน่ดว้ยปัจจยั
ต่างๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายเทคนิคหน่ึงอาจน ามาใช้ในขั้นตอนของกระบวนการ
นโยบายมากกว่า 1 ขั้นตอน ไดแ้ก่ เทคนิคเดลฟี เป็นตน้ ความซับซ้อนของปัจจยัต่างๆ ย่อมมีผลต่อ
กระบวนการนโยบายโดยรวม แต่ตวัแบบกระบวนการช่วยแสดงให้เห็นความต่อเน่ืองเช่ือมโยงของ
ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตามล าดบั ในแต่ละจุดเช่ือมโยงระหว่างขั้นตอนอาจมีการพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นไปได้ในทุกจุดเช่ือมโยงในกระบวนการ นอกเหนือจากน้ีย ังใช้วิเคราะห์
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ปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนในระบวนการก าหนดนโยบาย จุดเช่ือมโยงของแต่ละขั้นตอนและผลยอ้ม
กลบัท่ีเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ 

จากตวัแบบทั้งหมดข้างตน้ สรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงานมี
ดว้ยกนั 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย 

(1) วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน หมายถึง นโยบายตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐานท่ีชดัเจน 

(2) ทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งใช้ในการด าเนินนโยบาย เช่น งบประมาณ
หรือส่ิงจูงในอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งมีเพียงพอ 

(3) การส่ือสารระหวา่งองคก์รและการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  

(4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง คุณลกัษณะของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบติั เช่น จ านวนเจ้าหน้าท่ี การควบคุมการบงัคบับญัชา ความอยู่รอดขององค์กร 
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัผูก้  าหนดนโยบาย 

(5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หมายถึง ความพร้อมของบริบทของนโยบาย 
เช่น การสนับสนุนของมติมหาชนและกลุ่มผลประโยชน์ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของนโยบาย  
โดยเฉพาะการยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และระดับความเขม้ขน้ของการตอบสนอง เช่น การ
ยอมรับหรือปฏิเสธดงักล่าวมีระดบัมากนอ้ยเพียงใด 

 
ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจยัก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติันั้น ศุภชยั ยาวะ

ประภาษ (2545: 101) พบว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีก าหนดความส าเร็จหรือลม้เหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบติัปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

(1) ลกัษณะของนโยบายนั้นๆ  
(2) วตัถุประสงคข์องนโยบาย  
(3) ความเป็นไปไดท้างการเมือง  
(4) ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลย ี 
(5) ความพอเพียงของทรัพยากร  
(6) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั  
(7) ทศันคติของผูท่ี้น านโยบายไปปฏิบติั  
(8) กลไกภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
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ปัจจยัทั้งหมดขา้งตน้ต่างมีความเก่ียวขอ้งต่อกนัและกนั กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องนโยบาย
ต้องมีความชัดเจนสะท้อนถึงความต้องการท่ีแท้จริงของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนส่วนเสียจาก
นโยบาย ทั้งน้ีลกัษณะของนโยบายแต่ละประเภทย่อมมีวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนัไปพร้อมๆ กบัระดบั
ความเป็นไปไดใ้นทางการเมืองต่อการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่และตอ้งการความเร่งด่วนในการแกไ้ขย่อมท่ีทุกฝ่ายจะเห็นพอ้งต่อการแปลงหรือน า
นโยบายนั้นๆ ไปสู่การปฏิบติัไดง้่าย และหากมีความพร้อมทางดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการน า
นโยบายไปปฏิบติั ทศันคติท่ีดีของผูป้ฏิบติั และรวมถึงกลไกความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก ย่อมมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเก้ือหนุนให้นโยบายท่ีถูกก าหนดขึ้นแลว้
สามารถบรรลุผลจริงในทางปฏิบติัได ้

ขณะท่ี กลา้ ทองขาว (2548 อา้งถึงใน บพิธ รัตนบุรี, 2552: 19) ไดศึ้กษากระบวนการน า
นโยบายและแผนไปปฏิบัติมีตัวแปรหลากหลายท่ีส่งผลให้นโยบายท่ีน าไปปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลว ซ่ึงมีทั้งตวัแปรทางการเมืองและตวัแปรทางการบริหาร ตวัแปรต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะแสดงอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัมากน้อยแตกต่าง
กนั บางตวัแปรมีอิทธิพลโดยตรงบางตวัแปรอาจมีอิทธิพลโดยออ้ม และตวัแปรต่าง ๆ ดงักล่าวมี
การรวมกนัเป็นกลุ่มหรือชุดดงัน้ี 

(1) ชุดตวัแปรดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
(2) ชุดตวัแปรก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน 
(3) ชุดตวัแปรสมรรถนะขององคก์รท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
(4) ชุดตวัแปรมาตรการสนบัสนุนจากส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 
(5) ชุดตวัแปรมาตรการก ากบั ตรวจสอบประเมินผล และการกระตุน้เสริมแรง 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสาเหตุทั้ง 5 ประการ ท่ีมีอิทธิพลหรือตวัแปรตามท่ี

เป็นผลของการน านโยบายไปปฏิบติั พบว่าตวัแปรดา้นความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของนโยบาย เป็นตวัแปรท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบติั คลา้ย
กบัตวัแปรดา้นการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานและตวัแปรการสนับสนุนจากส่วนกลาง
และทอ้งถ่ินและความผูกพนั ส่วนตวัแปรสมรรถนะขององคก์รท่ีน านโยบายไปปฏิบติัและตวัแปร
มาตรการก ากบัตรวจสอบประเมินผล และกระตุน้เสริมแรง มีความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบติัโดยตรง 
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2.2 นโยบายรัฐบาลที่เกีย่วข้องกบัมูลนิธิเมาไม่ขับ 

เม่ือพิจารณาระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2564  มี
สาระส าคญัประกอบดว้ย 

1. ระเบียบน้ี ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป โดยใหย้กเลิกระเบียบฉบบั
เก่าทั้งหมด คือ ยกเลิก ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2538 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2550) 

2. ก าหนดความหมายค าว่า "อุบติัภยั" หมายความว่า ภยัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุเน่ืองจากการ
ท างาน หรือจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในเคหสถานหรือในท่ีสาธารณะ หรือจากอุบัติเหตุเน่ืองจาก
การจราจรทางน ้า ทางอากาศ หรือทางบก แต่ไม่หมายความรวมถึงอุบติัเหตุทางถนน 

3. ใหมี้ คณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ หรือ กปอ. มีหนา้ท่ีและอ านาจดงัน้ี 
    1) เสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัภยัต่อคณะรัฐมนตรี 
    2) เสนอแนะแนวทางปฏิบติั และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐซ่ึงรับนโยบาย

ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว้ไปด าเนินการ 
    3) จดัท าขอ้เสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ 

และปัญหาขอ้ขดัขอ้งต่างๆ เก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัภยัเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
    4) เสนอความเห็นและขอ้สังเกตต่อนายกรัฐมนตรีเก่ียวกบัการให้มีกฎหมาย หรือแกไ้ข

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัภยั 
    5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางเก่ียวกบัการ

ป้องกนัอุบติัภยั 
    6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา ให้ค  าปรึกษา และปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ี 

กปอ. มอบหมาย 
    7) ปฏิบัติการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

นายกรัฐมนตรี 
    8) แต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างใดอย่าง

หน่ึงตามท่ี กปอ. มอบหมาย 
4. องคป์ระกอบของ กปอ. ประกอบดว้ย 
    1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
    2) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ 
    3) กรรมการโดยต าแหน่ง ดงัน้ี 
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         3.1) ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
         3.2) ปลดักระทรวงกลาโหม 
         3.3) ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
         3.4) ปลดักระทรวงคมนาคม 
         3.5) ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         3.6) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
         3.7) ปลดักระทรวงมหาดไทย 
         3.8) ปลดักระทรวงแรงงาน 
         3.9) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
         3.10) ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
         3.11) ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
         3.12) อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
         3.13) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
         3.14) ผูอ้  านวยการส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
         3.15) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
    4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งจากผูมี้ประสบการณ์หรือมี

ผลงานดา้นการป้องกนัอุบติัภยั จ านวนไม่เกิน 4 คน 
    5) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้

แต่งตั้งขา้ราชการในกรมไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
5. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือ ปภ. ท าหนา้ท่ี ส านกังานเลขานุการของ กปอ. 

โดยมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
    1) เป็นหน่วยงานกลางดา้นการเสนอแนะแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัอุบติัภยั รวมทั้ง

การประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานปฏิบติัทั้งภาครัฐและเอกชน 
แลว้รายงานต่อ กปอ. 

    2) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการ และเผยแพร่งานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
อุบติัภยั และสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม การประชุม หรือสัมมนาเก่ียวกบัการป้องกนั
อุบติัภยั 

    3) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลและสถิติเก่ียวกบัอุบติัภยั 
    4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติภัยของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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    5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ี กปอ. มอบหมาย 
6. ผูรั้กษาการตามระเบียบน้ีคือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งน้ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ (2554) นโยบายการจดัการอุบติัเหตุ

แห่งชาติ  นบัเป็นกา้วส าคญัของการจดัระบบป้องกนัระงบัช่วยเหลือและกูภ้ยั อนัเกิดจากอุบติัเหตุ 
เป็นท่ีพึงปรารถนาของคนไทยในอนาคต ซ่ึงนโยบายการจัดการอุบัติภัยแห่งชาติน้ี มุ่งเน้นให้
ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่การด าเนินการดา้นการวางแผนการปฏิบติั 
และการติดตามผล มีการปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยรัฐ ให้เกิดความคล่องตัว การ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การปรับปรุงระบบการวางแผน การป้องกนั การเตรียมพร้อม การ
สารสนเทศ และการศึกษาอบรม เพื่อใหส้ามารถป้องกนัอุบติัภยั เม่ือยงัไม่เกิดขึ้น และระงบัเหตุ เม่ือ
เกิดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของนโยบายการจดัการอุบติัภยัแห่งชาติ 
1. เพื่อเป็นนโยบายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการน าไปจดัท า

แผนงาน และปฏิบติัการ 
2. เพื่อใหก้ารด าเนินงานป้องกนัและระงบัอุบติัภยัของชาติเป็นเอกภาพ และมี ประสิทธิภาพ  
3. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจดัการดา้นการป้องกนั และระงบัอุบติัภยั ให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น  
4. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานพฒันาการ

ป้องกนัและระงบัอุบติัภยั  
 เป้าหมาย  

การก าหนดเป้าหมาย เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการพฒันา และการเปล่ียนแปลงท่ีไดเ้กิดขึ้น 
ตามขอ้ก าหนดในนโยบายจดัการดา้นอุบติัภยัแห่งชาติ ดงัน้ี  

1. พฒันาระบบการวางแผน การป้องกนั การเตรียมความพร้อม และการปฏิบติังานกูภ้ยัของ
หน่วยงานทุกระดบั ให้มีความสอดประสานเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนัอย่างเป็นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

2. เตรียมพร้อมทั้งในการป้องกัน การระงับกู้ภัย และการช่วยเหลือทางการแพทย์ แก่
ผูป้ระสบภยั ให้มีการประสานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั และ
ระงบัอุบติัภยัอยา่งใกลชิ้ด ทั้งก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยัและภายหลงัท่ีภยัผา่นพน้ไปแลว้  

3. พฒันาระบบการบริหารและจดัการ ด้านขอ้มูล ข่าวสารและสารสนเทศ ให้สามารถ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได้ 
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4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลอุบติัภยั ให้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ ประชาชนและสาธารณะ 
อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ทั้ งสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
จดัระบบป้องกนัอุบติัภยัในบริเวณอาคาร และสถานประกอบการของตน  

5. พฒันาและปรับปรุงองค์กรของรัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกัน และระงบัอุบติัภยัให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในดา้นการป้องกนั และระงบัอุบติัภยั ซ่ึง
สามารถประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. พิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการจดัการอุบติัภยั ให้มี
ผลบงัคบัใช ้ตลอดจนพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

7. สร้างและพฒันาชุมชนใหมี้ศกัยภาพ ในการมีส่วนร่วมสู่การปฏิบติัในพื้นท่ี  
8. จดัตั้งหน่วยงานกลาง รับผิดชอบการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนด

แนวทาง และมาตรการในการป้องกนัอุบติัภยั การฝึกอบรมดา้นการจดัการอุบติัภยั ตลอดจนจดัตั้ง 
ศูนยฝึ์กอบรมการบรรเทาสาธารณภยัขึ้นทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  

9. ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีจิตส านึกความปลอดภยัและตระหนกัถึง ความส าคญั
ของการป้องกนัตนเองจากความเส่ียง ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เน่ืองจากอุบติัภยัต่างๆ  

10. จัดระบบบริการสังคมด้านต่างๆ ท่ีจ า เป็นต่อการป้องกัน และเตรียมพร้อมเม่ือเกิด 
อุบติัภยั เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจของประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาการจัดการอุบัติภัยแห่งชาติ  
1. การพฒันาดา้นการจดัการประกอบดว้ย การปรับเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานกลาง

ในการแปลงแผนการป้องกนั และระงบัอุบติัภยัไปสู่การปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น หน่วยงานก ากบั
นโยบาย แผนงาน และการประสานนโยบายและแผน และหน่วยงานวางแผนการเตรียม ความพร้อม 
การปฏิบติังานกูภ้ยั และการประสานการปฏิบติัการ การปรับกระบวนการบริหาร จดัการไปสู่การ
ปฏิบติัโดยการแปลงแผนสู่การปฏิบติัดว้ยระบบการจดัการพื้นท่ี กบัภารกิจของ หน่วยงานและการ
มีส่วนร่วม การเช่ือมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน การกระจายอ านาจในระบบกลไก
การบริหารของรัฐ การประสานงานปรับปรุงขอ้ก าหนดกฎหมายเก่ียวกบั การจดัการอุบติัภยั การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และการพฒันาระบบการติดตามผลและประเมินผลการจดัท า
ระบบฐานขอ้มูลการสร้างดชันีช้ีวดั การพฒันาดชันีช้ีวดั การมส่วนร่วมและการเผยแพร่ 

