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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเปิดและปิดสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั โดยพิจารณาประเภทของรถยนตท่ี์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟบริเวณทางแยกท่ีมีการติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั และเปรียบเทียบปริมาณผูฝ่้าฝืนสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ กบัช่วงเวลาเร่งด่วน
เยน็ โดยท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % นอกจากน้ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยท าการสอบถามจากขบัข่ียานพาหนะผ่านบริเวณทาง
แยกท่ีมีการใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั จ านวน 1,327 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์
สันผลการวิจยัพบว่าการเปิดใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลงั และไม่เปิดใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลงัมี
อตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรของยานพาหนะแต่ละประเภทไม่แตกต่างกนั โดยผูข้บัข่ียานพาหนะนอกช่วงเวลา
เร่งด่วนมีอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนอ้ยกวา่ผูข้บัขี่ยานพาหนะช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (07.01 – 09.00 น.) และช่วงเวลา
เร่งด่วนเยน็ (16.01 – 19.00 น.)อีกทั้งในการวิจยั พบว่า ยานพาหนะประเภทรถยนตส่์วนบุคคลมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
สูงสุด ส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผูข้บัข่ียานพาหนะตัดสินใจฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร คือ ปัจจัยด้านรายได้
ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ,การขบัข่ีมาดว้ยความเร็ว การมีส่ิงบดบงัสัญญาณไฟจราจร การเร่งรีบของผูข้บั การท่ีผูข้บัขี่
เห็นว่ามีรถหลงัตามมาอย่างกระชั้นชิด การท่ีผูโ้ดยสารท่ีอยู่ภายในยานพาหนะพูดให้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ การท่ีเจา้หน้าท่ี
ต ารวจไม่กวดขนัผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร และระยะเวลาในการหยดุรถมีความสมัพนัธ์กบัการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
 

ABSTRACT 
The purpose of thisstudy is to comparethe rate ofviolation oftraffic lights during both traffic lights 

countdown system turn on and off. Byconsidering the typeof cars that had violatedtraffic lights signalat 
intersectionswheretraffic lights are equippedwithcountdown system. T-test was used to analyze the data at a 
confidence level of95. In addition, the study of factorsthat affectthe decision to violate the traffic lights signal was 
also include in this study. From thequestionnaire developed by theresearcher, data were retrieved from 1,327 
drivers who is driving through the intersection that have countdown system traffic lights installed. 
Data wereanalyzed by usinga statistical computer program.Percentage, mean, standard deviation, chi-square test and  
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the Pearsoncorrelation coefficient were used as statistical approach.  The results showed that the traffic lights 
violation rate for each type of vehicles was no difference with either the traffic lights countdown system was turning 
on or off. The rate of traffic lights violation was lower when the driver driving their vehicle in the normal traffic than 
driving on rush hour such as in the morning time (07.01– 09.00 am.) and evening time (04.01 - 07.00pm). In addition, 
this study found that the private vehicles have the highest traffic lights violation rate . This study also shows that the 
factors that affect the decision to violatethe traffic lights signal is the driver income, the experience of an accident, 
driving speeds, the sight obstruction to traffic lights, the urgency of the driver, another vehicle tailgating the driver 
vehicle, the passengers telling the driver to violate the traffic lights signal, the police officer did not strictly enforce 
the traffic lights violation charge, and the length required to completely stop the car.  
 

ค าส าคญั: สญัญาณไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั การฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
Key Words: Countdown traffic signal, Red light violations 
 
บทน า 
 

เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เป็นสาเหตุให้มีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมากโดยประเทศ
ไทยถูกจัดล าดับให้ เป็นประเทศท่ีมีผู ้เสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุทางรถยนต์เป็นอันดับ ท่ี  3 ของโลกตาม
รายงานขององค์การอนามยัโลก ประจ าปี 2013 (ศูนย์
ขอ้มูลอุบติัเหตุฯ, 2556) ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผูข้บั
ข่ีประมาท ขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีก าหนด การขบัตดัหน้า
กระชั้ นชิด และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร  (เกียรติสุดา, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุจราจรทางบก ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ ปรากฏวา่ สถิติสาเหตุ 10 อนัดบัสูงสุดท่ีเกิด
อุบัติเหตุในประเทศไทยปี 2549 จ าแนกตามสาเหตุ 
พบวา่ สาเหตุการขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
จ านวน 19,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.29 ตัดหน้า
กระชั้นชิด จ านวน 14,196 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.11 
เมาสุรา จ านวน 8,389 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.70 ราย 
การแซงรถอยา่งผิดกฎหมาย จ านวน 7,604 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 ตามติดกระชั้ นชิด จ านวน 6,289 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 8.02 ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เล้ียว 
จ านวน 4,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.86 ฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจร จ านวน 4,196 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.35 ฝ่าฝืน

