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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวง          

ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ  2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน   

เขตพืน้ทีภ่าคเหนอื  และ 3) เพือ่สงัเคราะหแนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวง

ในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื  ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคอืเจาหนาทีแ่ขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื  จาํนวน 22  แหง  

ใชวธิกีารเลือกประชากรแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยเลือกจากผูอาํนวยการแขวงทางหลวง จาํนวน 22 คน 

จากรองผูอาํนวยการแขวงทางหลวง จาํนวน  44 คน จากหวัหนาหมวดทางหลวง จาํนวน 132 คน และจากหัวหนางาน 

จํานวน 22 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 220 คน เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) เคร่ืองมือ                    

ที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม การสังเกตและการสนทนาอยางไมเปนทางการจาก

ผูบริหารแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 

คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   และการวเิคราะหสมการความถดถอยโลจิสตกิส (Logistic Regression 

Analysis)

  ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวา 1) การดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือมีสภาพปญหา                 

และอุปสรรคในดานความเสียหายตอสิ่งแวดลอมบริเวณสองขางทาง การเกิดโอกาสการทําผิดกฎหมายทางหลวง 
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การเกิดอุบัติเหตุ และถนนไมไดตามมาตรฐาน 2) ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง

ทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมายทางหลวง

ไมชัดเจน และ 3) แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ตองใหความสําคัญตอความหลากหลายในการแกไขปญหาและอุปสรรคในมิติตางๆ  ดังนี้  มิติแหงการเรียนรู            

และการพัฒนา  มิติกระบวนการภายในองคกร  มิติแหงพันธมิตรหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย และมิติแหง      

ความรวมมือของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งผูบริหารและผูปฏิบัติงานแขวงทางหลวงตองพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน       

ทกุมติ ิเพือ่นาํไปบรูณาการในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือ      

คําสําคัญ
  การดําเนินงานของแขวงทางหลวง     ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

Abstract
  The objectives of this research were 1) to study problems and obstacles in the operation of Highway 

Dictrict in Northern Region, 2) to study factors affecting the problems and obstacles in the operation of 

Highway District in Northern Region, and 3) to synthesize guidelines for solving the problems and obstacles 

in the operation of Highway District in Northern Region. The study sampling units were the officers of 22 

Highway Districts in Northern Region. The research sampling subjects were selected through purposive 

sampling, of which 22 samplings were selected from the Directors of Highway Districts, 44 from the 

Deputy Directors of Highway Districts, 132 from Highway Unit heads, and 22 from foremen, totally 220. It 

is a mixed research method. The qualitative research tools were the field data record forms, observation 

and informal discussion held with the administrators of Highway Districts in Northern Region. As for the 

quantitative research, the questionnaires were used, and statistics used included percentage, mean, 

standard deviation and logistic regression analysis.  

  Results of this research were as the following: 1) the operation of Highway District in Northern 

Region had the problems and obstacles in terms of damage to environment along two sides of the road, 

there was a possible opportunity for violating the highway law, prone to get accident, and the road failing 

to meet the required standards, 2) the factors affecting the problems and obstacles in the operation of 

Highway District in Northern Region were that the quality of road maintenance was not good enough, and 

the highway legitimation was ambiguous, and 3) the guidelines for solving the problems and obstacles 

in the operation of Highway District in Northern Region were that the highway authority had to pay                
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attendance to diversifications of solving the problems and obstacles in the following dimensions, that is 

to say, the dimension of learning and development, the dimension of internal process, the dimension of 

allied agencies and stakeholders, and the dimension of local participation. In this regard, the administrators 

and operators of the Highway District had to keep on developing themselves in all dimension in order to 

integrate all the dimensions for solving the problems and obstacles in the operation of Highway District 

in Northern Region.  

Keywords
  Operation of Highway District,  Problems and Obstacles in the Operation

บทนํา 
  การคมนาคมขนสงเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานเศรษฐกิจ        

ดานสงัคม และดานการเมือง ระบบการคมนาคมขนสงท่ีดยีอมชวยใหการติดตอระหวางทองถ่ินตางๆ กระทําไดสะดวก

ขึ้น ชวยใหรัฐเขาถึงประชาชน ชวยในการลดคาสินคาและคาครองชีพ เพราะการขนสงสินคาไปสูแหลงผลิตและ    

แหลงจําหนายสินคาสามารถกระทําไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน ชวยใหการพัฒนาสาขาตางๆ สามารถดําเนินไป            

ไดผลดยีิง่ขึน้และยงัมคีณุประโยชนอยางอืน่อกีมากมาย การทีท่องถิน่ทีอ่ยูหางไกลไมอาจจะพฒันาไดดแีละรวดเรว็           

เทาที่ควรก็เพราะเสนทางการคมนาคมขนสงอยูในสภาพท่ีไมเรียบรอยไมสมบูรณและไมสามารถติดตอระหวางกัน

และกันได รวมทั้งไมสามารถติดตอกับแหลงการคาไดทุกฤดูกาล

  หากจะกลาวถงึการคมนาคมขนสงทางบกทีเ่ปนการคมนาคมขนสงทีป่ระชาชนใชบรกิารกันมากในปจจบุนั 

ซึง่รฐับาลมีนโยบายสงเสรมิใหมกีารกอสรางถนนและปรบัปรุงขยายถนนใหมคีวามทนัสมัยและมมีาตรฐานทดัเทยีม

กับทางหลวงของประเทศที่เจริญแลว เพ่ือรองรับปริมาณการคมนาคมขนสงที่สูงข้ึนและเพื่อใชถนนขนสงสินคา          

สงออกและนําเขาเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ โดยไดมอบนโยบายการพัฒนาการคมนาคมขนสงทางถนนใหกับหนวยงาน

ของรัฐเปนผูดูแลและพัฒนาใหไดตามเปาหมายท่ีวางไว  ในปจจุบันหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ

ทางหลวงมี 3 หนวยงานแยกตามประเภทของทางหลวงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง                   

ป  พ.ศ. 2549) ไดกาํหนดใหกรมทางหลวงมีหนาท่ีดแูลรับผดิชอบทางหลวงประเภททางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดนิ 

และทางหลวงสมัปทาน กรมทางหลวงชนบทมหีนาทีด่แูลรับผดิชอบทางหลวงประเภททางหลวงชนบท และ เทศบาล

มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบทางหลวงประเภททางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล โดยเฉพาะกรมทางหลวง              

ทีเ่ปนหนวยงานภายใตสงักัดกระทรวงคมนาคม มหีนาท่ีควบคุม ดาํเนินการกอสราง บรูณะและบํารุงรักษา ทางหลวง

พเิศษ ทางหลวงแผนดนิ และทางหลวงสมัปทาน เพ่ืออาํนวยความสะดวก และความปลอดภยัในทางหลวงท่ัวประเทศ 

เอื้อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการปองกันประเทศ รายงานประจําป    

พ.ศ. 2555  ของกรมทางหลวง  (2555)  ไดระบุวสิยัทศันวา มุงมัน่สูความเปนองคกรช้ันนาํดานการเช่ือมโยงการขนสง
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อยางย่ังยืน การพัฒนาทางหลวงโดยกรมทางหลวงท่ีพรอมใหบริการแกประชาชน ใหเกิดความสะดวกสบาย             

