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บทคัดย่อ												
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยใช้ วธิ กี ารวิจยั แบบผสมผสานทั้งการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการด�ำเนิน
งานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุทยั ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริหาร ผู้รบั ผิดชอบงาน
อุบตั เิ หตุจราจรในหน่วยงานทีผ่ ่านการประเมิน จ�ำนวน 15 แห่ง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 15 ท่าน และ ระยะที่ 3
เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่
ผู้บริหาร ผู้รบั ผิดชอบงาน และบุคลากรในหน่วยงานทีไ่ ม่เคยผ่านการประเมิน จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ระยะเวลา
ด�ำเนินการตั้งแต่ ปี 2562-2563 การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่ม
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ สถิตเิ ชิงพรรณา และสถิติ Paired Sample t-test ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การส�ำรวจข้ อมูล 2) การประเมินบริบทองค์กร 3) การประกาศ
นโยบายขององค์กร 4) การให้ ความรู้ 5) การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร 6) การเสริมสร้ างแรงจูงใจ และ
7) การติดตามประเมินผล  ผลการประเมินรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พบว่า โครงสร้ างขององค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้ านความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และหลังจากน�ำรูป
แบบไปทดลองใช้ พบว่า องค์กรมีคณ
ุ ภาพในการด�ำเนินงานตามรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามผลสะท้อนด้ านพฤติกรรมการขับขี่ของบุคลากรในองค์กร
พบว่า มีคะแนนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P<0.01) ดังนั้นหากมีการน�ำรูปแบบนี้ไปปฏิบตั ใิ นพื้นทีจ่ ริง จะเกิดประสิทธิภาพได้ ต้องมีการบูรณาการท�ำงาน
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วย
งานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของบุคลากรใน
องค์กร ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนได้
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ABSTRACT												
This research and development design uses a mixed method methodology that comprised
of qualitative research and quantitative research. This research study was set up into three stage. Stage
1 aimed to studied states and problems of driving organization measures on road safety. The samples
were 15 organization administrators and responsible person for through the road safety organization
assessment. Stage 2 developed a model of driving organization measures on road safety,including 21
experts. Stage 3 evaluated organizations according to the model of driving organization measures on
road safety, with five of failed assessment organizations. This research was introduced during 20192020. The data was collected by an analysis of the query documents focus group and questionnaires.
The quantitative data was analyzed by using descriptive statistics, Paired Sample t-test and qualitative
data were analyzed using content analysis. The results showed that a model of driving organization
measures on road safety were 7 components included 1) Survey 2) Context assessment 3) Corporate
policy announcement. 4) education 5) Campaign 6) Strengthening motivation and 7) Evaluation and
follow up. An assessment the model of driving organization measures on road safety show that, the
structure of components was the most appropriate. When considering sub-components as suitability ,
possibility , clarity , ease of use, they were  High to very High levels. After actions model found that,
the organizations had high quality in implementation of the model. The result of the evaluation on
driving behaviors for road safety among personnel in the organization had significantly increased scores
(P < 0.01). To effective and sustainability of the Uthai Thani model, it must be integrated to the
collaborators of road safety networks at the provincial level and supported from organization Leader
should be continuously offered, could lead personnel in the organization to compliance with road
safety measures. The accident rate, Injury and death rate from road accidents would be decreased.
ค�ำส�ำคัญ					
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บทน�ำ						
อุบัติเหตุทางถนนเป็ นปั ญหาส�ำคัญระดับโลก จาก
รายงานความปลอดภั ย ทางถนน ปี พ.ศ. 2561
(Global Report on Road Safety 2018) โดยองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ชี้
ให้ เห็นว่าในแต่ละปี มีผ้ ูเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
มากถึง 1.35 ล้ านคน อัตราตายเฉลี่ยทั่วโลกเท่ากับ
18 คน ต่อ 100,000 ประชากร และผู้เสียชีวติ มากกว่า
ครึ่งหนึ่งเป็ นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยานและ
คนเดินถนน(1) องค์การสหประชาชาติได้ กำ� หนดให้ ปี
พ.ศ. 2554-2563 เป็ นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน (Decade of Action for Road Safety 20112020) และเป็ นส่วนหนึ่งของเป้ าหมายเพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น (SDGs) สถิติ อุบั ติ เ หตุ ท างถนนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มีผ้ ูเสียชีวิตจ�ำนวน
22,491 คน ซึ่งสูงเป็ นอันดับ 9 ของโลก และประมาณ
การผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 32.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน
(60 คนต่อวัน) ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทาง
ถนน หรือ ศปถ.(Road Safety Operation Center) จึง
ได้ ผลักดันให้ มกี ารขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ด้ านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน  ด้ าน
ถนนและการสั ญ จรปลอดภั ย    ด้ า นยานพาหนะ
ปลอดภัย ด้ านผู้ใช้ รถใช้ ถนนปลอดภัย และด้ านการ
ตอบสนองภายหลังการเกิดอุบตั เิ หตุ เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปี ลงครึ่งหนึ่ง
หรือต�่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คน ท�ำให้
การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตในปัจจุบันมีแนวโน้ มที่ดี
ขึ้น แต่ประเทศไทยยังคงมีผ้ ูเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทาง
ถนนสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียและในอาเซียน(2)
และเป็ นสาเหตุ ข องการเสีย ชี วิ ต ล�ำ ดั บ ต้ น ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้
ขั บ ขี่ ย านพาหนะ และร้ อยละ 74 เกิ ด กั บ รถ
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จักรยานยนต์ สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดอุทยั ธานี จากการบูรณาการ 3 ฐานข้ อมูล
ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า ในแต่ละปี มีจำ� นวนผู้
เสียชีวิตมากกว่า 100 ราย และมีอตั ราการเสียชีวิต
มากกว่า 30 ต่อแสนประชากร โดยในปี พ.ศ.2562
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจำ� นวน 105 ราย
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของ
บุคคลมากที่สดุ จังหวัดอุทยั ธานีได้ ดำ� เนินมาตรการ
สร้ างความร่ วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ ไขจุ ดเสี่ยง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ รถใช้ ถนน และการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แต่ยังไม่สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมกับ
ได้ มี น โยบายให้ ห น่ ว ยงานราชการและท้ อ งถิ่น ขับ
เคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรและ
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดัน
การสร้ างความรู้ความเข้ าใจและจิตส�ำนึกเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน(3)   จากการด�ำเนินงานส่งเสริ ม
มาตรการองค์กรเพื่ อความปลอดภัยทางถนนของ
จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี ปี 2559 มี ห น่ ว ยงานผ่ า นการ
ประเมินเป็ นองค์กรต้ นแบบ “ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพียง 16 แห่ง ประกอบด้ วย
หน่ ว ยงานด้ า นสุข ภาพ (โรงพยาบาล/ส�ำ นั ก งาน
สาธารณสุขอ�ำเภอ) 11 แห่ง สถานศึกษา(โรงเรียน)
3 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต�ำบล) 2 แห่ง ทั้งนี้เนื่องจากขาด
รู ป แบบการด�ำ เนิ น งานที่เ หมาะสมสอดคล้ อ งกับ
บริบทของหน่วยงานในจังหวัด ท�ำให้ มาตรการหรือ
กฎเกณฑ์การควบคุ มพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่ม
คนในองค์กรเพื่อให้ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ได้ แก่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรอย่างมีวนิ ยั และ
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ปฏิบั ติ พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ย านพาหนะให้ มี ค วาม
ปลอดภัยยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร และผู้
วิจยั เห็นว่าหากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็ นแบบอย่ างแก่ชุมชนในการพั ฒนา
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยจัด
พื้นที่เขตปลอดภัย (Safe Zone) จากอุบัติเหตุทาง
ถนนและส่ งเสริ มให้ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรอย่างมีวินัยและปฏิบตั พิ ฤติกรรมการขับขี่ยาน
พาหนะให้ มีความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย
ปลูกฝังให้ บุคลากรปฏิบัติเป็ นกิจวัตรประจ�ำวันและ
หน้ าที่ท่จี ะต้ องปฏิบตั ไิ ด้ ดังนั้น จึงสนใจศึกษาถึงองค์
ประกอบของรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กร
เพื่อความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดอุทยั ธานีควร
เป็ นอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการด�ำเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัย
ทางถนน จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี    พั ฒ นารู ป แบบและ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ น
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัด
อุทัย ธานี เพื่ อ น�ำ ผลไปส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ
องค์กรในจังหวัดน�ำไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิผลใน
การเสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ป ลอดภั ย โดย
นอกจากให้ ความปลอดภัยแก่บุคลากรแล้ วยังช่วยส่ง
เสริมให้ กลุ่มผู้มารับบริการอื่นๆขององค์กรได้ ปฏิบตั ิ
ตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนน(4) จึงเป็ น
แนวทางหนึ่งในการเสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และช่ วยลดปั ญหาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนลด
อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน
ในจังหวัดอุทยั ธานีได้ ต่อไป

