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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็นประชาชนทีอ่ าศัยและมีทะเบียนราษฎร์ในอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี จ�ำนวน 500 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 7 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลมิมิค
ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีแนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะทีป่ ลอดภัย และด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย และมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p<.05  ได้แก่
ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ ถนน และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40, 0.32, 0.24 และ
0.17 ตามล�ำดับ โดยที่ปัจจัยทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนได้ร้อยละ 58
ผลการวิจยั นีส้ ามารถเป็นแนวทางให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้พจิ ารณาความส�ำคัญของปัญหา เพือ่ น�ำไป
ก�ำหนดเป็นนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรมและ
เกิดผลที่ชัดเจนได้
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ABSTRACT

The purposes of this study were to develop and validate the model effecting
road traffic accident prevention among population in Sawang arom district, Uthai
thani province and check the consistency of a causal created with empirical data.
The stratified random sampling of 500 people was recruited from Sawang arom
district, Uthai thani province. The research instrument was a set of 7-level standard
deviation. The analysis of MIMIC model was used to analyze the data.
The results showed that the model developed based on hypothesis was
consistent with the empirical data including guidelines road accident prevention
on road safety management, road and safety traffic, safer vehicles, and safer road
users. Factors affecting the road traffic accident prevention with p<.05 included
vehicle, road, driver, and surrounded environment with the effect size of 0.40, 0.32,
0.24, and 0.17, respectively.  All 4 factors together explain the variance of road
traffic accident 58 percent.
These findings can be a guide for related personnel to concern the importance
of the vehicle issue in order to concretely designate policy or plans in prevention
and decrease traffic accident with clear results.
Keywords: road traffic accident prevention, mimic model, Sawang arom district,
Uthai thani province

บทน�ำ

จากข้อมูลของประเทศไทยเกีย่ วกับคดีการเกิด
อุบตั เิ หตุจราจรทางบกทีไ่ ด้รบั แจ้งในปี พ.ศ. 2561 เมือ่
เทียบกับปี พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่าจ�ำนวนการ
เกิดอุบตั เิ หตุยงั คงสูงกว่าค่าเฉลีย่ จาการอุบตั เิ หตุทเี่ กิด
ขึน้ ทัง้ หมด มีจำ� นวน 79,117 ราย มีจำ� นวนผูบ้ าดเจ็บ
สาหัส มีจำ� นวน 5,380 ราย เพิม่ ขึน้ 1,595 ราย (ร้อย
ละ 29.6) และจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ มีจำ� นวน 8,366 ราย
ลดลง 380 ราย (ร้อยละ 4.5) โดยพบว่าอุบตั เิ หตุทเี่ กิด
ขึน้ นัน้ เกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์ รถยนต์นงั่
ส่วนบุคคล และรถโดยสารขนาดเล็ก มากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 38.5, 28.3 และ 18.7 ตามล�ำดับ และมีสาเหตุ
หลักจากบุคคล อุปกรณ์ ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม
และสัญญาไฟจราจรหรือป้ายบอกทาง1
102 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

อ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานีกำ� หนดให้
มีการจัดตั้งทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI
Team) ตามแนวทางด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) และศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ (ศปถ.)  
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์แล้ว อย่างไรก็ตามข้อมูลการเกิด
อุบตั เิ หตุในช่วง พ.ศ. 2559-2561 ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง จากจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่า จ�ำนวนเพิม่
ขึน้ ร้อยละ 19 และ 13 ตามล�ำดับ ส่วนจ�ำนวนผูเ้ สีย
ชีวติ มีจำ� นวน 4 รายในแต่ละปี โดยสาเหตุหลักของการ
เกิดอุบัติเหตุมาจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วน

Factors affecting the prevention of road traffic accident among population
in Sawang arom district, Uthai thani province: MIMIC model analysis.