ป้ายหยุดทางแยก จ านวน  2,995 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.82 ไม่ขบัรถจกัรยานยนต์ในช่องทางซา้ยสุด จ านวน 
2,692 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.44 และขบัรถผิดช่องทาง 
จ านวน  2,183 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.79 ด้วยเหตุ น้ี
มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัจึงไม่อาจ
เพียงพอท่ีจะลดอุบติัเหตุทางรถยนต์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตาม
สถิติขา้งตน้ 
 มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ ถือเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหก้ารเกิดอุบติัเหตุลดลงไดโ้ดยท่ีผา่นมา
ทางหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้อกมาตรการท่ีจะท า
ให้การเกิดอุบติัเหตุลดลง เช่นการให้ความรู้เร่ืองความ
ปลอดภยัแก่ผูข้บัข่ี ให้เกิดความตระหนกัในอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการขับข่ีท่ีไม่ปลอดภัย รวมถึงการ
คน้หาจุดเส่ียง, ทางแยกท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เพ่ือท า
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกหลักด้านวิศวกรรมจราจร 
โ ด ย เฉ พ า ะ สั ญ ญ าณ ไ ฟ จ ร า จ ร  พ บ ว่ า  ใ น
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัส าคญัๆของประเทศไทย 
มีการน าระบบตัวเลขนับถอยหลังเข้ามาใช้ ร่วมกับ
สัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากเช่ือวา่การติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรแบบแสดงระยะเวลาและรอบสัญญาณไฟ 
โดยแสดงระยะเวลาไฟแดง ระยะไฟเขียว ระยะไฟ
เหลือง มีผลต่อผูข้บัข่ีและมีผลต่อประสิทธิภาพของทาง
แยกในการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยก การฝ่าฝืน
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สัญญาณไฟแดง ท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุการ
ชนบริเวณทางแยก (ปกาสิต, 2549) 
 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกท่ีมีการเปิดใช้
สัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลงั เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาท่ีไม่เปิดใช้สัญญาณไฟจราจรแบบนับถอย
หลงั พร้อมศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมของผูข้บัข่ีท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยใน
การศึกษาพฤติกรรมผูข้บัข่ี ได้ท าการศึกษาจ านวน 3 
ทางแยก ไดแ้ก่บริเวณแยกพระราม 4 (ถนนรัชดาภิเษก 
–ถนนพระราม 4), บริเวณแยกบางนา (ถนนสุขุมวิท – 
ถนนสรรพาวธุ – ถนนบางนา – ตราด) บริเวณแยกตึก
ชยั ( ถนนพระราม 6 – ถนนราชวิถี) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่ผู ้ข ับ ข่ี
รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร
แบบนับถอยหลงั ให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูข้บัข่ีและลด
การเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 สัญ ญ าณ ไฟ จราจรแบบนั บ ถอยห ลัง 
(Countdown Traffic Signal) คือสัญญาณไฟจราจรท่ีมี
ระยะเวลาแสดง เพ่ือให้ผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีสัญจรผ่าน
ทราบระยะเวลาผ่านทางแยกอย่างปลอดภัย ลดเวลา
สูญเสียในช่วงเร่ิมต้นสัญญาณไฟ และลดความตรึง
เครียดของผู ้ข ับข่ียานพาหนะขณะรอสัญญาณไฟ 
(Ibrahim et al., 2005) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟแดงในช่วงเวลาเปิดและปิดสัญญาณไฟจราจรแบบ
นบัถอยหลงั 

2. เพื่อศึกษาประเภทของยานพาหนะท่ีฝ่าฝืน

สัญญาณไฟบริเวณทางแยกท่ีมีการติดตั้ งสัญญาณไฟ

จราจรแบบนบัถอยหลงั 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝ่า

ฝืนสญัญาณไฟจราจร 

 
วธีิการวจิยั 
 จ านวนยานพาหนะที่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจร 

