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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในเขต
พื้นท่ีเส่ียง จงัหวดัปทุมธานี ต่อนโยบายของรัฐดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน กลุ่มเป้าหมายส าหรับ
การวิจยั คือ ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนน ใช้เกณฑ์ในการเลือกโดยประเมินจากผูท่ี้มีการใช้รถใช้ถนนเป็น
ประจ าในช่วงอายุ 16-25 ปีในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา โดยก าหนดรูปแบบการวิจยัแบ่งเป็น การวิจยัเชิงปริมาณ 
ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี ทั้งชายและหญิงจ านวน 150 คน โดยใช้
วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา และการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การศึกษา
ภาคสนามโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ กลุ่มผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีมี
อายุตั้งแต่ 16-25 ปี และเคยประสบอุบติัเหตุทางถนน ทั้งชายและหญิง รวมทั้งส้ินจ านวน 8 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง การตรวจสอบและวิเคราะห์ของการวิจยัเชิงคุณภาพในขั้นตอนน้ีจะใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า  ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้รถใช้ถนนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั
ของผูใ้ชร้ถใชถ้นนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ส่วนการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ
ใช้ถนนท่ีอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความเร็วในการขบัข่ีบนทอ้งถนน และดา้นการสวมหมวกนิรภยั ซ่ึง
การตอบสนองเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจากครอบครัวและสังคม และการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่ก็
มาจากการไม่ปฏิบติัตามพฤติกรรมท่ีปลอดภยั แนวทางการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัควรกระท าใน
เด็กและเยาวชนเป็นอนัดบัแรก แต่ตอ้งสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั
ทางถนนกบัคนทุกเพศทุกวยั มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด และอาศยัการร่วมมือจากทางภาครัฐโดย
การบูรณาการภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
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Abstract 

 This research aimed at studying the response of road users in risk areas, Pathumthani Province 
following the government policy in the field of road safety culture. The participants of this research were 
defined as population who was a road user. According to the criteria of selected participants, the 
participants were chosen from a researcher’s measurement which included of people regularly being road 
users, having a length of age between 16-25 years old and steering in educational areas. This study took 
place into two fields of research approach which were quantitative and qualitative. Owing to this study, 
quantitative research was employed as a questionnaire in order to survey related information from 
population who had a length of age between 16-25 years old for 150 persons under the convenience 
sampling and descriptive statistics methods. In addition, qualitative research was applied as a field study 
under the structured interview method which defined the qualification of participants as follows: male and 
female road users with a length of age between 16-25 years old and encountering road accidents. Those of 
qualified participants were total as 8 persons by purposive sampling method. Following the investigation 
and analysis of qualitative research, this step adopted data triangulation technique. The finding revealed 
that the majority of road users had high response in road safety culture and, for those minorities of road 
users who had low response in road safety culture, its related factors were speed of road steering and 
wearing a helmet which these responses were primarily influenced by family and society. Moreover, most 
accidents came from non-compliance with safe behavior. Therefore, the principle of development in safety 
culture should have been implemented in children and youth at first place but it needed to build an 
atmosphere so as to create the development in road safety culture with people of all ages. Also there was 
strict law enforcement and required cooperation from the government by integrating related sectors with 
road accident prevention and mitigation mission.    