2. การพฒันาดา้นการเตรียมความพร้อม การวางแผนและการปฏิบติัการกูภ้ยั  ประกอบดว้ย 
การพฒันาระบบการวางแผน โดยเน้นก าหนดมาตรการดา้นการป้องกนั เพื่อลด ผลกระทบท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้น กระบวนการวางแผน 
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และการจดัท าโครงการพฒันาต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการระงบั ช่วยเหลือ และกูภ้ยั การ
ก าหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภยั และการพฒันาระบบสารสนเทศ  

3. การพฒันาด้านการศึกษาและฝึกอบรม ประกอบด้วย การพฒันาระบบการศึกษา เพื่อ  
สนบัสนุนการจดัการอุบติัภยัการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ดา้นบริการอุบติัภยัและการบริหารจดัการ 
โครงสร้างองคก์รและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  
  

แนวทางการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  
การด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามเป้าหมายทั้งสามดา้น ตอ้งอาศยัแนวทางการ

จดัการแบบเครือข่ายเป็นหลกั ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการอุบติัภยัเป็นงานท่ีมีความกวา้งขวาง ตอ้งมี
หน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรเอกชน องค์กรประชาชน รวมทั้งชุมชน ประชาชนโดยทัว่ไป เขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผล ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ประสานงาน ทั้งในด้านการวางแผน การประสานแผน การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ  
รวมทั้งมีการปรับแผนเป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เพื่อให้การปฏิบติัการป้องกันและ 
การด าเนินการแกไ้ขอุบติัภยั เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ  

จากแนวทางและนโยบายดงักล่าวจะเห็นว่า  การบริหารจดัการด้านการป้องกันอุบติัเหตุ 
และอุบติัภยั นอกจากตอ้งมีความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายแลว้ การเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัขอ้มูล  
สารสนเทศ และการศึกษาและวิเคราะห์สภาพของผูม้ารับบริการของแต่ละหน่วยงาน มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ในการน ามาใช้ เพื่อการวางแผนงาน จดักิจกรรม รณรงค์และน ามาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน
การศึกษาวิจยัเชิงลึก หรือใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 

การจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ  
กระทรวงสาธารณสุข (2544: 12)  กลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ มีรายละเอียดดงัน้ี  
1. การจดักลุ่มปัจจยัด้านผูข้บัขี่ ท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ผูข้บัขี่ คือ ผูท่ี้เป็นตวัการเกิด

อุบติัเหตุโดยตรง เพราะผูข้บัขี่เป็นคนบงัคบั และควบคุมยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง 
การบงัคบัรถเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุ และการบงัคบัรถท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบติัเหตุ โดย
จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นผูข้บัขี่ ท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ พบว่า มีตวัแปรท่ีมีผลต่อระดบั  ความ
รุนแรงของอุบติัเหตุทั้งหมด 6 ตวัแปร ดงัต่อไปน้ี คือ  

1.1 การด่ืมของมึนเมาหรือการใชส้ารเสพติด คือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาจากการด่ืม
ของมึนเมาประเภทต่างๆ เช่น การด่ืมสุรา เบียร์ และไวน์ หรือการใช้สารเสพติด เช่น ยา  กล่อม
ประสาท (ยาบา้) ท่ีออกฤทธ์ิขา้งเคียง ท าให้เกิดอาการมึนเมา ซ่ึงจะท าให้ผูข้บัขี่มีความเส่ียงต่อการ
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เกิดอุบติัเหตุสูงกวา่ผูข้บัขี่ ท่ีไม่มึนเมา เพราะจะท าใหป้ระสาทการรับรู้ และการตดัสินใจชา้ลง ซ่ึงมี
ผลท าใหก้ารควบคุมการขบัรถลดประสิทธิภาพลง  

1.2 พฤติกรรมการใช้รถใชถ้นน และการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร คือ ผูข้บัขี่  ยานพาหนะมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ กล่าวคือ ขบัขี่ยานพาหนะดว้ยความเร็วสูง หรือมี การควบคุมรถ
ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเบรกการเล้ียวการใช้สัญญาณไฟ การแซง การใช้ความเร็ว การขบัรถผิด
ช่องทาง และการเล้ียวกลบัรถ เป็นตน้ รวมถึงไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรเก่ียวกบัสัญญาณ ไฟจราจร 
ป้ายจราจร เคร่ืองหมายจราจร กฎจราจร และการใชส้ัญญาณไฟของยานพาหนะ ท าใหมี้ ความเส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุสูงกว่าผู ้ขบัขี่ท่ีปฏิบติัตามกฎจราจร เน่ืองจากผูข้บัขี่ อาจจะบงัคบัรถ  ไปใน
ทิศทางหรือต าแหน่งท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง้่าย เช่น การฝ่าไฟแดง การเล้ียวกลบัรถในบริเวณ ห้าม
เล้ียว และการขบัรถยอ้นศร เป็นตน้ พฤติกรรมการขบัรถท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหมี้ความเส่ียงต่อการ
เกิดอุบติัเหตุสูงกวา่ผูท่ี้ขบัขี่ดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากผูข้บัขี่ อาจจะบงัคบัรถไปในทิศทาง หรือ
ต าแหน่งท่ีเกิดอุบติัเหตุไดง้่าย  

1.3 สภาวะด้านร่างกาย คือ ผูท่ี้ขับขี่ยานพาหนะขณะร่างกายขาดความพร้อมในการ  
ควบคุมดูแล เน่ืองจากร่างกายอ่อนเพลีย จากการขบัรถเป็นเวลานาน และการพกัผอ่นไม่เพียงพอ ท า 
ให้ผูข้บัขี่มีโอกาสหลบัใน หรือการตดัสินใจของผูข้บัขี่ชา้ลง ท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
มากกว่าผูข้บัขี่ท่ีมีสภาวะร่างกายปกติ หรือในอีกอย่างหน่ึงคือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะท่ีมีโรคประจ าตวั 
เช่น โรคไต โรคปอด และโรคลมชกั ก็จะมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าผูข้บัขี่ ท่ีมีสภาวะ  
ร่างกายปกติ เม่ือก าเริบขึ้นมาในขณะขบัขี่ยานพาหนะ หรืออีกกรณีหน่ึง คือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะมี 
ความผิดปกติทางร่างกายดา้นต่างๆ เช่น ระบบการไดย้นิบกพร่อง และความผิดปกติทางสายตา ก็จะ
ท าให้มีความเส่ียต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าผูข้บัขี่ท่ีมีภาวะร่างกายปกติ เน่ืองจากผูข้บัขี่ อาจไม่
สามารถประเมินสถานการณ์ขณะขบัขี่ยานพาหนะไดไ้ม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากความผิดปกติ ทางร่างกาย 

1.4 สภาวะดา้นจิตใจ คือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะ มีสภาวะทางจิตใจท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
เช่น ชอบการต่อสู้แข่งขนั ชอบความกา้วร้าว ความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง มีความเครียด ขาดความยบัย ั้ง
ชั่งใจ และมีความผิดปกติทางจิต ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุได้มากกว่า  ผูข้ ับขี่ท่ีมี
สภาวะด้านจิตใจท่ีปกติ เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีมีแนวโน้ม ท่ีจะขับขี่ยานพาหนะด้วย  ความ
ประมาทเลินเล่อ  

1.5 สภาวะด้านสติปัญญา คือ ผูข้ ับขี่ยานพาหนะท่ีมีปัญหาด้านประสาทการรับรู้ ซ่ึง  
ประกอบดว้ยการมองเห็น การไดย้ิน และการประเมินความเส่ียงขณะขบัรถต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ปัญหาดงักล่าว จะท าให้ผูข้บัขี่ เกิดความผิดพลาดในการควบคุมการขบัขี่รถ ท าให้เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุไดม้ากกว่าผูมี้ประสาทการรับรู้ท่ีดี สาเหตุดงักล่าวเป็นผลมาจากปัจจยัส าคญัดงัน้ี ผูข้บัขี่ 
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ขบัรถขณะมึนเมา ลกัษณะทางกายภาพของถนนท่ีไม่ดีมีส่ิงบดบงัสายตา เช่น บริเวณทางโคง้ มี
ส่ิงก่อสร้างหรือตน้ไมบ้ดบงัการมองเห็น ท าให้มองไม่เห็นรถท่ีว่ิงสวนมา ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุ เป็นอย่างมาก ถนนท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอท่ีท าให้มีปัญหาต่อการมองเห็นของผู ้
ขบัขี่ การสวมหมวกนิภยัท่ีไม่มีคุณภาพของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ท าใหก้ารมองเห็นและไดย้นิท่ีไม่
ดีพอ จึงมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุเป็นอยา่งมาก 

1.6 ลกัษณะนิสัยและทศันคติ คือ ผูข้บัขี่ยานพาหนะมีพื้นฐานมาจากกลุ่มคนท่ีมี ค่านิยม 
และทศันคติท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัขี่รถ เช่น ค่านิยมชอบเส่ียงภยั ค่านิยมของ  การ
แข่งขนั และค่านิยมของท่ีชอบใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา เพื่อตอบสนองความกลวัของตนเอง 
ผูข้บัขี่ท่ีมีค่านิยมดงักล่าวจะมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุในขณะขบัขี่มาก เพราะพฤติกรรมดงักล่าว  จะมี
ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง  

2. การจดักลุ่มปัจจยัดา้นพาหนะท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุยานพาหนะ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส าคญั ท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุโดยเฉพาะยานพาหนะท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความ
ปลอดภัยท่ีดีและเพียงพอ และยานพาหนะท่ีมีสภาพช า รุดบกพร่องขาดการตรวจสอบ และ 
บ ารุงรักษาท่ีดีก่อนใชง้าน ตวัแปรเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุไดท้ั้งนั้น ตวัแปรท่ีมีผลต่อ 
การเกิดอุบติัเหตุ มีกล่าวไว ้4 ตวัแปร ดงัน้ี   

2.1 อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั คือ อุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนั หรือลดความรุนแรงใน ขณะเกิด
อุบติัเหตุลง เพื่อความปลอดภยัของผูข้บัขี่ และผูโ้ดยสารท่ีอยูภ่ายในยานพาหนะ ดงันั้น ยานพาหนะ
ท่ีไดม้าตรฐาน ควรมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ เช่น หมวกนิรภยั เขม็ขดั นิรภยั ถุงลม
นิรภยั และเก้าอ้ีนิรภยัส าหรับเด็ก เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัรถท่ีผลิตใหม่มกัมีอุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภยัอย่างครบครัน แต่ในกรณีของรถรุ่นเก่า อาจมีอุปกรณ์ความปลอดภยัเพียงบางประเภท ซ่ึง
จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช้ีใหเ้ห็นวา่อุปกรณ์เหล่าน้ี สามารถช่วยลด
หรือป้องกนัอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุได ้โดยอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัท่ีควรจะมี ไดแ้ก่ 

2.1.1 หมวกนิรภยั ท าหนา้ท่ี 2 อยา่งคือ ป้องกนัแรงกดดนัท่ีเกิดจากความเร็ว 
หน้าท่ีประการท่ีสอง คือ ป้องกันกะโหลกศีรษะ จากผลการศึกษาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอุบติัเหตุ
จราจร และการใชห้มวกนิรภยั โดยงานวิจยัของ TDRI พบว่า การสวมหมวกนิรภยัจะช่วยลดอตัรา
การบาดเจ็บท่ีศีรษะและอตัราการตายลงได ้อย่างมีนัยส าคญั ร้อยละ 40 ในประเทศไทย กฎหมาย
บงัคบัใหผู้ข้บัขี่ เลือกหมวกนิรภยัได ้3 แบบ คือ หมวกนิรภยัแบบเปิดเตม็หนา้ หมวกนิรภยั แบบปิด
เตม็ใบ และหมวกนิรภยัแบบคร่ึงใบ  

2.1.2 เข็มขดันิรภยั จากผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า หลงัการออก
กฎหมาย ให้ใชเ้ข็มขดันิรภยักนัอย่างจริงจงั ผูบ้าดเจ็บท่ีไม่คาดเข็มขดันิรภยั จะตอ้งรักษาตวัอยู่ใน
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โรงพยาบาล สูงกว่าผูท่ี้คาดเข็มขดันิรภยัถึง 2 เท่า และสถิติอุบติัเหตุในสหราชอาณาจกัร ภายหลงั
การออกกฎหมายบงัคบัใชเ้ขม็ขดันิรภยั พบวา่ อุบติัเหตุของการบาดเจ็บต่อใบหนา้ลดลง จากร้อยละ
20.90 ลงเหลือร้อยละ 5.90  

2.1.3 ถุงลมนิรภยัถึงแมจ้ะมีเข็มขดันิรภยัท่ีออกแบบมาดีท่ีสุด ก็ไม่สามารถ
ปกป้องส่วนศีรษะ และออกจากการบาดเจ็บไดท้ั้งหมด จากการชนทางดา้นหนา้อยา่งรุนแรง โดยถุง
ลมนิรภยั จะช่วยดูดซับพลงังานการกระแทกระหว่างร่างกายส่วนบนของผูโ้ดยสาร และพวงมาลยั
รถอุปกรณ์แผงควบคุม หรือกระจกหนา้  

2.1.4 เกา้อ้ีนิรภยัส าหรับเด็กในสหรัฐอเมริกา ก าหนดมาตรฐานเกา้อ้ีนิรภยั 
ส าหรับเด็กไวว้่า จะตอ้งออกแบบให้ติดตั้งสายรัดนิรภยั ท่ีตกัหรือมีสายรัดล าตวัเหนือเอว ควบคู่กนั 
ดว้ย  

2.2 สภาพอุปกรณ์พื้นฐาน คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของยานพาหนะท่ีพร้อม
ใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น กระจกมองหลงั ไฟหน้า ไฟเบรก ไฟทา้ย ไฟเล้ียว ไฟฉุกเฉิน ยางรถ
ระบบปัดน ้ าฝน ระบบห้ามลอ้ และการห่อหุ้มขณะบรรทุกไม่มิดชิด ท าให้อาจมีวตัถุตกลงบนผิว
จราจร หรืออาจบดบงัการมองเห็นของผูข้บัขี่ ท่ีขบัตามหลงัมา ซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุขึ้นได ้เป็น
ตน้ อุปกรณ์เหล่าน้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท่ียานพาหนะทุกคนพึงจะมีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน 
หากยานพาหนะขาดอุปกรณ์พื้นฐานเหล่าน้ี อาจส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