การวิจัยในคร้ังน้ีท าการศึกษาการฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจรของผูข้ ับข่ียานพาหนะ โดยแบ่ง
ยานพาหนะออกเป็น 6 ประเภท คือ รถยนตส่์วนบุคคล
รถแท็กซ่ี รถตู ้รถบรรทุกขนาดเลก็, รถบรรทุก และรถ
ประจ าทาง ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาเร่งด่วน
และช่วงเวลาปกติ ท่ีมีการเปิดใช้สัญญาณไฟจราจร
แบบนบัถอยหลงัและไม่เปิดใชส้ญัญาณไฟจราจรแบบ
นบัถอยหลงัระหวา่งวนัจนัทร์– ศุกร์ บริเวณทางแยกท่ี
มีลกัษณะทางกายภาพและปริมาณการจรจรใกลเ้คียง
กนั จ านวน 3 แห่งไดแ้ก่ บริเวณแยกพระราม 4 บริเวณ
แยกบางนา และบริเวณแยกตึกชยั 

ด าเนินการเก็บขอ้มูลจ านวนยานพาหนะท่ี 

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยก าหนดตัวอย่างจาก

จ านวนยานพาหนะท่ีสัญจรผ่านบริเวณทางแยกใน 1 

วนั โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (พวงรัตน์ , 

2543) เพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ยานพาหนะท่ีฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจร จ านวน 100  คนั/ทิศทาง (400 คนั/

ทางแยก) ในช่วงท่ีมีการใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบนับ

ถอยหลงั และช่วงไม่เปิดใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบนบั

ถอยหลงั โดยแบ่งช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 

- เวลาเร่งด่วนเชา้ ระหวา่งเวลา 07.00 – 09.00 น. 
- นอกเวลาเร่งด่วน ระหวา่งเวลา 09.00 – 16.00  น. 
- เวลาเร่งด่วนเยน็ ระหวา่งเวลา 16.00 – 19.00  น. 

วิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนยานพาหนะท่ีฝ่าฝืน
สัญญาณไฟจราจร โดยเปรียบเทียบจ านวนร้อยละ
ยานพาหนะท่ีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร กับจ านวน
ยานพาหนะท่ีสัญจรผ่านในช่วงเวลา ท่ี เก็บข้อมูล
จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ ท่ีฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
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จราจรในช่วงท่ีมีการใชส้ญัญาณไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงัและช่วงท่ีไม่เปิดใชส้ัญญาณไฟจรราจรแบบนับ
ถอยหลงั 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจร 

เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจากตวัอย่างผูท่ี้
ขับ ข่ียานพาหนะบ ริเวณทางแยก ท่ี มีการจราจร
หนาแน่นและมีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน 
จ านวน 3 ทางแยก ได้แก่ บริเวณทางแยกพระราม 4, 
แยกบางนา และแยกตึกชยั โดยใชจ้ านวนยานพาหนะท่ี
เก็บขอ้มูล มาค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเก็บ
ขอ้มูล โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane(พวงรัตน์
,2543)และด าเนินการเก็บขอ้มูลจากผูข้บัข่ียานพาหนะ
ท่ีเข้ามาใช้บริการสถานีน ้ ามัน ห้างสรรพสินค้า ใน
บริเวณดงักล่าว 

 
ตารางที ่1   แสดงรายละเอียดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูล 
 

แยก 
จ านวนท่ีได้
จากการ
ค านวณ 

จ านวนท่ีเก็บ
แบบสอบถามจริง 

พระราม 4 398 468 
บางนา 400 417 
ตึกชยั 398 442 
รวม 1,196 1,327* 

หมายเหตุ * จ านวนท่ีเก็บแบบสอบถามจริง 1,327 ชุด มาจาก
จ านวนผูท่ี้ขบัข่ียานพาหนะผา่นบริเวณทางแยกท่ีเก็บขอ้มูล 
 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เ ม่ื อ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า น ว น

ยานพาหนะท่ีฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขณะเปิดใช้

สัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลัง และแบบไม่ใช้

สัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลงั มาวิเคราะห์ หา

ร้อยละของประเภทยานพาหนะท่ีมีการฝ่าฝืนสัญญาณ

ไฟจราจรสูงสุดของแต่ละทางแยก  

2. เปรียบเทียบอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

จราจรในช่วงเวลาการเปิดใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบ

นบัถอยหลงั กบัการไม่เปิดใชส้ัญญาณไฟจราจรแบบ

นับถอยหลัง โดยใช้การทดสอบไคสแคว (Chi – 

Square) 