บุคคล และรถโดยสารขนาดเล็กมากทีส่ ดุ รวมถึงการ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ
และยานพาหนะ แสดงให้เห็นถึงผลการด�ำเนินการต่าง
ๆ ของหน่วยงานยังไม่ประสบผลส�ำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ได้ ซึ่งอาจเกิดจากขาดการบูรณา
การเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลแบบองค์รวมอย่างทันเวลา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการวางแผน
การด�ำเนินงานไปสู่การประเมินผลที่ควรมุ่งเป้า และ
พิจารณาถึงความส�ำคัญของปัญหาเป็นส�ำคัญ ตลอดจน
การพิจารณาหาแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้อง
กับปัญหาและสัมพันธ์กับบริบทในพื้นที่นั้นด้วย
การพัฒนาโมเดลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การศึกษาวิจยั ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อผลลัพธ์นนั้
จากข้อมูลเชิงประจักษ์และยังสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
อิทธิพลหรือระดับความส�ำคัญของปัญหาต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษา
รวมถึงสะท้อนข้อมูลเชิงประจักษ์ทสี่ อดคล้องกับบริบท
ที่ต้องการศึกษาได้อย่างเฉพาะเจาะจง จากปัญหา
ของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็น
ความจ�ำเป็นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีที่พัฒนา
ขึ้นด้วยโมเดลมิมิคกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชนส�ำหรับก�ำหนดแนวทางใน
การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการลด
การสูญเสียทางด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุและเป็นการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�ำเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
2. เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ

ประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นประชาชน
ทีอ่ าศัยและมีทะเบียนราษฎร์อยูใ่ นอ�ำเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทยั ธานี จ�ำนวน 26,136 คน
2. กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยและมี
ทะเบียนราษฎร์อยู่ในอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทยั ธานี ครอบคลุม 5 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสว่างอารมณ์
ต�ำบลหนองหลวง ต�ำบลไผ่เขียว ต�ำบลบ่อยาง และ
ต�ำบลพลวงสองนาง โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนประชากร และได้กลุม่ ตัวตัวอย่างในแต่ละ
ต�ำบล เท่ากับ 70, 65, 200, 75 และ 90 คน ตาม
ล�ำดับ รวมจ�ำนวน 500 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนัน้ ควรมีขนาดขัน้ ต�ำ 
่
400 คน ซึ่งสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสุม่ ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling Methods) ด้วยการ
สุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Stratified Random
Sampling)
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
ทีส่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ 1)
ด้านผู้ขับขี่ (Driver) 2) ด้านยานพาหนะ (Vehicle)
3) ด้านถนน (Road) และ 4) ด้านสิง่ แวดล้อมรอบข้าง
(Environment)
ตัวแปรแฝงการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน ได้แก่
1) ด้านการสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 2) ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
(Safer Roads and Mobility) 3) ด้านยานพาหนะที่
ปลอดภัย (Safer Vehicles) และ 4) ด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย (Safer Road Users)  
ตัวแปรข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ อ�ำเภอทีพ่ กั อาศัย ใบอนุญาตขับรถ ยานพานะ
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 103