ความปลอดภัยในการใชบริการทางหลวง 

  ดังที่ กลาวมาแลววา การคมนาคมขนสงทางถนนมีความสําคัญและความจําเปนตอเศรษฐกิจของประเทศ

เปนอยางมาก การที่การคมนาคมขนสงทางถนนที่มีปริมาณมากนั้นจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ หลายประการ  เชน 

ปญหาความเสียหายของถนน และปญหาการเกิดอบุัติเหตุทางถนน เปนตน เปนปญหาที่ทําใหเกิดความเดือดรอน 

ความลาํบากในการใชชวีติประจาํวนัของประชาชน ตามแผนยทุธศาสตรกรมการขนสงทางบก (พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558) 

(กรมการขนสงทางบก, 2553) นอกจากกรมทางหลวงแลวยังมีหนวยงานราชการอื่นๆ  ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ 

ประสานงานและรวมกันแกปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคมนาคมขนสงทางถนนใหสําเร็จลุลวงไป ไดแก               

กรมการขนสงทางบก ตํารวจทางหลวง ที่ตองทํางานสอดคลองกัน 

  หนวยงานแรกท่ีจะกลาวถงึ  คอื  ขนสงจังหวดัซ่ึงเปนหนวยงานสวนภมูภิาคของกรมการขนสงทางบกมีหนาที่

ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก ซึง่หนาทีท่ีส่าํคัญของสาํนกังานขนสงจงัหวดั  คอื  การตรวจตรา ปราบปรามผูกระทาํผิดตามกฎหมาย

วาดวยการขนสงทางบก ตามกฎหมายวาดวยรถยนต และตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก (สํานักงานขนสง

จังหวัดลําปาง, ม.ป.ป.) สวนที่เก่ียวของกับปญหาซึ่งจะตองประสานความรวมมือกับแขวงทางหลวงในพื้นที่ใน          

การแกปญหาในเรือ่ง ปญหาการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน โดยเฉพาะในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต 

เปนตน ทัง้นีเ้พือ่ลดอบุตัเิหตตุามนโยบายอบุตัเิหตเุปนศนูย โดยดาํเนนิการตัง้จดุพกัรถใหกบัประชาชนทีเ่ดนิทางกลบั

ภูมิลําเนา บริการตรวจสอบเคร่ืองยนต ระบบเบรก และตรวจสอบลมยาง รวมท้ังมีกาแฟ เคร่ืองด่ืมชูกําลัง บริการ   

นวดแผนโบราณ และบรกิารทีน่อน ไวใหประชาชนไดพกัผอนสักระยะเพือ่คลายความงวงเม่ือหายงวงจึงเดินทางตอได 

หากพิจารณาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแลว  ปญหาดังกลาวมิไดเกี่ยวของเฉพาะขนสงจังหวัดและ                  

แขวงทางหลวงเทานั้นยังมีหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญในการรวมมือกันแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุ              

ทางถนนหนวยงานน้ัน คือ ตํารวจทางหลวงท่ีมีอํานาจหนาที่ในการตรวจตรา ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

สืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงานตามกฎหมายเก่ียวกับความผิดทางอาญาและจราจร และควบคุมดูแล                             

การใชทางหลวงและทางพเิศษ ควบคุม กาํกบั ดแูล จดัการจราจรและควบคมุมลภาวะใหเปนไปตามกฎหมาย บรกิาร

ประชาชนผูใชทางใหเกดิความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในเขตทางหลวงทีอ่ยูในอาํนาจรบัผิดชอบ (กองบงัคบัการ

ตํารวจทางหลวง, 2557) โดยเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงจะชวยในการจับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับการใชทางหลวง       

สวนใหญก็จะประจําอยูที่จุดพักรถเพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับประชาชนผูใชถนน อีกทั้งจะมี

เจาหนาทีต่าํรวจทางหลวงอีกชดุหน่ึงทีค่อยตรวจสอบผูขบัรถในการใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด โดยใชเคร่ืองมือ

แลวแจงมายังเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงท่ีอยูประจําจุดพักรถเพ่ือดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับตอไป นอกจากน้ียังมี

หนวยงานของทางราชการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการปองกันการเกิดอุบัติเหตุอีกหลายหนวยงาน เชน  องคกรปกครอง

สวนทองถิน่ เทศบาล ตาํรวจภูธร ฯลฯและมหีนวยงานเอกชนเชนหนวยกูภยัของมูลนธิติางๆ เปนตน แมจะมหีนวยงาน

ราชการและเอกชนหลายหนวยงานประสานความรวมมือในการควบคุมดูแลและแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุ                   
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ดงัทีม่มีาตรการขางตน แตอบุตัเิหตกุไ็มลดลง จากสถติทิีส่าํนกัอาํนวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 

2557ก) ไดรวบรวมรายงานขอมลูการเกดิอบุตัเิหตบุนถนนทางหลวงทัว่ประเทศ ประจาํงวดครึง่ปแรก พ.ศ.2556 (มกราคม 

– มถินุายน พ.ศ.2556) จากรายงานอุบตัเิหตทุางระบบ HAIMS (Highway Accident Information Management System) 

(สรุปยอด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556) พบวา อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบนถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรม

ทางหลวง  จํานวน 5,434 ราย ทําใหมีผูเสียชีวิต 806 คน ไดรับบาดเจ็บทั้งส้ิน 5,140 คน จํานวนรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

8,128 คัน อุบัติเหตุดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินทั้งส้ิน 23,108,850 บาท 

  แตหากจะพจิารณาเฉพาะปญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงแลว อาจจะตองทําการ

หาแนวทางแกไขปญหาและอปุสรรคทีเ่ฉพาะเจาะจงและเปนเฉพาะตวัของแขวงทางหลวงโดยเฉพาะ ทัง้นีเ้นือ่งจาก

แขวงทางหลวงเปนหนวยงานของรัฐที่มีลักษณะงานท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะท่ีตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของทางราชการอยางถกูตอง เครงครัด และเขมงวด ดงัน้ันการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงหลายๆ กรณี

จึงมีปญหาและอุปสรรคที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทั้งปญหาที่เกิดจากแขวงทางหลวงหรือเกิดจากเจาหนาที่          

เชนถนนเกิดอุบัติเหตุบอยๆ เชน ถนนสาย ตาก – แมสอด ชวงดอยรวก เปนตน (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557) 

ปญหาเหลานี้จึงปญหาที่แขวงทางหลวงตองหาแนวทางและวิธีการแกไขใหปญหาเหลานี้เบาบางลงหรือหมดไป     

เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพไดใชถนนที่ดีมีความปลอดภัยและมีความสะดวกในการเดินทาง

  จะเห็นไดวาเร่ืองท่ีทาํใหประชาชนเดือดรอนคือเร่ืองความเสียหายของถนนเชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน 

หาดชะอม - กําแพงเพชร ประมาณชวง กม.79+500 ถึง 80+200 เกิดผิวทางแตกเปนรอยแยกจากกัน ทําใหเกิด

อันตรายในการขับขี่ (กรมทางหลวง, 2557ข) ปญหาที่ประชาชนใหความสนใจและเปนปญหาในการดําเนินงานของ

