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ABSTRACT
Management systems, freight road
transport operator safety case studies from
consumer goods is the qualitative research to
analyze the relationship between factors of
road accidents in cargo transportation
management products. The determining factors
that contribute to road accidents of trucks
using the principle of risk assessment of
Haddon Matrix and Why - Why analysis to
diagnose the issue. To be able to bring
education to the design management system
of deliveries by trucks that are safe for small
operators.
Results from the analysis of the roots of
the accident in the freight transport operators,
consumer products found to originate from the
operator system to manage freight security,
processed and prepared products before
shipping. Thus, a system safety analysis to
focus on the root of the problem leading to
the preparation of measures and systems to
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prevent and resolve incidents that fit the
context of the organization.
Keywords : Emergency logistic, Public
Participation, Humanitarian Supply Chain
บทคัดย่อ
ระบบการจัดการการขนส่งสินค้าทางถนนที่
ปลอดภัย กรณีศึกษา ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในการขนส่งสินค้ากับการบริหารจัดการการ
ขนส่งสินค้า จากการกําหนดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกโดยใช้หลักการประเมิน
ความเสี่ยงของฮาดอน ( Haddon Matrix) โดยการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วยผู้จัดการการ
ขนส่งสินค้าของบริษัท จํานวน 1 ราย และพนักงาน
ขนส่งสินค้า จํานวน 5 ราย โดย ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง จาก 1) เส้นทางการขนส่งสินค้าประเภท
อุปโภคและบริโภคที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมาก 2)
ขนาดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยคัดเลือก
ผู้ประกอบการขนาดกลาง – ขนาดเล็ก และ 3) มูลค่า
ความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุ
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เสียหายเกินกว่าจํานวนเงินช่วยเหลือจากกองทุน
ระหว่างประเทศที่ได้รับเข้ามา
การขนส่งสินค้าทางบกถือเป็นรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าหลักของประเทศไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบ
การขนส่งที่มีความสะดวกและสามารถส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้าได้ใกล้ที่สุด อีกทั้ง ประเทศไทยได้มีการปรับปรุง
ผลจากการวิเคราะห์รากของการเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้างเครือข่ายทางถนนเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
ในการขนส่งสินค้ากรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)
อุปโภคบริโภค พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบ จึงส่งผลให้มีความสะดวกต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
การบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่
บกเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้การขยายตัว
กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ดังนั้น การ และปริมาณการขนส่งสินค้าทางบกจึงมากขึ้นเป็นลําดับ
จัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความสําคัญกับ และเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดย
การวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อนําไปสู่การจัดทํา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง
มาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิด ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
อุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
การสูญเสียทรัพย์สิน และเกิดความเสียหายทั้งต่อ
พนักงานและบริษัทเป็นอย่างมาก
คาสาคัญ : การขนส่งสินค้า ระบบการจัดการ
เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุทาง
ความปลอดภัย
ถนนจะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีปัจจัยเชื่อมโยง
บทนา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดจาก กันอย่างเป็นระบบ (Ove Nja, Grir Sverre Braut, and
Ove Erik Vika, 2012, Beatriz Fernández-Muñiz
การลงทุนและการเคลื่อนไหวของสินค้าตามมาตรการ
et. al., 2007) ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจากภาคธุรกิจ
การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการสนับสนุนการ
การให้บริการการขนส่งนั้นส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อ
พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจและการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคธุรกิจมากขึ้น โดย ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อการขนส่งสาธารณะโดยรวม ซึ่งการเกิด
กิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจได้แก่ การ
ให้บริการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึง การดําเนิน อุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง เช่น การชนท้าย การชนกับรถโดยสารส่วน
ธุรกิจของสถานประกอบการต่างๆ ที่ต้องทําบนถนน
บุคคลและรถจักรยานยนต์ แต่ยังขาดการวิเคราะห์ถึง
เช่น การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เมื่อมีกิจกรรมในการ
ขนส่งสินค้ามากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุที่แท้จริง ( Root cause) และความสัมพันธ์ของ
สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสําหรับรถบรรทุก
อันนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็มี
(Ove Nja, Grir Sverre Braut, and Ove Erik Vika,
แนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียดทางการเงินในเศรษฐกิจ 2012) ซึ่งทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และไม่
ก่อให้เกิดระบบที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศกําลงพัฒนา โดยพบว่า ในประเทศที่มี
รายได้ประชาชาติต่ําหรือปานกลาง การเกิดอุบัติเหตุทาง สําหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในอนาคต
องค์การสหประชาชาติได้มีการประมาณการ
ถนนทําให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นร้อยละ 1-2 ของ