2.3 การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ คือ ยานพาหนะท่ีมีการดดัแปลง และใชง้านผิด 
ประเภท อาทิเช่น มีการปรับแต่งยานพาหนะให้แปลกไปจากบริษทัผูผ้ลิต จนขาดความปลอดภยั  
เช่น การน ารถจกัรยานยนตม์าใชใ้นการลากจูง การพ่วงรถ การใชไ้ฟสปอร์ตไลทติ์ดแทนไฟรถ การ
น ารถปิกอพั (รถเพื่อการพาณิชย)์ ซ่ึงออกแบบให้ใช้ในวตัถุประสงค์ในการบรรทุกของ แต่กลบั
น ามาใชค้วามเร็วเหมือนรถส่วนบุคคล ซ่ึงรถปิกอพัจะมีความสามารถในการรักษาสมดุลของรถท่ี
ความเร็วต ่ากว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เป็นตน้ การใช้งานในลกัษณะดงักล่าว ส่งผลให้เกิดการลดลง
ของมาตรฐานความปลอดภยัของยานพาหนะ อนัอาจส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

2.4 การบรรทุกท่ีไม่ปลอดภยั หมายถึง ยานพาหนะมีการบรรทุกน ้ าหนักมากเกิน 
บรรทุกสูง หรือยื่นออกมาเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด อนัอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจาก 
ยานพาหนะท่ีมีการบรรทุกน ้ าหนกัมาก อาจสร้างผลต่อสมดุลการทรงตวั รวมถึงความสามารถใน 
การควบคุมรถเสียไป เช่น การเล้ียว การเบรก เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ  

3. การจัดกลุ่มปัจจัยด้านถนน ท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตัวแปรท่ีมีผลต่อการเกิด  
อุบติัเหตุท่ีมีการกล่าวไว ้ถึง 11 ตวัแปร ดงัน้ี  
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3.1 จ านวนช่องทางจราจร คือ จ านวนช่องทางเดินรถท่ีจดัแบ่งส าหรับการเดินรถ 
โดยท าสัญลกัษณ์ดว้ยการตีเส้นแบ่งช่องจราจร และเคร่ืองหมายบนผิวทาง เช่น ลูกศร เป็นตน้  จาก
สถิติอุบัติเหตุจราจรกองวิศวกรรมจราจรกรมทางหลวง พบว่า สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุของ  
รถบรรทุกขนาดใหญ่บนทางหลวง 2 ช่องจราจร เกิดขึ้นมากกวา่บนทางหลวง 4 ช่องจราจร  

3.2 ความกวา้งของผิวจราจร คือ พื้นท่ีของผิวทางท่ียานพาหนะสามารถว่ิงไดอ้ยา่ง 
ปลอดภยั ความกวา้งผิวจราจร ระหวา่ง 3.40-3.70 เมตร เป็นความกวา้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับถนน 
ขนาด 2 ช่องจราจร บริเวณนอกเมือง เน่ืองจากมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุต ่า และมีความสมดุลระหว่าง 
การไหลของการจราจรกับความปลอดภยัต่อการจราจรมากท่ีสุด และถนนท่ีมีผิวจราจรกวา้ง  นอ้ย
กวา่ 3.00 เมตรนั้น มีอิทธิพลท าใหก้ารเกิดอุบติัเหตุจราจรแต่ละคร้ัง มีรถเก่ียวขอ้งมากกวา่หน่ึงคนั  

3.3 แนวกั้นกลางถนน คือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือดา้นความปลอดภยั ท่ีกั้นส าหรับ
ถนนท่ีแบ่งการจราจรเป็นสองทิศทาง ในบริเวณท่ีเป็นจุดอนัตราย เช่น บริเวณทางโคง้ จุดอบัสายตา 
และทางแยก เป็นตน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของรถท่ีแล่นสวนทางกนั เพื่อป้องกนัการชนกัน
ทางดา้นหนา้แบบประสานงา นอกจากน้ียงัช่วยกรองแสงไฟจากรถท่ีว่ิงสวนทางมาไดด้ว้ย 

3.4 ไหล่ทาง คือ พื้นท่ีด้านขา้งของผิวทางท่ีอยู่ด้านนอกทั้งสองขา้ง และยงัมิได้
จดัท าเป็นทางเทา้ ซ่ึงมีผลต่อความปลอดภยัในการจราจรไหล่ทางท่ีมีขนาดกวา้ง 0.00-2.00 เมตร จะ
มีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรสูง ส าหรับไหล่ทางท่ีมีความกวา้งมากกว่า 2.50 เมตร จะมีผลต่อการ
เกิดอุบติัเหตุจราจรเพียงเล็กน้อย หรือในกรณีถนนซ่ึงเป็นทางด่วน จ าเป็นตอ้งจดัให้มีช่องถนน
ฉุกเฉินไว ้ส าหรับยวดยานท่ีเสียหายจนแล่นไม่ได ้การสร้างไหล่ทางควรให้ปลอดภยัจากต้นไม ้
และละส่ิงกีดขวางใหม้ากท่ีสุด  

3.5 อุปกรณ์กั้นขวางทาง คือ อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง เพื่อป้องกนัมิให้รถท่ีเกิดอุบติัเหตุ ว่ิง
ออกนอกถนน โดยทัว่ไปจะติดตั้งไวบ้ริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงอนัตราย เช่น บริเวณทางโคง้ สะพาน และ
จุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุอ่ืนๆ ตวัอย่างของอุปกรณ์กั้นขา้งทางเพื่อความปลอดภยั เช่น ราวกั้น 
เป็นตน้  

3.6 อุปกรณ์ควบคุมจราจร ประกอบดว้ย 
3.6.1 เคร่ืองหมายจราจร คือ เคร่ืองมือบอกขอ้มูลด้านการห้าม การเตือน 

และการแนะน าท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยให้การขบัขี่มีความปลอดภยัมากขึ้น โดย
ลกัษณะของเคร่ืองหมายจราจร จ าเป็นตอ้งเขา้ใจง่าย สังเกตไดช้ดัทั้งกลางวนัและกลางคืน ต าแหน่ง
ของเคร่ืองหมายมีความเหมาะสมต่อผูข้บัขี่ และคนเดินเทา้ ท่ีจะสามารถมองเห็นไดช้ดั ตอ้งมีความ
ชดัเจน ไม่ลบเลือนหายไป ตวัอย่างเคร่ืองหมายจราจร เช่น ทางมา้ลาย เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นแบ่ง
ทิศทางการเดินรถลูกศร และขอ้ความเตือนต่างๆ เป็นตน้  
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3.6.2 ป้ายจราจร คือ เคร่ืองหมายท่ีช่วยบอกขอ้มูลดา้นการห้าม การบงัคบั 
การเตือน และการแนะน าท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ชร้ถใชถ้นน เพื่อช่วยให้การขบัขี่มีความปลอดภยั  มาก
ขึ้น โดยลักษณะของป้ายจราจรจ าเป็นต้องเข้าใจง่าย สังเกตได้ชัดเจนทั้งกลางวนัและกลางคืน 
ต าแหน่งของป้ายมีความเหมาะสมต่อผูข้บัขี่และคนเดินเทา้ ท่ีจะสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ตอ้งมี
ความชดัเจน ไม่ลบเลือนหายไป ตวัอยา่งป้ายจราจร เช่น ป้ายหยดุ ป้ายหา้มเล้ียว เป็นตน้  

3.6.3 ระบบสัญญาณไฟจราจร คือ เคร่ืองมือจัดระบบการจราจร ท่ีมี
ความส าคญั โดยเฉพาะ บริเวณทางแยกท่ีมีปริมาณยานพาหนะมากถึงจุดท่ีตอ้งติดตั้งระบบสัญญาณ
ไฟจราจร โดยต าแหน่งการติดตั้งระบบสัญญาณไฟควรให้ผูข้บัขี่และคนเดินเทา้ สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนและตอ้งไม่ถูกบดบงัจากสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ก่ิงไม ้ 

3.7 ส่ิงอ านวยความสะดวกคนเดินเท้า คือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือด้านความ
ปลอดภยัท่ีจดัเตรียมไว ้ส าหรับคนเดินเทา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจราจร เช่น ทางเทา้ ทาง
ขา้ม (สะพานลอย) และสัญญาณไฟคนเดินขา้ม เป็นตน้  

3.8 ลกัษณะทางกายภาพ คือ ลกัษณะการออกแบบทางเรขาคณิตท่ีสมบูรณ์ ถูกตอ้ง 
และเหมาะสมในดา้นความปลอดภยั เช่น ระยะมองการมองเห็นท่ีปลอดภยั การเปล่ียนแนวโคง้ทั้ง 
แนวราบและแนวด่ิง ความลาดชนัของถนน และรัศมีทางโคง้ เป็นตน้ 

3.9 สภาพถนน คือ ความสมบูรณ์ ของถนนมีความเหมาะสมกบัการใชง้านหรือมี  
ขอ้บกพร่อง เช่น ผิวถนนมีความเสียดทานนอ้ย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดและถนนก าลงัซ่อม
บ ารุง เป็นตน้ ขอ้บกพร่องต่างๆ เหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ 

3.10 ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้แสงสว่างแก่ผูข้บัในเวลากลางคืน โดยพิจารณาว่า 
ความสวา่งบนถนนในบริเวณนั้น เพียงพอส าหรับการมองเห็นคนหรือสัตวข์า้มถนน หรือไม่ รวมถึง
ในบริเวณท่ีเป็นจุดอันตรายด้วย ซ่ึงถา้ความสว่างบนถนนเพียงพอ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุลง 
เน่ืองจากผูข้บัขี่จะเปิดไฟสูงนอ้ยลง 

3.11 สภาพพื้นผิวถนน คือ สภาพผิวทางขณะเกิดอุบติัเหตุ เช่น ถนนล่ืน มีโคลน 
ทราย ดิน หรือน ้ามนับนผิวจราจร อนัเป็นผลมาจากทั้งธรรมชาติและจากมนุษย ์ 

4. การจดักลุ่มปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีส าคญั ทีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรบนทอ้งถนน โดยส่วนใหญ่แลว้ จะเกิดจากตวัแปรทาง
ธรรมชาติ เป็นส าคญั เช่น ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี สภาพดินฟ้าอากาศ นอกจากน้ียงั
เกิดจากการกระท าของมนุษยด์ว้ย เช่น การเผาไฟ การปลูกสร้างส่ิงบดบงัสายตา เป็นตน้ โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ตวัแปร ดงัน้ี  
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4.1 อุปสรรคทางธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีบัน่ทอนความสามารถในการขบัขี่ใหล้ดลง ท่ีมี
ผลมาจากอุปสรรคทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก มีหมอกปกคลุม หรือมีฝุ่ นมาก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้น
แลว้แต่ท าใหท้ศันะวิสัยผูข้บัขี่ลดลงทั้งส้ิน และอาจส่งผลใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุได ้ 

4.2 อุปสรรคท่ีเกิดจากการกระท าของคน คือ ส่ิงท่ีบัน่ทอนความสามารถในการขบั
ขี่ให้ลดลง ท่ีมีผลมาจากการกระท าของคน เช่น การเผาขยะหรือหญา้ริมทาง ควนัด าจากท่อไอเสีย 
รถยนต ์การติดตั้งป้ายโฆษณา บดบงัป้ายและสัญญาณไฟจราจร เป็นตน้  

4.3 ส่ิงกีดขวางจราจร คือ วตัถุท่ีล่วงหล่นบนผิวจราจร รถจอดกีดขวางทางจราจร 
(รถเสียและรถท่ีจอดตามขา้งทาง) การปิดถนนเพื่อซ่อมบ ารุงโดยไม่มีป้ายหรือส่ืออ่ืนๆ บอกผูข้บัขี่
อยา่งชดัเจน คนเดินขา้มหรือขี่รถจกัรยานขา้มถนน และสัตวเ์ดินขา้มถนน เป็นตน้  

 
ความสูญเสียท่ีเกดิขึน้จากอุบัติเหตุ 
สาธิต อินตา (2546: 11)  อุบติัเหตุก่อใหเ้กิดการสูญเสียขึ้นไดห้ลายทาง ดงัน้ี  
1. ความสูญเสียทางกาย ในท่ีน้ีหมายถึง ผูป้ระสบอุบติัเหตุ ถึงแก่ชีวิต 
2. ความสูญเสียทางจิตและสังคม เป็นความสูญเสีย ท่ีไม่อาจเห็นไดด้ว้ยตาเรา เพราะเป็น

นามธรรม ขึ้นอยู่กบัความคิด ความรู้สึกของผูป้ระสบอุบติัเหตุ หรือของสังคมนั้นๆ ความสูญเสีย
ทางจิตและสังคมน้ี ไดแ้ก่ ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความเป็นทุกข ์ความหวาดกลวั การเสียขวญั  
การเสียจริต จิตฟ่ันเฟือน การถูกตดัออกจากสังคม และการถูกทอดทิ้งใหโ้ดดเด่ียว เป็นตน้ 

3. ความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจของชาติ ไดมี้การประเมินออกมาเป็นจ านวนเงินหลาย 
พนัลา้นบาท และนอกจากน้ีการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละคร้ัง ท าให้เสียเวลาฟ้องร้องเป็นคดีความ 
เสียเวลาในการท างาน เสียรายได ้รวมทั้งเป็นผลให้การจราจรติดขดัดว้ย ในบางคร้ังสามารถแบ่ง
ความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

3.1 ความสูญเสียโดยตรง ไดแ้ก่ ค่าบริการฉุกเฉิน ค่ารักษาในโรงพยาบาล ค่าดูแล
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บภายหลงัออกจากโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสุภาพ ค่าท าศพ ค่าชดเชยใน
ระหวา่งเจ็บปวด ค่าชดเชยความพิการ ค่าทรัพยสิ์นเสียหาย เหล่าน้ีเป็นตน้ 