Keywords: Road safety culture, Road behavior, Road accident, Risk population  

บทน า 
 การพฒันาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา มี
ผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์เปล่ียนไปอย่างมาก แมว้่าผลผลิตทาง
วิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาของมนุษยจ์ะท าให้การใชชี้วิตสะดวกสบายข้ึน แต่กระนั้นก็ยงัมีผลกระทบดา้น
ลบตามมาอย่างคาดไม่ถึงในทุก ๆ ดา้น หลายประเทศทัว่โลก โดยองค์การสหประชาชาติ จึงไดม้องหาทาง
ออกร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา จนยกระดบัสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ขอ้ (Sustainable Development 
Goals–SDGs) จุดประสงค์ คือ ต้องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีโลกก าลังเผชิญอยู่ ซ่ึงประเทศไทยก็ถือเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีมีความต่ืนตวัในการขบัเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเช่นกนั (Thaipublica, 
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2560) ส าหรับประเทศไทยนั้น หน่ึงในประเด็นปัญหาส าคญัและมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งแก้ไข คือ 
ประเด็นเร่ืองอุบติัเหตุทางถนน จดัอยูใ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ขอ้ ในขอ้ 3) Good Health and well-
being  รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ และขอ้ 11) Sustainable Cities and 
Communities ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยัทัว่ถึง พร้อมรับความเปล่ียนแปลง 
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจากการจดัอนัดบัของ WorldAtlas ในหวัขอ้ Countries With The Highest Road 
Traffic Death Rate พบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก
รองจาก ลิเบีย และเป็นอนัดบั 1 ของเอเชีย (WorldAtlas, 2018)  
 ประเด็นเร่ืองอุบัติเหตุทางถนน สอดคล้องกับตัวช้ีว ัดของเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals) ในขอ้ 3.6 คือ การลดอตัราการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ
การจราจรทางถนนให้ไดค้ร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 2563 และขอ้ 11.2 ท่ีระบุว่าภายในปี พ.ศ. 2573 ทุกคน
จะตอ้งเขา้ถึงระบบการคมนาคมขนส่งท่ีปลอดภยั ราคาสมเหตุสมผลและย ัง่ยืน โดยเฉพาะในขอ้ 3.6 นั้น
นบัว่าเป็น 1 ใน 6 เป้าหมาย และภารกิจหลกัท่ีเร่งด่วนมากของไทย จากเป้าหมายดงักล่าวท่ีก าหนดเป็น
ภารกิจเร่งด่วนนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับว่า การเกิดอุบติัเหตุทางถนนนั้นเป็นสาเหตุหลกัของการ
เสียชีวิต ในปัจจุบนัแมว้่าประเทศไทยจะมีการด าเนินงานตาม ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 
2554 – 2563 (Decade of Action for Road Safety) โดยก าหนดเป้าหมายท่ีจะลดจ านวนผูเ้สียชีวิตและ
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุการจราจรทางถนนให้ไดร้้อยละ 50 ภายในปี  พ.ศ. 2563 แต่ถึงกระนั้นจ านวน
อุบติัเหตุทางทอ้งถนนยงัคงเพิ่มสูงข้ึน อตัราการเสียชีวิตบนทอ้งถนนนั้นยงัคงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และสถิติการ
เกิดเหตุอยูใ่นระดบัตน้ ๆ ของโลก คือ ประมาณ 31.7 รายต่อประชากร 100,000 คน (Thaipublica, 2560) ซ่ึง
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่ เกิดข้ึนจากพฤติกรรมของผูใ้ช้รถใช้ถนนเองทั้งส้ิน  ดงันั้น เพื่อท่ีจะ
หยุดความสูญเสียดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศไทยมาโดยตลอด จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขในดา้นพฤติกรรม
ของผูใ้ช้รถใช้ถนนในฐานะท่ีเป็นสาเหตุอันดับหน่ึงของการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยการอาศัย 
“วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน” หรือ Road Safety Culture มาเป็นตวัช่วยหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั “วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน” หมายถึง ค่านิยม และความเช่ือท่ีมีอยูใ่นกลุ่มผูใ้ช้
ถนนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในพฤติกรรม และการแสดงออกในทางท่ีจะส่งผลต่อ
ความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน หรือ Road Safety Culture   เป็นจ๊ิกซอวต์วัท่ี 
5 ท่ีช่วยในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนได ้(National Center for Rural Road Safety, 2016) ซ่ึงแต่
เดิมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้ความส าคัญกับมาตรการ 4E คือ E1 Engineering 
(วิศวกรรมศาสตร์) E2 Education (การศึกษา) E3 Enforcement (การออกกฎขอ้บงัคบั)  E4 EMS 
(Emergency Medical Service System) (การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน) ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 แนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุทางถนนไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย คือ การวางกรอบนโยบาย
การจดัการความปลอดภยัทางถนนของรัฐบาล โดยมุ่งคนเป็นส าคญัโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุทางถนน พื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น และมีปริมาณของยานพาหนะมาก เช่นจงัหวดั
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ปทุมธานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยข้อมูลจาก 
ThaiRSC (2560) เปิดเผยวา่จงัหวดัปทุมธานี มีขอ้มูลสถิติการใชสิ้ทธ์ิ พ.ร.บ. ผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวิตเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ จากอนัดบัท่ี 31 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอนัดบัท่ี 19 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอนัดบัท่ี 11 ในปี พ.ศ. 2560 
และเป็นอนัดบัท่ี 9 ในปีพ.ศ. 2561 โดยสถิติในปี พ.ศ. 2555-2559 นั้นจงัหวดัปทุมธานีมีจ านวนผูเ้สียชีวิตท่ี
ปรากฏในสถิติคดีอุบติัเหตุทางถนนโดยรวมเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ รถจกัรยานยนต ์เป็นยานพาหนะท่ี
เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด และประชาชนในช่วงอายุ 16-25 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีสถิติเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ช่วงอายุ
อ่ืน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39 และอ าเภอท่ีเกิดอุบติัเหตุทางถนนสูงสุด มีผูบ้าดเจ็บ และเสียชีวิตมากท่ีสุดใน
จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ อ าเภอคลองหลวง จึงนบัไดว้่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนน จากปรากฏการณ์ และผลกระทบจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการ
ตอบสนองด้านวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนของผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง ในเขตพื้นท่ีเส่ียง
จงัหวดัปทุมธานี รวมไปถึงเพื่อให้ไดแ้นวทางการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ส าหรับผูใ้ช้รถ
ใชถ้นนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีตามนโยบายของรัฐดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน และน าขอ้คน้พบ
ท่ีไดเ้ก่ียวกบัศึกษาแนวทางการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เพื่อผูใ้ชถ้นนปลอดภยั มาใช้เป็น
แนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพื่อลดอตัราการสูญเสียทั้ งชีวิต และทรัพย์สิน 
ตลอดจนงบประมาณของภาครัฐจากอุบติัเหตุทางถนนให้ลดนอ้ยลง และเพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งการพฒันา
ท่ีสอดรับและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals–SDGs) 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
  เพื่อศึกษาการตอบสนองของผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในเขตพื้นท่ีเส่ียง จงัหวดัปทุมธานี ต่อ
นโยบายของรัฐดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั หมายถึง พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใช้
ถนน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเร็วในการขบัข่ีบนทอ้งถนน ดา้นเมาแลว้ขบั ดา้นการสวมหมวกนิรภยั ดา้นการ
ขบัข่ียอ้นศร ดา้นการคาดเข็มขดันิรภยั ดา้นการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ดา้นการใชโ้ทรศพัท์มือถือขณะขบัข่ี 
ดา้นการใชถ้นนของผูเ้ดินเทา้ และดา้นอ่ืนๆ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาการตอบสนองของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในเขตพื้นท่ีเส่ียง จงัหวดัปทุมธานีเพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัท านโยบายเพื่อถือปฏิบติัในการลดอุบติัเหตุทางถนนให้สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) โดยเลือกพื้นท่ีในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ีท่ีมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุทางถนนมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2559 ส่วนประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ตอบสนองของผูใ้ช้รถใช้ถนน ใช้เกณฑ์ในการเลือกโดยประเมินจากผูท่ี้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นประจ า
ในช่วงอาย ุ16-25 ปี ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาโดยใชว้ธีิการวจิยัแบ่งเป็น  
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การวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี ทั้งชาย และ
หญิงจ านวน 150 คน โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา แบบสอบถาม
ประกอบไปดว้ย 2 หวัขอ้หลกั คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Check 
list) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ และ (2) การตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัของผูใ้ช้รถใช้
ถนน วดัความถ่ีในการปฏิบติัตามวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนของผูต้อบแบบสอบถาม โดยขอ้ค าถาม
จะครอบคลุมสถานะของผูใ้ชร้ถใชถ้นนทั้ง 3 ลกัษณะ คือ เป็นผูข้บัข่ี เป็นผูโ้ดยสาร และผูเ้ดินเทา้  ใชว้ิธีการ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ช่วง 5 ระดบั คือ ปฏิบติัเป็นประจ า ปฏิบติัแต่ไม่สม ่าเสมอ ปฏิบติั
บา้ง และไม่เคยปฏิบติัเลย มีทั้งหมด 25 ขอ้ โดยมีขอ้ความเชิงบวกจ านวน 14 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1, 5.1, 6.3, 8.1, 9.1,9.2, 9.3 และ 9.4 ส่วนขอ้ความเชิงลบมีจ านวน 11 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1.3, 2.1, 3.2, 
4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 9.5, 9.6 และ 9.7 

 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน และแปลงผลดงัน้ี 

 น าผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต  

  สูตรการหาอนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้นท่ีตอ้งการ
 

      = 
4−1 

5
 

     = 0.6 
 ดงันั้น การก าหนดคะแนนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการตอบสนองดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นน สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 3.41 – 4.00 คะแนน แสดงวา่ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั