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model

ภูมิหลังการเกิดอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรงของ สร้างความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัย
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้
ทางถนน (Road Safety Management) ด้านถนนและ
การสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้านยานพาหนะทีป่ ลอดภัย (Safer Vehicles) และด้าน
จากการทบทวนวรรณกรรมถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer Road Users) มีงาน
ส่งผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน ประกอบด้วย ด้าน วิจยั ทีพ่ บว่า การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยการ
ผูข้ บั ขี่ (Driver) ด้านยานพาหนะ (Vehicle) ด้านถนน จราจรทางบกนัน้ เป็นปัญหาหลักของหน่วยงานทัง้ ส่วน
(Road) และด้านสิง่ แวดล้อมรอบข้าง (Environment) กลางและท้องถิน่ 5   โดยมีการสร้างความร่วมมือแบบมี
ซึง่ มีงานวิจยั พบว่า สภาพทีไ่ ม่ปลอดภัยของผูข้ บั ขี่ การ ส่วนร่วมของชุมชนเพือ่ การจัดการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ
ไม่ ต ระหนั ก ถึ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร และปั จ จั ย การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ 6 ด้ ว ยการให้ ค วามรู ้
พฤติกรรมการขับขีท่ ไี่ ม่ปลอดภัย2 สภาพแวดล้อมในการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งความ
ขับขี่ พฤติกรรมในการขับขี่ ความรูเ้ กีย่ วกับการจราจร ปลอดภัยทางถนน การสร้างความสัมพันธ์ของภาคี
และทัศนคติตอ่ การอุบตั เิ หตุทางถนน3 รวมถึงประเภท เครือข่าย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด7
ยานพาหนะ พฤติกรรมเสีย่ งและลักษณะถนน4 มีความ ตลอดจนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุและ
สัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั เิ หตุ โดยเฉพาะปัจจัยด้านผูข้ บั ขี่ การประเมินเพือ่ สะท้อนผลการด�ำเนินการ8
ยานพาหนะ ถนน และสิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกิดอุบตั เิ หตุ ส่วนการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนตามกรอบ เกี่ยวข้องถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกัน
แนวทางทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (A Frame- อุบตั เิ หตุทางถนน จึงได้นำ� เสนอกรอบแนวคิดการวิจยั
work for the Decade of Action) ขององค์การ ดังแสดงในภาพที่ 1
สหประชาชาติ สรุปสาระส�ำคัญประกอบด้วย ด้านการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นจากการ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุ
104 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ทางถนนและแนวทางในการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
ตามกรอบแนวทางส�ำหรับทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ราย

Factors affecting the prevention of road traffic accident among population
in Sawang arom district, Uthai thani province: MIMIC model analysis.

ได้ ต�ำบลที่พักอาศัย ใบอนุญาตขับรถ ยานพานะ
ภูมิหลังการเกิดอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะแบบสอบถามเป็นค�ำถาม
ปลายปิด (Close-ended Form) แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ�ำนวน 14 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ประกอบด้วย ด้านผู้ขับขี่ (Driver) ด้านยานพาหนะ
(Vehicle) ด้านถนน (Road) และด้านสิง่ แวดล้อมรอบ
ข้าง (Environment) ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค� ำ ถามปลายปิ ด (Close-ended Form) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 7 ระดับ
จ�ำนวน 74 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นแนวทาง
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ด้านการ
สร้ า งความสามารถในการบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management)
ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads
and Mobility) ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer
Vehicles) และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
(Safer Road Users) ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค� ำ ถามปลายปิ ด (Close-ended Form) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 7 ระดับ
จ�ำนวน 26 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) ของแบบสอบถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 10 ท่าน
โดยพิจารณาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หารายข้อ (I-CVI)
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.6-1.00 ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา
ทัง้ ฉบับ (S-CVI/Ave) เท่ากับ 0.94 และตรวจสอบค่า
ความเทีย่ ง (Reliability) กับผูท้ อี่ าศัยอยูน่ อกเขตอ�ำเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี จ�ำนวน 30 คน โดย
พิจารณา ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (rxy) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
0.29-0.91 และค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาอยู่
ระหว่าง 0.90-0.97

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ.2563-มกราคม พ.ศ.2564 โดยแจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุม่ ตัวอย่างใน 5 ต�ำบลของอ�ำเภอสว่างอารมณ์
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จ� ำ นวน 500 ฉบั บ และได้ รั บ
แบบสอบถามคืน จ�ำนวน 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมและ
รับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตามเอกสาร
โครงการเลขที1่ 3-2563 กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้รบั
การชีแ้ จงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ โดยไม่มี
ผลกระทบใด ๆ รวมถึงสามารถถอนตัวจากการเป็นก
ลุม่ ตัวอย่างได้ตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งกับผูว้ จิ ยั ได้
ทันที ในขณะที่ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะถูก
เก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
และรายละเอียดทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง ส�ำหรับ
การน�ำเสนอข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างจะน�ำเสนอข้อมูล
ในภาพรวมและ/หรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยค�ำนวณค่าร้อยละ (Percentage) รวม
ถึงค่าสถิตพิ นื้ ฐานของตัวแปรสังเกตได้ โดยค�ำนวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารกระจาย (C.V.) ค่ า ความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป IBM SPSS Statistics
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สาเหตุกับตัวแปรตาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
IBM SPSS Statistics
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 105