3.2 ความสูญเสียทางออ้ม เป็นค่าเสียเวลาของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ในการช่วยผูบ้าดเจ็บ 
และวิเคราะห์สาเหตุการหยุดชะงกัของโรงงานชัว่คราว เพื่อช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้ง
เสียหาย ในระหวา่งเคร่ืองจกัรหยุดท างาน หากมีการตายและมีการพิการเกิดขึ้น ตอ้งค านึงการลงทุน
สูญเปล่า ท่ีไดใ้หก้ารศึกษาอบรม และการอนามยัใหแ้ก่ผูต้าย และผูพ้ิการ การสูญเสียโอกาสของคน
ตายและพิการในการหารายได้ต่อไป รวมทั้งการสูญเสียซ่ึงเกิดจากความเจ็บปวด ความเศร้าโศก
เสียใจของครอบครัวและผูเ้ป็นท่ีรัก ซ่ึงประเมินค่ามิได ้  



 23 

มาตรการป้องกนัอุบัติเหตุจากการจราจร  
วิภาวี เกียรติศิริ  (2542) มีแนวคิดเก่ียวกับมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุจาก

การจราจรนั้นมีหลกั 3 ประการ  คือ  
1. แนวทางการแก้ไขด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่  การปรับปรุงด้านสภาพ 

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั โดยการปรับปรุงทางดา้นวิศวกรรมความปลอดภยั วิศวกรรมจราจร 
และวิศวกรรมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรการแกไ้ขป้ายจราจร การสร้าง 
ถนน และรถยนต์ท่ีมีมาตรฐานมีการใช้เข็มขดันิรภยัและหมวกนิรภยั เคร่ืองจกัรกลท่ีมีอุปกรณ์  
ป้องกนัอนัตราย  

2. แนวทางการบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎหมาย (Enforcement) เพื่อให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นน ปฏิบติั
ตามกฎจราจร เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายความปลอดภยั กฎหมายแรงงาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายการใชเ้ขม็ขดันิรภยั การใชห้มวกนิรภยั การตรวจสภาพรถ   

3. แนวทางการให้การศึกษาอบรม (Education) คือการให้การศึกษาแก่ประชาชน ทุกระดบั
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้รู้ว่าอุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีป้องกนัได้ และจะป้องกนั อย่างไร 
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตส านึกดา้นความปลอดภยั ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั  ในการ
ใชร้ถใชถ้นนอยา่งถูกวิธีและปลอดภยั ในทั้ง 3 แนวทางน้ี Education มีความส าคญัท่ีสุดเพราะถึงแม้
จะพัฒนาหรือปรับปรุง  ทั้ ง Engineering และ Enforcement ไปมากมายเพียงใดก็ตาม  แต่หาก
ประชาชนยงัขาดส านึกในการเคารพกฎจราจร ตลอดจนความปลอดภยับนทอ้งถนน ก็เป็นส่ิงท่ี
ล าบาก และยุง่ยากท่ีจะแกไ้ข  

อย่างไรก็ดี จากข้างต้นนับว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มูลนิธิเมาไม่ขับ ซ่ึงความ
คาดหวงัของมูลนิธิเมาไม่ขบันั้นเป็นผูน้ าในการรณรงคเ์พื่อลดอุบติัเหตุจราจร ท่ีมีสาเหตุมาจากการ
ด่ืมสุรา โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การผลักดันให้มีกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีผลในการปฏิบัติเพื่อลด
พฤติกรรมเมาแลว้ขบั โดยมูลนิธิไดผ้ลกัดันกฎหมายเพื่อควบคุมการด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ไปขับขี่
ยานพาหนะ เช่น การห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสถานบริการเช้ือเพลิง การควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การเพิ่มโทษแก่ผูก้ระท าผิดกฎจราจรจากการด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิ 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 43 หา้มมิใหผู้ข้บัขี่รถในขณะ
เมาสุรา หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ า
ทั้ งปรับ และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ก าหนดให ้“ กรณีตรวจวดัจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์เวน้แต่ผูข้บัขี่ในกรณี ดงัต่อไปน้ี มี
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ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ( ก) ผูข้บัขี่ซ่ึงมีอายตุ ่ากว่ายีสิ่บปีบริบูรณ์ ( 
ข) ผูข้บัขี่ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์( ค) ผูข้บัขี่ซ่ึงมีใบอนุญาต
ขบัขี่ส าหรับรถประเภทอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไม่ได ้( ง) ผูข้บัขี่ซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขบัขี่ หรืออยูร่ะหว่างถูก
พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี่” เป็นตน้ 

2. การรณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสว่าพฤติกรรมเมาแลว้ขบัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมไทย  
โดยเฉพาะนบัแต่ยงัเป็นชมรมเมาไม่ขบันั้น ทางชมรมมีแนวคิดท่ีจะสร้างกระแสการต่ืนตวัและภาพ
จ าของค าว่า "เมาไม่ขับ" โดยไม่ต้องซ้ือโฆษณาตามส่ือ จึงใช้วิธีต่าง ๆ นานา เช่น ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชมรม จากนั้นทางชมรมเห็นว่าสติกเกอร์เป็นส่ือท่ีราคาถูก
และอยู่คงทนท่ีสุด ชมรมจึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการท าสติกเกอร์
พิมพข์อ้ความ "เมาไม่ขบั" เพื่อแจกจ่ายแก่คนทัว่ไป และระดมอาสาสมคัรน าสติกเกอร์ไปติดบนรถ 
มูลนิธิกล่าววา่นบัแต่เปิดตั้งชมรมมา มีรถท่ีติดสติกเกอร์ดงักล่าวมากถึง 3 ลา้นคนั 

3. การสนบัสนุนให้เกิดเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการรณรงคเ์มาไม่ขบั ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยมูลนิธิไดส้ร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการการท างานและรณรงค์อย่างต่อเน่ือง เช่น กลุ่ม
แท็กซ่ีอาสาส่งคนเมากลับบ้าน กลุ่มเหยื่อจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเมาแล้วขับ กลุ่มผูข้ ับรถ
สาธารณะ กลุ่มผูข้บัขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง กลุ่มนักศึกษาเมาไม่ขบั  ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากน้ียงัมีภาคีเครือข่ายในต่างประเทศอีกด้วย เช่น 
เครือข่ายเหยื่อเมาแลว้ขบัประเทศลาว มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น ตลอดจนมูลนิธิรณรงค์การเมาไม่ขบัด้วย
วิธีการต่าง ๆ นานาเพื่อลดยอดผูไ้ดรั้บผูก้ระทบจากอุบติัเหตุจากการด่ืมสุราแลว้ขบัขี่ยานพาหนะ 
เช่น เขา้ร่วมวนัโลกร าลึกถึงผูสู้ญเสียจากอุบติัเหตุทางถนน การเรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการต่อ
กลุ่มผูฝ่้าฝืนกฎจราจรเน่ืองจากการเมาสุรา เป็นตน้ 

4. การพฒันามูลนิธิเมาไม่ขบั และบุคลากรให้เขม้แข็ง โดยต่อมาเม่ือมีการจดัตั้งส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแลว้ ทางมูลนิธิยงัไดเ้ป็นส่วนส าคญัในการรณรงคร่์วมกนั
อีกดว้ย 
 

2.3 ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกบัอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมาเดิมเป็นเมืองโบราณในอาณาจกัรไทย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ

สูงเนิน ห่างจากตวัเมืองปัจจุบนั 31 กิโลเมตร เรียกวา่ "เมืองโคราฆะปุระ" หรือ "โคราช" 
กบั "เมืองเสมา" ซ่ึงทั้ง 2 เมือง เคยเจริญรุ่งเรือง ในสมยัขอม แต่ในปัจจุบนัเป็นเมืองร้าง
ตั้งอยู่ริมล าตะคอง โดยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลา้ฯ ให้ยกฐานะเป็น
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เมืองชั้นเอก ผูส้ าเร็จราชการเมืองมียศ เป็นเจา้พระยา โดย เจา้พระยานครราชสีมาคนแรก
ช่ือ ป่ิน ณ ราชสีมา และในรัชกาลน้ีเมืองนครราชสีมา ไดน้ าชา้งเผือก 2 เชือก ข้ึนน้อม
เกลา้ถวาย ต่อมา ในปี พ.ศ.2369 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เจา้อนุวงศ์ ผูค้รองเมืองเวียงจนัทน์
ก่อการกบฏ ยกกองทพั มาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อน พลเมือง ไปเป็นเชลย 
คุณหญิงโม (ภรรยาปลดัเมือง นครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธ์ิทศทิศวิชยั)) ผูรั้กษา
เมืองแสร้งท ากลวัเกรงและประจบเอาใจ ทหารลาว เม่ือถูกกวาดตอ้นมาถึงทุ่งสัมฤทธ์ิใน 
เขตอ าเภอพิมาย ก็หยดุพกักลางทางพอไดโ้อกาส คุณหญิงโม ก็จดักองทพัโจมตีกองทพั
เวียงจนัทน์ แตกพ่ายไป วีรกรรมท่ีคุณหญิงโมไดป้ระกอบข้ึนน้ี รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนา คุณหญิงโม ด ารงฐานนัดรศกัด์ิเป็น "ทา้วสุรนารี" ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตท่ีราบสูงให้นครราชสีมาเป็น
ท่ีวา่การมณฑลลาวกลาง ในปีพ.ศ.2434 จนกระทัง่หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองในวนัท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จึงไดย้กเลิกมณฑล และใหน้ครราชสีมาเป็นจงัหวดัหน่ึงของไทย 

 
 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวดันครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนท่ีราบสูงโคราช 
ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 187 
เมตร ตวัจงัหวดัอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต ์255 กิโลเมตร และโดยทาง
รถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดั
ใกลเ้คียง ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัขอนแก่น ทิศใต ้ติดต่อกบั 
จังหวดัปราจีนบุรี จังหวดันครนายก และจังหวดัสระแก้ว ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ 
จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัขอนแก่น และ ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัสระบุรี จงัหวดั
ลพบุรี 
 
 ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัมีทั้งท่ีเป็นภูเขาสูง ท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน
และพื้นท่ี ลูกคล่ืนลอนลึก ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ 
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1) บริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใตข้องจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 
มากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน ้ าเขียว 
อ าเภอครบุรีและอ าเภอเสิงสาง เทือกเขาน้ีเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าล าธารหลายสายท่ีไหล
ไปทางตะวนัออกของภาค ไดแ้ก่ แม่น ้ ามูล ล าแชะ ล าพระเพลิง และล าปลายมาศ พื้นท่ี
ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลึกและ ลูกคล่ืนลอนต้ืน ตอนล่าง
ของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก ท าให้มีการ ชะล้างพงัทลายของหน้าดินใน
บริเวณน้ีค่อนขา้งสูง 
 2) บริเวณท่ีสูงทางตอนกลางของจงัหวดัมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 200 -250 
เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอด่านขนุทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอเทพารักษ ์อ าเภอพระทองค า ตอนล่าง
ของอ าเภอโนนไทย อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน ตอนบนของอ าเภอปัก
ธงชยัและอ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจกัราช และอ าเภอเสิง
สาง ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนต้ืนยกเวน้บริเวณใกลเ้ชิงเขามีลกัษณะเป็น
พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลึก พื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ าไหลผ่านหลายสาย ไดแ้ก่ 
ล าแชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าน ้ามูลและล าจกัราช 
 3) พื้นท่ีลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 
200 เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย อ าเภอคง ทางทิศ
ตะวนัตกของอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบ้านเหล่ือม อ าเภอห้วยแถลง และอ าเภอชุมพวง 
อ าเภอล าทะเมนชยั มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนท่ีสูงสลบัท่ีนา บางตอนเป็นพื้นท่ี
ราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้าล าเชียงไกร และล าปลายมาศ 
 4) บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลน้อย
กว่า 200เมตร อยูใ่นเขตอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิ
มาย อ าเภอสีดา อ าเภอบวัลาย และอ าเภอเมืองยาง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน 
และมีท่ีราบลุ่มบริเวณริมฝ่ังแม่น ้า 
 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
เมืองนครราชสีมา เป็นอ าเภอหน่ึงในจ านวนอ าเภอทั้งหมด 32 อ าเภอของจงัหวดั

นครราชสีมา เป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวดั และหน่วยงานราชการต่าง ๆ และเป็น
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ศูนย์กลางความเจริญของจังหวดั มีพื้นท่ีทั้ งหมด 755.6 ตร.กม. มีประชากร (2564) 
ทั้งหมด 466,098 คน โดยมีท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธ์ิ ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนตป์ระมาณ 259 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอขา้งเคียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอโนนไทยและอ าเภอโนนสูง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอโชคชยัและอ าเภอปักธงชยั 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอสูงเนินและอ าเภอขามทะเลสอ 
ลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ

จงัหวดันครราชสีมา โดยแบ่งสภาพพื้นท่ีดงัน้ีคือ บริเวณพื้นท่ีทางตอนใตข้องอ าเภอ มี
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดชนั ลาดเอียงจากทิศใตไ้ปทางทิศเหนือ และบริเวณ
ทางตอนใตค้่อนไปทางทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีป่าสงวนห้วยยางครอบคลุมพื้นท่ี ในเขต
ต าบลไชยมงคล ต าบลหนองจะบก ต าบลบา้นใหม่ และต าบลโคกกรวด ส่วนบริเวณ
พื้นท่ีตอนล่างมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีคลองล าตะคอง คลองส่งน ้ าชลประทานและ
เป็นท่ีตั้งของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และส่วนบริเวณทางตอนเหนือมีลักษณะ
พื้นท่ีเกือบราบถึงราบ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 25 ต าบล 234 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ ในเมือง โพธ์ิกลาง หนองจะบก โคกสูง มะเริง หนองระเวียง ปรุใหญ่ หม่ืนไวย 
พลกรัง หนองไผ่ลอ้ม หัวทะเล บา้นเกาะ บา้นใหม่ พุดซา บา้นโพธ์ิ จอหอ โคกกรวด 
ไชยมงคล หนองบวัศาลา สุรนารี สีมุม ตลาด พะเนา หนองกระทุ่ม และหนองไข่น ้า  