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีข้ันตอนด�ำเนินการ
วิจัยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการ
ด�ำเนินงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน จังหวัดอุทยั ธานี โดยศึกษาหลักการเบื้องต้ นการ
ด� ำ เนิ น งานจากเอกสารแนวคิ ด การด� ำ เนิ น งาน
มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนน และศึกษา
ข้ อ มู ล สภาพและปั ญ หาการด�ำ เนิ น งานมาตรการ
องค์กรความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานจังหวัด
อุทยั ธานีท่มี ีประสบการณ์ในการด�ำเนินงานและผ่าน
การประเมินมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
ในปี พ.ศ.2561 จ�ำนวน 15 แห่ง ประกอบด้ วยองค์กร
ด้ านสุขภาพ (โรงพยาบาล,ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ) จ�ำนวน 6 แห่ง โรงเรียน จ�ำนวน 1 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจ�ำนวน 8 แห่ ง กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ
จราจร จ�ำนวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) และใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแนว
ค�ำถามทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview
Guideline)  และเก็บข้ อมูลการด�ำเนินมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน โดยใช้ การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant Observation) และเก็บข้ อมูล
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากร โดยใช้ แบบ
ส�ำรวจพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ผู้วิจัย
การวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยใช้ รปู แบบ น�ำข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบ
การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed-method Research) คิดในการพัฒนาและยกร่ างรูปแบบการขับเคลื่อน
วัสดุและวิธกี ารศึกษา
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โครงสร้ างรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน แบบมาตรวัดประมาณค่า 5
ระดับ และการประเมินตามผลสะท้อนของรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
จากพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นเพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุทาง
ถนนของบุ ค ลากรภายในองค์ ก รทุ ก คน โดยใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ใช้ วิธหี าค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.76(5) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าคะแนนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย
ของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ ข้ าร่วมโครงการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานที่ปฏิบตั งิ าน
ช่วงระยะเวลาที่เก็บข้ อมูลการวิจยั จ�ำนวน 402 คน
แบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนหลัง (One Group Pretest Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ Paired Sample t-test ก�ำหนดระดับ
ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ผู้ วิ จั ย น� ำ รู ป แบบที่ ผ่ า น ผลการวิจยั
กระบวนการยืนยันรูปแบบจากระยะที่ 2 มาด�ำเนินการ
1.สภาพและปั ญหาการด�ำเนินงานมาตรการ
ทดลองปฏิบตั ใิ นพื้นทีจ่ ริง โดยเลือกพื้นทีเ่ ป้ าหมายการ องค์กรความปลอดภัยทางถนน จากการศึกษา พบว่า
วิ จั ย แบบเจาะจงเป็ นหน่ ว ยงานที่ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว ม
1)หลั ก การเบื้ องต้ นของการด� ำ เนิ น งาน
โครงการ จ�ำนวน 5 หน่ วยงาน คือ โรงพยาบาล
มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน เป็ นวิธกี ารที่
หนองขาหย่ าง โรงพยาบาลบ้ านไร่ เทศบาลต�ำบล
ตั้งเป็ นกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับในการดูแลบุคลากรของ
หนองขาหย่าง องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองฉาง และ
ตนเองทีใ่ ช้ ยานพาหนะทุกประเภทในการเดินทาง โดย
องค์การบริการส่วนต�ำบลไผ่เขียว กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ใน
ประยุ กต์แนวคิดทฤษฎีทางสุขภาพกับการป้ องกัน
การประเมินคุณภาพตามโครงสร้ างรูปแบบ ประกอบ
อุบตั เิ หตุทางถนน ได้ แก่ ทฤษฎี PRECEDE-PROด้ วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานอุบตั เิ หตุและตัวแทน
CEED Model(6) และกฎบัตรออตตาวา (Ottawa
บุคลากรของหน่วยงานๆ ละ 5 คน รวมจ�ำนวน 25 คน
Charter) และแบบจ�ำลองการปฏิสัมพั นธ์กันของ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินคุณภาพตาม
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยใช้
วิธกี ารสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ�ำนวน
15 คน ประกอบด้ วย หัวหน้ าส�ำนักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ผู้ จั ด การบริ ษั ท กลาง
คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ บุ ค ลากรจากแขวง
ทางหลวง   แขวงทางหลวงชนบท ส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัด ต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมืองฯ ทีป่ ฏิบตั งิ านสนับสนุน
การป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) และ
ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาล
และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ  จากนั้นเสนอร่าง
รูปแบบให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพแบบมาตรวัดประมาณค่า
5 ระดับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบใน 4 มิติ
คือ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน และ
ความง่ายต่อการน�ำไปใช้ เพื่อยืนยันรูปแบบและด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ ไขอีกครั้ง สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์