แขวงทางหลวงคือ ถนนที่ไมไดตามมาตรฐาน เปนปญหาท่ีแขวงทางหลวงตองประสบตลอดเวลา  ทั้งนี้เนื่องจาก

แขวงทางหลวงมหีนาทีใ่นการบํารงุรกัษาซอมแซมถนนใหถนนมคีวามพรอมในการใชงาน   รวมทัง้ดแูลอปุกรณอาํนวย     

ความปลอดภัยบนถนนใหใชงานไดดี แตมีถนนหลายเสนทางท่ีแขวงทางหลวงทําการซอมแซมแลวแตก็ยังเสียหาย

ตองทําการซอมแซมบอยๆ สาเหตุอาจเกิดจากวัสดุที่ใชในการซอมแซมไมไดมาตรฐาน แตแทจริงแลวอาจมีสาเหตุ

อืน่ๆ เชน อาจเกดิจากการบรรทุกนํา้หนกัเกินกวามาตรฐาน   การออกแบบของรถบรรทุก ปริมาณการจราจร  รถบรรทกุ

หนักสูงกวาที่ออกแบบตามมาตรฐานทางนั้นๆ  เปนตน และมีหลายๆ สายทางเกิดดินพังถลมปดทับถนนสวนใหญ

เปนถนนบนภูเขาสูง หรือถนนเกิดการสไลดการจราจรไมสามารถผานไปได เปนตน ดังนั้นแขวงทางหลวงตองหา

สาเหตุของการเสียหายที่แทจริงจึงจะสามารถวิเคราะหหาวิธีการซอมแซมถนนที่ถูกตองและไมใหมีการซอมบอยๆ   

ทีต่องแกไขปญหาใหถกูจดุรวมทัง้แขวงทางหลวงตองบรหิารงานกอสรางใหการกอสรางและซอมแซมถนนแลวเสร็จ

ตามเวลาและมีคุณภาพดี ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวคิดการบริหารงานกอสราง ของ วิชัย ฤกษภูริทัต (2550) คือ การใช

หลกัการบรหิารเพือ่จดัการทาํใหงานกอสรางสาํเรจ็ตามเปาหมายในงานกอสราง คอื การทาํงานใหเสรจ็ตามกาํหนด

เวลาและไดสิ่งกอสรางที่มีคุณภาพดีตามแบบและรายการประกอบแบบ เพ่ือไมใหประชาชนเกิดความรําคาญ           

เบื่อหนาย และทําใหประชาชนเกิดความรูสึกถึงความเอาใจใสอยางจริงจังของแขวงทางหลวงที่มีความตั้งใจ                  

ในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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  นอกจากนี้ยังมีปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนที่มีผลตอความเปนอยูและความปลอดภัยของ

ประชาชนและความไมนาดูบรเิวณสองขางทางปญหาน้ัน  คอื การเกิดผลเสียหายตอสิง่แวดลอมบริเวณสองขางทาง 
ไดแก ปญหาประชาชนต้ังรานขายของในเขตทาง ซึ่งใชที่ดินของทางราชการในการประกอบอาชีพเกิดผลเสียหาย    

ตอสิ่งแวดลอมมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย  รวมทั้งมีการติดตั้งปายโฆษณารานคาและมักเกิดอุบัติเหตุบอยๆ             

เชน กรณีรถของผูตองการจะซื้อของขางทางแลวชะลอความเร็ว  รถที่ตามหลังไมทันระวังอาจชนทายรถที่ชะลอได      

อีกทั้งปญหาการทิ้งขยะบริเวณสองขางทางทําใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบเกิดมลภาวะทางดานกล่ินและ    

ความไมนาด ูบรเิวณท่ีมขียะมากสวนใหญจะเปนบริเวณทีเ่ปนทีจ่อดรถเพ่ือการพกัผอนและการพักรถ ไดแกจดุกลับรถ 

ที่พักริมทาง เปนตน รวมท้ังปญหามีไฟไหมบริเวณสองขางทางเปนปญหาท่ีเร้ือรังมานานมักเกิดในชวงหนาแลง     

ทําใหเกิดปญหามลภาวะทั้งดานกลิ่นและทัศนวิสัยในการมองเห็น ปจจุบันก็ยังไมสามารถแกปญหานี้ใหหมดไปได 

ในกรณีปญหาประชาชนตั้งรานขายของในเขตทางมักจะพบปญหานี้ในบริเวณทางหลวงที่ผานยานชุมชน เชน 

ทางหลวงหมายเลข 1 ในเขตความรับผดิชอบของแขวงทางหลวงกําแพงเพชร แขวงทางหลวงตากท่ี 1 และทางหลวง

หมายเลข 11 ในเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลําพูน เปนตน ในสวนของปญหามีการท้ิงขยะบริเวณ            

สองขางทางปญหานี้จะมีแทบทุกแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือกับปญหามีไฟไหมบริเวณสองขางทางที่มี       

ทุกแขวงทางหลวงเชนเดียวกัน  (ไทยรัฐออนไลน, 2557)

  หากจะพิจารณากันตอไปถงึปญหาและอุปสรรคของการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงท่ีสาํคญั คอื การเกดิ
อุบัติเหตุ ที่จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ ความสูญเสียชีวิต และทรัพยสินของบุคคลและสวนรวม สงผลกระทบ

โดยตรงตอการพัฒนาประเทศชาติ แมวาจะมีการหามาตรการตางๆมาเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แตอุบัติเหตุ         

ยังเพิ่มขึ้นที่มักเกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่แขวงทางหลวงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบที่มีสาเหตุ

มาจากถนนที่เสียหายเปนหลุมเปนบอรถวิ่งมาตกหลุมเกิดเสียหลักทําใหไมสามารถบังคับรถไดจนเกิดอุบัติเหตุ         

ทกุๆ   ปในชวงเทศกาลแขวงทางหลวงจะตัง้จดุพกัรถทีม่ทีัง้นํา้ดืม่ กาแฟ เครือ่งดืม่ชูกาํลงั ผาเยน็ เตยีงนอน ใหบรกิาร

ประชาชน แตอบุตัเิหตุยงัคงเกดิตอเนือ่งซํา้ๆ บรเิวณจดุเดิมๆ ทีเ่รียกวา Black Spot เชน บริเวณทางแยกท่ีมกัจะเปลีย่น

ชื่อเปนแยกผีสิง ทางโคงที่ประชาชนขนานนามวาโคงรอยศพ เปนตน ถนนท่ีมีความลาดชันสูงมักจะทําใหรถยนต       

ทีว่ิง่ทางลงเขาเบรกแตกเปนประจาํ ทีม่ชีือ่เสยีงเปนทีท่ราบกนัด ีในเร่ืองการเกิดอบุตัเิหตบุอยและมกีารสญูเสียทัง้ชวีติ

และทรัพยสินเปนจํานวนมาก เชน บริเวณดอยรวก จังหวัดตาก เปนตน ถนนสาย ตาก-แมสอด เปนหนึ่งในเสนทาง

อนัตรายท่ีเกดิอบุตัเิหตุบอยครัง้ มสีถติกิารเกิดอบุตัเิหตบุนทางหลวงคร่ึงปแรก พ.ศ.2556 มอีบุตัเิหตเุกดิข้ึน 5,434 ราย    