ในระดบัมากท่ีสุด 
 2.81 – 3.40 คะแนน แสดงวา่ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั

ในระดบัมาก 
 2.21 – 2.80 คะแนน แสดงวา่ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั

ในระดบัปานกลาง 
 1.61 – 2.20 คะแนน แสดงวา่ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั

ในระดบันอ้ย 

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 
ปฏิบติัเป็นประจ า 4 1 
ปฏิบติัแต่ไม่สม ่าเสมอ 3 2 
ปฏิบติับา้ง 2 3 
ไม่เคยปฏิบติัเลย 1 4 
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 1.00 – 1.60 คะแนน แสดงวา่ ผูใ้ชร้ถใชถ้นนมีการตอบสนองดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

การวจิยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาภาคสนามใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัผูใ้ชร้ถใชถ้นนใน
รายกรณีเด่น (ผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีเคยประสบอุบติัเหตุทางถนน) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชาย และเพศหญิง
รวมทั้งส้ิน 8 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การตรวจสอบ และวิเคราะห์ของการวิจยัเชิงคุณภาพจะใช้
วธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการตอบสนองของผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในเขตพื้นท่ีเส่ียง จังหวดั
ปทุมธานี ต่อนโยบายของรัฐดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
 2. ผลการวิจยัท่ีได้สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายลดอุบติัเหตุทางถนน ในพื้นท่ีเส่ียงของจงัหวดัปทุมธานีได ้ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. แนวคิดวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน 
    การรณรงค์ด้านความปลอดภยั ดงัปรากฏในการประชุมเร่ือง ความปลอดภยัทางถนนคร้ังท่ี 1  
ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ซ่ึงประเทศต่าง ๆ เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้ ปี ค.ศ. 
2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัทางถนนโดยมีเป้าหมายเพื่อจะลดความ
สูญเสียลง โดยภายใตก้ระบวนทศัน์การจดัการความปลอดภยัทางถนนน้ี ได้กลายมาเป็นเป็นจ๊ิกซอวต์วั
ส าคัญคือ ตัวท่ี 5 ในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกเหนือไปจาก 4 ตัวแรก คือ Engineering 
(วิศวกรรมศาสตร์) Education (การศึกษา) Enforcement (การออกกฎขอ้บงัคบั) และEMS (Emergency 
Medical Service System) (การบริการการแพทยฉุ์กเฉิน) ท่ีแต่เดิมถูกใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (National Center 
for Rural Road Safety, 2016) จ๊ิกซอวต์วัท่ี 5 คือ วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูข้บัข่ีโดยตรง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน เช่น การคาดเข็มขดันิรภยั 
การไม่ขบัข่ีขณะมึนเมา การสวมหมวกกนัน็อก การขา้มถนนตรงทางมา้ลาย การไม่ขบัรถเร็วเกินก าหนด 
เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนตาม Culture National Center for Rural 
Road Safety ไม่ไดมุ้่งไปท่ีผูข้บัข่ีแต่เพียงเท่านั้น แต่การท่ีจะสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้
เกิดข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงสาเหตุและองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียง หรือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความไม่ปลอดภัยท่ีท าให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนอีกด้วย นอกจากน้ี Ward, Otto 
andLinkenbach (2014) ใน A Primer for Traffic Safety Culture เขียนเน้ือหาซ่ึงแสดงถึงอุบติัเหตุทางถนนท่ี
มีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และทางสังคม โดยประการแรก สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนนนั้น เกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงธรรมชาติเป็นตวัก าหนดถึงรูปแบบของอนัตราย และความ
ทา้ทายบนทอ้งถนน เช่น ในท่ีท่ีภูมิประเทศเป็นภูเขา มีเส้นโคง้ซ่ึงระยะสายตาไม่สามารถมองถึงได ้ประการ
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ท่ีสอง คือ วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผูข้บัข่ีต่อการรับรู้ถึงความเส่ียงจาก
อนัตราย และมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของผูข้บัข่ีต่อการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเส่ียง เช่น ผูข้บัข่ีในแถบ
ชนบทอาจจะมีการแบ่งปันระบบความเช่ือหน่ึงในการ “ปฏิเสธความเส่ียง” ในการ “เพิ่มพฤติกรรมความ
เส่ียง” อยา่งเช่น การเร่งความเร็ว เป็นตน้ ในแง่ของสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อทางเลือกของพฤติกรรมท่ีจะส่งผล
ถึงความปลอดภยัในการจราจรน้ี เรียกว่า วฒันธรรมความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน หรือ วฒันธรรม
ความปลอดภยัทางถนน   
 ซ่ึงกระบวนทศัน์ดา้นความปลอดภยัทางถนนใน A Primer for Traffic Safety Culture ของ Ward, 
Otto andLinkenbach (2014) ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบนัมุ่งเน้นไปท่ีส่ิงแวดลอ้ม โดยการออกแบบถนนท่ี
ปลอดภัย และยานพาหนะให้ปลอดภัยยิ่งข้ึน แม้แต่การตอบสนองต่ออันตรายจากพฤติกรรมก็มีการ
คาดการณ์เอาไวแ้ลว้เก่ียวกบัการออกแบบดา้นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเรียกกระบวนทศัน์เร่ืองความปลอดภยัใน
การจราจรวา่ "safety by design" กระบวนทศัน์ดา้นความปลอดภยัน้ีมีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิต
จากการจราจร แต่อยา่งไรก็ตามกระบวนทศัน์น้ี ยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีเรียกวา่ zero fatality vision 
หรือลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรให้เป็นศูนยไ์ด ้เน่ืองจากไม่ไดร้ะบุถึงอิทธิพลทางวฒันธรรม
เก่ียวกบัอนัตรายจากพฤติกรรมท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเราอาศยัอยู่  เช่น ลูกระนาดจะมีผล
เฉพาะลดความเร็วในต าแหน่งท่ีมีลูกระนาดติดตั้งอยูเ่ท่านั้น ไม่สามารถช่วยให้ยานพาหนะลดความเร็วใน
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดติ้ดตั้งได ้ฉะนั้น ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ จึงยงัคงมีการใช้ความเร็วเกินก าหนด ในทางตรงกนั
ขา้ม อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางสังคม และบทบาทภายในกลุ่มเหล่านั้นจะเป็นตวัก าหนดในการแสดง
พฤติกรรมใด ๆ ออกมา เช่น สังคมในครอบครัว การกลวัพ่อแม่ผิดหวงัหากตอ้งจ่ายค่าปรับในกรณีเมาแลว้