45

วารสารโรคและภัยสุ ขภาพ ส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

Journal of Disease and Health Risk DPC.3
Volume 15 No.1 January – April 2021

กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

มนุษย์กบั ปัจจัยต่างๆ ระหว่าง คน ยานพาหนะ สภาพ
แวดล้ อม และข้ อมูล ภายใต้ ปัจจัยที่เหมือนกัน 3
ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์6 ได้ แก่ บุคคล  
สังคม และสิง่ แวดล้ อม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ในการพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางถนนภายใน
องค์กรมี 2 มิต6ิ คือ มิตดิ ้ านการประเมินผลองค์กรที่
มีมาตรการความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้ วย 4
ขั้นตอน คือ 1)การสร้ างการรับรู้และการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรในองค์กร 2)การสร้ างสภาพแวดล้ อมเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร 3) การมีประสิทธิผล
และความยั่งยืนในการปฏิบัติ 4)การควบคุมและ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการองค์กร และมิตดิ ้ าน
แนวทางการพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางถนน
ภายในองค์กร มีแนวทางปฏิบตั ิ 6 ขั้นตอน ประกอบ
ด้ วย 1)การมีนโยบายชัดเจน 2)การมีคณะท�ำงานจาก
ทุกระดับ 3)การมีวตั ถุประสงค์และป้ าหมายที่ชดั เจน
4)การมีมาตรการที่เป็ นจริงและท�ำได้ 5)การสื่อสาร
ท�ำความเข้ าใจก่อนเริ่มมาตรการ 6)การติดตามต่อ
เนื่องเพื่อพัฒนา ด�ำเนินการโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วม
ของบุ ค ลากรเพื่ อให้ เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
องค์กรอย่างสม�่ำเสมอ