นอกจากน้ี อ าเภอเมืองนครราชสีมามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งส้ิน 27 
แห่ง แบ่งตามรูปแบบการบริหารและจดัการ 2 รูปแบบคือ เทศบาล และอบต. (อบต.) 
เทศบาลมีทั้งส้ิน 16 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนครจ านวน 1 แห่ง และเทศบาลต าบลจ านวน 
15 แห่ง ส่วนอบต.มีทั้งส้ิน 11 แห่ง ซ่ึงบริหารในพื้นท่ีต าบลนอกเขตเทศบาล  

ทั้งน้ีภายในอ าเภอเมืองนครราชสีมา มีสถานีต ารวจ 6 แห่ง ประกอบดว้ย กอง
บงัคบัการต ารวจภูธรภาค 3 สถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมา สถานีต ารวจภูธรโพธ์ิ
กลาง สถานีต ารวจภูธรจอหอ สถานีต ารวจภูธรพลกรัง และสถานีต ารวจภูธรมะเริง โดย
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มีหน่วยกูภ้ยั  มูลนิธิพุทธธรรม 31 (กูภ้ยัฮุก 31) และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (กูภ้ยั
สว่างเมตตา) ท างานสนบัสนุน รวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน อีก 14 แห่ง 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา  มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั และศูนยก์ารศึกษาโคราช สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวง
ชน ศูนยก์ารเรียนรู้จงัหวดันครราชสีมา วิทยาลยัพิชญบณัฑิต นครราชสีมา วิทยาลยัพุทธ
ศาสนานานาชาติ วิทยาเขตนครราชสีมา และสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ หน่วยการ
เรียนทางไกลจงัหวดันครราชสีมา  

อีกทั้งอ าเภอเมืองนครราชสีมาเป็นศูนยก์ลางคมนาคมและการขนส่ง โดยเป็นชุม
ทางส าหรับการติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออก โดยใชเ้ส้นทางรถยนต ์ถนนสายหลกัท่ีใชติ้ดกบัจงัหวดั อ าเภอใกลเ้คียง 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือ ถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา 
(ใหบ้ริการบางส่วนช่วงเทศกาล) 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เส้นทางสระบุรี-นครราชสีมา-
ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย ใช้ส าหรับติดต่อกับจังหวัดในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เป็น
ทางหลวงแผ่นดินเส้นหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นวงแหวนวนรอบตวัเมืองนครราชสีมา (เปิด
ใหบ้ริการบางส่วน) 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) เส้นทางนครราชสีมา-ชยัภูมิ-
ลพบุรี ใชส้ าหรับติดต่อกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลาง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ถนนนครราชสีมา-โชคชัย) เส้นทาง
นครราชสีมา-อุบลราชธานี ใช้ส าหรับติดต่อกับจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
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ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ถนนนครราชสีมา-จักราช) เส้นทาง
นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุบลราชธานี ใช้ติดต่อกับจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี) เส้นทาง
นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา ใชส้ าหรับติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออก 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2162 เส้นทางอ าเภอเมืองนครราชสีมา-อ าเภอห้วย
แถลง ใชส้ าหรับติดต่อกบัอ าเภอจกัราชและอ าเภอหว้ยแถลง 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198 เส้นทางต าบลโคกสูง-อ าเภอขามทะเลสอ ใช้
ส าหรับติดต่อกบัอ าเภอเมืองนครราชสีมากบัอ าเภอขามทะเลสอ 
  
2.4 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง  

ในส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ี ไดท้ าการศึกษาผลงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ และใกลเ้คียงกบัการศึกษาวิจยั เร่ืองการน านโยบายเมาไม่ขบัเพื่อการขบัขี่ปลอดภยับน
ทอ้งถนนของประชาชนไปปฏิบติัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 

 บดินทร์ เดชาบูรณานนท ์(2565) ศึกษาเร่ือง การรณรงคส่ื์อสารทางการตลาดใน
ส่ือออนไลน์เพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุ จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า การวิจยั
น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์เน้ือหาในส่ือรณรงค์ส่ือสารทางการตลาดในส่ือ
ออนไลน์เพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2) ศึกษาการรับรู้
ของผูช้มในส่ือรณรงค์ส่ือสารทางการตลาดในส่ือออนไลน์เพื่อลดปัญหาอุบติัเหตุจาก
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผลของการวิจยัพบว่า 
1) เน้ือหาท่ีปรากฏในโฆษณาท่ีเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ประกอบดว้ย แก่นและโครงเร่ือง
ซ่ึงเป็นการรณรงคใ์ห้ลดการเมาแลว้ขบัเพื่อลดอุบติัเหตุ โดยเร่ิมจากการเมาแลว้ขาดสติ
ท าให้เกิดอุบติัเหตุ การก าหนดตวัละครให้เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไป การใชฉ้ากบนทอ้ง
ถนนโดยใช้แสงโทนมืดให้ความรู้สึกหดหู่และส้ินหวงั การใช้สัญลกัษณ์พิเศษโดยใช้
ภาพการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เช่น ภาพของรถยนตเ์สียหลกั ภาพกระจกหนา้รถยนต์
แตก นอกจากน้ียงัใชมุ้มมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ี 1 ซ่ึงเป็นผูถู้กกระท าโดยตรงเพื่อให้
คนดูรู้สึกถึงอารมณ์ตวัละครและมีอารมณ์ร่วมไปกบัภาพยนตร์ โดยท่ีรูปแบบการเล่า
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เร่ืองเป็นการจ าลองเหตุการณ์ในชีวิตจริง เพื่อส่ือว่าอุบติัเหตุจากการเมาแลว้ขบัสามารถ
เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ส าหรับจุดจูงใจเร่ืองความกลวัเป็นความกลวัจากการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน กลัวท่ีจะเกิดกับตัวเองหรือคนใกล้ตัว 2) ผูช้มส่วนใหญ่รับรู้ถึง
ใจความหลักของโฆษณาท่ีผูผ้ลิตต้องการส่ือสารในเชิงลบ โดยเหตุผลท่ีต้องมีส่ือ
โฆษณาในการรณรงค์ในลกัษณะเช่นน้ี เพราะตอ้งการเน้นย  ้าส าหรับผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์แลว้ขบัข่ียานพาหนะ จะส่งผลกระทบจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนท่ีสามารถ
เกิดข้ึนได้กับตนเองและผู ้อ่ืน และเพื่อให้ผู ้ชมท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลัว
บทลงโทษจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
 เฉลิมฤทธ์ิ สามาดี, บณัฑิต ขวาโยธา และปรีชา พนัธ์สีดา (2564) ศึกษาเร่ือง
มาตรการในการบงัคบัใชท้างกฎหมาย กรณีศึกษาเมาสุราแลว้ขบัรถ บนทอ้งถนน เป็น
เหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษามาตรการการลงเพิ่มโทษผูข้บัรถขณะเมาสุราใหช้ดัเจน 2) เพื่อ
ศึกษามาตรการในการบงัคบัใช้ของกฎหมายอาญา และพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายในการบงัคบัใช้
กฎหมาย กรณีผู ้ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร โดยผล
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีลงโทษผูก้ระท าความผิดเทียบเท่าสากลแลว้ 
กฎหมายไทยท่ีบงัคบัใชใ้นการควบคุมปัญหาการด่ืมสุราแลว้ขบัรถบนทอ้งถนน โดยการ
ควบคุมการจ าหน่ายและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อีกทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้มีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรงข้ึน ส าหรับความผิดในการด่ืมแอลกอฮอล์
ในขณะขบัข่ียานพาหนะหรือผูท่ี้กระท าความผิดซ ้ านั้น บทกฎหมายไดบ้ญัญติัเพิ่มโทษ
แก่ผูข้บัข่ียานพาหนะในขณะเมาสุรา อนัจะเป็นมาตรการในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
ท่ีเกิดจากผูข้บัข่ีรถขณะเมาสุรา เพราะผูก้ระท าความผิดอาจเล็งเห็นได้ว่า การขบัรถ
ในขณะมึนเมาสุรา อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผูอ่ื้น เห็นว่าการเพิ่มอตัรา
โทษทางกฎหมายให้สูงข้ึน ยอ่มเป็นการแกไ้ขปัญหาเพื่อยบัยั้งการกระท าความผิดซ ้ าได ้
การแกไ้ขปัญหาการลดอุบติัเหตุส่วนหน่ึงมาจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัข่ีรถขณะ
มึนเมาสุรา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อ่ืน ซ่ึงกฎหมายยงัมีอัตราลงโทษไม่
เหมาะสมกับลักษณะของผู ้กระท าความผิด จึง เสนอให้ มีการปรับปรุงแก้ไข
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พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อลงโทษผูข้บัข่ีใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมและ
ทศันคติไม่กระท าการขบัข่ีในขณะเมาสุราและไม่ใหก้ลบัมากระท าผิดซ ้าอีก 

อิศเรศ ค าแหง และปาริชาต สถาปิตานนท ์(2563) ศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร 
ทศันคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกบักิจกรรมรณรงค์
ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ โดยศึกษาการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม
รณรงค์ในช่วงเทศกาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาทศันคติเก่ียวกับ
กิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการมีส่วน
ร่วมเก่ียวกบักิจกรรมรณรงคใ์นช่วงเทศกาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบั
กิจกรรมรณรงคใ์นช่วงเทศกาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิจยัเชิง
ปริมาณ ผลการวิจยัพบว่า (1) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมรณรงคใ์นช่วงเทศกาล
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาล และ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอยู่ในระดบัปานกลาง (2) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม
รณรงคใ์นช่วงเทศกาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักิจกรรมรณรงค์
ในช่วงเทศกาล และความสัมพนัธ์ดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า (3) ทศันคติเก่ียวกบักิจกรรม
รณรงค์ในช่วงเทศกาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเก่ียวกับ กิจกรรม
รณรงคใ์นช่วงเทศกาลและความสัมพนัธ์ดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 

พงศปิ์ยะ ยอดสุรางค ์(2560) ศึกษาเร่ือง มาตรการบงัคบัทางกฎหมาย กรณีผูข้บัข่ี
ขบัรถในขณะเมาสุราตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีวตัถุประสงค ์ เพื่อ
การศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับมาตรการบังคับทางกฎหมายการลงโทษ การแก้ไข 
ปรับปรุง และการตรากฎหมาย เพื่อบงัคบัทางกฎหมายกบัผูข้บัข่ีขบัรถในขณะเมาสุรา
ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  รวมถึงศึกษากฎหมายของต่างประเทศ  
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายจราจรทางบกของประเทศไทยท่ียงั
เป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ไดแ้ก่ ปัญหาผูข้บัข่ีไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ี
ตรวจวดัหาระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด โดยอ้างว่าตนเองไม่ไดเ้มาสุรา หรือการตั้งจุด
ตรวจปฏิบติัไม่ถูกต้องตามระเบียบหลกัการตั้งจุดตรวจ รวมทั้งประเด็นขอ้กฎหมาย 
ไดแ้ก่ ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522  กรณีผู ้
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ขบัข่ีขบัรถในขณะเมาสุรา  มาตรการลงโทษผูข้บัข่ีขบัรถในขณะเมาสุรา  ปัญหาผูข้บัข่ี
ไม่ยินยอมตรวจวดัแอลกอฮอล์  โดยผูข้บัข่ียินยอมเสียค่าปรับในขอ้หา  ฝ่าฝืนค าสั่งเจา้
พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่ไดก้ าหนดเวลาการกกัตวั
ผูข้บัข่ีท่ีแน่นอน ชดัเจน ปัญหากฎหมายสองฉบบัให้อ านาจพนกังานสอบสวนไม่เท่ากนั  
ซ่ึงจากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร และเสนอประเด็นเพิ่มเติม  อาจเป็น
อีกแนวทางหน่ึงในการปฏิบติังานของเจ้าพนักงานจราจร  พนักงานสอบสวน  หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงจะมีผลในการลดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุจราจรท่ีเป็นสาเหตุหลกั
จาการขบัข่ีรถในขณะเมาสุรา 

หทยัรัตน์ สนสกุล และวรเดช จนัทรศร (2560) ศึกษาเร่ือง การน าพระราชบญัญติั
จราจรทางบก (เมาแลว้ขบั) ไปสู่การปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผู ้ขับข่ีและปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู ้ขับข่ีในการปฏิบัติตามนโยบายการใช้
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (เมาแลว้ขบั) จงัหวดัปทุมธานีโดยใชแ้บบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง จ านวน 920 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมของผู ้ใช้รถต่อ
พระราชบญัญติัจราจรทางบก(เมาแลว้ขบั) มี 4 รูปแบบ ซ่ึงพฤติกรรมตั้งใจไม่ปฏิบติัตาม
พรบ.และถูกด าเนินคดีพบมากท่ีสุด รองลงมา ตั้งใจไม่ปฏิบติัตามพรบ.และไม่เคยถูก
ด าเนินคดี, ตั้ งใจปฏิบัติตามพรบ.แต่ถูกด าเนินคดี และตั้ งใจปฏิบัติตามพรบ.อย่าง
เคร่งครัด ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถทั้ง 4 รูปแบบ วิเคราะห์ ดว้ย Stepwise 
multiple regression analysis พบว่า 1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีและการ
สนับสนุนของผู ้น าท้องท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้ใช้รถท่ีตั้ งใจปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 2. การใช้อ านาจตดัสินของเจา้หน้าท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้รถท่ีตั้งใจ
ปฏิบติัตาม พรบ.แต่ถูกด าเนินคดี 3. มาตรการ, ส่ือท่ีใช้ในการรณรงค์ และบทลงโทษ
ของพระราชบญัญติัส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถท่ีตั้งใจไม่ปฏิบติัตามพรบ. และไม่เคย
ถูกด าเนินคดี 4.การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี, การสนับสนุนของผูน้ าทอ้งท่ี, ส่ือท่ีใชใ้น
การรณรงค ์และการใชอ้ านาจตดัสินของเจา้หนา้ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชร้ถท่ีตั้งใจ
ไม่ปฏิบติัตามพรบ. แต่ถูกด าเนินคดี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (เมาแลว้ขบั) ไปปฏิบติั ไดแ้ก่ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ในพื้นท่ี และการสนับสนุนของผูน้ าทอ้งท่ี มีผลต่อการตั้งใจปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด
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ของผูใ้ชร้ถ ขอ้เสนอแนะเพื่อให้ผูใ้ชร้ถตั้งใจปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ตอ้งส่งเสริม และ
พฒันาให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพียงพอและ
ครอบคลุม รวมทั้งผูน้ าทอ้งท่ีต้องให้ความร่วมมือและน านโยบายไปปฏิบติัในท้องท่ี
อยา่งจริงจงั 