3. น าขอ้มูลท่ีเก็บจากแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปั จ จั ย ท่ี มี ผ ลต่ อ ก าร ฝ่ า ฝื น สั ญ ญ าณ ไฟจราจ ร  

มาวิเคราะห์เชิงสถิติ ตามสมมุติฐานการวิจัยในคร้ังน้ี 

โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 (α 

= 0.05)เป็นอยา่งต ่า  

 
ผลการวจิยั 
 การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรของยานพาหนะแต่
ละประเภทไม่ข้ึนกับการใช้สัญญาณไฟจราจรแบบนับ
ถอยหลงั ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูข้บัข่ียานพาหนะเห็นว่าการฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟจราจร หากไม่มีเจา้หน้าท่ีต ารวจจบักุม ก็
ไม่มีผลกระทบต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ยกเวน้บริเวณ
แยกบางนา ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.01 – 09.00 น.) 
พบวา่การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ข้ึนกบัสัญญาณไฟ
จราจรแบบนบัถอยหลงั เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว มี
เจา้หนา้ที่ต  ารวจช่วยอ านวยความสะดวกในบริเวณ
ดงักล่าว ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  สรุปการทดสอบวา่การฝ่าฝืนสญัญาณไฟ 
 จราจรข้ึนกบัการเปิดใชส้ญัญาณไฟจราจร

แบบนบัถอยหลงั 
 

กรณี p - value ผลสรุป 
แยกพระราม 4 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ 
 
 
- ช่ ว ง น อ ก เว ล า
เร่งด่วน 
 

 
0.14 

 
 

0.38 
 

 

 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 

- ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ 0.47 - การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 

แยกบางนา 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ 
 
 
- ช่ ว ง น อ ก เว ล า
เร่งด่วน 
 
 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ 

 
0.00 

 
 

0.09 
 
 

0.46 

 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรข้ึนกบัสัญญาณไฟ
จราจรแบบนบัถอยหลงั 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 

แยกตึกชัย 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ 
 
 
- ช่ ว ง น อ ก เว ล า
เร่งด่วน 
 
 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ 

 
0.06 

 
 

0.06 
 
 

0.58 

 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 
- การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรไม่ข้ึนกบัสญัญาณ
ไฟจราจรแบบนบัถอย
หลงั 

 

การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรของยานพาหนะแต่
ละประเภทช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น  
ไม่แตกต่ างกัน เน่ื องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีผู ้ข ับ ข่ี
ยานพาหนะจ านวนมาก และมีการจราจรติดขดั จึงมีอตัรา
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรของผูข้ ับข่ียานพาหนะไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงต่างจากช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะมีอตัรา
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่างจากช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 
และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น เน่ืองจากในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วนจะมีปริมาณยานพาหนะลดลงและการจราจรไม่
ติดขดั ประกอบกบัมีการกวดขนัจากเจา้หน้าท่ีต ารวจดัง
ตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3  ก า ร เป รีย บ เท ีย บ อ ตั ร า ก า ร ฝ่ า ฝื น

สัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาต่างๆ 
 

ช่วงเวลา p-value ผลสรุป 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ 
(07.01 –  09.00น.) 
- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 
(09.01 – 16.00 น.) 

0.000 - การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้ าแตกต่ างจากช่ วง
นอกเวลาเร่งด่วน 

- ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ 
(07.01 –  09.00น.) 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ 
(16.01 – 19.00 น.) 

0.101 - การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้าไม่แตกต่างจากช่วง
นอกเวลาเร่งด่วน 

- นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 
(09.01 – 16.00 น.) 
- ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ 
(16.01 – 19.00 น.) 