ส่วนกลุ่มผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนให้ ความ
เห็นว่ า “โครงการโดยรวมช่วยกระตุน้ บุคลากรให้
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านการขับขีป่ ลอดภัยและการ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจรเพิ่มขึ้น เช่น การสวมหมวกนิรภัย
การคาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ดมื ่ สุราขณะขับขี ่ และเป็ น
ตัวอย่างแก่บุคคลภายนอกทีม่ าติดต่องานได้” กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้บาง อปท.มีการขยาย
ผลลงไปในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบและชุมชนให้ความสนใจ
ตอบรับดี มีการสร้ างความร่วมมือในระดับจังหวัด
ได้ แก่ การจัดท�ำบันทึกข้ อตกลง(MOU)ความร่วมมือ
ในการแก้ ไขปัญหาด้ านอุบตั เิ หตุจราจรระหว่างหน่วย
งานกับศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด  การร่วมกับบริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถในการจัดหาหมวกนิรภัยราคาถูกมาสนับสนุนบุ
คลากรที่ยงั ไม่มหี มวกนิรภัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หน่วยงานยัง
ได้ จดั กิจกรรมให้ ความรู้  และมีการก�ำหนดบทลงโทษ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแก่ผ้ ูท่ไี ม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ขององค์กรหลากหลายรูปแบบตามบริบทของหน่วย
งาน เช่น การปรับให้ นำ� ขยะมาแลกหมวกนิรภัยกรณีท่ี
ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้ ามาภายในองค์กร  การว่ากล่าว
2) สภาพและปัญหาการด�ำเนินงานมาตรการ
ตักเตือน  การจ่ายค่าปรับเป็ นเงินรายวัน  การเสนอผู้
องค์กรความปลอดภัยทางถนน กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่
บริหารเพื่อพิจารณาไม่ข้ นึ เงินเดือน การจัดบอร์ดชื่นชม
มีความเห็นว่ า “ทีผ่ ่านมาด�ำเนิ นการเนื อ่ งจากเป็ น
บุคลากรทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการสม�่ำเสมอ”
นโยบายของรัฐบาลและจังหวัด แต่ละหน่วยงานจะมี
การก�ำหนดเป้ าหมาย การจัดตัง้ คณะท�ำงาน การ
  ด้ านปัญหาอุปสรรคการด�ำเนินงาน กลุ่มผู้รบั
รวบรวมข้อมูลพฤติ กรรมเสีย่ งและจุดเสีย่ งภายใน ผิดชอบงานอุบตั เิ หตุทางถนนของหน่วยงานส่วนใหญ่
องค์กร และก�ำหนดมาตรการให้บคุ ลากรมีการปฏิบตั ิ ให้ ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้บริหารบาง
พฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนนให้ดีข้ นึ และ แห่งไม่ให้ ความส�ำคัญต่อโครงการ บางแห่งให้ ความ
ติดตามประเมินผลโดยผูร้ บั ผิดขอบงาน ความพร้อม ส�ำคัญแต่ยังไม่มสี ่วนในการน�ำหรือให้ ความมั่นใจแก่
ด้านบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบและงบประมาณสนับสนุน บุคลากรภายในองค์กร ท�ำให้ การด�ำเนินงานไม่ประสบ
ท�ำให้การด�ำเนิ นโครงการมี ค วามส� ำ เร็ จ มากขึ้ น ”   ความส�ำเร็จเท่าที่ควร   บุคลากรบางส่วนไม่ให้ ความ
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ร่วมมือในการด�ำเนินงานมาตรการองค์กรและปฏิบตั ิ
พฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนไม่ต่อเนื่อง บาง
ส่วนมีทศั นคติส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้ อง เช่น สวมหมวก
นิรภัยท�ำให้ การขับขี่ไม่สะดวก ยุ่งยาก การเดินทาง
ใกล้ ไม่จำ� เป็ นต้ องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวก
นิรภัย ความตระหนักในการป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
ของบุคลากรมีน้อย ไม่เห็นประโยชน์ท่จี ะได้ จากการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการของหน่ ว ยงานที่ก �ำ หนดขึ้ น
หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กรให้ เอื้อต่อการส่งเสริม
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ทางถนน   สภาพยาน
พาหนะไม่พร้ อมใช้ เช่ น ไม่มีไฟเลี้ยว ไม่มีเข็มขัด
นิรภัย การด�ำเนินงานในหลายหน่วยงานขับเคลื่อน
โดยผู้รับผิดชอบหลักเท่านั้น  ขาดการวัดผลติดตาม
อย่างต่อเนื่อง แต่โดยส่วนใหญ่ท้งั สองกลุ่มเห็นว่าควร
มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยทางถนนของ
องค์กรให้ มคี วามชัดเจน จัดกิจกรรมกระตุ้นการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมและสร้ างมาตรการที่เหมาะสมตรง

กับความต้ องการของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จากผลการศึกษา
สภาพและปั ญหาการด�ำเนิ นงานมาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนนในระยะที่ 1 ผู้วิจัยน�ำข้ อมูล
มาท�ำ การยกร่ า งรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ นมาตรการ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็ นรูปแบบที่
พัฒนามาจากหลักการเบื้องต้ นของการด�ำเนินงาน
มาตรการองค์ ก รความปลอดภั ย ทางถนน ที่ มี
โครงสร้ างประกอบด้ วย 2 มิติ และแนวคิดภายใต้
ปัจจัยตัวแปรด้ านบุคคล สังคม สิ่งแวดล้ อม(6) และ
การศึกษาสภาพปัญหาของการด�ำเนินงาน สามารถน�ำ
มาร่างเป็ นรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน ที่มโี ครงสร้ างความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กนั โดยมีองค์ประกอบ 7 กิจกรรม ดังรูป