จนัทร์ฉาย โยธาใหญ่ และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ด่ืมไม่ขบัของนักเรียนสังกดัสถาบนัอาชีวศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมด่ืมไม่ขบัและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนักเรียนสังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.1-3 ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาจ านวน 615 ราย 
ของวิทยาลยัเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะ 7 แห่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และแบบสอบถาม
พฤติกรรมด่ืมไม่ขบัและปัจจยัท่ีคาดว่าจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมด่ืมไม่ขบั ไดแ้ก่ ความรู้
และทศันคติเก่ียวกบัการด่ืมไม่ขบั การรับรู้อิทธิพลของพ่อแม่ อิทธิพลของเพื่อน อิทธิพล
ของกฎหมายกฎจราจร และอิทธิพลของส่ือต่างๆ ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา่ในช่วง 1 เดือน
ท่ีผ่านมากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50.73 ไม่เคยมีพฤติกรรมด่ืม/เมาขณะขบัข่ีรถจกัยานยนต์ 
ร้อยละ 26.50 ขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์ณะมึนเมานานๆ คร้ัง ร้อยละ 16.10 ขบัข่ีรถจกัยาน
ยนต์ขณะมึนเมาเป็นบางคร้ัง ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยโลจิสติคพบว่าทัศนคติ 
อิทธิพลของพ่อแม่ และอิทธิพลของเพื่อนสามารถท านายพฤติกรรมการด่ืมไม่ขบัข่ี
รถจกัรยานยนตไ์ด ้2.12 เท่า 2.00 เท่า และ 2.01 เท่า ตามล าดบั และพบว่าปัจจยัทั้ง 3 ตวั
น้ีร่วมกนัท านายการเกิดพฤติกรรมด่ืมไม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 
15.2 โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการส่งเสริมพฤติกรรมด่ืม
ไม่ขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นกลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียนในสังกดัสถาบนัอาชีวศึกษา
ในจงัหวดัเชียงใหม่และควรมีการศึกษาหาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยท านายพฤติกรรมน้ีได้
เพิ่มเติม 

อุษา บ้ิกก้ินส์ (2557) ศึกษาเร่ือง การรณรงค์เพื่อแกปั้ญหาพฤติกรรมเมาแลว้ขบั
รถจักรยานยนต์ของวยัรุ่น โดยใช้วิธีผสมผสานทั้งวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดย
ผลการวิจยัพบว่า มีปัจจยัดา้นพฤติกรรมเมาแลว้ขบัของวยัรุ่นอยู่ 4 ประการดงัน้ี ปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มวยัรุ่นชายท่ีมีความเส่ียงในการเมาแลว้ขบัอายรุะหว่าง 15-
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25 ปี พกัอาศยัอยู่ท่ีหอพกักบัเพื่อน ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา วยัรุ่นชายชอบความทา้ทาย
และเส่ียงซ่ึงเป็นสาเหตุของการเมาแลว้ขบั ปัจจยัดา้นพฤติกรรม วยัรุ่นท่ีติดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์ะไม่กลวัการเมาแลว้ขบั ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม เพื่อนเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดท่ีท าให้ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตเ์มาแลว้ขบั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของ
ผูท่ี้เมาแลว้ขบั วยัรุ่นเปิดรับโทรทศัน์และอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด พวกเขารับรู้ขอ้ความจาก
สต๊ิกเกอร์ บิลบอร์ด โปสเตอร์ และโทรทศัน์ พวกเขาสนใจการกระตุน้ความกลวัผ่านส่ือ 
ดงันั้น ควรมีวิธีการแกปั้ญหา 2 วิธี คือ การขบัเคล่ือนนโยบาย และการส่ือสารสาธารณะ 
ไดแ้ก่ ประชาสัมพนัธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆทางเวบ็ไซต์ การน าเสนอข่าวการขบั
รถขณะมึนเมาและการใช้การรณรงค์ส่ือสารการตลาด การรณรงค์ขอ้มูลข่าวสาร และ
การรณรงค์ดว้ยการประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ  การรณรงค์เมาไม่ขบัอย่างมี
ประสิทธิภาพควรใช้วิธีท่ีเรียกว่า การรณรงค์ด้วยการประกาศโฆษณาในบริการ
สาธารณะ การรณรงคค์วรประกอบดว้ย การใชอ้ารมณ์ขนั ท าให้ตกใจ  แนะน าสั่งสอน 
และใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง 
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการท าวิจยั เร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  มีกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)            ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 

ตวัแปรในการวิจยั ประกอบดว้ย  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดบัการศึกษา 

และ (4) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอิทธิพลของส่ือมวลชน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ประกอบดว้ย (1) วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน (2) ทรัพยากร
ของนโยบาย  (3) การส่ือสารระหว่างองคก์รและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย (4) ลกัษณะของ
หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั และ (5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) เพศ 

(2) อายุ 

(3) ระดบัการศึกษา 

อทิธิพลของส่ือมวลชน 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน

นโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา   

(1) วตัถุประสงค์ของนโยบายท่ี

ชดัเจน 

(2) ทรัพยากรของนโยบาย  

(3) การส่ือสารระหว่างองค์กร

และการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  

(4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน า

นโยบายไปปฏิบติั  
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 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั   
 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั   
 สมมติฐานท่ี 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั   
 สมมติฐานท่ี 5 อิทธิพลของส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 
 
2.6 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

นโยบาย หมายถึง แนวทางการด าเนินงานขององคก์รภาครัฐและหน่วยงานสนบัสนุนนอก
ภาครัฐท่ีผลกัดนัให้มีการเสนอนโยบายเมาไม่ขบั เพื่อการขบัขี่ปลอดภยับนทอ้งถนนของประชาชน 
ในจงัหวดันครราชสีมาขึ้น 

การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน านโยบายเมาไม่ขบั เพื่อการขบัขี่ปลอดภยับนทอ้ง
ถนนของประชาชนไปปฏิบติัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ให้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย
นโยบายขององคก์รภาครัฐและหน่วยงานสนบัสนุนนอกภาครัฐท่ีผลกัดนัใหมี้การเสนอนโยบายเมา
ไม่ขบั  

อิทธิพลของส่ือมวลชน หมายถึง ความร่วมมือของทุกองค์กรและทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีท าหน้าท่ี สนบัสนุน ส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์และการรณรงคใ์นเชิงนโยบาย
ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการน านโยบายเมาไม่ขบัเพื่อการขบัขี่ปลอดภยับน
ทอ้งถนนของประชาชนไปปฏิบติัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา หมายถึง ปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายนโยบายของการน านโยบาย
เมาไม่ขับเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติในอ าเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย (1) วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน (2) ทรัพยากรของนโยบาย  (3) 
การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย (4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน า
นโยบายไปปฏิบติั และ (5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
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(1) วตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีชัดเจน หมายถึง นโยบายต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
รูปธรรมและมีมาตรฐานท่ีชดัเจน 

(2) ทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินนโยบาย เช่น งบประมาณ
หรือส่ิงจูงในอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งมีเพียงพอ 

(3) การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย หมายถึง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  

(4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง คุณลกัษณะของหน่วยงานท่ี
น านโยบายไปปฏิบติั เช่น จ านวนเจา้หน้าท่ี การควบคุมการบงัคบับญัชา ความอยู่รอดขององคก์ร 
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัผูก้  าหนดนโยบาย 

(5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หมายถึง ความพร้อมของบริบทของ
นโยบาย เช่น การสนับสนุนของมติมหาชนและกลุ่มผลประโยชน์ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของ
นโยบาย โดยเฉพาะการยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และระดบัความเขม้ขน้ของการตอบสนอง เช่น 
การยอมรับหรือปฏิเสธดงักล่าวมีระดบัมากนอ้ยเพียงใด 
 
 



 
 

 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 วิธีการวิจยั 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจดัท า 
3.6 การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 วิธีการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้ในการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา   
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ ในจงัหวดั

นครราชสีมาได ้ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงระบุประชากรเป็นผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง
ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากร   ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และยอมให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% จึงใช้สมการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากร (Sample Size for 
estimating the population proportion) กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556) ดงัน้ี 
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                                                        n    =            Z2 
4e2 

 
เม่ือ   n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 
         Z = ค่าระดบัความเช่ือมัน่มาตรฐานท่ีนิยมใช ้95% 
        e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นไดร้้อยละ 0.05 (The Allowable error) 

ดงันั้น z จะเท่ากบั 1.96 (The standard normal value corresponding to the selected level of 
confidence)  

แทนค่าในสูตร 
        n    =            1.962                = 384.16 

4*(0.05)2 
จากสูตรการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเท่ากบั 385 คน  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผูว้ิจยัด าเนินการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกจาก

พื้นท่ีในจงัหวดันครราชสีมา กระจายตามพื้นท่ีเก็บขอ้มูล และจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล  
ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก  (Convenience Random Sampling) เป็นการเก็บ

กลุ่มตวัอย่างท่ีขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ในจงัหวดันครราชสีมา ตามแต่ละพื้นท่ีและตามจ านวนท่ีได้
ก าหนดไว ้

 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี จะใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง

แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลของผู ้

ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน  
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน

นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ (1) วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ี
ชัดเจน (2) ทรัพยากรของนโยบาย  (3) การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตาม
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นโยบาย (4) ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั และ (5) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง 

โดยใช้มาตรวัดระดับทัศนคติด้วยวิธี  Likert Scale วัดจากตัวแปรท่ีก าหนดขึ้ นตาม
แบบสอบถาม โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั แบ่งเป็น 5 ระดบัคะแนน 
คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ค่อนขา้งเห็นดว้ย เห็นดว้ยปานกลาง ไม่ค่อยเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึง
เกณฑก์ารเฉล่ียระดบัความส าคญั ใชสู้ตรค านวณกวา้งของชั้น ศิริชยั พงษวิ์ชยั (2551) ดงัน้ี 

 
Interval (l)    =                                คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด                

                                                                                                                    จ านวนชั้น                      
                                                                    =                                            5 - 1          =     0.8 
                                                                                                                     5                                                  

 
เกณฑเ์ฉล่ียระดบัความคิดเห็นของปัจจยัเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน

นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการสวมหมวก
นิรภยั สามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ เก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีตอ้งการใหแ้กไ้ขปรับปรุง หรือตอ้งการเสนอแนะเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยท่ีวดัได ้ ระดบัความคิดเห็น 

4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 นอ้ย 

1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
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3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการตรวจสอบเคร่ืองมือผูวิ้จยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. ตรวจสอบโดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ น าส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเหมาะสม ซ่ึงให้ตรงกบั
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าวิจยัในคร้ังน้ี 

2. การตรวจสอบความเท่ียงตรง IOC  ขั้นตอนการตรวจสอบมีดงัน้ีคือ 
2.1 ผูเ้ช่ียวชาญเทียบแผงผงัการสร้างค าถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นกบักรอบแนวคิด ซ่ึง

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินเคร่ืองมือแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.วลัลภ รัฐฉตัรานนท ์มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 
2. ดร.พงษส์ันต์ิ ตนัหยง มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
3. ดร.บุรินทร์ สันติสาสน์ มหาวิทยาลยัสยาม 
2.2 ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามเทียบวตัถุประสงคใ์นการวดั โดยใหค้ะแนน ดงัน้ี 
+1 หมายความวา่ แน่ใจ ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
0   หมายความวา่ ไม่แน่ใจ วา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
-1  หมายความวา่ แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 

3.น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ หาค่า IOC รายขอ้จากสูตร 
IOC          =                      ∑ R 

                                                      N 
เม่ือ IOC              =   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
           R              =   คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละท่าน 
           N              =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

การตดัสินค่าดชันีความสอดคลอ้งตามเกณฑต่์อไปน้ี (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์,2544,น.240 
; อุทุมพร จามรมาน 2541 น. 67) 

1) ขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าขอ้ค าถาม
นั้นเป็นตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั สามารถน าไปทดสอบของการใชง้านได ้

2) ขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่านอ้ยกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามไม่เป็น
ตวัแทนของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั ตอังท าการปรับปรุง หรือ ตดัขอ้ค าถามน้ีทิ้ง 

3) ขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.71-1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบ 
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จากการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของค าถามแล้ว ได้น ามาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับปรุงเน้ือหาของค าถามแต่ละขอ้ให้มีความเหมาะสมตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัต่อไป 

4. การทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการใชค้่าค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(α- Coefficient) โดยใช้ สูตรของครอนบัค  (Cronbach, 1990, p. 204) เ ป็นการทดสอบโดย
ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเ ร็จรูปทางสถิติ วิ ธีการทดสอบกระท าโดยการทดลอง น า
แบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 30 ตวัอย่าง 
หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีทดลองท าแลว้ ไปตรวจสอบค าตอบในแบบสอบวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นโดยใช้สถิติ  และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของค าถามในแต่ละดา้น  

เกณฑก์ารพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0<α ความ
เช่ือมัน่ส าหรับงานวิจยัประเภทต่างๆ โดย Nunnally (1978) เสนอวา่  

- ค่า (α) มากกว่า  และเท่ากับ 0.7 ส าหรับงานวิจัย เชิงส ารวจ (Exploratory 
Research)  

- ค่า (α) มากกวา่ และเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวิจยัพื้นฐาน (Basic Research)  
- ค่า (α) มากกวา่ และเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 