ขบั จึงไม่ขบัรถในกรณีท่ีด่ืมสุราและส่ิงมึนเมา เป็นตน้ ถึงกระนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุการเปล่ียนแปลง
อย่างย ัง่ยืนได้ ตอ้งมีการปลูกฝังสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีสนับสนุนพฤติกรรมท่ีปลอดภยัอย่างแทจ้ริง 
ดงันั้นดว้ยการเปล่ียนวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุนพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีปลอดภยัยิ่งข้ึนนั้น เป็นการเรียกร้องการ
ป้องกนัโดยธรรมชาติของเราในฐานะมนุษย ์เช่ือวา่มนุษยมี์การรับรู้ถึงอนัตราย และมีกลไกท่ีจะป้องกนัและ
รักษาตนเองนอกเหนือจากการคิดคน้เทคโนโลยีต่าง ๆ แลว้ ยงัตอ้งเปล่ียนวิธีคิดและพฤติกรรมการขบัข่ีท่ี
ปลอดภยัเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในชีวติ เป็นกระบวนทศัน์ท่ีเราเรียกวา่  "ปลอดภยัโดยธรรมชาติ" 
 National Center for Rural Road Safety (2016) ตอบค าถามเก่ียวกบักระบวนทศัน์ "ปลอดภยัโดย
ธรรมชาติ" น้ีจะสามารถเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร? โดยในขั้นแรกจ าเป็นตอ้งเจาะจงมากข้ึนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท า นั่น
หมายถึง "วฒันธรรม" ซ่ึงในแต่ละกลุ่มนั้นมกัแบ่งปันประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ทั้งเก่ียวกับ
พฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นเอง และเก่ียวกบักลุ่มในฐานะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสังคม นกัจิตวิทยาอา้งถึง
ประเภทของความคิดน้ีวา่เป็น "ความรู้ความเขา้ใจ" ความรู้ความเขา้ใจใด ๆ ท่ีแบ่งปันโดยกลุ่มคน เป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมของกลุ่ม องคป์ระกอบทางวฒันธรรมน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่ม
นั้น จากมุมมองดา้นความรู้ความเขา้ใจน้ีวฒันธรรมสามารถอธิบายไดว้่าเป็นคุณค่าท่ีใช้ร่วมกนั คุณค่า คือ
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อุดมการณ์ท่ีเราปรารถนา และตดัสินขอ้ผิดถูกของพฤติกรรมของเรา เช่นว่า "ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดนั้น คือ การ
ดูแลครอบครัว" เป็นตน้  
 2. ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) 
     คุณค่าสร้างระบบความเช่ือ ความเช่ือเก่ียวกับผลกรรมของการกระท า (Behavioral Beliefs) 
หมายถึง ความคาดหวงัของเราเก่ียวกบัผลท่ีตามมาจากพฤติกรรมของเรา และการประเมินค่าผลท่ีตามมา 
เช่น การขบัรถเร็วเกินก าหนด เป็นเหตุท าให้ตอ้งเสียค่าปรับ นั่นคือผูพู้ดมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น
เพราะเช่ือวา่การกระท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีเป็นลบ ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative 
Beliefs) หมายถึง การรับรู้ของเราเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติและไดรั้บการยอมรับ และปฏิบติั
กนัภายในกลุ่มของเรา เช่น คนในหมู่บา้นขบัรถยอ้นศร เพราะระยะทางใกลก้ว่าจุดกลบัรถ ฉันเลยท าบา้ง
เพราะเห็นวา่สะดวกดี เป็นตน้ ความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุม (Control Beliefs)  หมายถึงตวับ่งช้ีบทบาท
และความสามารถในการรับมือกบัความรู้สึกในส่ิงแวดลอ้มของเรา เช่น “ฉนัสามารถเลือกความเร็วของฉนั
เองได”้ “ฉนัเป็นคนขบัท่ีดี และสามารถขบัรถเร็วกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งปลอดภยัได”้ เป็นตน้ (Ward, 
Otto andLinkenbach, 2014) 
 คุณค่า และระบบความเช่ือนั้นมีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior : TPB) มีสามประการ นัน่คือเจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the 
Behavior) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral Control) ซ่ึงชาญวทิย ์ตั้งสุวรรณกุล (2558) อธิบายวา่ “เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude 
toward the Behavior หรือ AB) เป็นการประเมินทางบวก หรือลบต่อการกระท านั้นๆ จดัไดว้่าเจตคติต่อ
พฤติกรรม (AB) เป็นปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ถา้บุคคลมีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรมใดแลว้จะ
ไดรั้บผลทางบวก ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงขา้ม หากมีความเช่ือวา่การ
ท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude 
toward the behavior) และเม่ือมีทศันคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรม
นั้น ส่วนการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรือ SN) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ความส าคัญส าหรับเขาต้องการหรือไม่ต้องการให้เขาท าพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าคนท่ีมี
ความส าคญัต่อเขาไดท้  าพฤติกรรมนั้น หรือตอ้งการให้เขาท าพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะคลอ้ยตาม
และท าตามดว้ย และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived BehavioralControl หรือ 
PBC) เป็นการรับรู้ของบุคคลวา่ เป็นการยากหรือง่ายท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆ ถา้บุคคลเช่ือวา่ มีความสามารถ
ท่ีจะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได ้และสามารถควบคุมให้เกิดผลดงัตั้งใจ เขาก็มีแนวโนม้ท่ีจะท า
พฤติกรรมนั้น”                                                                                                                                           
 จึงกล่าวไดว้่า วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนนั้น หมายถึง คุณค่า และระบบความเช่ือท่ีเป็นตวั
ก าหนดให้มีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีน ามาซ่ึงความปลอดภยัในชีวิต และก าจดัความเส่ียงหรือส่ิงคุกคามใน
ชีวติในขณะท่ีขบัข่ี หรือโดยสาร บนทอ้งถนน 
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ผลการศึกษา 
 การส ารวจกลุ่มตวัอยา่งประชากรเส่ียงทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่ 16-25 ปี ในเขตพื้นท่ีอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
  การตอบสนองด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน 

 

 

รายการค าถาม ระดบัการปฏิบัติ x̅ S.D. ระดบั
พฤติกรรม
ความ

ปลอดภยั 

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 

ปฏิบัติแต่ไม่
สม ่าเสมอ 

ปฏิบัติบ้าง ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

1. ความเร็วในการขบัข่ีบนทอ้งถนน 

1.1 ท่านขบัรถดว้ยความเร็วตามท่ี
กฎหมายก าหนดในเส้นทางท่ีท่านขบัข่ี 

18.70 
(28) 

