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บทความสำหรับเผยแพร่  

 
ปัจจัยทำนายการเรียกใช้บริการคนขับรถเพื่อลดพฤติกรรมการด่ืมแล้วขับ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Predicting Factors of Using Chauffeur Service for Reduce  

a Drink Driving Behavior in Bangkok 

ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส. ) 

 

โดย ชนินทร์ จักรภพโยธิน และ ศุภามณ จันทร์สกุล  

 

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานสถานการณ์โลกในด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อปี พ .ศ. 
2561 (World Health Organization, 2018) ว่า การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น  ท้ังนี้ร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ัวโลกเกิดในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ-ปานกลาง (Shahram 
และคณะ,2019)  และประมาณการว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคน
ทั่วโลกในอีก 10 ปี ข้างหน้า (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2556) จากฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของปี พ.ศ. 2556 พบว่า 
อัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนสูงถึง 1.25 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเป็น 1.35 ล้านคนต่อป ี (สำนัก
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562)   

สำหรับประเทศไทยมีประมาณการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยู่ที่ 32.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (60 
คนต่อวัน) คิดเป็นจำนวนเฉล่ียปีละ 22,491 คน เป็นประเทศท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงท่ีสุดอันดับ 2 ของโลก อันดับหนึ่ง
ในทวีปเอเชียและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562)  ซึ่ง
ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจของไทยอย่าง
มาก โดยอุบัติเหตุทางการจราจรเป็นสาเหตุ การบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตอันดับ 2 ของชายไทย และอันดับ 
3 ของหญิงไทยรองจากโรคมะเร็งและโรค ในระบบหัวใจและหลอดเลือด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 อ้าง
ถึงใน จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ และคณะ , 2559)  

จากข้อมูลรายงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2559 พบว่า สาเหตุหลักท่ีเป็นอันดับหนึ่งของการ
เกิดอุบัติเหตุ คือ จากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สูงถึง 39.1% (ภานุพงศ์ สีหามาตย์, 2559) และจากกรมคุม
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ประพฤติรายงานปี 2558 ระบุว่า ในรอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีคดีเมาแล้วขับเข้าสู่การคุมประพฤติเป็น
อันดับท่ี 2 ของคดีท่ีเข้าสู่การคุมความประพฤติท้ังหมด (เทอดศักดิ ์เดชคง, 2561)  ซึ่งปัญหาด่ืมแล้วขับถือเป็น
อาชญากรรมที่จัดอยู่ในประเภทอาชญากรรมต่อมาตรฐานทางศีลธรรมหรืออาชญากรรมไม่มีผู ้เสียหาย 
(Crimes against the moral order/Victimless crime) เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกับตัวของ
ผู้กระทำผิดเอง  ส่งผลถึงครอบครัว คนใกล้ชิด และผู้บริสุทธิ์ ที่ได้รับอันตรายตกเป็นเหยื่อที่เกิดจากการขับข่ี
รถขณะมึนเมา (จุฑารัตน์ เอื ้ออำนวย, 2551) และในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลวันปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์ มีสัดส่วนของการด่ืมแล้วขับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่าจากช่วงเวลาอื่นๆ  โดยจังหวัดท่ีมีจํานวน
ผู้เสียชีวิตติด 1 ใน 10 อันดับจังหวัดท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงสุดจากข้อมูลปี พ.ศ. 2559-2561 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมาและเชียงใหม่ (กรมการขนส่งทางบก, มปป)  

ท้ังนี้ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด่ืมแล้วขับ เช่น มีการประกาศแผนแม่บทความ
ปลอดภัยบนถนน พ.ศ. 2561-2564 ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตเหลือ 18 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี 
2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ การปฏิรูประบบการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน   การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน  ประเทศไทยดินแดนแห่งความปลอดภัยในการคมนาคม 
และ ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย (World Health Organization, 2020) แต่การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติยัง
ไม่ค่อยเห็นผลนัก   ซึ่งจากการสำรวจของศูนย์เอแบคโพล (ABAC Poll) ที่สำรวจว่า ทำไมปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรเมาแล้วขับของไทยไม่ลดลง พบว่า สาเหตุหลักเป็นเพราะ 1.ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เติบโตมากขึ้น 
2. มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ต่อเนื่อง ทำเฉพาะในช่วงเทศกาล 3. คนไทยยังมีความเช่ือว่าการเมาแล้วขับไม่ใช่
เรื่องอันตรายอะไร 4. เมาแล้วยังขับได้  และ 5.บทลงโทษไม่รุนแรง (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2556)  รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาท่ีผ่านเน้นการลด เลิกการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การควบคุมพฤติกรรม การบังคับ การลงโทษ  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการดื่มแล้วขับอีก
ทางเลือกหนึ่ง  โดยเน้นการลดปัญหาการด่ืมแล้วในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ หาทางออกให้กับคนท่ี
ยังมีพฤติกรรมขับรถไปด่ืมแอลกอฮอล์ ให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย  เพราะการแก้ปัญหาไม่ได้มีวิธีใด
ที่สุด (No one best way)  เราต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมกับคนแต่กลุ่ม (Best Fit)  ซึ่งการมี
ทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัย จะทำให้การขับขี่บกพร่องอันเนื่องมากจากแอลกอฮฮล์ลดลง (Dills and 
Mulholland; 2016,  Greenwood and Wattal; 2015,  และ Huseth; 2012) โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทำนายท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียกใช้บริการคนขับรถเพื่อลดปัญหาการดื่มไม่ขับในพื้นท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  และ 2) ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียกใช้บริการคนขับรถในพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร   