รูปที่ 1 รูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Pre-model)
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ผู้วิจัยน�ำร่ างรูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการ
องค์ ก รเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนนเสนอให้ ผู้
เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 15 คน เพื่อให้ ข้อเสนอแนะ หลัง
จากปรับปรุงแก้ ไขแล้ วได้ เสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของรูปแบบอีกครั้ง พบว่า โครงสร้ างรูปแบบ
การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนนมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก โดยผู้
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกประเด็น
และผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบตาม
ประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน
และความง่ายต่อการน�ำรูปแบบไปใช้ ในการด�ำเนิน

งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นไม่ สอดคล้ องกันในองค์ประกอบย่ อย
ของประเด็นการเสริมสร้ างแรงจู งใจเกี่ยวกับการให้
ขั้ น เงิ น เดื อ นพิ เ ศษ และจากข้ อ เสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญ พบว่า องค์ประกอบด้ านการสร้ างแรงจูงใจ
ควรเพิ่ ม ประเด็น ย่ อ ยเกี่ย วกับ การยกย่ อ ง ชื่ น ชม
บุคลากรทีป่ ฏิบตั ติ นตามมาตรการสม�ำ่ เสมอ  และการ
ให้ คะแนนความดีแบบสร้ างสรรค์ เช่น ให้ คะแนนเป็ น
ที ม หรื อ แผนก น� ำ เสนอรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ น
มาตรการองค์กรเพื่ อความปลอดภัยทางถนนเป็ น
รูปภาพ ดังนี้

รูปที่ 2 รูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Post-model)
3.การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการขับ ผู้ปฏิบตั งิ านในองค์กร 311 คน (78.4%) อายุระหว่าง
เคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน มี 41 – 50 ปี มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 202 คน (50.2%) ส่วน
ผลการวิจยั ดังนี้  
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ จ�ำนวน
1)ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรทีศ่ กึ ษา ส่วน 146 คน (36.3%) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จ�ำนวน 265 คน (65.9%) เป็ น
เพศชาย จ�ำนวน 137 คน (34.1%) เป็ นกลุ่มผู้บริหาร
และหัวหน้ างานในองค์กร 91 คน (21.6%) และกลุ่ม

48

วารสารโรคและภัยสุ ขภาพ ส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

Journal of Disease and Health Risk DPC.3
Volume 15 No.1 January – April 2021

กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้ อยละข้ อมูลทั่วไปของประชากรที่ศกึ ษา (n= 402)
ลักษณะทั่วไปของประชากรทีศ่ ึกษา

จ�ำนวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

137
265

34.1
65.9

กลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้ างาน
กลุ่มผู้ปฏิบตั งิ าน

91
311

22.6
77.4

อายุ 21 - 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี

18
108

4.5
26.9

อายุ 41 - 50 ปี

202

50.2

อายุ 51 - 60 ปี

74

18.4

             เพศ

ระดับการปฏิบตั งิ านในองค์กร

อายุ

  อายุเฉลี่ย = 43.1 ปี อายุน้อยสุด= 21 ปี อายุมากสุด= 59 ปี S.D.=7.88
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

131
105

32.6
26.1

ปริญญาตรี

146

36.3

สูงกว่าปริญญาตรี

20

5.0

2)ผลการประเมินคุณภาพตามโครงสร้ างรูป
แบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จ�ำนวน 20 คน
(80%) เพศหญิง จ�ำนวน 5 คน (20%) อายุระหว่าง
41 – 50 ปี มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 16 คน (64%) เป็ นก
ลุ่มผู้บริหารและหัวหน้ างานในองค์กร จ�ำนวน 10 คน
(40%) และกลุ่มผู้รบั ผิดชอบงานอุบตั เิ หตุขององค์กร

จ�ำนวน 6 คน (24%) และกลุ่มผู้ปฏิบตั งิ านในองค์กร
จ�ำนวน 9 คน (36%) โดยหน่วยงานทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ
มีผลการประเมินคุณภาพตามโครงสร้ างรูปแบบการ
ด�ำเนินงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 3 มีค่า
สูงสุด และองค์ประกอบที่ 6 มีค่าต�่ำสุด
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เฉลี่ยรวม 66.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98 เมื่อน�ำ
ไปทดสอบทางสถิตแิ ล้ ว พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร
หลังการจัดโปรแกรมสูงกว่ าก่อนการจัดโปรแกรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.001 (ตารางที่ 2)

3)ผลการประเมิ น ตามผลสะท้ อ นด้ าน
พฤติ ก รรมการขับ ขี่ป ลอดภั ย ของบุ ค ลากรภายใน
องค์กร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภั ย ของบุ ค ลากร พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย รวม
พฤติ ก รรมการการขั บ ขี่ป ลอดภั ย ของบุ ค ลากรใน
องค์กรก่อนการจัดโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยรวม 43.09
ไข ่ยบทที
่ 5 หน้ า 50 4.00 หลังการจัดโปรแกรมมีค่า
ค่แก้าเบี
งเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรก่อนและหลังการเข้ าร่วมโครงการ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรก่อน และหลังการเข้ าร่วมโครงการ