59.30 
(89) 

20.00 
(30) 

2.00 
(3) 

2.95 0.638 มาก 

1.2ในกรณีท่ีท่านขบัข่ีผา่นเขตชุมชนหรือ
บริเวณโรงเรียนท่านมกัใชค้วาม เร็วไม่
เกิน 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

34.00 
(51) 

37.30 
(56) 

28.00 
(42) 

0.70 
(1) 

3.05 0.805 มาก 

1.3 ท่านขบัรถเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงเป็นประจ า 

27.30 
(41) 

43.30 
(65) 

23.30 
(35) 

6.00 
(9) 

2.08 0.863 นอ้ย 

1.4 ท่านลดความเร็วในการขบัข่ีลงเม่ือมี
ฝนตก หรือถนนล่ืนจากปัจจยัอ่ืน ๆ 

72.00 
(108) 

 

18.70 
(28) 

 

8.00 
(12) 

 

1.30 
(2) 

 

3.61 0.693 มากท่ีสุด 

2. เมาแลว้ขบั 

2.1 ท่านขบัรถในขณะท่ีท่านด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์หรือขณะมึนเมา 

6.70 
(10) 

 

20.70 
(31) 

 

35.30 
(53) 

 

37.30 
(56) 

 

3.03 0.923 มาก 

2.2 ท่านให้เพ่ือน ครอบครัวหรือคน
ใกลชิ้ดมารับ-ส่ง หากท่านตอ้งด่ืมสุรา 

40.70 
(61) 

 

21.30 
(32) 

 

24.00 
(36) 

 

14.00 
(21) 

 

2.89 1.096 มาก 

2.3 ท่านหลีกเล่ียงการด่ืมสุราหรือ ส่ิงมึน
เมาก่อนขบัข่ี 

44.70 
(67) 

37.30 
(56) 

12.70 
(19) 

5.30 
(8) 

3.21 0.864 มาก 

2.4 ท่านหลีกเล่ียงการรับประทานยา ท่ีมี
ฤทธ์ิท าให้มีอาการง่วงซึมก่อนขบัข่ี 

46.00 
(69) 

 

28.70 
(43) 

 

20.00 
(30) 

 

5.30 
(8) 

 

3.15 0.925 มาก 

3. การสวมหมวกนิรภยั 
3.1 ท่านสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี หรือ
โดยสาร 

11.30 
(17) 

37.30 
(56) 

48.00 
(72) 

3.30 
(5) 

2.57 0.737 ปานกลาง 

3.2 ท่านจะสวมหมวกนิรภยัก็ต่อเม่ือท่าน
ทราบว่ามีการตั้งด่านตรวจ 

43.30 
(65) 

36.00 
(54) 

13.30 
(20) 

7.30 
(11) 

1.85 0.918 นอ้ย 
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ตาราง (ต่อ) 

รายการค าถาม ระดบัการปฏิบัติ x̅ S.D. ระดบั
พฤติกรรม
ความ

ปลอดภยั 

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 

ปฏิบัติแต่ไม่
สม ่าเสมอ 

ปฏิบัติบ้าง ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

4. การขบัข่ียอ้นศร 
4.1 ท่านขบัข่ียอ้นศร 10.70 

(16) 
41.30 
(62) 

38.70 
(58) 

9.30 
(14) 

2.47 0.808 ปานกลาง 

5. การคาดเขม็ขดันิรภยั 
5.1 ท่านคาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัข่ี หรือ
โดยสาร 

29.30 
(44) 

41.30 
(62) 

22.00 
(33) 

7.30 
(11) 

2.93 0.898 มาก 

6. การฝ่าสญัญาณไฟจราจร 
6.1 ท่านขบัรถฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 6.70 

(10) 
16.70 
(25) 

33.30 
(50) 

43.30 
(65) 

3.13 0.924 มาก 

6.2 เม่ือสญัญาณไฟจราจร สีเหลือง
ปรากฏข้ึน ท่านพยายามเร่งความเร็ว 

14.70 
(22) 

22.00 
(33) 

28.70 
(43) 

34.70 
(52) 

2.83 1.064 มาก 

6.3 ท่านปฏิบติัตามสญัญาณไฟจราจร
อยา่งเคร่งครัด 

33.30 
(50) 

50.70 
(76) 

12.70 
(19) 

3.30 
(5) 

3.14 0.760 มาก 

7. การใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัข่ี 
7.1 ท่านใชมื้อถือเพ่ือสนทนาโดยไม่
ใชบ้ลูทูธขณะขบัรถ 

3.30 
(5) 

26.00 
(39) 

37.30 
(56) 

33.30 
(50) 

3.01 0.855 มาก 

7.2 ท่านใชมื้อถือเพ่ือพิมพข์อ้ความ 
รับชม/ฟังส่ิงบนัเทิง ขณะขบัรถ 

4.70 
(7) 

18.00 
(27) 

30.70 
(46) 

46.70 
(70) 

3.19 0.895 มาก 

8. การใชถ้นนของผูเ้ดินเทา้ 
8.1 หากมีทางมา้ลาย หรือสะพานลอย
ท่านจะขา้มถนนในบริเวณนั้น 

36.70 
(55) 

40.00 
(60) 

12.70 
(19) 

10.70 
(16) 

3.03 0.962 มาก 

9. อ่ืน ๆ  
9.1 ท่านขบัรถตามช่องทาง / ไม่ขบัรถ
คร่อมเส้น 

55.30 
(83) 

36.00 
(54) 

4.70 
(7) 

4.00 
(6) 

3.43 0.763 มากท่ีสุด 

9.2 ท่านหยดุรอรถท่ีมีสิทธ์ิไปก่อน 54.70 
(82) 

32.00 
(48) 

10.00 
(15) 

3.30 
(5) 

3.38 0.800 มาก 

9.3 ท่านให้สญัญาณไฟเพ่ือจอด/ชะลอ/
เล้ียว/เปล่ียนช่องจราจร 

63.30 
(95) 

24.70 
(37) 

9.30 
(14) 

2.70 
(4) 

3.49 0.775 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 

รายการค าถาม ระดบัการปฏิบัติ x̅ S.D. ระดบั
พฤติกรรม
ความ

ปลอดภยั 

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 

ปฏิบัติแต่ไม่
สม ่าเสมอ 

ปฏิบัติบ้าง ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

ร้อยละ 
(จ  านวน) 

9.4 ท่านหยดุรถให้คนขา้มถนนในบริเวณ
ทางมา้ลาย 

48.70 
(73) 

36.00 
(54) 