0.000 - การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้ าแตกต่ างจากช่ วง
นอกเวลาเร่งด่วน 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฝ่าฝืน

สัญญาณไฟจราจร 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝ่า

ฝืนสัญญ าณไฟจราจรของ ก ลุ่มตัวอย่างผู ้ข ับ ข่ี
ยานพาหนะ จ านวน 1,327 ตัวอย่างสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 

- ปัจจัยด้านรายได้ พบว่า ผูท่ี้มีรายได้สูง 
จะมีแนวโน้มการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  เน่ืองจากมี
สามารถเสียค่าปรับไดห้ากถูกจบักมุ 
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- ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ โดยพบว่า
ผูข้บัข่ีท่ีเคยประสบอุบติัเหตุจะมีอตัราการฝ่าฝืนสญัญาณ
ไฟจราจรมากกว่า ผู ้ท่ี มีไม่เคยประสบการณ์อุบัติเหตุ 
เน่ืองจากผูข้บัข่ีท่ีประสบอุบติัเหตุส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การขบัข่ีท่ีไม่ปลอดภยัเป็นนิสัยประกอบกับไม่เคยเกิด
อุบติัเหตุรุนแรง 

- การขบัขี่มาด้วยความเร็ว พบว่าผูข้บัข่ีท่ี
ขบัมาดว้ยความเร็วเม่ือมาถึงทางแยกจะฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจร เน่ืองจากไม่สามารถหยดุยานพาหนะไดท้นั 

- การมีส่ิงบดบังสัญญาณไฟจราจร พบว่า
บริเวณทางแยกท่ีมีส่ิงบดบงัสัญญาณไฟจราจร เช่น ก่ิง
ไม ้ป้ายบอกทาง ท าให้ผูข้บัข่ียานพาหนะเห็นสัญญาณ
ไฟจราจรไม่ชัดเจน หรือเห็นสัญญาณไฟจราจรใน
ระยะกระชั้นชิดกบัทางแยก ผูข้บัข่ีจึงไม่สามารถหยุด
ยานพาหนะไดท้นั 

- ผูข้บัข่ีเร่งรีบ พบวา่ความเร่งรีบของผูข้บัข่ี
ยานพาหนะ เพ่ือเขา้ท างาน ส่งบุตรหลานไปโรงเรียน 
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้ผู ้ข ับข่ียานพาหนะฝ่าฝืน
สญัญาณไฟจราจร 

- ผู ้ขับข่ีสังเกตเห็นว่ามีรถหลังตามมา
อยา่งกระชั้นชิดพบว่า ผูข้บัข่ียานพาหนะส่วนใหญ่เม่ือ
ถึงทางแยกขณะเปล่ียนสัญญาณไฟจราจร จะสังเกตเห็น
วา่มียานพาหนะตามมาอยา่งกระชนัชิด หรือไม่ ซ่ึงหากมี
ยานพาหนะตามมาอยา่งกระชั้นชิด ผูข้บัข่ียานพาหนะจะ
ตัดสินใจฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากหากหยุด
ยานพาหนะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้ 

- ผูโ้ดยสารท่ีอยู่ภายในยานพาหนะพูดให้
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ พบว่า การท่ีผู ้โดยสารท่ีอยู่ภายใน
ยานพาหนะพูด/ยยุง ให้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร จะส่งผล
ให้ผูข้บัขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เน่ืองเม่ือ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแล้ว ผู ้ข ับข่ีจะมีความรู้ สึกมี
ความสามารถ และหากเป็นกลุ่มเพ่ือนท่ีพูดให้ฝ่าฝืน ก็จะ
มีความรู้สึกเก่งกวา่ผูอ่ื้น 

- เจ้าหน้ าท่ี ต ารวจไม่ กวดขันผู ้ฝ่ าฝืน
สัญญาณไฟจราจรพบว่า ผู ้ข ับ ข่ีจ านวนมากฝ่าฝืน
สญัญาณไฟจราจรมองวา่เม่ือฝ่าฝืนแลว้ไม่มีผลกระทบ

ต่อตนเอง เน่ืองจาก เจา้หน้าท่ีต ารวจไม่กวดขนัจบักุม
อยา่งจริงจงัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝ่าฝืน 

  สญัญาณไฟจราจร 
 

ปัจจยั p-value 
-  รายได ้ 0.008 
-  ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ 0.000 
-  ความเร็วท่ีขบัข่ีมา 0.000 
-  ส่ิงกีดขวาง หรือบดบงัสายตา 0.001 
-  ผูข้บัข่ีเร่งรีบ 0.005 
-  ผูข้บัข่ีสงัเกตเห็นวา่รถดา้นหลงัตามมา 
กระชั้นชิด หากหยดุรถอาจเกิดอุบติัเหตุ 

 
0.029 

-  ผูโ้ดยสารภายในรถพดูให้ฝ่าฝืน 0.009 
-  เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไม่กวดขนัผูฝ่้าฝืนสญัญาณ 