มีผูเสียชีวิต 806 คน ผูไดรับบาดเจ็บ 5,140 คน และจํานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 8,128 คัน (กรมทางหลวง, 2557ก)      

สาเหตขุองการเกดิอุบตัเิหตจุราจรทางบกไดระบไุวในรายงานการศกึษาเรือ่งแนวทางการแกไขปญหาอบุติัเหตจุราจร

ทางบก ที่สรุปวาในชวง 5 ปที่ผานมา กลุมปจจัยดานถนนและดานสิ่งแวดลอมมีปญหาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้                     

ควรมียุทธศาสตรในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 6 ยุทธศาสตรไดแก ดานวิศวกรรม (Engineering) ดานการให     

ความรูแกผูใชรถใชถนน (Education) ดานการบงัคบัใชกฎหมาย (Enforcement) ทีน่าจะเปนงานดานความปลอดภยั

ที่สําคัญที่สุด รวมทั้งดานการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินแกผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ (Emergency Service) ที่นาจะ
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เปนงานดานความปลอดภัยเชิงรับ อีกทั้งดานการจัดการระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency of Transport 

System) และดานการติดตาม การตรวจสอบ และประเมนิผลความปลอดภัยทางถนน (Evaluation)  (คณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546) หรืออาจจะกลาวไดวาอุบัติเหตุจากการจราจรเปรียบเสมือนหนึ่งโรครายแรงชนิด

หนึง่ทีเ่กดิขึน้ทกุวัน และคุกคามสุขภาพ คณุภาพชีวติและทรัพยสนิของประชาชนเปนอยางมาก ซึง่เปนปญหาเรงดวน

ที่ประชาชน ทุกคนและทุกหนวยงานตองมีสวนรับผิดชอบ และรวมมือกันแกปญหารวมทั้งปองกันโรคอุบัติเหตุอยาง

จริงจังที่กลาวมาขางตนเปนการแกปญหาในทางปฏิบัติที่หนวยงานราชการนํามาเปนมาตรการปองกันการเกิด

อบุตัเิหต ุแตยงัไมมงีานวจิยัใดทีศ่กึษาเรือ่งเกีย่วกบัการมมีาตรการปองกนัอบุตัเิหตทุีเ่หมาะสมสาํหรบัแกปญหาการ

เกิดอุบัติเหตุใหเห็นเปนรูปธรรมและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีแตงานวิจัยตางประเทศที่วิจัยถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใน

ประเทศลิเบียคืองานวิจัยของ Hamza  (2005) ที่ศึกษารายละเอียดของอุบัติเหตุของลิเบียระหวางป ค.ศ.1966 ถึง     

ป ค.ศ. 2000 การวิจัยพบวาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นอยูกับปจจัยเฉพาะในลิเบีย เชน สภาพโครงสรางพื้นฐาน 

ไมดี การไมมีความปลอดภัยทางถนน จํานวนยานพาหนะที่มีอายุการใชงานมาก

  ที่นาสนใจไมนอยไปกวาปญหาดังกลาวขางตน และเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง

ทางหลวงท่ีเปนปญหามาทุกยคุทกุสมยัคือ การเกดิโอกาสการทําผดิกฎหมายทางหลวง ปญหาท่ีเกดิข้ึนบอยๆ กค็อื

มกีารละเมิดทรัพยสนิของกรมทางหลวง รวมท้ังมกีารบรรทุกนํา้หนักเกินอัตราท่ีกาํหนด และมีการรุกล้ําเขตทางหลวง 

ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นจนเปนความเคยชิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความมักงาย เห็นแกตัว หรือความตองการ

กาํไรทีม่ากกวาปกต ิซึง่ปญหาการบรรทุกนํา้หนกัเกนิอตัราทีก่าํหนดเปนปญหาท่ีเร้ือรังมานานมาก (เปนหนึง่ วานชิชยั, 

2557) สวนปญหามีการรุกลํ้าเขตทางหลวงเปนปญหาท่ีมีมานาน กฎหมายทางหลวงไดบัญญัติไวตาม มาตรา 47  

แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549      

หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่งใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ําเขาไปในเขตทางหลวง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง แตก็ยังมีการรุกลํ้าเขตทางหลวงใหเห็นกันอยูเปนจํานวนมาก  เจาหนาที่ตองทํา

หนาที่บังคับใชกฎหมาย บางแขวงทางหลวงจําเปนตองใชทั้งทางดานนิติศาสตรและรัฐศาสตรประกอบกันใน              

การแกปญหาเพ่ือความเหมาะสมกับบริบทของประชาชนในพ้ืนท่ี หากมีการประสานความรวมมือหลายๆ  หนวยงาน         

ไมวาจะเปน ตาํรวจ ฝายปกครอง แขวงทางหลวงและประชาชนในพ้ืนทีเ่พ่ือปองกนัและมีความเขมงวดในการปฏิบตัิ

งานจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหโอกาสในการทําผิดกฎหมายทางหลวง       

ลดนอยลง ปญหาดานอื่นๆ เชน การเกิดอุบัติเหตุ การทําลายทรัพยสินของทางราชการจะลดนอยลงไปดวย                 

(พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุง 2549), 2549)  

  จะเหน็ไดวาปญหาและอุปสรรคท่ีกลาวมาขางตนเปนปญหาทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวง

ทั้งสิ้น ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขหรือหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ใหเบาบางลงหรือหมดไป 

จงึเปนทีน่าสนใจทีจ่ะศกึษาวา  สภาพปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื

เปนเชนไร   มปีจจยัอะไรบางทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือ

และแนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืควรเปนเชนไร
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ

  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ

  3. เพื่อสังเคราะหและเสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวง

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร

   1.1 ประชากรการวิจัยเชิงคุณภาพ

    ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารแขวงทางหลวง จํานวน 12 คน จาก 12  

แขวงทางหลวง  ประกอบดวย  แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3  แขวงทางหลวงลําปางท่ี 1  แขวงทางหลวงลําปางท่ี 2  

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2  แขวงทางหลวงสุโขทัย  แขวงทางหลวงพิจิตร                     

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1  แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2  แขวงทางหลวงตากท่ี 1  แขวงทางหลวงตากท่ี 2 และ    

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร

   1.2 ประชากรการวิจัยเชิงปริมาณ

    ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ใชวิธีการเลือกประชากรแบบเจาะจง  (Purposive     

Sampling) เนื่องจากแขวงทางหลวงเปนหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมทางหลวงที่มีขนาดเทาๆ กันทั่วประเทศ          

โดยควบคุมดแูลการบํารุงรกัษาถนนแขวงทางหลวงละประมาณ 800 - 900 กม. ปญหาในการดําเนนิงานคลายคลึงกนั



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255964

เนื่องจากไดรับมอบหมายภารกิจจากสวนกลางในการใหบริการประชาชนเก่ียวกับการใชถนนท่ีกรมทางหลวง            

ดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยเจาหนาที่แขวงทางหลวง รวมทั้งส้ิน 220 คน ดังนี้
 

      

 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 3 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 1 2 6 1 10 
 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 1 2 6 1 10 
 2 1 2 6 1 10 

 1 2 6 1 10 
 22 44 132 22 220 

  2. ขั้นตอนการวิจัย

   2.1 ขัน้ตอนที ่1 ใชวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เพือ่ศกึษาถงึสภาพปญหาและอปุสรรค

ในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการ เชื่อมโยง             

ขอมูลเปนลูกโซ ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลจากคนแรกใหชวยแนะนําเช่ือมโยงกันเปนทอดๆ เม่ือไดขอมูลที่ซํ้าๆ            
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คือ เกิดการอิ่มตัวทางขอมูลจึงหยุดการเก็บขอมูล ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้เก็บขอมูลจากผูบริหารแขวงทางหลวง จํานวน 

12 คน จาก 12 แขวงทางหลวง

   2.2 ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดนําขอมูลที่ศึกษาจากการวิจัย       

เชิงคุณภาพมาพิจารณาประกอบการสรางเคร่ืองมือซึ่งเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ         

เก็บขอมูลจากเจาหนาที่แขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 220 คน

   2.3 ขั้นตอนท่ี  3  นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยท้ัง  2  ขั้นตอนมาสังเคราะหเพื่อหาคําตอบวาแนวทาง     

การแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ควรเปนอยางไร

  3. เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปน

ทางการและสัมภาษณผูบริหารแขวงทางหลวงในลักษณะเจาะลึก (In-depth Interview) โดยติดตามหาขอมูล             

ไปยังผูที่ถูกพาดพิงกลาวถึงเชื่อมโยงเปนลูกโซ จากผูใหขอมูลหลักไปสูผูใหขอมูลอื่นๆ เช่ือมโยงกันเปนทอดๆ              

เมื่อสมัภาษณได จํานวน 12 คน ผูวิจัยพบวาไดขอมูลที่ซํ้าๆ คือเกิดการอิ่มตัวทางขอมูลจึงหยุดเก็บขอมูล  (สุภางค  

จันทวานิช, 2555 ) ซึ่งผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

       1) แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) ผูวิจัยไดบันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ     

แบบกเจาะลึก (In-Depth Interview)

    2) แบบบนัทกึการสังเกต ผูวจิยัใชวธิกีารสงัเกตโดยตรงแบบไมมสีวนรวม เพือ่บนัทกึลักษณะทาง

กายภาพอืน่ๆ ในพืน้ทีว่จิยั ขณะทีส่มัภาษณผูอาํนวยการแขวงทางหลวงหรือรองผูอาํนวยการแขวงทางหลวงในขณะ

ที่ออกเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ       

มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุดและไมมี 

             สําหรับการหาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3  ทาน เปนผูตรวจสอบ

และปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตามลําดับ ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงลักษณ เขียนงาม ตําแหนง                 

อาจารยประจาํคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศภุธณศิร เตมิสงวนวงศ ตาํแหนง 

อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยพายัพ 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัญลักข ปญวัฒนลิขิต ตําแหนง 

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิยาลัยพายัพ  โดยวิธีการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC (Index          

of Item – Objective Congruence) และนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผลการ

คํานวณหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหาพบวา คา IOC = 0.931 และแตละขอคําถามไดคา IOC มากกวา 0.5         

แสดงวายอมรับวาเปนแบบสอบถามท่ีมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

  4. การวิเคราะหขอมูล

   4.1 การวิเคราะหขอมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ วิเคราะหขอมลูโดยใชคาํสัมภาษณทีม่คีาํตอบท่ีเหมอืนกนั

หรือใกลเคียงกันนํามาเรียบเรียงเปนบทความนําเสนอเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
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   4.2 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

    วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  (X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คารอยละในการคํานวณ               

เพื่อประกอบการอธิบายลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห การถดถอยโลจิสตกิส (Logistic 

Regression Analysis) วเิคราะหหาความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม     

(Dependent Variable) ซึ่งลักษณะของการวิเคราะหเปนแบบการวิเคราะหโลจิสติกสทวิ (Binary Logistic                      

Regression) โดยใชวธิกีารคัดเลือก Binary Logistic Regression ดวยเทคนิค   forward LR     (กลัยา วานิชยบญัชา, 

2553) ซึ่งเปนการศึกษาตัวแปรตามที่สนใจมี 2 ระดับ  คือ โอกาสเกิด/โอกาสไมเกิด ปญหาและอุปสรรคในการ   

ดาํเนนิงานของแขวงทางหลวง ทัง้นีเ้พือ่ทาํนายหรอืพยากรณวาตวัแปรอสิระใดทีส่งผลตอปญหาและอปุสรรคในการ

ดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  หรือมีความสัมพันธกับการเกิดปญหาและอุปสรรคใน                  

การดําเนินงานของแขวงทางหลวง 

    ผูวิจัยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   ซึ่งเปนขอมูลสภาพของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและผลการวิเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณ    ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัย           

ที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือมาสังเคราะหโดยจัดเปน

หมวดหมู เพือ่อธบิายอยางเชือ่มโยงและเปนเหตุเปนผลเพือ่เสนอแนวทางการแกไขปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือควรเปนอยางไร เชน (1) แนวทางการควบคุมคุณภาพถนน (2) แนวทาง   

การปองกันการเกิดผลเสียหายตอสิง่แวดลอมบริเวณสองขาง (3) แนวทางการลดอุบตัเิหตุจากการใชรถใชถนน และ 

(4) แนวทางในการบังคับใชกฎหมายเพื่อลดโอกาสในการทําผิดกฎหมายทางหลวง เปนตน

  5. ระยะเวลาทําการวิจัย

   ในการวิจัยคร้ังนี้ใชระยะเวลาต้ังแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558               

รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ 12 เดือน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามระหวางเดือน กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2558  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เปนระยะเวลา 4 เดือน

ผลการวิจัยพบวา
  1. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 1

   1.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

    1) จากการสัมภาษณผูบรหิารแขวงทางหลวง ผูวจิยัไดรวบรวมประมวลความคิดเหน็และขอเสนอแนะ

ของผูบริหารแขวงทางหลวง เรื่องแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ              

แขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ                

ที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาในดานถนนไมไดตามมาตรฐาน ควรมีแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคคือ         

แขวงทางหลวงควรเอาใจใสอยางใกลชิดโดยเฉพาะผูอํานวยการแขวงทางหลวงควรมีวิสัยทัศน  ในการบํารุงรักษา

ถนนและควรเขาใจวิธีการบํารุงรักษาและซอมแซมถนนใหไดมาตรฐานเปนอยางดี อีกท้ังควรมีความรูความเขาใจ  
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ทั้งทางดานวิศวกรรมและดานบริหารอยางดี มีความเปนผูนําพรอมที่จะใหการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาให   

ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและถูกตอง ปจจัยตอมา คือ ปจจัยดานสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางเจาหนาที่กับ

ประชาชนที่ทําใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมบริเวณสองขางซ่ึงควรมีแนวทางที่เหมาะสม คือ  ใหความสําคัญ    

กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูสองขางทางจะมีอิทธิพลตอความเปนไปของถนนที่  พวกเขาใชในการ  

เดนิทางใชในการประกอบอาชพีใชทาํมาหากนิ ประชาชนจะเปนอีกหนึง่กลุมทีจ่ะชวยคอยดแูลเอาใจใสถนนที่พวกเขา       