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model

3. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุดว้ ยโมเดลมิมคิ
โดยใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) และ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธคี วามน่าจะเป็นสูงสุด
(Maximum Likelihood: ML) ก�ำหนดการวิเคราะห์
ข้อมูล 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การก�ำหนดข้อมูลเฉพาะของ
โมเดล 2) การระบุคา่ ความเป็นไปได้ของโมเดล 3) การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล 4) การตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล และ 5) การปรับโมเดล แล้วด�ำเนิน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทีส่ ง่ ผล
ต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน ด้วยการวิเคราะห์เส้น
ทางอิทธิพลทางตรง และตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์กบั
ค่าสถิตสิ ำ� คัญทีใ่ ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดล (Goodness of Fit) ด้วยโปรแกรม IBM Amos
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ค่าดัชนีความสอ้คล้องของ
โมเดล ได้แ้ ก่ ค่า Relative χ² ต้องมีคา่ น้อยกว่า 2 หรือ
ค่า p-value มากกว่า 0.05 และค่าดัชนีความสอดคล้อง
อืน่ ๆ ได้แ้ ก่ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีระดับ
ความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) ดัชนีความสอดคล้อง
บรรทัดฐาน (NFI) ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบ
เทียบ (CFI) ต้องมีคา่ มากกว่า 0.95 และค่ารากของค่าเฉลีย่
กาลังสองของความคลาดเคลือ่ นโดยประมาณ (RMSEA)
ดัชนีรากของค่าเฉลีย่ ก�ำลังลังสองของส่วนเหลือ (RMR)
และค่ารากของค่าเฉลีย่ ก�ำลังลังสองของส่วนเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (SRMR) ต้องมีคา่ น้อยกว่า 0.059,10

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 500
คน ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 77.20) มีช่วงอายะระหว่าง 38-48 ปี (ร้อย
ละ 35.80) ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่
4-6 (ร้อยละ 37.20) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อย
ละ 63.40) มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน
(ร้อยละ 61.20) มีใบอนุญาตขับขี่รถ (ร้อยละ 58.40)
มียานพนะเป็นรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 52.80) เคย
ประสบอุบตั เิ หตุ 1-5 ครัง้ (ร้อยละ 64.40) โดยมีความ
106 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รุนแรงของอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ร้อยละ
55.00)  
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย
2.1 ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทาง
ถนน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้าน
ผูข้ บั ขี่ ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้านสิง่ แวดล้อม
รอบข้าง พบว่า 4 ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากอยู่
ระหว่าง 5.45-5.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 1.30-1.50 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่
ระหว่าง 22.99-27.45 แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ทงั้ 4
ตัวแปรมีลกั ษณะการแจกแจงใกล้เคียงกับโค้งปกติ เมือ่
พิจารณาค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่า มีคา่ ก�ำลัง
สองของความเบ้อยูร่ ะหว่าง 1.73-3.33 และค่าก�ำลังสอง
ของความโด่งอยูร่ ะหว่าง 2.43-12.35 แม้คา่ ความโด่งจะ
มีคา่ มากกว่า 6.00 แต่การแจกแจงของข้อมูลนัน้ ไม่โด่ง
จนผิดปกติ   อีกทัง้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีม่ มี ากกว่า 200
นัน้ ก็ไม่ได้เคร่งเครียดกับปัญหาเรือ่ งการแจกแจงแบบโค้ง
ปกติ (Normality Distribution)9 ดังนัน้ จึงสามารถน�ำ
ตัวแปรมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
2.2 ส่วนตัวแปรแฝงการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร
ได้แก่   ด้านการสร้างความสามารถในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนน ด้านถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พบว่า ทั้ง 4
ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากอยู่ระหว่าง 5.73-5.91
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.03-1.11 ค่า
สัมประสิทธิก์ ารกระจายอยูร่ ะหว่าง 17.78-19.31 ค่า
ก�ำลังสองของความเบ้อยู่ระหว่าง 0.74-1.16 และค่า
ก�ำลังสองของความโด่งอยู่ระหว่าง 0.61-3.07 แสดง
ว่าตัวแปรสังเกตได้ทงั้ 5 ตัวแปรมีลกั ษณะการแจกแจง
ใกล้เคียงกับโค้งปกติ8 และสามารถน�ำตัวแปรมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้
3. วิ เ คราะห์ ค ่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร
สาเหตุกบั ตัวแปรตามด้วยสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สัน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 9 ตัวแปรอยู่ในช่วง 0.16-0.93 และ
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ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ของตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ 4
ตัวแปร อยู่ในช่วง 0.87-0.93 แสดงว่าตัวแปรสังเกต
ได้นี้มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและเหมาะสมที่จะ
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของการป้องกันอุบตั เิ หตุทาง