ว่าจะมีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจํานวน 75 ล้านคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งในบางกรณีความ
และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้เทคนิค
Why – Why analysis เพื่อให้สามารถนําการศึกษาไปสู่
การออกแบบระบบการจัดการการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกที่มีความปลอดภัยสําหรับผู้ประกอบการขนาด
เล็ก
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และบาดเจ็บอีก 750 ล้านคนในครึ่งปีแรกของทศวรรษที่
21 โดยพบว่า 1 ใน 3 ของจํานวนการเสียชีวิตจากการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนมีความสัมพันธ์หรือเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทํางาน ( Rwth Stuckey, Anthony D.
La Montagne and Malcolm Sim, 2007, World
Health Organization, 2013)
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในการขนส่งสินค้ากับการบริหารจัดการการ
ขนส่งสินค้า จากการกําหนดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกโดยใช้หลักการประเมิน
ความเสี่ยงของฮาดอน (Haddon Matrix) ร่วมกับ Why
– Why analysis ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เพื่อให้สามารถนําการศึกษาไปสู่การออกแบบระบบการ
จัดการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีความปลอดภัย
สําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในการขนส่งสินค้ากับการบริหาร
จัดการการขนส่งสินค้า
2. เพื่อเสนอแนะ ระบบการจัดการการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีความปลอดภัย
เนื้อเรื่อง
1. สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุก
การขนส่งสินค้าทางบกนับเป็นกิจกรรมหลักของ
อุตสาหกรรมการขนส่งในประเทศไทยโดยมากกว่า 80%
ของรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกและมี
เพียง 2% เท่านั้นที่อยู่ในรูปแบบการขนส่งทางราง
(World Bank and NESDB, 2009)
ในปัจจุบันการบริการขนส่งในประเทศไทยยังไม่มี
ประสิทธิภาพด้วยข้อจํากัดของน้ําหนักบรรทุกที่ต่ําการ
ใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการขาดการ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดของขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิก รวมถึงการมีมาตรฐานการขนส่งที่ต่ํา
เนื่องจากมีเพียงการควบคุมมาตรฐานโดยใช้การขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนผู้ประกอบการของภาครัฐเท่านั้น
ซึ่งมีต้นทุนในการขอใบอนุญาตอยู่ที่ 2,500 บาท และมี
ระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง 5 ปีเท่านั้น ประกอบกับ
แนวโน้มธุรกิจแนวใหม่ได้เข้ามามีบทบาทให้
ผู้ประกอบการรายย่อยใช้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่
มีประสิทธิภาพและใช้รูปแบบของ sub-contract ใน
ภาคการขนส่งมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้กําไรอีกทั้งยังไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพที่สมบูรณ์ของตลาดในการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์สําหรับประเทศไทยได้ (
Narong
Pomlaktong et.al., 2008)
2. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้า
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อจํานวนรถจดทะเบียน
10,000 คัน โดยแบ่งตามประเภทรถ พบว่า รถบรรทุกมี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากรถ
โดยสารสาธารณะและรถยนต์ และมีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุสูงในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2552 ซึ่งความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ มีมูลค่า
ความสูญเสียที่มากกว่าในการเกิดอุบัติเหตุจากรถ
ประเภทอื่น
3. การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามทฤษฎี Haddon
Metrix
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตาม
ทฤษฎีแฮดดอนจะพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุมีทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านคน
(Human Factor) ปัจจัยด้ายยานพาหนะและอุปกรณ์
(Vehicle and equipment factor) และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ( Environmental factor) ซึ่งในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งจะเกิดปัจจัยร่วมมากกว่า
เกิดจากปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว (กวี เกื้อเกษมบุญ, 2547,
รักชาติ ชาติสิริทรัพย์, 2549, ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ง
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ประเทศไทย, 2554, Paul Schepers และคณะ, 2013)
โดยพบว่า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 30% ของ
ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจาก
สภาพแวดล้อม เช่นสภาพถนนที่แย่ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดี มี
เพียง 10% เท่านั้นที่เกิดจากยานพาหนะซึ่งเกิดจากชนิด
ของรถและการขาดการซ่อมบํารุง ส่วนอีก 90% ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ข้อบกพร่องจาก
คน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นยังพบว่าปัจจัยที่ทําให้เกิด
อุบัติเหตุในรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่มีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยอย่างชัดเจนทําให้ยากต่อการหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนของรถบรรทุกขนาดใหญ่
สรุปได้ว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน
สําหรับรถบรรทุก ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุสําคัญ คือ
คน ยานพาหนะ ถนน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การบริหารจัดการขององค์กร
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการ
การขนส่งของภาคธุรกิจโดยใช้ทฤษฎีแฮดดอน สามารถ
แบ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่
(1) วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการ
(Management Culture) มีความเสี่ยงร้อยละ 30
(2) การเดินทาง (Journey) มีความเสี่ยงร้อยละ
20
(3) สภาพแวดล้อมของถนนและสิ่งข้างทาง
(Road/site environment) มีความเสี่ยงร้อยละ 10
(4) คน – ผู้ขับขี่ และผู้จัดการ(People –
Drivers and Managers) มีความเสี่ยงร้อยละ 20
(5) ยานพาหนะ (Vehicle) มีความเสี่ยงร้อยละ
10
(6) ปัจจัยภายนอก/สังคม/การสื่อสาร/ตรา
สินค้า (External/Societal/Community/Brand) มี
ความเสี่ยงร้อยละ20
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับ

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสําหรับภาคธุรกิจ แต่ยังไม่มี
การวิจัยเกี่ยวกับความสําคัญปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการอย่างแท้จริง รวมถึงขาดการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการและปัจจัยหลักอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
โครงการวิจัยจะทําการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้า
ประเภทอุปโภคและบริโภค
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการสุ่ม จาก
(1) เส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภค
และบริโภคที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมาก
(2) ขนาดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดย
คัดเลือกผู้ประกอบการขนาดกลาง – ขนาดเล็ก
(3) มูลค่าความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุ
วิธี การเก็บแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค การ
สัมภาษณ์แบบ Face to Face Survey
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์
และสังเคราะห์โดยใช้เทคนิค Content Analysis
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอาหารเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค มีระบบในการขนส่งสินค้า จาก
กรุงเทพฯ ศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัด โดยใช้รถ
จาก supplier รับสินค้าจากกรุงเทพฯ ขนส่งมายังศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้ และใช้รถ 6 ล้อ จากศูนย์กระจาย
สินค้าไปถึงร้านค้าปลีก ซึ่งมีรถเป็นของตัวเองทั้งหมด
10 คัน และมีการใช้ระบบ Out-source รูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเป็นแบบ Door-to-Door เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าจะเป็นรูปแบบเส้นก๋วยเตี๋ยว และมีการ
ควบคุม window time เพื่อให้เป็นตามแผนการขนส่ง
แบบ Just in time
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การระบุความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรมการ
ขนส่งสินค้า
จากการสํารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค
รายหนึ่ง พบว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2-3 ครั้ง/
สัปดาห์ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการมีจํานวนรอบใน
การขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่อวันบ่อย 20 รอบ/วัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถรับจ้างในการขนส่งสินค้าไปยัง
ร้านค้าปลีกในพื้นที่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเรื่องการคุ้นเคย
กับเส้นทางและสภาพพื้นที่ แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ
กับความต้องการในการขนส่งสินค้า
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ในกิจกรรมการขนส่งสินค้า