ใชอีกทั้งเปนหูเปนตาใหกับแขวงทางหลวง แนวทางตางๆ เหลานี้เปนแนวทางที่จะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ

ประชาชนจนเปนทีพ่งึพอใจของประชาชน นอกจากน้ียงัมปีจจยัดานการอํานวยความปลอดภยัในทางหลวงทีไ่ม

เหมาะสมที่ควรมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการเกิดอุบัติเหตุ  คือ  เจาหนาที่         

แขวงทางหลวงควรดูแลเอาใจใสถนนไมใหเปนหลุมเปนบอ อุปกรณอํานวยความปลอดภัยใหครบถวน กําหนด

มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่แตละแขวงทางหลวงจะมีปจจัยในการเกิดอุบัติเหตุแตกตาง

กันจึงควรหามาตรการใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ ปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยดานบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจนที่ทําใหเกิดโอกาสการทําผิดกฎหมายทางหลวง แนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและ

อปุสรรคคอืผูบรหิารแขวงทางหลวงตองศกึษากฎหมายทางหลวงใหเขาใจอยางชัดเจน  สามารถนําไปบังคบัใชกฎหมาย

ไดอยางถูกตอง ผูบริหารแขวงทางหลวงตองสามารถอธิบายรายละเอียดของกฎหมายทางหลวงและทําความเขาใจ

ในกฎหมายทางหลวงใหกับประชาชน แตแขวงทางหลวงไมมีหนาที่ในการไปแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายนั้น               

ไดที่สามารถทําไดคือการสะทอนปญหาและความไมชัดเจนของกฎหมายทางหลวงใหผูบริหารระดับกรมนําไป

พิจารณาดําเนินการตอไป

   2) ผลการวจิยัเชงิคณุภาพพบวา ปญหาทางดานการเกดิอบุตัเิหตเุปนปญหาอปุสรรคท่ีผูใหสมัภาษณ

ใหความสําคญั เนือ่งจากประชาชนใชการเดินทางทางรถเปนหลัก ซึง่การเกิดอบุตัเิหตุจะเปนปญหาท่ีแขวงทางหลวง

ตองหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและควรหาแนวทางการแกปญหาเพื่อใหประชาชนเดินทางดวยความปลอดภัย 

   3) มีตัวชี้วัดที่ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญคือ การรณรงคการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสวนใหญ

กลาววาในชวงเทศกาลรัฐมักจะหามาตรการมารณรงคใหประชาชนปฏิบัติ เชน เมาไมขับ งวงไมขับ โทรไมขับ             

ซึง่แขวงทางหลวงเปนหนวยงานหนึง่ทีต่องรวมกนัรณรงค แตอบุตัเิหตุและการสญูเสียชีวติทรพัยสนิไมลดลง จงึตองหา

แนวทางที่เหมาะสมในการที่จะลดการสูญเสียนี้ใหเห็นเปนรูปธรรม

  2. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 2

   2.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

    1) สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีคา

คะแนนเฉลีย่อยูในระดบัมปีญหาและอปุสรรค (X= 2.90) เม่ือพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา  (ดจูากสรปุผล

การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ) โดยเฉพาะองคประกอบดานการเกิดอุบัติเหตุ มีคะแนนเฉล่ียในระดับ   

มีปญหาและอุปสรรค (X= 2.99)  ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ

 X  SD  ( ) 

-  2.09 .428  
-  3.29 .566  
-  2.99 .597  
-  3.25 .623  

2.90 .553       
  

     2) ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่  

ภาคเหนือ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรไมเทากับ

ศูนย (P-Value < 0.05) มีอยู 2 ตัวแปร ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจน มีคาเทากบั .044 และ .005 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2

ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ
 

 B S.E. Wald df P-Value Exp(B) 

-  -.297 .148 4.039 1 .044 .743 

-  -.296 .105 7.864 1 .005 .744 

 7.861 1.597 24.236 1 .000 2,594.4 

      และจากการคํานวณหาคาอํานาจการพยากรณ (Percentage Correct) โดยนําตัวแปร
อสิระ 2 ตวั ไดแก คณุภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดพีอ และบทบัญญัตกิฎหมายทางหลวงไมชดัเจนมีความสมัพนัธ
กับตัวแปรตามท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (สําหรับประเด็นสัมพันธภาพท่ีไมดีระหวางเจาหนาที่กับประชาชน
และการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงที่ไมเหมาะสมนั้นไมแสดงคาทางสถิติวามีผลตอปญหาและอุปสรรค       
จึงไมปรากฏมีตัวเลขในการคํานวณ) เพื่อคํานวณหาคาอํานาจการพยากรณไดผลตามตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3
การคํานวณหาคาอํานาจการพยากรณของปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวง
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

 
 

 
  Percentage Correct 

 8 39 17.0 
 6 167 96.5 

Overall Percentage  79.5 

  จากผลการตรวจสอบความนาเช่ือถอืไดในการพยากรณพบวา คาสถิตกิารวิเคราะหการถดถอยโลจิสตคิทวิ 

(Binary Logistic Regression Analysis) มีคาการสังเกตที่เปนปญหา ซึ่งมีคาความนาเช่ือถือในการทํานายถูกวา       

เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 96.5 อีกทั้งมีคา

การสังเกตที่ไมเปนปญหา ซึ่งมีคาความนาเชื่อถือในการทํานายถูกวาไมเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 17.0 และคาความนาเชื่อถือในการทํานายถูกโดยรวมทั้งที่

เปนปญหาและไมเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือ คดิเปนรอยละ 79.5 

      3) มีตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญตอการทํางานของแขวงทางหลวงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ประชาชนมากนอยเพียงใด คือ ความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวามีคาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 2.70 อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค ซึ่งสูงกวาระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยเพียง 0.20 จะเห็นได

วาถาขจัดความขัดแยงอาจจะทําใหตัวชี้วัดนี้อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยได ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4

องคประกอบดานสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางเจาหนาที่กับประชาชน จําแนกตามตัวชี้วัด

 X  SD  ( ) 

-  2.15 .617  

-  2.12 .611  

-  2.70 .854  

 2.32 0.526  

  3. ผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยที่ 3

   3.1 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบวา หัวใจสําคัญของแนวทางการแกไขปญหา           

และอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ คือ การบํารุงรักษาและซอมแซมถนนใหได

มาตรฐาน ความชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายทางหลวง สัมพันธภาพท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชน และ         

การอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงท่ีเหมาะสม ลวนแลวทําใหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวง
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ทางหลวงลดลง ทัง้นีเ้จาหนาทีแ่ขวงทางหลวงโดยเฉพาะผูอาํนวยการและรองผูอาํนวยการตองเอาใจใสอยางจริงจงั

ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคใหหมดไป

  สรุปไดวาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน        

เขตพืน้ทีภ่าคเหนือทัง้ 4 แนวทางเปนแนวทางท่ีสาํคญัทีแ่ขวงทางหลวงควรนําไปปฏบิตัแิละดาํเนนิงานอยางตอเนือ่ง 

ไมปลอยปละละเลยปญหายอยๆ  ที่เกิดขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือผูอํานวยการแขวงทางหลวงควรใสใจในปญหาและ           

อปุสรรคทกุๆ   ประเด็นและศึกษารายละเอียดของปญหาและอุปสรรคใหชดัเจน จากนัน้จงึหาแนวทางการแกไขปญหา