ถนนทัง้ 4 ตัวแปร อยูใ่ นช่วง 0.80-0.88 แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้นกี้ ม็ คี วามสัมพันธ์และเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เช่นกัน
4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของ
ประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี:
การวิเคราะห์ MIMIC model ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ ปรากฏว่า โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีก่ ารป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ด้านการสร้างความ
สามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยานพาหนะ
ทีป่ ลอดภัย และด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ
พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดล ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดทุกเกณฑ์ คือ ค่า Relative
χ² เท่ากับ 1.26 ค่า p-value เท่ากับ 0.24 ค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีระดับ
ความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องบรรทัดฐาน (NFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวดั

ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00
ค่ารากของค่าเฉลีย่ กาลังสองของความคลาดเคลือ่ นโดย
ประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.02 และค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลีย่ ก�ำลังลังสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.01
โดยมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และมี ค ่ า
สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรการป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนนอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.58
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านผูข้ บั ขี่ ด้านยานพาหนะ ด้าน
ถนน และด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนในการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
ได้ถงึ ร้อยละ 58

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 107

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โมเดลค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน
ตัวแปร
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ด้านผู้ขับขี่
ด้านยานพาหนะ
ด้านถนน
ด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
ตัวแปรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ด้านการสร้างความสามารถในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย
ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)

λi

SE

t

0.24
0.40
0.32
0.17

0.08
0.09
0.11
0.05

4.32*
2.98**
1.99*
3.02*

0.88
0.92
0.93
0.93
0.58

  0.03
0.03
0.03

  35.70**
31.38**
34.33**

Chi-Square=13.87, df=11, p-value=0.24, Relative χ2=1.26, GFI=0.99, AGFI=0.97, NFI=1.00, TLI=1.00, CFI=1.00, RMSEA=0.02, RMR=0.01,
*
p < 0.05

เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรในโมเดล
MIMIC ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ ตัวแปรด้าน
ยานพาหนะ รองลงมา คือ ด้านถนน ด้านผู้ขับขี่ และ
ด้านสิง่ แวดล้อมรอบข้าง โดยมีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพล
เท่ากับ 0.40, 0.32, 0.24 และ 0.17 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับการอธิบายเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรทีส่ ง่ ผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พิจารณาตามล�ำดับ
ดังนี้
4.1 ด้ า นยานพาหนะส่ง ผลทางบวกต่อการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�ำเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 0.40 แสดงว่า
ยานพาหนะเป็นสาเหตุโดยตรงเชิงบวกต่อการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
108 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