12.70 
(19) 

2.70 
(4) 

3.31 0.794 มาก 

9.5 ท่านขบัข่ีในสภาพร่างกายไม่
เอ้ืออ านวย อ่อนเพลีย ง่วงนอน 

15.30 
(23) 

19.30 
(29) 

34.00 
(51) 

31.30 
(47) 

2.81 1.045 มาก 

9.6 ท่านขบัรถตดัหนา้ / ขบัตามกระชั้น
ชิด 

9.30 
(14) 

18.00 
(27) 

30.70 
(46) 

42.00 
(63) 

3.05 0.988 มาก 

9.7 ท่านขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยมีผูซ้้อน
มากกวา่ 1 คน 

16.00 
(24) 

37.30 
(56) 

31.30 
(47) 

15.30 
(23) 

2.46 0.939 ปานกลาง 

 จากตาราง เม่ือพิจารณาถึงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตอบสนองดา้นความ
ปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นนจ าแนกรายขอ้ค าถาม พบวา่ 
 1. ดา้นความเร็วในการขบัข่ีบนทอ้งถนน ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยั
ในระดบัมากท่ีสุดในขอ้ค าถามท่ี 1.4 ท่านลดความเร็วในการขบัข่ีลงเม่ือมีฝนตก หรือถนนล่ืนจากปัจจยั 
อ่ืน ๆ และมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัมากโดยเรียงจากค่าคะแนน ในขอ้ค าถามท่ี 1.2 ใน
กรณีท่ีท่านขบัข่ีผา่นเขตชุมชน หรือบริเวณโรงเรียนท่านมกัใชค้วามเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และ
ขอ้ค าถามท่ี 1.1 ท่านขบัรถดว้ยความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนดในเส้นทางท่ีท่านขบัข่ี และมีการตอบสนอง
ความดา้นปลอดภยัในระดบันอ้ยในขอ้ค าถามท่ี 1.3 ท่านขบัรถเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเป็นประจ า  
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 1.3 ท่านขบัรถเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นประจ า พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมีเพียงร้อยละ 6.00 เท่านั้น ดงันั้น ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนท่ีมาจาก
การขบัรถเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมงสามารถมีไดถึ้งร้อยละ 94.00  

 2. ดา้นเมาแลว้ขบั ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัมาก ทั้ง 3 ขอ้

ค าถามโดยเรียงจากค่าคะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามท่ี 2.3 ท่านหลีกเล่ียงการด่ืมสุรา หรือส่ิงมึนเมาก่อนขบัข่ี  

ขอ้ค าถามท่ี 2.4 ท่านหลีกเล่ียงการรับประทานยาท่ีมีฤทธ์ิท าให้มีอาการง่วงซึมก่อนขบัข่ี ขอ้ค าถามท่ี 2.1 

ท่านขบัรถในขณะท่ีท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือขณะมึนเมา และขอ้ค าถามท่ี 2.2 ท่านให้เพื่อน 