โดยใช้ สถิติ Paired Sample t-test
การปฏิบตั ติ วั

  N

Mean
Mean n          SD

นเข้าาร่ร่ววมโครงการ
มโครงการ
ก่ก่ออนเข้

402

43.09402

หลังเข้ าร่วมโครงการ

402

66.56

หลังเข้ าร่วมโครงการ

S.D.
  df          t

43.09
4.00 4.00
401
66.56 2.98

402

df        p-value

t

401
-94.34***
-94.34        0.000

2.98

***p < 0.001

อภิปรายผล

1.สภาพและปัญหาการด�ำเนินงานขับเคลื่อน
มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในองค์กร พบว่า
1)หลักการเบื้องต้ นในการด�ำเนินงานมาตรการองค์กร
เพื่อความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้ วย 2 มิติ คือ
เกณฑ์การด�ำเนินงานและกระบวนการพัฒนาทีส่ มั พันธ์
ต่อเนื่องกัน โดยมุง่ ให้ เกิดกระบวนการด�ำเนินงานอย่าง
เป็ นระบบและมีข้นั ตอนในการสร้ างการรับรู้และการมี
ส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน   การสร้ างสภาพ
แวดล้ อมภายในองค์กร การมีประสิทธิผลและความ
ยั่งยืนในการปฏิบตั ิ การควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการองค์กร ด�ำเนินการโดยยึดหลักการมีสว่ น
ร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีการก�ำหนด
เป้ าหมาย จัดตั้งคณะท�ำงานภายในองค์กร จัดเก็บ
ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมเสี่ย งและจุ ด เสี่ย งภายในองค์ ก ร
ก�ำหนดมาตรการองค์กรเพื่อแก้ไขและป้ องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนน การปฏิบัติตามมาตรการ และการติดตาม

ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึ่งสอดคล้ อง
กับการศึกษาของปรีชา วิหคโตและคณะ(7) ที่ว่า การ
ป้ องกันอุบัติเหตุ (accident prevention) หมายถึง
ระบบการควบคุมไม่ให้ เกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นกระบวนการ
ซึ่งหมายถึงกิจกรรม (activity) ที่ทำ� อย่างมีข้นั ตอน
และกิ จ กรรมที่ ท �ำ นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อไม่ ใ ห้
อุบตั เิ หตุเกิดขึ้น และสอดคล้ องกับการวิจยั ของประวิช
ขุนนิคมและคณะ(8) ที่ว่า การด�ำเนินการป้ องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทางถนนจะต้ องด�ำเนินการโดยใช้ แนวคิด
การมีส่วนร่ วมทุ กภาคส่ วนแบบประชารั ฐ และ2)
สภาพและปัญหาการด�ำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นต่อการด�ำเนินงานโดยรวมว่าเป็ นโครงการ
ที่ดี สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในองค์กรด้ านการสวมหมวกนิรภัย ด้ าน
พฤติกรรมการขับขี่รถ และเป็ นตัวอย่ างที่สามารถ
ขยายผลไปสู่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับหน่วย
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งานได้ ปั ญ หาอุป สรรคที่ท ำ� ให้ ก ารด�ำ เนิ น งานไม่
ประสบความส�ำเร็จเกี่ยวข้ องกับการให้ ความส�ำคัญ
ของผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ยั ง ไม่ ม ากพอที่จ ะท�ำ ให้ บุ ค ลากร
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมหรื อ บริ บ ทขององค์ ก รนั้ น ผู้
บริหารมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
และมีอทิ ธิพลกับคนในองค์กร ซึ่งสอดคล้ องกับการ
ศึกษาของกชกร  เมืองวงค์(9) ที่พบว่า ความพึงพอใจ
ในการท�ำงานด้ านนโยบายและด้ านลั กษณะงานมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมของผู้ น� ำ ที่ ใ ห้ การ
สนั บ สนุ น และพฤติ ก รรมของผู้ น�ำ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ส�ำหรับประเด็นผู้ดำ� เนินการหลักส่วนใหญ่จะเป็ นผู้รบั
ผิดชอบงานอุบตั เิ หตุของหน่วยงาน การวัดผลติดตาม
ไม่ต่อเนื่อง บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจ
กระบวนการในการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน ทัศนคติทไ่ี ม่ถกู ต้ องและความ
ใส่ใจของบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามมาตรการองค์กร
ยังมีน้อยนั้น อาจเป็ นปั ญหาในเรื่องของการสื่อสาร
นโยบายและปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีความสัมพันธ์สง่ ผล
ซึ่งกันและกัน จึงท�ำให้ ขาดการรับรู้และการยอมรับจาก
บุคลากรอื่นๆภายในองค์กร ท�ำให้ การมีสว่ นร่วมน้ อย
ตามไปด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อค้ นพบจากการถอดบท
เรี ย นการด�ำ เนิ น งานมาตรการองค์ ก รเพื่ อ ความ
ปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยส่วนแผน
งานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจร (สอจร.)(10)
ทีว่ ่า การด�ำเนินงานมาตรการองค์กรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในทุกกิจกรรมจะอาศัยการมีสว่ นร่วมในทุกระดับ
และผลงานวิจยั ของ กิตติ อินทรกุล(11) ทีว่ ่า กิจกรรม
ในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ผ้ ูปฏิบัติท่มี ี
ความไม่ชัดเจนนั้น อาจท�ำให้ เกิดการบิดเบือนของ
นโยบายและท�ำให้ การปฏิบตั ไิ ม่ประสบความส�ำเร็จ  แต่
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็น ด้ ว ยกับ การประกาศ