4.2 ด้านถนนส่งผลทางบวกต่อการป้องกัน
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประชาชนในเขตอ� ำ เภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 0.32 แสดงว่า
ถนนเป็ น สาเหตุ โ ดยตรงเชิ ง บวกต่ อ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4.3 ด้านผู้ขับขี่ส่งผลทางบวกต่อการป้องกัน
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของประชาชนในเขตอ� ำ เภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 0.24 แสดงว่า
ผู ้ ขั บ ขี่ เ ป็ น สาเหตุ โ ดยตรงเชิ ง บวกต่ อ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4.4 ด้านสิ่งแวดล้อมรอบต่อข้างส่งผลทางบวก
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขต
อ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เท่ากับ 0.17
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แสดงว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นสาเหตุโดยตรงเชิง
บวกต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่แนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
ที่มีความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น คือ ด้านยานพาหนะที่
ปลอดภัย และด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รองลง
มาคือ ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย และด้าน
การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน  โดยพิจารณาจากค่าอิทธิพล ซึง่ มีคา่
เท่ากับ 0.93, 0.93, 0.92 และ 0.88 ตามล�ำดับ
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้โดยโมเดล
เชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของ
ประชาชนในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 ตัวแปร
ได้แก่ ด้านผูข้ บั ขี่ ด้านยานพาหนะ ด้านถนน และด้าน
สิง่ แวดล้อมรอบข้าง กับตัวแปรแฝงการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ทางถนน ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านยาน
พาหนะทีป่ ลอดภัย และด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
ทัง้ นีส้ ามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้ ผูข้ บั ขี่
(Driver) ยานพาหนะ (Vehicle) ถนน (Road) และสิง่
แวดล้อมรอบข้าง (Environment) มีอทิ ธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน หรือกล่าวอีก
นัยหนึง่ ได้วา่ ปัจจัยทัง้ 4 นีเ้ ป็นปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนส่งผลในการป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนนขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยมีแนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนตามกรอบ
แนวทางทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (A Framework for the Decade of Action) คือ ด้านการสร้าง

ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนน (Road safety management) ด้านถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย (Safer roads and mobility)
ด้านยานพาหนะทีป่ ลอดภัย (Safer vehicles) และด้าน
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (Safer road users) ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตวัลย์ ศิรเิ ลีย้ ง2 ทีไ่ ด้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรของผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย งานวิจยั ของบุญยืน
ศรีสว่าง4 ทีพ่ บว่าประเภทยานพาหนะ พฤติกรรมเสีย่ ง
และลักษณะถนนส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน และ
งานวิจัยของภาวิณี เอี่ยมตระกูลและสรารัตน์ ฉาย
พงษ์12 รวมถึงสรศักดิ์ ตันทอง และกาญจนา นาถะพินธุ3
ทีพ่ บว่าพฤติกรรมเสีย่ งเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ อีก
ทัง้ งานวิจยั ของมนัสชนก แก้วโท และคณะ13 ยังพบว่า
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรและการดัดแปลง
สภาพรถส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นล�ำดับต้น
ตลอดจนงานวิจยั ของพัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์, วีณา อิศร
างกูร ณ อยุธยา และอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์6 ทีไ่ ด้สรุป
6 ปัจจัยในการเกิดอุบตั เิ หตุ คือ ปัจจัยด้านคน ปัจจัย
ด้านสภาพรถ ปัจจัยด้านถนน ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
เช่นเดียวกับบุญยืน ศรีสว่าง4 ได้กล่าวว่าพฤติกรรมเสีย่ ง
และลักษณะถนนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจาการเกิดอุบตั เิ หตุอย่างมีนยั ส�ำคัญ ใน
ขณะที่ ภาวิณี เอีย่ มตระกูล และสรารัตน์ ฉายพงษ์12 ได้
กล่าวถึงแนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทไี่ ด้จากผลการ
ศึกษาว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางจะ
เป็นการเพิม่ ความปลอดภัยในการรับรูส้ ถานการณ์ดา้ น
ความปลอดภัยทางถนน ซึง่ สอดคล้องกับ 1 ใน 5 เสา
หลักตามแผนปฏิบัตกิ ารทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอนามัย
โลกในการสร้างวินยั จราจรให้กบั ผูใ้ ช้รถใช้ถนน
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรัชสถิต สุจริต, ชมพูนทุ โมราชาติ และ
สุรยี ์ ธรรมิกบวร7 และสหพัฒน์ หอมจันทร์, ศุภกร ปุญญ
ฤทธิ์ และสรรค์ชยั โพธิสวุ รรณ5 ทีไ่ ด้เสนอแนวทางการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนต้องเกิดจากความต้องการและ
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การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�ำคัญ รวมถึงงานวิจัย
ของอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ และวิสทิ ธิ์ มารินทร์14 และ
ถนอมศักดิ์ บุญสู่ อรรณพ สนธิไชย และปณิตา ครอง
ยุทธ8 ได้กล่าวว่า ควรด�ำเนินการเชื่อมโยงกลไกการ
จัดการระหว่างหน่วยงาน และขยายภาคีเครือข่ายแบบ
มีสว่ นร่วมมือ สร้าง และส่งเสริมสนับสนุนการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและก�ำหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และงานวิจัย
ของกาญจนา เลิศวุฒ,ิ วันเพ็ญ โพธิยอด และชัยธรณ์ อุน่
บ้าน15 ได้ศกึ ษาและพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบตั เิ หตุ
จราจรด้วยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบตั เิ หตุและเสียชีวติ เพือ่ น�ำไปวางแผน ระบุมาตรการ
การป้องกันอุบตั เิ หตุให้เหมาะสมกับบริบท และพัฒนา
รูปแบบโดยด�ำเนินการแบบมีสว่ นร่วมเป็นทีมเครือข่าย
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตัง้ แต่การวางแผน
ปฏิบตั ิ และประเมินผลการสะท้อนข้อมูลกลับ รวมถึง
งานวิจยั ของชลิต บุญเทศ และปภาวดี มนตรีวตั 16 ทีพ่ บ
ว่า ต้องให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุอย่าง
จริงจัง ตลอดจนงานวิจยั ของศศิกานต์ ธนธีระกุล17 ทีไ่ ด้
สรุปผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน พบว่าควรมีการจัดการข้อมูล เฝ้าระวัง และจัด
ท�ำสถานการณ์ปญ
ั หา ก�ำหนดมาตรการชุมชน ชีเ้ ป้า
จัดการจุดเสีย่ ง และการรณรงคให้ความรู้ ตลอดจนการ
ก�ำหนดมาตรการองค์กรขององค์กรเกีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังได้
เสนอแนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนเพิม่ เติมด้วย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปปัญหา และขยายผลให้
เกิดการขับเคลือ่ นความปลอดภัยของชุมชน17
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวทางการป้องกัน
อุบตั เิ หตุทงั้ 5 ด้านนัน้ ต่างมีความส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานเพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ หากแต่ควรพิจารณา
และให้ความส�ำคัญกับด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
และด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยกับด้านยาน
พาหนะทีป่ ลอดภัยก่อน เนือ่ งจากมีความส�ำคัญมาเป็น
ล�ำดับต้น อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับปัจจัยด้านผูข้ บั ขีแ่ ละ
ด้านยานพาหนะทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั เิ หตุ
โดยตรง ด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีผ่ า่ นการบูรณาการและ
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การสร้างภาคีเครือข่ายแบบมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นได้วา่ สาเหตุหลักของ
การเกิดอุบตั เิ หตุนนั้ เกิดจากยานพาหนะ ถนน ผูข้ บั ขี่
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุในด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนน และ
ด้านยานพาหนะทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในล�ำดับต้น ดัง
นั้นผลการวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณาความส�ำคัญของปัญหา เพือ่ น�ำไปก�ำหนดเป็น
นโยบาย แนวทางและแผนงานในการป้องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนให้เป็นรูปธรมและเกิดผลทีช่ ดั เจนได้
อาทิเช่น ก�ำหนดแนวทางในการเสริมความรู้ ความ
ตระหนักส�ำหรับผูข้ บั ขี่ ความส�ำคัญของคุณลักษณะยาน
พาหนะ ความสมบูรณ์หรือสัญลักษณ์เกีย่ วกับการจราจร
ของถนนและสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุขณะ
สัญจร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลการวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่
อาศัยอยู่ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
เท่านัน้ จึงควรมีการขยายการศึกษาไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
อืน่ เพือ่ ให้ครอบคลุมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี
2. รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอาจต้องมี
การศึกษาและน�ำเสนอเชิงเปรียบเทียบกับตัวแปรต่าง
ๆ เช่น ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อให้
เข้าในใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
3. อาจศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยในประเด็น
อื่ น เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยเพื่ อ โมเดลมิ มิ ค พั ฒ นาและขยาย
แนวคิดของโมเดลมิมิค ที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีค วาม
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Factors affecting the prevention of road traffic accident among population
in Sawang arom district, Uthai thani province: MIMIC model analysis.