ก่อน
เกิด
เหตุ

ระหว่
างเกิด
เหตุ
หลัง
เกิด
เกตุ

คน

ยานพาหนะ

ถนน/
สภาพแวดล้อม

ความ
พร้อมของ
พนักงานขับ
รถ
ประสบการ
ณ์ในการขับ
รถ
ความคุ้นเค
ยเส้นทาง

การตรวจเช็ค
ความพร้อม
ของรถก่อน
การขนส่ง

การศึกษา
เส้นทางก่อนการ
ขนส่ง

น้ําหนักบรรทุก
สินค้า

ป้ายบอกทาง
สภาพถนนและ
เส้นทางที่เป็นจุด
อันตราย

ระบบ
Just in
time

-

การ
วิเคราะห์
สาเหตุ
และการ
รายงาน
การเกิด
เหตุ

ความตื่นตัว
ขณะขับขี่
ความไวใน
การ
ตอบสนอง
ต่อ
สถานการณ์
ฉุกเฉิน
ความรู้ใน
การแก่ไข
สถานการณ์

อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น
อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในรถ
เบื้องต้น

การ
บริหาร
จัดการ
ตารางเวล
าในการ
ขนส่ง
สินค้า

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใน
กิจกรรมการขนส่งสินค้าตามทฤษฎีของแฮดดอน
แมทริก (ตารางที่ 1) พบกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1. ก่อนเกิดเหตุ พบว่า
1.1 ปัจจัยด้านคน มีสาเหตุมาจากความพร้อมของ
พนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถส่วนใหญ่จะทํางาน
เกิดระยะเวลาตามที่กฏหมายกําหนด คือ มากกว่า 8
ชั่วโมงต่อวัน ร่วมถึงมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ และ
ประสบการณ์ในการขับขี่พบว่า การเกิดอุบัติเหตุในการ
ขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์
ในการขับรถขนส่งสินค้าน้อย
1.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถที่นํามาวิ่งใน
การขนส่งสินค้าเป็นรถที่เก่า บางค้นไม่มีการตรวจเช็ค
สภาพ หรือการซ่อมบํารุงก่อนการใช้งาน
1.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม เกิดจากา
การไม่มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนและ
การศึกษาเส้นทางก่อนการขนส่งสินค้า
1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าจะมีการ
บริหารจัดการตารางในการขนส่งสินค้า
แต่ก็ยังไม่
สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้เนื่องจากปริมาณสินค้าที่
ต้องการการขนส่งที่มาก และปริมาณรถที่ไม่เพียงพอต่อ
การขนส่งสินค้า ทําให้การควบคุมคุณภาพของรถรับจ้าง
ในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการเป็นไปได้ยาก
2. ระหว่างเกิดเหตุ
2.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า ความคุ้นเคยเส้นทาง
และความตื่นตัวขณะขับขี่ทําให้โอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุลดลง โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจาก
ความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนการปฏิบัติงาน
2.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า มีการบรรทุก
สินค้าเกินน้ําหนักบรรทุก เนื่องจากต้องการขนส่งสินค้า
ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อเที่ยวลง
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2.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม พบว่า
ป้ายบอกทาง และสภาพถนนและเส้นทางที่เป็นจุด
อันตราย
2.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ระบบการขนส่ง
แบบ Just-in-time มีผลต่อการเร่งให้พนักงานขับรถ
ต้องขับรถเร็วกว่าที่กฏหมายกําหนดเพื่อให้สามารถ
ขนส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของนายจ้าง และ
หากเป็นช่วงระยะเวลาเร่งด่วนและยิ่งส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า
3. หลังเกิดเหตุ
3.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
พนักงานมีความไวในการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินน้อยกว่าปกติ อีกทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น
ได้ เนื่องจากความรู้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
3.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถขนส่งสินค้า
ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์
ความปลอดภัยในรถเบื้องต้น
3.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า บริษัทไม่
มีการวิเคราะห์สาเหตุและการรายงานการเกิดเหตุ
Why- Why analysis
เมื่อทําการวิเคราะห์รากของปัญหาโดยใช้
เครื่องมือ Why- Why analysis จากข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค
ของผู้ประกอบการ โดยแบ่งปัจจัยการเกิดเป็น 3 ปัจจัย
ได้แก่
1) ปัจจัยด้านคน พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ
1 ครั้ง เกิดจาก 3 สาเหตุสําคัญได้แก่ ความอ่อนล้าของ
พนักงานขับรถ ซึ่งเกิดจากการขับรถขนส่งสินค้า
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผล
ให้การตอบสนองต่อการขับขี่ลดลง อันเกิดจากการไม่มี
ระบบในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ
ก่อนปฏิบัติงาน อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุจาก
ปัจจัยด้านคน พบว่า เกิดจากการที่พนักงานขับรถขนส่ง

สินค้าเร็วกว่าที่กฏหมายกําหนด เนื่องจากต้องขับรถ
ขนส่งสินค้าในระยะเวลาที่จํากัด
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวมาข้างต้นมีราก
ของปัญหามาจากรถขนส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ในการจัดส่งสินค้าต่อวัน รวมถึงการจัดส่งสินค้าไม่
เป็นไปตามตารางและแผนที่ผู้ประกอบการจัดทําไว้ และ
ไม่มีระบบในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ
ก่อนการปฏิบัติหน้าที่
ปรากฏการณ์