 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 4 
สัปดาห์ โดยผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการสอบถามข้อมูล จ านวน 385 
ตวัอย่าง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี คือ การจดัเตรียมแบบสอบถาม ท่ีจะใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และน าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ คือ ผูข้บัขี่
รถจกัรยานยนต ์ในจงัหวดันครราชสีมา กระจายการเก็บขอ้มูลในแต่ละพื้นท่ี กระจายขอ้มูลส่วนตวั
ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ ในจงัหวดันครราชสีมา  และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม มา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ก าหนดเลขท่ีแบบสอบถาม และก าหนดรหัสเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นการวดัทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ท่ีสามารถใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
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2. รวบรวมสาระและเน้ือหาต่างๆ ท่ีไดจ้ากงานวิจยั เช่น หนงัสือทางวิชาการ เอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลออนไลน์ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  โดยก าหนดขอบเขต และ
เน้ือหาใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมาย 

 
3.6 การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และน าแบบสอบถามท่ีได้รับทั้ งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จะน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาลงรหัส และท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้รับมาตรวจสอบความถูกตอ้ง หลงัจากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประมวลค่าทางสถิติ  เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติและประมวลผลขอ้มูล ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์โดยใชห้ลกัสถิติเชิงพรรณนา (Description 
Statistics) ในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติประกอบด้วยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์วดัระดบั
ความคิดของผูต้อบแบบสอบถาม และจดัท าตารางขอ้มูล เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างๆ ในเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และสรุปขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 
โดยสามารถจ าแนกการวิเคราะห์แต่ละส่วนตามแบบสอบถาม ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกบัพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มาวิเคราะห์ โดยการแจกแจกความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 อิทธิพลของส่ือมวลชนเป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัทศันคติของ
ประชาชน โดยการน ามาหาค่าคะแนนเฉล่ีย  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  โดยการน ามาหาค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์ เก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีตอ้งการให้แกไ้ขปรับปรุง หรือตอ้งการเสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยการแจกแจกความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบความเท่ียงตรง และความ

น่าเช่ือถือของแบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
เพื่อหาคา่ทางสถิติ ดงัน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ในการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติท่ี
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าความถ่ี (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์พฤติกรรมการขบัขี่รถจกัรยานยนต ์
ของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์และทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ี
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา   
 2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) เป็นสถิติท่ีอา้งอิงผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างไป
ยงักลุ่มประชากรเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-Test 
การทดสอบความแปรปรวน One-Way ANOVA และการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Moment Product Correlation) 
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตใ์นจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 385 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยั

สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่

ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ใชส้ัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

n     คือ   จ านวนตวัอยา่ง 
Xˉ    คือ   ค่าเฉล่ีย (mean)  
SD   คือ   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
*   คือ   ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Sig.  คือ   ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงน าเสนอวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชจ้ านวน และร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 
เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก 

  256 
113 
16 

66.5 
29.4 
4.2 

รวม   385 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และ เพศทางเลือก จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 
อายุ   จ านวน ร้อยละ 

18-30 ปี 
31-45 ปี 
46-60 ปี 
61 ปีขึน้ไป 

  75 
183 
85 
42 

19.5 
47.5 
22.1 
10.9 

รวม   385 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-45 ปี จ านวน 183 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคืออายุระหว่าง 46-60 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อายุระหว่าง 
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18-30 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และอาย ุ61 ปีขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกนิ ม.3 
ม.6 - อนุปริญญา  
ปริญญาตรีขึน้ไป 

  42 
234 
109 

10.9 
60.8 
28.3 

รวม   385 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับม.6 - อนุปริญญา มากท่ีสุด 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.3 และไม่เกิน ม.3 จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป 

  91 
230 
64 

23.6 
59.7 
16.6 

รวม   385 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 
บาท จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาคือรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 บาท และ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 
ตามล าดบั 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ือมวลชน 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน โดยการ

วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 ซ่ึงก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน 

n = 385 
อทิธิพลของส่ือมวลชน x  SD ระดับ อนัดับ 

หลายหน่วยงานช่วยกนัท าส่ือรณรงคเ์ร่ืองเมาไม่ขบั 4.16 1.23 มาก 1 
พบเห็นส่ือสต๊ิกเกอร์ค าวา่ “เมาไม่ขบั” ไดบ้่อยคร้ัง 4.03 1.09 มาก 2 
ไดย้นิประโยค “เมาไม่ขบั” จากบุคคลรอบขา้งเสมอ 3.90 1.01 มาก 3 
พบคลิปหรือวิดีโอสั้นเก่ียวกบัเมาไม่ขบัผา่นส่ือออนไลน์
เสมอ 

3.07 0.68 ปาน
กลาง 

5 

ส่ือ “เมาไม่ขบั” ช่วยกระตุน้เตือนการขบัขี่หลงัด่ืมสุรา
เสมอ 

3.25 0.81 ปาน
กลาง 

4 

รวม 3.68 0.73 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หลายหน่วยงานช่วยกนัท าส่ือ
รณรงคเ์ร่ืองเมาไม่ขบั  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือ พบเห็นส่ือสต๊ิกเกอร์ค าว่า “เมา
ไม่ขบั” ไดบ้่อยคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03ไดย้ินประโยค “เมาไม่ขบั” จากบุคคลรอบขา้งเสมอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90   ส่ือ “เมาไม่ขบั” ช่วยกระตุน้เตือนการขบัขี่หลงัด่ืมสุราเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.25 และ พบคลิปหรือวิดีโอสั้นเก่ียวกบัเมาไม่ขบัผา่นส่ือออนไลน์เสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา     

n = 385 
ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่

ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
    

วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน x  SD ระดับ อนัดับ 

โครงการเมาไม่ขบัเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 

4.21 0.41 มาก
ท่ีสุด 

2 

เป้าหมายของโครงการเมาไม่ขบัคือลดอุบติัเหตุจากการ
ด่ืมสุรา 

4.16 0.61 มาก 3 

โครงการเมาไม่ขบัเป็นนโยบายท่ีช่วยลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิ์นจากอุบติัเหตุ 

4.28 0.65 มาก
ท่ีสุด 

1 

รวม 4.22 0.47 มาก
ท่ีสุด 

 

ทรัพยากรของนโยบาย   x  SD ระดับ อนัดับ 

มีหลายหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินโครงการ
เมาไม่ขบั 

4.37 0.49 มาก
ท่ีสุด 

2 

มีกองทุนของรัฐและเอกชนสนบัสนุนงบประมาณในการ
รณรงคโ์ครงการเมาไม่ขบั 

3.01 1.58 ปาน
กลาง 

3 

มีบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการ
รณรงคโ์ครงการเมาไม่ขบั 

4.64 0.52 มาก
ท่ีสุด 

1 

รวม 4.01 0.61 มาก  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา (ต่อ)  

n = 385 
การส่ือสารระหวา่งองคก์รและการบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย 
x  SD ระดับ อนัดับ 

มีอาสาสมคัรเขา้ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในการรณรงค์
ในโครงการเมาไม่ขบัเสมอ 

4.21 0.41 มากท่ีสุด 2 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้ใจถึงเป้าหมายการบงัคบัใชก้ฎหมาย
แก่ผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่อยา่งชดัเจน 

4.16 0.61 มาก 3 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่
อยา่งเคร่งครัด 

4.28 0.65 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.22 0.47 มากท่ีสุด  
ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั x  SD ระดับ อนัดับ 

องคก์รพฒันาเอกชนมีบทบาทช่วยเหลือในการรณรงค์
ตามโครงการเมาไม่ขบั 

4.37 0.49 มากท่ีสุด 2 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีบทบาทเขา้ร่วมการรณรงคต์าม
โครงการเมาไม่ขบัช่วงเทศกาลหยดุยาวเสมอ 

3.01 1.58 ปาน
กลาง 

1 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการกบั
ผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่ 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.01 0.61 มาก  
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง x  SD ระดับ อนัดับ 

บุคคลทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจต่างตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การด่ืมสุราแลว้ไม่ขบัขี่ยานพาหนะ 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 1 

สังคมมีบทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหาเพื่อป้องกนัผู ้
ด่ืมสุราแลว้ขบัขี่ 

4.24 0.43 มากท่ีสุด 2 

การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดช่วยท าใหโ้ครงการ
เมาไม่ขบับรรลุผลส าเร็จได ้

3.06 0.28 ปาน
กลาง 

3 

รวม 4.00 0.24 มาก  
ระดบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

4.09 0.34 มาก  
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ี
ชดัเจน กบัดา้นการส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.22 รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากรของนโยบาย กบัดา้นลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  มีค่าเท่ากบั 4.00   

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาปัจจยัของทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 
 วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชัดเจน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โครงการเมาไม่ขบัเป็น
นโยบายท่ีช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากอุบติัเหตุ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.28  รองลงมา
คือ โครงการเมาไม่ขับเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 และ
เป้าหมายของโครงการเมาไม่ขบัคือลดอุบติัเหตุจากการด่ืมสุรา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 

ทรัพยากรของนโยบาย  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วมในการรณรงค์โครงการเมาไม่ขบั มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.64  รองลงมาคือ มีหลาย
หน่วยงานให้การสนบัสนุนการด าเนินโครงการเมาไม่ขบั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และมีกองทุนของ
รัฐและเอกชนสนบัสนุนงบประมาณในการรณรงคโ์ครงการเมาไม่ขบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่อยา่งเคร่งครัด มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 
4.28 รองลงมาคือ มีอาสาสมคัรเขา้ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการรณรงค์ในโครงการเมาไม่ขบั
เสมอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และเจา้หน้าท่ีต ารวจเขา้ใจถึงเป้าหมายการบงัคบัใช้กฎหมายแก่ผูด่ื้ม
สุราแลว้ขบัขี่อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 

ลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการกับผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 4.64  
รองลงมาคือ องค์กรพฒันาเอกชนมีบทบาทช่วยเหลือในการรณรงค์ตามโครงการเมาไม่ขบั  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีบทบาทเขา้ร่วมการรณรงค์ตามโครงการเมาไม่ขบัช่วง
เทศกาลหยดุยาวเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บุคคลทุกชนชั้น
ทางเศรษฐกิจต่างต้องให้ความส าคัญกับการด่ืมสุราแล้วไม่ขับขี่ยานพาหนะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
เท่ากบั 4.70 รองลงมาคือ สังคมมีบทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหาเพื่อป้องกนัผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่  
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดช่วยท าให้โครงการเมาไม่ขบั
บรรลุผลส าเร็จได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 

 

4.3 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ

การด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นเพศ 
 

ANOVA SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.41 2.00 0.20 1.72 0.18 
ภายในกลุ่ม 45.29 382.00 0.12   

รวม 45.69 384.00    
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นอายุ 
 

ANOVA SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 0.89 3.00 0.30 2.51 0.06 
ภายในกลุ่ม 44.81 381.00 0.12   

รวม 45.69 384.00    
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา 
 

ANOVA SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 2.69 2.00 1.35 11.95 0.00 
ภายในกลุ่ม 43.00 382.00 0.11   

รวม 45.69 384.00    
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) จ าแนกตามปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา  
 

ระดบัการศึกษา ไม่เกิน ม.3 ม.6 – อนุปริญญา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ไม่เกิน ม.3  *0.00 *0.00 

ม.6 – อนุปริญญา    
ปริญญาตรีขึ้นไป    

หมายเหต ุ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
จากตารางท่ี 4.10 เม่ือด าเนินการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ระดับการศึกษา ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาไม่เกิน ม.3 กลุ่ม ม.6ถึง
อนุปริญญา และ กลุ่มปริญญาตรีขึ้นไป มีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบั
ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 
0.00 และ 0.00 ตามล าดบั)  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ANOVA SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 2.73 2.00 1.36 12.13 0.00 
ภายในกลุ่ม 42.97 382.00 0.11   

รวม 45.69 384.00    
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) จ าแนกตามปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท 30,001 บาทขึ้นไป 
ไม่เกิน 15,000 บาท  *0.04 *0.05 
15,001-30,000 บาท   *0.05 
30,001 บาทขึ้นไป    

หมายเหต ุ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
จากตารางท่ี 4.12 เม่ือด าเนินการทดสอบรายคู่ (Post Hoc Test) จ าแนกตามปัจจัยด้าน

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดว้ยวิธีการของ LSD พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 
บาท กลุ่ม 15,001-30,000 บาท และกลุ่ม 30,001 บาทขึ้นไป กบักลุ่ม 15,001-30,000 บาท และกลุ่ม 
30,001 บาทขึ้นไป มีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.04, 0.05 และ 0.05 
ตามล าดบั)  
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4.3.2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือมวลชนกบัการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ดว้ยเทคนิคสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) 
ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  การวิเคราะห์อิทธิพลของส่ือมวลชนกบัการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 

 ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
(r) Sig. 