เอกสารอ้างอิง

1. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561;2562.
2. รัตวัลย์ ศิรเิ ลีย้ ง. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย.
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2560;12(2):15-26.
3. สรศักดิ์ ตันทอง และกาญจนา นาถะพินธุ. ความชุก และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
จากรถจักรยานยนต์ในนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อ�ำเภอนํา้ โสม จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิชาการ
สคร. 9 2562;25(2):67-77.
4. บุญยืน ศรีสว่าง. แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทาง
ถนนเขตพื้นที่อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิชาการแพทย์เขต 2561;32(4):1451-462.   
5. สหพัฒน์ หอมจันทร์, ศุภกร ปุญญฤทธิ,์ และ สรรค์ชยั โพธิสวุ รรณ. การบริหารการจราจรเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ.
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ 2562;5(2):104-16.
6. พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์. การพัฒนาแนวทางการป้องกัน
อุบตั เิ หตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์แบบมีสว่ นร่วมในชุมชนต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลา
ภู. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2561;8(1):230-40.
7. รัชสถิต สุจริต ชมพูนทุ โมราชาติ และสุรยี ์ ธรรมิกบวร. แนวทางการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนของจังหวัดยโสธร.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558;6(2):173-86.
8. ถนอมศักดิ์ บุญสู,่ อรรณพ สนธิไชย, และปณิตา ครองยุทธ. รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างมี
ส่วนร่วมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้ 2563;7(3):309-21.
9. พูลพงศ์ สุขสว่าง. หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2557;6(2):136-145.
10. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. A beginner’s guide to structural equation Modeling (4th ed.)
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates;2016.
11. Hair, J. F. et al. Multivariate data analysis a global perspective (7th ed). New Jersey: Prentice-Hall
International;2014.
12. ภาวิณี เอีย่ มตระกูล และสรารัตน์ ฉายพงษ์. การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับ
การเช่ารถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 2562;2(39):1-15.
13. มนัสชนก แก้วโท และคณะ. การศึกษาพฤติกรรมการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี. วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 2562;3(1):38-50.
14. อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ และวิสทิ ธิ์ มารินทร์. การพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในระดับอ�ำเภอ กรณีศกึ ษาอ�ำเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน. วารสารสาธารณสุขล้านนา 2560;16(1):82-93.
15. กาญจนา เลิศวุฒ,ิ วันเพ็ญ โพธิยอด, และชัยธรณ์ อุน่ บ้าน. การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรทาง
ถนนโดยการมีสว่ นร่วมของพหุภาคีเครือข่าย จังหวัดล�ำพูน. วารสารสาธารณสุขล้านนา 2561;14(1):46-59.

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 111

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model

16. ชลิต บุญเทศ และปภาวดี มนตรีวตั . (2561). การรับรูข้ องประชาชนในการนานโยบายการป้องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนไปปฏิบตั ใิ นจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 2561;7(4):
158-68.
17. ศศิกานต์ ธนธีระกุล. ผลของรูปแบบการด�ำเนินงาน D-RTI Plus ต่อการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวติ จาก
อุบตั เิ หตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 3. วารสารโรคและภัยสุขภาพ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ 2563;14(1):25-34.

112 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