สาเหตุ 1

สาเหตุที่ 2
อ่อนล้า

เกิดอุบัติเหตุ

คน

สาเหตุที่ 3

ทํางานเกิน 10 ไม่มีระบบ
ชั่วโมงต่อวัน ตรวจสอบ

มาตรการ
โต้ตอบ
จัดทําระบบ
ตรวจสอบ
พนักงานขับรถ

รถไม่เพียงพอ หาพันธมิตรถ

การตอบสนอง
ต่อการขับขี่ช้า

ขับรถเร็ว

สาเหตุที่ 4

ขนส่งสินค้าใน
พื้นที่และร่วม
พัฒนาระบบ
การขนส่งที่ได้
มาตรฐาน

จํากัด
ระยะเวลาใน
การจัดส่ง

ตารางการ
จัดส่งสินค้าไม่
เป็นไปตามที่
วางแผนไว้

จัดทําระบบ
ตารางการส่ง
สินค้าแบบ real
time

2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า สภาพรถที่
ใช้ในการขนส่งสินค้าเก่ามีอายุในการใช้งานมากกว่า 10
ปี อีกทั้งบางคันยังไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือ
การซ่อมแซม รวมถึงไม่มีการตรวจสภาพรถทั้งประจําปี
และก่อนปฏิบัติงาน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า
การที่ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่หรือตรวจสภาพรถ เกิดจาก
การไม่มีการเก็บข้อมูลและข้อปฏิบัติที่ต้องให้พนักงาน
ขับรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน
ทําให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารไม่ทราบถึงข้อมูล
ดังกล่าว จึงไม่มีการดําเนินการในการตรวจเช็คและ
ซ่อมแซมรถขนส่งสินค้า
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สาเหตุ 1
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สาเหตุที่ 2

สาเหตุที่ 3

สาเหตุที่ 4

ไม่มีการเปลี่ยน
อะไหล่
เบรคแตก

ยานพาหนะ

สภาพรถเก่า

ไม่มีระบบ
ตรวจสอบ

ไม่มีการ
ตรวจเช็ค
สภาพรถ
เกิดอุบัติเหตุ
ตรงจุดเสี่ยง

เกิดการ
คนขับไม่รู้
ไม่มีการบอก ไม่มีข้อมูล
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลแก่
เส้นทางกี่เดิน
สภาพแวดล้อม
พนักงานขับรถ รถ

มาตรการ
โต้ตอบ
กําหนดให้มีการ
ตรวจและซ่อม
บํารุงสภาพรถ
ประจําปี
กําหนดให้มีการ
ตรวจสอบสภาพ
รถก่อนการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําระบบ
จัดเก็บข้อมูล
เส้นทางขนส่ง
สินค้า

3) ปัจจัยด้านถนน/สภาพแวดล้อม พบว่า
การเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าจะเกิดขึ้นในเส้นทาง
ใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มี
สาเหตุจากพนักงานขับรถไม่ทราบข้อมูลเส้นทาง และไม่
มีการบอกข้อมูลเส้นทางแก่พนักงานขับรถ ทั้งนี้สาเหตุ
เกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลเส้นทางเดินรถ
ไม่มีระบบในการเก็บฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
มาตรการสาหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการ
ขนส่งสินค้า
มาตรการสําหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการขนส่งสินค้า กรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค แบ่งตามปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านคน ได้แก่
 จัดทําระบบตรวจสอบพนักงานขับรถ
 หาพันธมิตรถขนส่งสินค้าในพื้นที่และร่วม
พัฒนาระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน
 จัดทําระบบตารางการส่งสินค้าแบบ real
time
2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ ได้แก่
 กําหนดให้มีการตรวจและซ่อมบํารุงสภาพ
รถประจําปี
 กําหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อน
การปฏิบัติงาน

3. ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัดทํา
ระบบจัดเก็บข้อมูลเส้นทางขนส่งสินค้า และมีการให้
ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ รวมถึงจุดเสี่ยงและจุด
อันตรายต่างๆ ในการขนส่งสินค้าแก่พนักงานขนส่ง
สินค้าทุกครั้ง
บทวิจารณ์
เมื่อวิเคราะห์รากของการเกิดอุบัติเหตุในการ
ขนส่งสินค้ากรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภค พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบการ
บริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่
กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Beate Elvebakk (2015) กล่าวว่า
การปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนจะต้องมีการระบบ
บริหารจัดการอันประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การ
บังคับใช้กฎหมาย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและ
ยานพาหนะที่ปลอดภัย และ Massimo Battaglia,
Emilio Passetti, Marco Frey (2015) ได้นําระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
(the occupational health and safety, OHS) พบว่า
ปัจจัยด้านการจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสมบูรณ์ของระบบการจัดการความปลอดภัยใน
การทํางาน (the occupational health and safety,
OHS)
นอกจากนี้ พณณกรณ์ ทองหลิ้ม (
2012)
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการบังคับใช้
มาตรการด้านการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและ
รายใหญ่มีการนํามาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ขนส่งมาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความแตกต่างกันในด้านความเข็ม
งวดของการบังคับใช้มาตรการ โดยบริษัทขนาดใหญ่มี
การบังคับใช้มาตรการที่มีความเคร่งครัดมากกว่าบริษัท
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพการทํางานและ
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมขนส่ง
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ตามข้อกําหนดของ ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน ( ISO39001) ซึ่ง เป็น
มาตรฐานสากลในการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยองค์กร
ลดและกําจัดอัตราการเกิดและปัจจัยเสี่ยงของการตาย
และการบาดเจ็บสาหัสที่มีความสัมพันธ์กับการชนบน
ถนน มุ่งเน้นไปที่ผลจากการใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ของระบบกาจราจรทางถนน โดยใช้กระบวนการ PDCA
ซึ่งเป็นวงจรที่รวมกันหลายขั้นตอน และต้องการความ
เป็นผู้นําที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1) Plan – การบ่งชี้ผลกระทบขององค์กร ใน
ส่วนนี้จะรวมถึงการสร้างข้อตกลงของแกนนําและจัด
นโยบายระบบการทํางานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัย
ทางถนน
2) Do – ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ระบบ
ซึ่งอาศัยการประสานงาน งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความสามารถเพียงพอ การเพิ่มความตระหนักโดย
อาศัยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
3) Check – เป็นกระบวนการในการติดตาม
ซึ่งควรมีการวิเคราะห์อย่างสม่ําเสมอ และการประเมิน
ประสิทธิภาพที่เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมาย
4) Act – เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การจัดทําระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์
รากของปัญหาเพื่อนําไปสู่การจัดทํามาตรการและระบบ
ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสม
กับบริบทขององค์กร
สรุปผล
อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยสําคัญ 4
ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัย
ด้านสภาพถนน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
(วารสารวิชาการสาธารณสุข , 2540 ) โดยจากการวิจัย
ของ Rwth Stuckey, Anthony D. LaMontagne และ

Malcolm Sim (2007) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุก
ขนาดเล็กโดยการพิจารณาปัจจัยนําเข้าที่ทําให้เกิดผล
ของการเกิดอุบัติเหตุ (การชน การบาดเจ็บ และการ
ตาย) ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะและถนน (สภาพแวดล้อม
จากการทํางานทางกายภาพภายนอก), รูปแบบและวัตถุ
ปะสงค์ในการใช้ยานพาหนะและหน้าที่ที่หลากหลาย
(สภาพแวดล้อมด้านองค์กร) และสังคม กฎหมาย และ
นโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวกําหนดกิจกรรมในการ
ทํางาน (ระดับประเทศ, ระดับสากล และสภาพแวดล้อม
ระดับสากล)
การกําหนดมาตรการเพื่อนําไปสู่การป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
สินค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร เกิดจากกระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุที่
แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร เพื่อนําไปสู่การ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และระบบในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน และมีกระบวนการในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการ
ขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนการในการจัดทําระบบความ
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
รากของปัญหาโดยควรมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้
เช่น why-why analysis หรือ Rough cause analysis
2. งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาในธุรกิจ
ขนส่งสินค้าสินที่เฉพาะ ดังนั้น จึงไม่ควรนํามาตรการที่
เสนอแนะไปประยุกต์ใช้ แต่ควรนําวิธีการในการประเมิน
ความเสี่ยงและการวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อนําไปสู่
การกําหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริบท
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของแต่ละองค์กรแตกต่าง
กัน
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