นโยบายในระดับองค์กร การจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้น
ให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การสร้ างมาตรการ
ที่เ หมาะสมและตรงกับ ปั ญ หาความต้ อ งการของ
บุคลากรในหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นกระบวนการน�ำนโยบายไปสูก่ าร
ปฏิบตั ภิ ายในองค์กร ส�ำหรับด้ านพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัยของบุคลากรภายในองค์กรทีผ่ ้รู บั ผิดชอบงาน
อุบัติเหตุทางถนนของหน่ วยงานให้ ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ส่วนใหญ่รบั รู้วา่ การสวมหมวกนิรภัย
ป้ องกันความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุได้ แต่ยงั มี
พฤติกรรมการขับขี่ทเ่ี สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถย้ อนศร และการ
ใช้ ยานพาหนะที่มสี ภาพไม่พร้ อมใช้ งาน ซึ่งเป็ นผลมา
จากทัศนคติ ประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู่และความ
เคยชิน ท�ำให้ ส่งผลต่อการขาดความตระหนักในการ
ป้ องกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนและมี ผ ลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการไม่เห็นประโยชน์
ที่จะได้ รับจากการปฏิบัติตามมาตรการขององค์กร
สอดคล้ องกับการศึกษาของพนิดา เทพชาลีและคณะ
(12)
ที่พบว่า ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวง
ชน คือ ทัศนคติ และการศึกษาของตรีอมร วิสทุ ธิศริ ิ
(13)
ที่พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติ ก รรมการป้ องกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์ และการศึกษาของวีระ กสานติกุลและ
คณะ(14) ที่พบว่า ปัจจัยด้ านยานพาหนะที่ทำ� ให้ เกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ เกิดจากการขาด
การดูแลรักษาอุปกรณ์ท่สี ำ� คัญ ได้ แก่ ไฟหน้ า ไฟท้ าย
เบรก เกียร์ และกระจกมองหลัง เป็ นต้ น
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2.รูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อ
ความปลอดภั ย ทางถนน โครงสร้ า งของรู ป แบบ
ประกอบด้ วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การส�ำรวจข้ อมูล
ขั้นที่ 2 การประเมินบริบทองค์กร ขั้นที่ 3 การประกาศ
นโยบายขององค์กร ขั้นที่ 4 การให้ ความรู้   ขั้นที่ 5
การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร ขั้นที่ 6 การ
เสริมสร้ างแรงจูงใจ ขั้นที่ 7 การติดตามประเมินผล
ซึ่งมีความสอดคล้ องใกล้ เคียงกับแนวทางของศูนย์
วิชาการความปลอดภัยทางถนน(15) ที่เสนอตัวอย่าง
การด�ำ เนิ น งานด้ า นอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในองค์ ก ร
ประกอบด้ วย การก�ำหนดนโยบายองค์กรโดยความ
ร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ ห าร การก�ำ หนดโครงสร้ า งและ
บทบาทหน้ าที่การท�ำงาน  การเปิ ดตัวมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน การด�ำเนินงานตามแผน การ
ประชาสัมพั นธ์   การสรุปผลการด�ำเนินงาน การ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการน�ำไปใช้ ต้องค�ำนึงถึง
บริบทขององค์กรเป็ นหลัก
3.การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการขับ
เคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พบว่ า องค์ ก รมี ก ารด�ำ เนิ น งานได้ คุ ณ ภาพตาม
โครงสร้ างรูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากหน่วยงานทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดสมัคร
ใจเข้ าร่วมโครงการ รวมถึงการที่รัฐบาลมีนโยบายให้
ทุกภาคส่วนน�ำสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม และรูป
แบบทีก่ ำ� หนดขึ้นผ่านการคิดจากผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้ องและ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อมีการน�ำมาด�ำเนิน
การตามองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ น
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่ าง
จริงจัง เช่น การประกาศนโยบายเพื่อให้ บคุ ลากรต้ อง
ปฏิบตั แิ ละตอบสนองเป้ าหมายการเป็ นองค์กรความ
ปลอดภัยทางถนน มีกระบวนการให้ ความรู้เพื่อสร้ าง