ครอบครัวหรือคนใกลชิ้ดมารับ-ส่ง หากท่านตอ้งด่ืมสุรา  

 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 2.1 ท่านขบัรถในขณะท่ีท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือขณะมึนเมา 
แมว้่าจะมีการตอบสนองดา้นปลอดภยัในระดบัมาก และกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติัเลยจะมีถึงร้อยละ 
37.30 แต่ผูท่ี้ขบัรถในขณะท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือขณะมึนเมานั้นก็มีมากถึงร้อยละ 62.70 เช่นกนั 
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 3. ดา้นการสวมหมวกนิรภยั ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัปาน
กลางในขอ้ค าถามท่ี 3.1 ท่านสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี หรือโดยสาร และมีการตอบสนองด้านความ
ปลอดภยัในระดบันอ้ยในขอ้ค าถามท่ี 3.2 ท่านจะสวมหมวกนิรภยัก็ต่อเม่ือท่านทราบวา่มีการตั้งด่านตรวจ 
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 3.2 ท่านจะสวมหมวกนิรภยัก็ต่อเม่ือท่านทราบว่ามีการตั้งด่านตรวจ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมีเพียงร้อยละ 7.30 เท่านั้น 
 4. ดา้นการขบัข่ียอ้นศร ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัปานกลาง
ในขอ้ค าถามท่ี 4.1 ท่านขบัข่ียอ้นศร  
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 4.1 ท่านขบัข่ียอ้นศร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมีเพียงร้อยละ 
9.30 เท่านั้น 
 5. ดา้นการคาดเข็มขดันิรภยั ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัมาก
ในขอ้ค าถามท่ี 5.1 ท่านคาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัข่ี หรือโดยสาร 
 6. ดา้นการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบั
มากทั้ง 3 ขอ้ค าถาม โดยเรียงจากค่าคะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามท่ี 6.3 ท่านปฏิบติัตามสัญญาณไฟจราจรอยา่ง
เคร่งครัด ขอ้ค าถามท่ี 6.1 ท่านขบัรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และขอ้ค าถามท่ี 6.2 เม่ือสัญญาณไฟจราจรสี
เหลืองปรากฏข้ึน ท่านพยายามเร่งความเร็ว 
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 6.1 ท่านขบัรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร พบวา่ แมจ้ะมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
เคยปฏิบติัเลยร้อยละ 43.30 แต่ก็มีผูท่ี้เคยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรมากถึงร้อยละ 56.70และในขอ้ค าถามท่ี 6.2 
เม่ือสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองปรากฏข้ึน ท่านพยายามเร่งความเร็ว แมจ้ะมีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยปฏิบติัเลย
ร้อยละ 34.70 แต่ผูท่ี้เคยเร่งความเร็วเม่ือสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองปรากฏข้ึนก็ยงัมีมากถึงร้อยละ 65.30 
 7. ดา้นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัข่ี ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัใน
ระดบัมากทั้ง 2 ขอ้ค าถาม โดยเรียงจากค่าคะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามท่ี 7.2 ท่านใช้มือถือเพื่อพิมพข์อ้ความ
รับชม/ฟังส่ิงบนัเทิง ขณะขบัรถ และ ขอ้ค าถามท่ี 7.1 ท่านใชมื้อถือเพื่อสนทนาโดยไม่ใชบ้ลูทูธขณะขบัรถ  
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 7.2 ท่านใช้มือถือเพื่อพิมพข์อ้ความรับชม/ฟังส่ิงบนัเทิง ขณะขบัรถ 
แมว้่าจะมีผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติัเลยร้อยละ 46.70 แต่ก็ยงัมีสัดส่วนน้อยกว่าผูท่ี้เคยใช้มือถือเพื่อพิมพ์ขอ้ความ
รับชม/ฟังส่ิงบนัเทิงขณะขบัรถ ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ 53.30 
 8. ดา้นการใชถ้นนของผูเ้ดินเทา้ ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบั
มากในขอ้ค าถามท่ี 8.1 หากมีทางมา้ลาย หรือสะพานลอยท่านจะขา้มถนนในบริเวณนั้น 
 9. ดา้นอ่ืน ๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีการตอบสนองดา้นความปลอดภยัในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียง
จากค่าคะแนน ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามท่ี 9.3 ท่านให้สัญญาณไฟเพื่อจอด/ชะลอ/เล้ียว/เปล่ียนช่องจราจร และขอ้
ค าถามท่ี 9.1 ท่านขบัรถตามช่องทาง / ไม่ขบัรถคร่อมเส้น และผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในระดับมาก โดยเรียงจากค่าคะแนน ได้แก่ ข้อค าถามท่ี 9.2 ท่านหยุดรอรถท่ีมีสิทธ์ิไปก่อน  
ขอ้ค าถามท่ี 9.4 ท่านหยุดรถให้คนขา้มถนนในบริเวณทางมา้ลาย ขอ้ค าถามท่ี 9.6 ท่านขบัรถตดัหน้า / ขบั
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ตามกระชั้นชิด และขอ้ค าถามท่ี 9.5 ท่านขบัข่ีในสภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวย อ่อนเพลีย ง่วงนอน  และผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมความปลอดภยัในปานกลางในขอ้ค าถามท่ี 9.7 ท่านขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยมีผู ้
ซอ้นมากกวา่ 1 คน 
 เม่ือพิจารณาในขอ้ค าถามท่ี 9.5 ท่านขบัข่ีในสภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวย อ่อนเพลีย ง่วงนอน มีผูท่ี้
ไม่เคยปฏิบติัเลยเพียงร้อยละ 31.30 และขอ้ค าถามท่ี 9.6 ท่านขบัรถตดัหน้า / ขบัตามกระชั้นชิด แมจ้ะมี
พฤติกรรมความปลอดภยัในระดบัมากแต่ก็ยงัมีผูท่ี้เคยปฏิบติัมากถึงร้อยละ 58.00 ส่วนในขอ้ค าถามท่ี 9.7 
ท่านขบัข่ีรถจกัรยานยนต์โดยมีผูซ้้อนมากกว่า 1 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยปฏิบติัเลยมีเพียงร้อยละ 
15.30 เท่านั้น 
การตอบสนองด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนในรายกรณเีด่น 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ช้รถใช้ถนนในรายกรณีเด่นนั้น พฤติกรรมการขบัรถท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั คือมกัจะขบัข่ีดว้ยความเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด สวมหมวกนิรภยัเป็นบางคร้ัง และขบั
ข่ียอ้นศรเป็นบางคร้ัง  และขบัข่ีขณะมึนเมา มกัจะไม่ไดส้ังเกต หรือระมดัระวงัส่ิงรอบขา้งเท่าท่ีควร  
 การตอบสนองของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในรายกรณีเด่นหลงัจากการเกิดอุบติัเหตุ จากการสัมภาษณ์พบวา่ 
การตอบสนองของผูใ้ชร้ถใชถ้นนของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง โดยเพศหญิงจะ
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหลงัจากการเกิดอุบติัเหตุ โดยใชค้วามเร็วในการขบัข่ีท่ีลดลงกวา่เดิมมาก อีกทั้ง
ยงัเพิ่มความระมดัระวงัในการใชร้ถใชถ้นนให้มากข้ึน และไม่ขบัข่ียอ้นศรอีก ในขณะท่ีเพศชายคนท่ีไม่ได้
รับผลกระทบจากอุบติัเหตุท่ีส่งผลให้ขบัข่ีรถไม่ไดน้ั้น ยงัคงมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่ปลอดภยัร่วมกนัใน
หลายลกัษณะเช่นเดิม โดยระบุวา่ไม่ไดมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใด ๆ แต่จะรู้สึกหวาดระแวงมากข้ึนหาก
ตอ้งอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเคยประสบอุบติัเหตุมาแลว้  
 ผูใ้ชร้ถใชถ้นนในรายกรณีเด่น กล่าวตรงกนัถึงวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนวา่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการประสบอุบติัเหตุของตนเองในคร้ังนั้น เน่ืองมาจากไม่ไดป้ฏิบติัตามพฤติกรรมท่ีปลอดภยัต่าง ๆ และ
พฤติกรรมของกรณีศึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) พบว่า  
มีลกัษณะของการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมากท่ีสุด โดยอิทธิพลของครอบครัว และสังคมปัจจุบนัมีผลท าให้
เกิดพฤติกรรมการใชร้ถใชถ้นนทั้งก่อนเกิดและระหวา่งเกิดอุบติัเหตุทางถนน  