และอุปสรรคท่ีตรงกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกดิขึน้ดวยความต้ังใจและเต็มใจ      ปญหาและอุปสรรคจะคอยๆ คล่ีคลาย

และหมดไป และจะทําใหประชาชนสามารถใชถนนดวยความสะดวกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางดวย                     

ความปลอดภัยเกิดความพึงพอใจและพรอมจะใหความรวมมือในเร่ืองที่เกี่ยวของถนนกับแขวงทางหลวง

  จากผลการศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดประมวลผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาสรางเปนรูปแบบ

แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเสนอเปน         

รูปแบบของ SSM Model (Sanit Strategy Map Model) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: รูปแบบของ SSM Model
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตองให

ความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ ปจจัยดานสัมพันธภาพที่ไมดีระหวางเจาหนาที่

กับประชาชน รวมทั้งปจจัยดานการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงที่ไมเหมาะสม และปจจัยดานบทบัญญัติ

กฎหมายทางหลวงไมชัดเจน ในปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอพบวา        

ปจจัยในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอซึ่งเปนคําถามในเชิงลบอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย 

อธิบายไดวา ตัวชี้วัดของปจจัยในดานคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอมีคะแนนเฉล่ียในระดับมีปญหาและ

อุปสรรคนอยทุกตัวชี้วัด สอดคลองกับแนวคิดการบริหารงานกอสราง (วิชัย ฤกษภูริทัต, 2550) ที่อธิบายไววา            

แขวงทางหลวงเปนหนวยงานทีต่องใชหลกัการบรหิารงานกอสรางมาประยกุตใชในการดาํเนนิงานเนือ่งจากแขวงทางหลวง

มีการดําเนินงานเกี่ยวกับงานกอสรางถนนซึ่งเปนงานกอสรางประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีงานบํารุงรักษาถนนที่เปน          

ภารกิจหลักของแขวงทางหลวงดวย 

  ปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาและอุปสรรคในดานสมัพนัธภาพท่ีไมดรีะหวางเจาหนาทีก่บัประชาชนซ่ึงเปนคาํถาม

ในเชงิลบพบวาปจจยัในดานสมัพนัธภาพทีไ่มดรีะหวางเจาหนาทีก่บัประชาชน อยูในระดบัมปีญหาและอปุสรรคนอย 

แสดงใหเหน็วา ตวัชีว้ดัในปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาในเร่ืองสมัพนัธภาพท่ีไมดรีะหวางเจาหนาทีก่บัประชาชนสวนใหญ

อยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุวัฒนา ธาดานิติ (2543) ที่ทําการวิจัยเรื่อง            

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง สรุปการวิจัยวาโครงการพัฒนาตางๆ  ในปจจุบันประชาชนมีสิทธิ        

ในการเรยีกรองทีจ่ะไดรบัขอมลูเกีย่วกบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบขนาดใหญในมหานคร รวมท้ังการอนุรกัษ

สิง่แวดลอม การบริหารทาํใหรฐัและหนวยงานราชการใหความสาํคญักบัการมีสวนรวมของประชาชนซึง่เปนประโยชน

กบัแขวงทางหลวงในการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมคีวามสําคญักบัการดําเนินงานโครงการตางๆ   ของแขวงทางหลวง

ในการที่ชวยใหแขวงทางหลวงปฏิบัติหนาที่ดวยความสะดวก รวดเร็ว ไดรับความรวมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ 

  เมือ่พจิารณาในปจจยัทีท่าํใหเกดิปญหาในเรือ่งการอาํนวยความปลอดภยัในทางหลวงทีไ่มเหมาะสมซึง่เปน

คาํถามในเชงิลบพบวา ปจจยัในดานการอาํนวยความปลอดภยัในทางหลวงทีไ่มเหมาะสมมคีะแนนเฉลีย่อยูในระดบั

มีปญหาและอุปสรรคนอย จะตองดําเนินการใหการอํานวยความปลอดภัยมีความเหมาะสมที่บูรณาการรวมกับ     

หนวยงานท่ีเกี่ยวของซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดการปองกันอุบัติเหตุที่ไดจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ                   

การสาธารณสุข วฒุสิภา การประชุมวฒุสิภา ครัง้ที ่21 สมยัสามญันติบิญัญัต ิ(เปนพเิศษ) วนัจนัทรที ่27 ตลุาคม พ.ศ.2546 

ที่อธิบายวาควรมียุทธศาสตรในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 6 ยุทธศาสตร ไดแกดานวิศวกรรม (Engineering)        

ดานการใหความรูแกผูใชรถใชถนน (Education) ดานการบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) ที่นาจะเปนงานดาน

ความปลอดภัยที่สําคัญที่สุด รวมทั้งดานการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินแก ผูประสบภัยจากอุบัติเหตุ (Emergency 

Service) ที่นาจะเปนงานดานความปลอดภัยเชิงรับ อีกทั้งดานการจัดการระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ (Efficiency 

of Transport System) และดานการติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลความปลอดภัยทางถนน (Evaluation) 

(คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546) รวมท้ังการประสานความรวมมือกับหนวยราชการอ่ืน ไดแก     
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ตาํรวจทางหลวง ตาํรวจทองท่ี ฝายปกครองก็เพือ่นาํไปหาแนวทางการอํานวยความปลอดภัยในทางหลวงท่ีเหมาะสม   

ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งในชวงปกติและชวงเทศกาล 

    ในสวนปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนท่ีเปนคําถาม

ในเชิงลบพบวา  ปจจัยในดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมมีความชัดเจนอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคนอย

แสดงใหเห็นวา ตวัชีว้ดัของปจจยัในเรือ่งบทบญัญตักิฎหมายทางหลวงไมชดัเจนมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัมปีญหาและ

อุปสรรคนอย 2 ตัวชี้วัดที่ทําใหคาคะแนนเฉล่ียของปจจัยอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค อาจจะเปนไปไดที่ปจจัย

ในเรื่องบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

แขวงทางหลวง

  ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื มคีาคะแนนเฉลีย่อยูในระดบั

มีปญหาและอุปสรรค (X = 2.90) เมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบดานการเกิดอุบัติเหตุ           

มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรค (X= 2.99) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุที่ไดจาก    

การศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 สมัยสามัญนิติบัญญัติ          

(เปนพิเศษ) วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2546 ไดระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกไวในรายงานการศึกษา

เรือ่งแนวทางการแกไขปญหาอบุตัเิหตจุราจรทางบก ทีส่รุปวาในชวง 5 ปทีผ่านมา กลุมปจจัยดานคน และยานพาหนะ 

ที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโนมลดลง แตกลุมปจจัยดานถนนและดานสิ่งแวดลอมกลับมีปญหาเพิ่มขึ้น 

(คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2546)

  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่แสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงและ       

การดาํเนนิชวีติของประชาชนเปนอยางมาก คอื ปญหาทางดานการเกดิอบุตัเิหต ุเน่ืองจากการดาํเนนิชีวติของประชาชน

ในปจจุบนัจะใชการเดินทางเปนหลักตองใชรถใชถนนในการประกอบอาชีพ อธิบายไดวา การเกิดอบุตัเิหตุ เปนปญหา