ความเข้าใจและการรับรู้แก่บคุ ลากรภายในองค์กร  และ
การจัดกิจกรรมกระตุ้นหรือสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการ
ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร ท�ำให้ บุคลากรภายใน
องค์กรเกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
มากขึ้นและให้ ความใส่ ใจ ร่ วมมือด�ำเนินการตาม
มาตรการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสอดคล้ องกับการ
ศึกษาของนัชรัศม์ ชูหริ ญ
ั ญ์วฒ
ั น์(16) ทีพ่ บว่า ผู้ทเ่ี คยรับ
รู้เรื่องกฎหมายจราจรจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรดีกว่าผู้ทไ่ี ม่เคยรับรู้เรื่องกฎหมายจราจร
และการศึกษาของกรพินธุ์ ลีลาวัฒน์(17) ทีพ่ บว่า การรับ
รู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จั ก รยานยนต์ มี อิท ธิพ ลต่ อ พฤติ ก รรมการป้ องกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 และผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 และ 5 มี
ค่าสูงสุด อาจเนื่องมาจากการประกาศเป็ นนโยบายของ
องค์กรท�ำให้ การปฏิบตั มิ คี วามเข้ มแข็งมากขึ้น และการ
จัดกิจกรรมรณรงค์น้นั หน่วยงานมีการจัดท�ำแผนพัฒนา
ที่ผ่านการคิดและตกลงร่ วมกันและมีระยะเวลาที่จะ
ด�ำเนินการตามแผนอย่างชัดเจน ส�ำหรับองค์ประกอบ
ที่ 7 มีค่าต�่ำสุด อาจเป็ นเพราะการให้ รางวัลตอบแทนมี
ความหลากหลายในทางความคิด เช่น ค�ำชมเสริมแรง
ทางบวก รางวัลพิเศษ เพิ่มขั้นเงินเดือน ใบประกาศ การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งรางวัลตอบแทนบางอย่างทีเ่ ป็ น
รางวัลพิเศษอาจท�ำไม่ ได้ เนื่องจากข้ อจ�ำกัดด้ านงบ
ประมาณ เช่น การให้ หมวกนิรภัย การเพิ่มขั้นเงินเดือน
และผลการประเมินตามผลสะท้อนของรูปแบบ การขับ
เคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย
ของบุคลากรในองค์กรหลังการจัดโปรแกรมสูงกว่าก่อน
การจัดโปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ซึ่งโดยรวมถือว่าเป็ นทีน่ ่าพอใจในด้ านการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรด้ านการสวมหมวก
นิรภัย ด้ านพฤติกรรมการขับขี่ และการเป็ นตัวอย่างที่
สามารถขยายผลต่อไปสูอ่ งค์กรอื่นๆในชุมชน รวมถึง
การมีสว่ นร่วมในการสร้ างภาพลักษณ์ทด่ี ดี ้ านการสร้ าง
ความปลอดภัยทางถนนทีส่ ามารถเป็ นองค์กรต้ นแบบ
ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่ วยงานมีการประกาศ
นโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนให้ บุคลากรรับ
ทราบโดยทัว่ ถึงกัน  การจัดกิจกรรมให้ ความรู้  การจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรแก่บคุ ลากรเป็ น
ระยะเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวภายในองค์กร
ท�ำให้ คะแนนการปฏิบัติตัวในการป้ องกันอุบัติเหตุ
จราจรหลังได้ รบั โปรแกรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจยั ของปราณี ทองค�ำ และ
คณะ(18) ที่พบว่า นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับหมวก
นิรภัยสูงจะมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการ
ขับขี่รถจักรยายนต์ดกี ว่านักเรียนทีม่ คี วามรู้ดงั กล่าวต�่ำ
กว่า รวมทัง้ การศึกษาของจิตศจี จิตต์พศิ าล และคณะ
(19)
ที่พบว่า การมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุมากขึ้น ท�ำให้ มพี ฤติกรรมการป้ องกัน
อุบตั เิ หตุของผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์รบั จ้ างเพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้ องกับการศึกษาของศิโรตม์ พรหมวิหาร(20)
ที่ได้ ศกึ ษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผลการศึกษา พบว่ า การ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมมีคา่ เฉลี่ย
มากกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม และการศึกษาของมะลิ
โพธิพมิ พ์และคณะ(21) ทีพ่ บว่า การจัดโปรแกรมเสริม
ความรู้ การประกาศใช้ นโยบาย การรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ท�ำให้ คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจรของ
กลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ทเ่ี ข้ าร่วมโครงการหลังการจัด

โปรแกรมสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากผลการวิจยั โดยรวมท�ำให้ เชื่อได้วา่ รูปแบบ
การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน สามารถช่วยในการแก้ ปัญหาด้ านคุณภาพการ
ด�ำเนินงานมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของ
องค์กรได้ โดยขั้นตอนวิธกี ารทั้งหมดของรูปแบบการ
ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
นี้ ข้ อเสนอแนะ   การน�ำผลวิจัยไปใช้ ผู้บริหารควร
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนขององค์กรอย่างจริงจัง และควร
สร้ างแรงจู งใจ สนับสนุ นให้ เกิดการปฏิบัติท่ีย่ังยืน
ภายในองค์กร และเป็ นแบบอย่างให้ กบั หน่วยงานอื่นๆ  
และการวิจัยครั้งต่ อไป ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาที่
หลากหลายรูปแบบและขยายขอบเขตไปสู่หน่ วยงา
นอื่นๆ เพื่อให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับบริบทและความ
ต้ องการของแต่ละองค์กร  
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้ รับความอนุ เคราะห์จากผู้มี
พระคุณหลายท่าน นับแต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุทยั ธานี นายแพทย์เชี่ยวชาญด้ านเวชกรรมป้ องกัน
และแผนงานส่วนสนับสนุนการป้ องกันอุบตั เิ หตุจราจร
ระดับจังหวัดที่สนับสนุนทุนด�ำเนินโครงการ รวมถึง
หัวหน้ าศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
อุทยั ธานี ผู้จดั การบริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถจังหวัดอุทยั ธานี และผู้แทนต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมือง
อุทยั ธานีทป่ี ฏิบตั งิ านด้ านการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั เิ หตุจราจร ซึ่งเป็ นทีป่ รึกษาและให้ คำ� แนะน�ำผู้วจิ ยั
มาโดยตลอด รวมถึงเครือข่ายการด�ำเนินงานความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทยั ธานี ทีไ่ ด้ ร่วมสนับสนุน
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และติดตามการด�ำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้วจิ ยั ใคร่ขอก
ราบขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ้ ี นอกจากนั้นผู้วจิ ยั ใคร่ขอ
ขอบพระคุณผู้อำ� นวยการโรงพยาบาล นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลและบุคลากรของหน่วย
งานในพื้นทีด่ ำ� เนินโครงการวิจยั ทุกท่าน ทีใ่ ห้ ความช่วย
เหลือ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลและสนับสนุนให้
งานส�ำเร็จลุล่วง
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