ไฟจราจร 
 

0.000 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจรในช่วง
ท่ีมีการใชส้ญัญาณไฟจราจรแบบนบัถอยหลงั และช่วง
ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลังของ
ยานพาหนะ จ านวนทั้งส้ิน 1,200 คนั พบวา่ 

1. การ ฝ่ าฝื น สั ญ ญ าณ ไฟ จราจรขอ ง
ยานพาหนะแต่ละประเภทไม่ข้ึนกับการใช้สัญญาณไฟ
จราจรแบบนับถอยหลัง ทั้ งน้ี จากการทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ ง 3 ทางแยก โดยใช้ Chi-Square พบว่ามีค่า p-
value มากกว่า 0.05 โดยพบว่าผูข้ ับข่ียานพาหนะเห็นว่า
การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หากไม่มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
จบักุม ก็ไม่มีผลกระทบต่อการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ยกเวน้
บริเวณแยกบางนา ช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ (07.01 – 09.00 
น.) มีค่า p-value น้อยกวา่ 0.05 เน่ืองจากช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้ามีเจา้หน้าท่ีต ารวจช่วยอ านวยความสะดวกในบริเวณ
ดงักล่าว 

2. ผูข้บัข่ียานพาหนะนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
(09.01 – 16.00 น.) มีอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
น้อยกว่า ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.01 – 09.00 น.) และ
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น  (16.01 – 19.00 น .) เนื ่อ งจ าก
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ช่วงเวลาเร่งด ่วน เชา้และช่วง เวลาเร่งด่วน เยน็ มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่น และผูข้บั ขี่เร่งรีบไป
ท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนเชา้ และกลบัที่พกัใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเยน็ ซ่ึงแตกต่างจากช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน ที่มีปริมาณการจราจรคล่องตวัและมีการ
กวนขนัของเจา้หน้าท่ีต ารวจในพ้ืนท่ี 

3. ประเภทยานพาหนะท่ีมีการฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจรสูงสุด คือ รถยนต์ส่วนบุคคลทั้ งน้ี เน่ืองจาก
ยานพาหนะประเภทอ่ืนผูข้บัขี่ยานพาหนะเป็นพนักงาน
ของบริษทั หากถูกจบักมุตอ้งรับผิดชอบค่าปรับเอง และ
หากเจ้าหน้าท่ีต ารวจส่งใบสั่งใบยงับริษัทต้นสังกัด      
ผูข้บัข่ียานพาหนะอาจถูกลงโทษ ดงัแสดงในตารางท่ี 
5-7 

 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบประเภทยานพาหนะท่ีผ่าน

ฝืนสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
เชา้ (07.01 – 09.00 น.) 

 

ประเภท
ยานพาหนะ 

เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ไม่เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ส่วนบุคคล 2.69 3.01 
รถแทก็ซ่ี 1.22 1.38 
รถตู ้ 1.10 1.64 
รถบรรทุก 0.57 1.39 
รถบรรทุกขนาด
เล็ก 

0.94 1.37 

รถประจ าทาง 1.16 2.08 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบประเภทยานพาหนะท่ีผ่าน
ฝืนสัญญาณไฟจราจรในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน (09.01 – 16.00 น.) 

 

ประเภท
ยานพาหนะ 

เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ไม่เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ส่วนบุคคล 0.86 0.90 
รถแทก็ซ่ี 0,57 0.73 
รถตู ้ 0.50 0.66 
รถบรรทุก 0.38 0.57 
รถบรรทุกขนาด
เล็ก 

0.65 0.74 

รถประจ าทาง 0.46 0.66 

 
ตารางที ่7 เปรียบเทียบประเภทยานพาหนะท่ีผ่าน

ฝืนสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน
เยน็ (16.01 – 19.00 น.) 