ที่มีตัวช้ีวัดที่สําคัญไดแก การเกิดอุบัติเหตุในที่เดิม  อุบัติเหตุเกิดตอเนื่องและการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน จากการ

สมัภาษณผูบรหิารแขวงทางหลวงพอท่ีจะทราบสาเหตุทีส่าํคัญวามักมาจากคนท่ีมคีวามประมาทในการขับข่ีรถท่ีไมมี

การตรวจสภาพรถ และถนนที่มีการทรุดตัวเสียหาย 

  ตวัชีว้ดัทีม่คีวามสําคญัตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดงใหเหน็

ถึงประสิทธิภาพในการทํางานของแขวงทางหลวงวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ตัวชี้วัดนั้น คือ การรณรงค        

การปองกนัการเกดิอบุตัเิหต ุจากการวจิยัเชงิคณุภาพผูใหสมัภาษณไดกลาววา  สาเหตทุีต่องมกีารรณรงคการปองกนั

การเกิดอุบัติเหตุ สวนใหญเกิดจากคนในพื้นที่ที่เดินทางใชรถใชถนนเปนประจําอาจเกิดการละเลย ไมระมัดระวัง       

ดังนั้นจึงตองมีการรณรงคการปองกันการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความตระหนักในการใชถนน              

อยางปลอดภัย อีกแนวทางหนึ่งที่แขวงทางหลวงกับประชาชนรวมกันทํางานดวยการนําจิตอาสามาอบรมใหทราบ

ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไมระมัดระวังจะทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย
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   ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดง          

ใหเห็นถึงลักษณะการทํางานของแขวงทางหลวงวามีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนมากนอยเพียงใด ตัวชี้วัดน้ัน คือ 

ความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนที่ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวามีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.70 อยูในระดับ            

มีปญหาและอุปสรรค  ซึ่งสูงกวาระดับมีปญหาและอุปสรรคนอยเพียง 0.20 หากประชาชนและเจาหนาที่ไมมี              

ขอขดัแยงกนัอาจจะทาํใหตวัชีว้ดันีอ้ยูในระดบัปญหาและอปุสรรคนอยไดและจากการวจิยัเชงิคณุภาพผูใหสมัภาษณ      

เลาวา  สาเหตุทีเ่กดิความขัดแยงกบัประชาชนในพ้ืนทีเ่นือ่งจากประชาชนทําผดิกฎหมายเชนการรุกล้ําเขตทางหลวง

กับที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวง ซึ่งเจาหนาที่ใชการประนีประนอมมากกวาการบังคับใชกฎหมาย

สรุป 

  จากผลการวิจยั  เรือ่ง แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ  สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญของการวิจัย คือ ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไดแก คุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอ และบทบัญญัติกฎหมาย

ทางหลวงไมชัดเจน โดยเฉพาะคุณภาพของการบํารุงรักษาถนนไมดีพอจะเปนปจจัยที่สําคัญที่บงบอกถึงความเปน

แขวงทางหลวงท่ีมีหนาที่ในการดูแลถนนหนทางใหอยู ในสภาพพรอมใชงานไดดี แตก็ไมอาจละเลยปจจัย                    

ดานบทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจน แขวงทางหลวงควรใหความสนใจดวย และพบประเด็นที่นาสนใจ            

ซึ่งผูวิจัยจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสาํหรับแขวงทางหลวง ดังนี้ 

  1. สภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไดใหความสําคญั

กบัการเกิดผลเสียหายตอสิง่แวดลอมบริเวณสองขางทาง และการเกิดโอกาสการทําผิดกฎหมายทางหลวง ซึง่มีโอกาส

ที่จะมีระดับมีปญหาและอุปสรรคมาก แขวงทางหลวงจึงควรตองเฝาระวังและใหความสนใจเปนพิเศษ

  2. ปญหาและอปุสรรคในการดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงและการดาํเนนิชวีติของประชาชนเปนอยางมาก

คือ  ปญหาทางดานการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบันจะใชการเดินทางเปนหลัก      

ตองใชรถใชถนนในการประกอบอาชีพ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเปนปญหาที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญ  ไดแก การเกิดอุบัติเหตุ         

ในท่ีเดมิ  อบุตัเิหตุเกดิตอเนือ่ง และการสูญเสยีชวีติและทรัพยสนิ ทีแ่ขวงทางหลวงควรใหความสําคญัและประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหามาตรการในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

  3. ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดง

ใหเหน็ถงึประสทิธภิาพในการทํางานของแขวงทางหลวงวา  มปีระสทิธภิาพมากนอยเพียงใด ตวัชีว้ดันัน้ คอื การรณรงค

การปองกนัการเกิดอบุตัเิหต ุซึง่เชือ่มโยงกับปญหาในการเกิดอุบตัเิหตุ เพราะท่ีผานมาการรณรงคมกัไมไดผลเนือ่งจาก

บรบิทการเกดิอบุตัเิหตใุนแตละพ้ืนทีไ่มเหมอืนกนั ดงันัน้ควรทีจ่ะมกีารรณรงคการปองกนัการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่หมาะสม

กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
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  ในสวนของขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ไดแก

  1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยพบวา  ความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ี ที่มีคาคะแนนเฉล่ียในระดับ            

มีปญหาและอุปสรรค จึงเปนท่ีนาสนใจในการศึกษาวา ความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีมีลักษณะความขัดแยง

อยางไร ในแตละพื้นที่มีปจจัยที่ทําใหเกิดความขัดแยงอยางไรบาง ซึ่งจะเปนประโยชนกับแขวงทางหลวงตอไป

  2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบวา  มีตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญตอปญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนนิงานของแขวงทางหลวงจนสามารถแสดงใหเหน็ถงึการแกปญหาในการทํางานของแขวงทางหลวงวา  มแีนวทาง

การแกไขปญหาใหสาํเรจ็ไดมากนอยเพียงใด ตวัชีว้ดันัน้ คอื การตัง้รานขายของในเขตทางของประชาชน ทีม่คีาคะแนน

เฉลีย่ในระดับมปีญหาและอุปสรรค มคีาคะแนนเฉล่ียเกือบจะอยูในระดับมีปญหาและอุปสรรคมาก จงึเปนทีน่าสนใจ

ในการศึกษาวา จะมีแนวทางอยางไรในการที่จะแกปญหาการตั้งรานขายของในเขตทางของประชาชนใหหมดไปได

โดยไมมีความขัดแยง ซ่ึงเปนประโยชนทั้งแขวงทางหลวงและประชาชนผูใชทางสวนใหญดวย ตอไป

  3. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวา บทบัญญัติกฎหมายทางหลวงไมชัดเจนมีคะแนนคาเฉลี่ย (X = 2.98)        

ในระดับมีปญหาและอุปสรรคซ่ึงสงผลตอการเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของแขวงทางหลวงใน             

เขตพื้นที่ภาคเหนือ Exp (B) = 0.744 คือมีความเช่ือถือในอํานาจการพยากรณรอยละ 74.4  จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ

อยางยิ่งในการวิจัยในดานการพัฒนากฎหมาย บทบัญญัติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของแขวงทางหลวง      

ซึ่งเปนปญหาตอการพัฒนาการดําเนินการตอไป
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