อิทธิพลของส่ือมวลชน .33 0.05 
หมายเหต ุ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือด าเนินการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือมวลชนกบั
การด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ ดว้ยเทคนิคสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) พบว่า อิทธิพลของส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบั
การด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาในระดับต ่า (r = 0.33) ท่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ตัวแปรตามสมมติฐาน ค่าการทดสอบสมมติฐาน 
(Sig.) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 0.18 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
อาย ุ 0.06 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษา 0.00 เป็นไปตามสมมติฐาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.00 เป็นไปตามสมมติฐาน 
อิทธิพลของส่ือมวลชน 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
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 จากตารางท่ี 14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 5 อิทธิพลของส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง ”ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ี

อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล  และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือมวลชนกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย

เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างทศันคติของ

ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยในการ

วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอ

เมือง จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.5 มีอายรุะหวา่ง 31-45 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีการศึกษาระดบัม.6 - อนุปริญญา 
มากท่ีสุด จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001-30,000 
บาท จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ือมวลชน 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน  พบว่า 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หลายหน่วยงานช่วยกนัท าส่ือรณรงค์เร่ืองเมาไม่ขบั  มีค่าเฉ ล่ีย
มากท่ีสุดเท่ากบั 4.16  
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคข์องนโยบายท่ี
ชดัเจน กบัดา้นการส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบัให้เป็นไปตามนโยบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.22 รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากรของนโยบาย กบัดา้นลกัษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติั 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  มีค่าเท่ากบั 4.00   

 
5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่

ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่
ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 5 อิทธิพลของส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา”  ผู ้วิจัยจะอภิปรายในแต่ละตัวแปรต้นตามตัวแปรท่ีเป็นไปตาม
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบาย
เมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากประชาชนในแต่ละดับการศึกษามีการรับรู้และให้ความ
สนใจต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบันั้นแตกต่างกนั ขณะเดียวกนัแต่ละกลุ่มของระดบัการศึกษาก็
มองตระหนักถึงอนัตรายจากอุบติัเหตุท่ีมีผลกระทบในระยะยาวแตกต่างกนั เช่น ความพิการ การ
บาดเจ็บสาหัส และการเสียชีวิต และทรัพยสิ์น เป็นตน้ โดยตอ้งเนน้น าเสนอส่ือต่างๆ ท่ีช่วยกระตุน้
อารมณ์ให้รู้สึกถึงผลท่ีตามมาจากการด่ืมของมึนเมาให้มากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อุษา 
บิ้กก้ินส์ (2557) ศึกษาเร่ือง การรณรงคเ์พื่อแกปั้ญหาพฤติกรรมเมาแลว้ขบัรถจกัรยานยนตข์องวยัรุ่น 
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขบัขี่รถจกัรยานยนตใ์นขณะมึนเมา และพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูข้บั
ขี่รถจกัรยานยนต์ขณะมึนเมา พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูท่ี้เมาแลว้ขบั วยัรุ่นเปิดรับโทรทศัน์
และอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด พวกเขารับรู้ขอ้ความจากสต๊ิกเกอร์ บิลบอร์ด โปสเตอร์ และโทรทศัน์ 
พวกเขาสนใจการกระตุน้ความกลวัผา่นส่ือ  

ปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนิน
นโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เน่ืองจากกลุ่มผู ้มีรายได้เฉล่ียแต่ละกลุ่มนั้ นมีการใช้
ยานพาหนะท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยจึงเลือกใช้ยานพาหนะสาธารณะซ่ึงมีค่า
โดยสารท่ีถูกและมีผูรั้บผิดชอบในการขบัขี่ท่ีต้องอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของกรมการ
ขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด กลุ่มผู ้มีรายได้น้อยจึงอาจให้ความส าคัญกับประเด็นการขับขี่
ยานพาหนะหลงัการด่ืมแอลกอฮอล์ต่างจากกลุ่มผูท่ี้มีรายได้สูงกว่า การบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เขม้งวดจึงเป็นแนวทางท่ีส าคญัต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการวิจัยของ เฉลิมฤทธ์ิ สามาดี  บัณฑิต ขวาโยธา และปรีชา พันธ์สีดา (2564) ศึกษาเร่ือง
มาตรการในการบงัคบัใชท้างกฎหมาย กรณีศึกษาเมาสุราแลว้ขบัรถ บนทอ้งถนน เป็นเหตุให้บุคคล
อ่ืนถึงแก่ความตาย ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พบว่า ปัจจยัดา้นรายไดมี้ผลกับ
มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ปัจจัยด้านอิทธิพลของส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์กับทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก ถึงแมว้า่ส่ือมวลชนในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม 
แต่การรณรงคใ์นประเด็นตามนโยบายเมาไม่ขบั ซ่ึงมีหลายภาคส่วนเขา้ร่วมสนบัสนุนต่อภาครัฐนั้น
ต่างก็มกัเร่งระดมการประชาสัมพนัธ์ในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาวเป็นหลกั อิทธิพลของส่ือจึงอาจไม่
ต่อเน่ืองเพียงพอต่อการกระตุน้ผูข้บัขี่มากนกั กระทัง่อาจเห็นวา่ ควรใหค้วามส าคญัต่อการขบัขี่โดย
ไม่ด่ืมของมึนเมาในช่วงท่ีมีเทศกาลเท่านั้น จึงควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดตลอดเวลา  
ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจยัของ อิศเรศ ค าแหง และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2563) ศึกษาเร่ือง การ
เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับกิจกรรม
รณรงค์ในช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่ขับ พบว่า การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์
ในช่วงเทศกาลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับทศันคติเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาล และ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวอยู่ในระดบัปานกลาง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่า กบัการมีส่วนร่วม
เก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาล และ ทศันคติเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบั กิจกรรมรณรงคใ์นช่วงเทศกาลและความสัมพนัธ์
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณากฎหมายจราจรขอ้บงัคบัท่ีใช้กบัผูข้บัขี่ท่ีมีระดบัค่า

แอลกอฮอลสู์งเกินกฎหมายก าหนด โดยเพิ่มความเขม้งวดในการบงัคบัใชม้าตรการและบทลงโทษ
ท่ีชดัเจน เด็ดขาด ส าหรับผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร  

5.3.1.2 ตอ้งมีนโยบายในการรณรงค์ตามส่ือต่างๆ ให้สอดคลอ้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ืองดว้ยส่ือท่ีหลากหลาย ไมเ้น้นเฉพาะช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว หรือเทศกาลทางศาสนา
เท่านั้น  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.2.1 หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณในการรณรงค์และประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบั

โครงการเมาไม่ขบั โดยควรขอการรับการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกบับริษทัหรือองค์กร
เอกชนในการณรงคต์ามโครงการเมาไม่ขบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหถึ้งกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง 

5.3.2.2 หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายการท างานทั้ งในการป้องกัน และ
ปราบปรามผูก้ระท าความผิดดว้ยมาตรการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจ

ความคิดเห็นเป็นหลกั จึงใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืนเขา้ร่วมดว้ยผ่านวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น 
การสนทนา การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ทั้งผูท่ี้กระท าผิดและผูท่ี้ตระหนักถึงความส าคญัของ
ปัญหาเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุมและชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

5.3.2.2 ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขทศันคติของประชาชนท่ีมี
ต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันานโยบายใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 



 
 

 

บรรณานุกรม 
 
กลา้ ทองขาว. (2548). การน านโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ: แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการ

ด าเนินงาน.นนทบุรี: ส านกัวิชาการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
กลา้ ทองขาว. (2534). การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ: กรณีศึกษานโยบายรนรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาการบริหารการพฒันา). กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

จนัทร์ฉาย โยธาใหญ่ และคณะ. (2559). ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมด่ืมไม่ขบัของนกัเรียนสังกดั
สถาบนัอาชีวศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่. พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 43(5), 11-22. 

เฉลิมฤทธ์ิ สามาดี, บณัฑิต ขวาโยธา และปรีชา พนัธ์สีดา. (2564). มาตรการในการ
บงัคบัใช้ทางกฎหมาย กรณีศึกษาเมาสุราแลว้ขบัรถ บนทอ้งถนน เป็นเหตุให้
บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. 
วารสารวิชาการ ปัญญาปณิธาน, 6(1), 147-160. 

นพลกัษณ์ ธนสรณ์ไชยภทัร. (2554). ปัญหาและมาตรการในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาบ้านทับสูง หมู่ ท่ี 6 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี. 
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จดัการ). ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา. 

บดินทร์ เดชาบูรณานนท์. (2565). การรณรงค์ส่ือสารทางการตลาดในส่ือออนไลน์เพื่อลดปัญหา
อุบติัเหตุ จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล.์ วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 50-61. 

บพิธ รัตนบุรี. (2552). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)ไปปฏิบัติ ศึกษากรณี ส านักงานเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันาสังคม). กรุงเทพฯ: 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 

พงศปิ์ยะ ยอดสุรางค์. (2560). มาตรการบงัคบัทางกฎหมาย กรณีผูข้บัขี่ขบัรถในขณะเมาสุราตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
7(2), 49-63. 



 

 

63 

วรเดช จนัทรศร. (2548). ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สหายบล๊อกและ
การพิมพ.์ 

วิภาวี เกียรติศิริ. (2542). สวัสดิศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. 
ศิริชยั พงษว์ิชยั. (2551). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สมบติั ธ ารงธัญวงศ์. (2551). นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ.  

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์สมาธรรม . 
ส านกันายกรัฐมนตรี. (2564). ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 

2564. กรุงเทพฯ: ส านกันายกรัฐมนตรี. 
สุรสิทธ์ิ วชิรขจร. (2549). นโยบายสาธารณะเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: บริษทัธเนศวร (1999) พร้ินต้ิง 

จ ากดั. 

หทยัรัตน์ สนสกุล และวรเดช จนัทรศร. (2560). การน าพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
(เมาแลว้ขบั) ไปสู่การปฏิบติั. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแป
ซิฟิค, 4(2), 45-57. 

อิศเรศ ค าแหง และปาริชาต สถาปิตานนท์. (2563). การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกบักิจกรรมรณรงคใ์นช่วงเทศกาลของมูลนิธิเมาไม่
ขบั. สุทธิปริทัศน์, 24(75), 115-140. 

อุษา บิ้กก้ินส์. (2557). การรณรงค์เพื่อแกปั้ญหาพฤติกรรมเมาแลว้ขบัรถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่น. 
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1(1), 69-84. 

Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row. 
Global Road Safety partnership. (2007). Drinking and driving: A road safety manual for decision-

makers and practitioners. Geneva: GRSP. 
Jones, Charles. (1977 ) .  An introduction to the study of public policy. Massachusetts: Duxbury 

Press. 
Lu, X., and Pas, E.I. (1999). Socio-Demographics, activity participation and travel behavior. 

Transportation Research, 33(1), 1-18. 
Van Horn, Carl E. (1979). Policy implementation in federal system, national goals and local 

implementors. Lexington, Massachusetts: Health and Company. 
 

 



 

 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

65 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นที่อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา 
ค าแนะน า 
 1. โปรดท าเคร่ืองหมาย “ถูก (✓)” ลงในช่องวา่ง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน  
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด าเนินนโยบายเมาไม่ขบัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา   
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. เพศ     ชาย   หญิง  เพศทางเลือก  
2. อาย ุ    18-30 ปี  31-45 ปี  46-60 ปี     61 ปีขึ้นไป 
3. ระดบัการศึกษา   ไม่เกิน ม.3  ม.6 ถึงอนุปริญญา  ปริญญาตรีขึ้นไป 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ไม่เกิน 15,000 บาท  15,001-30,000 บาท  

 30,001 บาทขึ้นไป  
 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ือมวลชน  
ขอ้ ค าถาม ระดบัความคิดเห็น ลง

รหสั นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
(2) 

ปาน
กลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

1 หลายหน่วยงานช่วยกันท าส่ือรณรงค์
เร่ืองเมาไม่ขบั 

      

2 พบเห็นส่ือสต๊ิกเกอร์ค าว่า “เมาไม่ขบั” 
ไดบ้่อยคร้ัง 

      

3 ได้ยินประโยค “เมาไม่ขบั” จากบุคคล
รอบขา้งเสมอ 
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ขอ้ ค าถาม ระดบัความคิดเห็น ลง
รหสั นอ้ย

ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
(2) 

ปาน
กลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

4 พบคลิปหรือวิดีโอสั้นเก่ียวกบัเมาไม่ขบั
ผา่นส่ือออนไลน์เสมอ 

      

5 ส่ือ “เมาไม่ขับ” ช่วยกระตุ้นเตือนการ
ขบัขี่หลงัด่ืมสุราเสมอ 

      

 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายเมาไม่ขับในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
ขอ้ ค าถาม ระดบัทศันคติ ลง

รหสั นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
(2) 

ปาน
กลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 วตัถุประสงคข์องนโยบายท่ีชดัเจน       
6 โครงการเมาไม่ขบัเป็นความร่วมมือทั้งจาก

ภาครัฐและเอกชน 
      

7 เป้าหมายของโครงการเมาไม่ขับคือลด
อุบติัเหตุจากการด่ืมสุรา 

      

8 โครงการเมาไม่ขบัเป็นนโยบายท่ีช่วยลด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากอุบติัเหตุ 

      

 ทรัพยากรของนโยบาย         
9 มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการเมาไม่ขบั 
      

10 มีกองทุนของรัฐและเอกชนสนับสนุน
งบประมาณในการรณรงค์โครงการเมาไม่
ขบั 
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ขอ้ ค าถาม ระดบัทศันคติ ลง
รหสั นอ้ย

ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
(2) 

ปาน
กลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

11 มีบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในการรณรงคโ์ครงการเมาไม่ขบั 

      

 การส่ือสารระหว่างองค์กรและการบงัคบั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

      

12 มีอาสาสมัครเขา้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ในการรณรงคใ์นโครงการเมาไม่ขบัเสมอ 

      

13 เจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าใจถึงเป้าหมายการ
บังคับใช้กฎหมายแก่ผู ้ด่ืมสุราแล้วขับขี่
อยา่งชดัเจน 

      

14 เจา้หน้าท่ีต ารวจบงัคบัใช้กฎหมายแก่ผูด่ื้ม
สุราแลว้ขบัขี่อยา่งเคร่งครัด 

      

 ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบติั 

      

15 องค์กรพฒันาเอกชนมีบทบาทช่วยเหลือ
ในการรณรงคต์ามโครงการเมาไม่ขบั 

      

16 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีบทบาทเข้า ร่วมการ
รณรงคต์ามโครงการเมาไม่ขบัช่วงเทศกาล
หยดุยาวเสมอ 

      

17 เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินการกบัผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่ 

      

 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง       
18 บุคคลทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจต่างตอ้งให้

ความส าคัญกับการด่ืมสุราแล้วไม่ขับขี่
ยานพาหนะ 

      

19 สังคมมีบทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหา
เพื่อป้องกนัผูด่ื้มสุราแลว้ขบัขี่ 
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ขอ้ ค าถาม ระดบัทศันคติ ลง
รหสั นอ้ย

ท่ีสุด 
(1) 

นอ้ย 
(2) 

ปาน
กลาง
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

20 การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดช่วย
ท าใหโ้ครงการเมาไม่ขบับรรลุผลส าเร็จได ้
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