โดยใช้การว ิจ ัยแบบผสมวิธ ี (Mixed methodology) แบบแผนคู ่ขนาน (Concurrent Parallel 
Design) เก็บข้อมูลท้ังวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณพร้อมกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิง
ปร ิมาณ (Quantitative Research) จากแบบสอบถามออนไลน์  ใช้ว ิธ ีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ได้ทั ้งหมด 286 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยโลจิสติก (Logistic 
Regression)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผู ้ให้บริการ และกลุ่มผู ้มีพฤติกรรมขับรถไปดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการเลือก
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ตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และบอลหิมะ (Snowball) จำนวน 30 คน ประกอบด้วย 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 20 คน และ
กลุ่มผู้ให้บริการคนขับรถให้ จำนวน 10 คน จากบริษัทผู้ให้บริการคนขับรถ 2 บริษัท  

ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังด้านการบริการ และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียกใช้บริการคนขับรถ โดยถ้าผู้ด่ืมแอลกอฮอล์มีความคาดหวังด้านการบริการของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 
1 หน่วยจะมีโอกาสตัดสินใจใช้บริการคนขับรถให้เพิ ่มขึ ้น 1.016 เท่าของผู้ดื ่มแอลกอฮอล์ที ่ตัดสินใจไม่ใช้
บริการคนขับรถให ้และหากผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ได้รับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 1 หน่วยจะมีโอกาส
ตัดสินใจใช้บริการคนขับรถให้เพิ่มขึ้น 5.135 เท่าของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่ตัดสินใจไม่ใช้บริการคนขับรถให้ ดัง
ตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ค่า B, ค่า Exp(B) และสถิติทดสอบวอลด์ (Wald statistic) ในการวิเคราะห์สมการถดถอย     
โลจิสติก (n=286) 

Step Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 1.343 .146 84.385 1  .000*** 3.831 

Step 1 Constant -3.411 1.384 6.077 1 .014 ** .033 

 อายุ (age) -.021 .020 1.133 1   .287 .979 

 สถานะทางเศรษฐกิจ  (income) .000 .000 .691 1 .406 1.000 

 ปริมาณการด่ืม (volume) -.165 .158 1.084 1 .298 .848 

 สถานที่ด่ืม (place) -.154 .091 2.873 1 .090 .857 

 ความคาดหวังด้านการบริการของผู้ให้บริการ

คนขับรถให้ (per_score) 

.016 .008 3.849 1 .050** 1.016 

 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  

(soc_total) 

1.636 .279 34.273 1 .000*** 5.135 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psy_total) -.537 .293 3.350 1 .067 .585 

* Sig.<.05, ** Sig. < .01, *** Sig.< .001 
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 ส่วนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของสมการโลจิสติก  เมื่อนำตัวแปรอิสระเข้าสมการทำนาย 
(step 1) แบบ Enter พบว่า เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการทำนายมีค่าสูงขึ ้น โดยสมการถดถอยโลจิสติก
สามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ 84.9 ดังตารางท่ี 2 สามารถเขียนสมการทำนายได้ดังนี้ 

 = -3.411 + .021 อายุ + .000 สถานะทางเศรษฐกิจ - .165 ปริมาณการดื่ม - .154 สถานที่ดื ่ม + 
.016* ความคาดหวังด้านการบริการของผู้ให้บริการคนขับรถให้ + 1.636** ปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม - .537 ปัจจัยด้านจิตวิทยา    

 
ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการทำนายในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก (n=286) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนผลการศึกษาเรื่อง ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียกใช้บริการคนขับรถในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมการดื่มเหมือนเดิม (ร้อยละ 70.9) รองลงมาคือ ปริมาณการดื่มในแต่ละครั้งเพิ่มมาก
ขึ้น ร้อยละ 16.1 ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียกใช้บริการคนขับรถในพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง (n=31) 

ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียกใช้บริการคนขับรถให้ จำนวน (n) ร้อยละ (%) 

ปริมาณการด่ืมในแต่ละครั้งเพ่ิมมากข้ึน 5 16.1 

ความถ่ีในการด่ืมเพ่ิมมากข้ึน 2 6.4 

Step 
  Predicted 

Percentage Correct 
 Observed ไม่ใช้ ใช้ 

Step 0  ไม่ใช้ 0 59 .0 

  ใช้ 0 226 100.0 

   Overall Percentage 79.3 

Step 1  ไม่ใช้ 23 36 39.0 

  ใช้ 7 219 96.9 

   Overall Percentage 84.9 
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พฤติกรรมการด่ืมเหมือนเดิม 22 70.9 

ปริมาณการด่ืมน้อยกว่าเดิม 1 3.2 

อื่นๆ 1 3.2 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ได้แก่ 1) ส่งเสริมบริการเรียกคนขับรถท้ังในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ ท่ีมี

สถิติการเกิดอุบัติจากการเมาแล้วขับสูง เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น   2) ปลูกฝังการใช้รถ ใช้ถนน 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบตั้งแต่ในครอบครัว สถานศึกษา และสื่อมวลชน  
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