อภิปรายผลการวจัิย 
 ความน่าสนใจของการตอบสนองของผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง พบวา่ มีพฤติกรรมวฒันธรรม
ความปลอดภยัทางถนนในระดบัน้อย – ปานกลาง ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนนอย่างมาก  
โดยส่วนใหญ่มกัจะขบัข่ีดว้ยความเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเป็นประจ า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั
เป็นประจ ามีจ  านวนนอ้ยมาก และมกัจะสวมก็ต่อเม่ือทราบวา่มีการตั้งด่านตรวจมากท่ีสุด รวมถึงพฤติกรรม
การไม่ขบัข่ียอ้นศรเลยนั้นมีระดบัการปฏิบติันอ้ยมาก การตอบสนองท่ีไม่ปลอดภยัท่ีผูแ้ทนในรายกรณีเด่นท่ี
แสดงออกนั้น อธิบายจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซ่ึงชาญวิทย ์ตั้งสุวรรณกุล (2558) กล่าวว่าทฤษฎี
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พฤติกรรมตามแผนสามารถแบ่งไดเ้ป็น เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior หรือ AB) การ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm หรือ SN) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived BehavioralControl หรือ PBC) ส่วนใหญ่ผูแ้ทนในรายกรณีเด่นจะปรากฏพฤติกรรมการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิงมากท่ีสุดไม่วา่จากครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสังคมรอบรอบขา้ง ลว้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติั
พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัทั้งส้ิน โดยงานวิจยัของนพดล กรประเสริฐ และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ความแตกต่างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ให้ความเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง
ไวว้า่ แมว้า่นกัท่องเท่ียวต่างชาติจะมีความตระหนกัถึงผลกระทบของพฤติกรรมเส่ียงทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น
มากกวา่กลุ่มของนกัท่องเท่ียวไทย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวของไทยมกัคิดถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองเป็นหลกั แต่ใน
บางคร้ังอาจเห็นนกัท่องเท่ียวมีการท าพฤติกรรมเส่ียง น่าจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมการคลอ้ยตาม
คนในพื้นท่ี และงานวิจยัของ Rosenbloom , Carmi and Lavid (2012) ศึกษาเร่ือง ความเป็นจริงและบรรทดั
ฐานทางสังคมท่ีเป็นท่ีรับรู้ของพฤติกรรมการขา้มถนนของเด็ก งานวิจยักล่าวถึงความเส่ียงท่ีรับอิทธิพลมา
จากเพื่อนไวว้า่ การท่ีเด็ก ๆ รับรู้ถึงพฤติกรรม และทศันคติของเพื่อนเก่ียวกบัการขา้มถนนท่ีเป็นลบนัน่อาจ
ท าใหเ้ด็ก ๆ ไดรั้บพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงเม่ือขา้มถนนไปดว้ย  
 พฤติกรรมของผูแ้ทนในรายกรณีเด่นท่ีรองลงมาเป็น การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ผูแ้ทนในรายกรณีเด่นท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมแบบน้ีมกัมีความมัน่ใจสูง และมีทศันคติทางบวก
ท่ีเช่ือว่าสามารถควบคุมตนเองได้ดี เช่นเดียวกนักบั กาญจน์กรอง สุองัคะ และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุจากการใช้รถจกัรยานยนต์ พบว่า
ทัศนคติเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุของว ัยรุ่นท่ีใช้รถจักรยนต ์
ประกอบดว้ยทศันคติต่อการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรทศันคติต่อการใชค้วามเร็ว และทศันคติต่อการการขบัข่ี
ดว้ยความคึกคะนอง และงานวจิยัของ Westlake and NgBoyle (2012) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ถึงการไขวเ้ขวของ
สมาธิของผูข้บัข่ีในหมู่คนขบัวยัรุ่น ไดก้ล่าวถึงความรู้ความเขา้ใจกบัการตอบสนองของวยัรุ่นไวว้า่ วยัรุ่น
ไอโอวามากกว่าร้อยละ 80 ระบุว่าการรับส่งขอ้ความในขณะขบัรถเป็นส่ิงท่ีท าให้เสียสมาธิในการขบัรถ 
อย่างไรก็ตามงานวิจยัยงัแสดงให้เห็นว่า แมว้่าวยัรุ่นจะทราบดีว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเส่ียง
ในขณะขบัรถแต่ก็ยงัคงท าพฤติกรรมเหล่าน้ีต่อไป 

ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน 
 การพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน โดยอา้งถึงแนวคิดวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัเอ้ือดงัต่อไปน้ี 
 1. การบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายตอ้งกระท าอย่างจริงจงั 
เขม้งวด และต่อเน่ือง ไม่มีผ่อนผนั อาจใช้เทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนมาเสริมมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น อุปกรณ์ตรวจจบัความเร็ว อุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นตน้ เพื่อลด
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ภาระงานของเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ียงัสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนเพิ่มเขา้มา เช่น อาสาสมคัร
ชุมชนท่ีคอยตกัเตือนดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนใหก้บัชาวบา้นดว้ย  
 2. การสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนกบัคนทุกเพศทุก
วยั ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนควรร่วมมือร่วมใจกนัในการสร้างบรรยากาศท่ีดี
เก่ียวกบัการขบัข่ีปลอดภยัท าให้เกิดเป็นวาระแห่งชาติ เสริมค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมความปลอดภยั
ทางถนนใหเ้ป็นไปในทางบวกมากข้ึน ท าให้ประชาชนสามารถยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และน าไปปฏิบติัได ้
โดยเร่ิมจากรัฐเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินงานให้กระจายไปในวงกวา้ง ดึงภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม และค่อย ๆ ท า
ใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญั ผา่นกิจกรรม/โครงการ/ส่ือ ซ่ึงตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง
ในระยะยาวจนเกิดเป็นวฒันธรรมและค่านิยมใหม่ ๆ ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นไปในทางบวกและยอม
รับมาปฏิบติัได ้
 3. การพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในเด็กและเยาวชน เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาวฒันธรรม
ความปลอดภยัในระยะยาว เป็นตน้กล้าท่ีหล่อหลอมเพื่อให้มีระบบความคิดใหม่ท่ีสามารถยอมรับและ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เน่ืองจากเด็กเป็นวยัท่ีสามารถเรียนรู้และจดจ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การปลูกตน้กลา้วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนให้แก่เด็ก ผ่านการให้การสนบัสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเป็นหลกัสูตรท่ีเด็กและเยาวชนทุกคนจ าเป็นตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ และ
น ามาปฏิบติัจนเกิดความเคยชิน หรือการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมมือกบัสถานศึกษาทุกประเภท
สร้างวฒันธรรมและค่านิยมใหม่ท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนทศัน์ “ปลอดภยัโดย
ธรรมชาติ” ส าหรับอนาคต 
 4. ความร่วมมือจากภาครัฐ และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของทุกองค์กร การด าเนินงานตาม
นโยบายการลดอุบติัเหตุทางถนนตอ้งอาศยัการบูรณาการจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจด้านการ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน เพราะการบูรณาการร่วมกนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้แผนงานสามารถ
เคล่ือนไปได ้และเป็นหน่ึงในปัจจยัความส าเร็จของนโยบาย นอกจากน้ีบุคคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ยงัมี
ความส าคญัยิ่งในฐานะท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนนโยบาย ดงันั้น การมีความรู้ความเขา้ใจ และมีการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันย่อมเป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพานโยบายไปสู่ความส าเร็จ การพัฒนา
วฒันธรรมความปลอดภยัให้เกิดข้ึนกบับุคลากรในหน่วยงาน และภาคประชาชน ในทางปฏิบติัอาจก าหนด
เป็นนโยบายหลกัเดียวกนัทุกองค์กรทัว่ประเทศ ชูนโยบายดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ให้เป็น
นโยบายหลักหน่ึงเดียวกันทุกองค์กร เป็นการสร้างความร่วมมือท่ีเข้มแข็งเม่ือทุกหน่วยงานมีเป้าหมาย
เดียวกนั 
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เป็นภาพกวา้ง ดงันั้นการท าวจิยัช้ินต่อไปอาจเจาะลึกใหเ้ห็นรายละเอียดท่ีมากข้ึน 
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