 

ประเภท
ยานพาหนะ 

เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ไม่เปิดใชส้ญัญาณไฟ
จราจรนบัถอยหลงั 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ร้อยละ 
การฝ่าฝืน 

ส่วนบุคคล 3.25 3.21 
รถแทก็ซ่ี 1.56 1.98 
รถตู ้ 1.40 2.26 
รถบรรทุก 1.05 0.59 
รถบรรทุกขนาด
เล็ก 

1.08 1.20 

รถประจ าทาง 1.83 2.18 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝ่าฝืน
สญัญาณไฟจราจร 
 จากการศึกษาปัจจัยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจรของผูข้บัข่ียานพาหนะประเภทต่างๆ จ านวนทั้งส้ิน 
1,200 คนั พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูข้บัข่ียานพาหนะตดัสินใจฝ่า
ฝืนสญัญาณไฟจราจร คือ  
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1. ปัจจัยด้านรายได้ โดยพบว่า ผูท่ี้มีรายได้
สูง จะมีแนวโน้มการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากมี
สามารถเสียค่าปรับไดห้ากถูกจบักมุ  

2. ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ โดยพบว่า   
ผูข้บัข่ีท่ีเคยประสบอุบติัเหตุจะมีอตัราการฝ่าฝืนสญัญาณ
ไฟจราจรมากกว่า ผู ้ท่ี ไม่ เคยประสบการณ์อุบัติ เหตุ 
เน่ืองจากผูข้บัข่ีท่ีประสบอุบติัเหตุส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การขบัข่ีท่ีไม่ปลอดภยัเป็นนิสัยประกอบกับไม่เคยเกิด
อุบติัเหตุรุนแรง 

3. การขบัข่ีมาดว้ยความเร็ว โดยพบวา่ผูข้บัข่ี
ท่ี ขั บ ม าด้ ว ย ค ว าม เร็ ว เ ม่ื อ ม า ถึ ง ท า ง แ ย ก จ ะ 
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากไม่สามารถหยุด
ยานพาหนะไดท้นั 

4. การมีส่ิงบดบังสัญญาณไฟจราจร โดย
พบว่าบริเวณทางแยกท่ีมีส่ิงบดบังสัญญาณไฟจราจร 
เช่น ก่ิงไม ้ป้ายบอกทาง ท าให้ผูข้บัข่ียานพาหนะเห็น
สัญญาณไฟจราจรไม่ชัดเจน หรือเห็นสัญญาณไฟ
จราจรในระยะกระชั้ นชิดกับทางแยก ผู ้ข ับข่ีจึงไม่
สามารถหยดุยานพาหนะไดท้นั 

5. ผูข้บัข่ีเร่งรีบ โดยพบวา่ความเร่งรีบของผู ้
ข ับข่ียานพาหนะ เพ่ือเข้าท างาน ส่งบุตรหลานไป
โรงเรียน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้ผูข้บัข่ียานพาหนะ
ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 

6. ผูข้บัข่ีสังเกตเห็นว่ามีรถหลงัตามมาอย่าง
กระชั้นชิด โดยพบวา่ผูข้บัข่ียานพาหนะส่วนใหญ่เม่ือถึง
ทางแยกขณะเปล่ียนสัญญาณไฟจราจร จะสังเกตเห็นวา่มี
ยานพาหนะตามมาอย่างกระชันชิด หรือไม่ ซ่ึงหากมี
ยานพาหนะตามมาอยา่งกระชั้นชิด ผูข้บัข่ียานพาหนะจะ
ตัดสินใจฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เน่ืองจากหากหยุด
ยานพาหนะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้ 

7. ผูโ้ดยสารท่ีอยูภ่ายในยานพาหนะพูดให้ฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟ โดยพบว่า การท่ีผูโ้ดยสารท่ีอยู่ภายใน
ยานพาหนะพูด/ยยุง ให้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจะส่งผล
ให้ผูข้บัข่ียานพาหนะฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจรเน่ืองเม่ือฝ่า
ฝืนสัญญาณไฟจราจรแล้ว ผู ้ข ับข่ีจะมีความรู้สึกมี

ความสามารถ และหากเป็นกลุ่มเพ่ือนท่ีพูดให้ฝ่าฝืน ก็จะ
มีความรู้สึกเก่งกวา่ผูอ่ื้น 

8. เจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่กวดขนัผูฝ่้าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจร โดยพบว่า ผูข้บัข่ีจ านวนมากฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจรมองว่าเม่ือฝ่าฝืนแล้วไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง เน่ืองจาก เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่กวดขนัจบักมุอยา่ง
จริงจงั 

ดังนั้ น  การศึ กษาในอนาคตจึ งควรเพ่ิ ม
การศึกษาการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบนับถอยหลงั
ระหวา่งทางแยกภายในกรุงเทพฯ กบั ต่างจงัหวดั 
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