
วารสารโรคและภยัสุขภาพ ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดันครสวรรค์

ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564

Journal of Disease and Health Risk DPC.3

Volume  15  No.1 January – April  2021
กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รูปแบบการขบัเคลือ่นมาตรการองคก์รเพือ่ความปลอดภยัทางถนน จงัหวดัอุทยัธานี

The Model of Mobilization Organizational Measures on Road Safety,Uthai Thani

ฐวิช  แสงแกว้* ส.ม.    Tawich Sangkaew M.P.H

ศรินทรา  แสงแกว้** ส.บ.   Sarintra Sangkaew B.P.H.

ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธาน ี  Uthai Thani Provincial Public Health Office

Received: May 21, 2020  Revised: December  24, 2020  Accepted: Mach 10, 2021

บทคดัย่อ            

 	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธกีารวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ	ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการ	3	ระยะ	ระยะที	่1	มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพและปัญหาการด�าเนิน

งานมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน	 จังหวัดอทุยัธานี	กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ผู้รับผดิชอบงาน

อบุตัเิหตจุราจรในหน่วยงานทีผ่่านการประเมนิ	 จ�านวน	15	แห่ง	 ระยะที	่ 2	 เพ่ือพัฒนารปูแบบการขบัเคล่ือน

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	ผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	15	ทา่น	และ	ระยะที	่3	

เพ่ือประเมนิประสทิธผิลรปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	

ผู้บริหาร	ผู้รับผดิชอบงาน	และบุคลากรในหน่วยงานทีไ่ม่เคยผ่านการประเมนิ	จ�านวน	5	หน่วยงาน	ระยะเวลา

ด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2562-2563	 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร	 การสนทนากลุ่ม	

แบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถติเิชิงพรรณา	และสถติ	ิPaired	Sample	t-test ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา		ผลการวิจัย	พบว่า	รปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน

ทีพั่ฒนาขึ้น	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	คือ	1)	การส�ารวจข้อมูล 2)	การประเมนิบริบทองค์กร	3)	การประกาศ

นโยบายขององค์กร	4)	การให้ความรู้ 	5)	การจัดกจิกรรมรณรงค์ภายในองค์กร	6)	การเสริมสร้างแรงจูงใจ	และ	

7)	การตดิตามประเมนิผล		ผลการประเมนิรปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	

พบว่า	 โครงสร้างขององค์ประกอบมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความชัดเจน	ความง่ายต่อการน�าไปใช้อยู่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ	และหลังจากน�ารปู

แบบไปทดลองใช้	พบว่า	องค์กรมคุีณภาพในการด�าเนินงานตามรปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความ

ปลอดภยัทางถนนอยู่ในระดบัมาก	ผลการประเมนิตามผลสะท้อนด้านพฤตกิรรมการขบัขี่ของบุคลากรในองค์กร	

พบว่า	 มคีะแนนพฤตกิรรมการขบัขี่ปลอดภยัเพ่ิมขึ้นจากก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ	ิ

(P<0.01)	ดงัน้ันหากมกีารน�ารปูแบบน้ีไปปฏบิตัใินพ้ืนทีจ่ริง	จะเกดิประสทิธภิาพได้ต้องมกีารบูรณาการท�างาน

ร่วมกนัของภาคีเครือข่ายเพ่ือความปลอดภยัทางถนนในระดบัจังหวัดและการสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วย

งานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง	อนัจะน�าไปสูก่ารปฏบิตัติามมาตรการเพ่ือความปลอดภยัทางถนนของบุคลากรใน

องค์กร	ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหต	ุลดอตัราการบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตบุนท้องถนนได้
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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	2019-

2020.	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�าส�าคญั     Keywords:       

รปูแบบการขบัเคล่ือน		 			 										The	Model	of	Mobilization

มาตรการองค์กร	 	 	 	 Organizational	Measures

ความปลอดภัยทางถนน	 	 	 Road	Safety
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บทน�า       

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�าคัญระดับโลก	 จาก

รายงานความปลอดภัยทางถนน	 ปี	 พ.ศ.	 2561	

(Global	Report	on	Road	Safety	2018)	โดยองค์การ

อนามยัโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	ช้ี

ให้เหน็ว่าในแต่ละปีมผู้ีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนน

มากถงึ	 1.35	 ล้านคน	 อตัราตายเฉล่ียทั่วโลกเท่ากบั	

18	คน	ต่อ	100,000	ประชากร	และผู้เสยีชีวิตมากกว่า

คร่ึงหน่ึงเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	 รถจักรยานและ

คนเดนิถนน(1)	องค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดให้ปี	

พ.ศ.	2554-2563	เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนน	(Decade	of	Action	for	Road	Safety	2011-

2020)	และเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา

อย่างย่ังยืน	 (SDGs)	 สถิติอุบัติเหตุทางถนนของ

ประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีผู้เสียชีวิตจ�านวน	

22,491	คน	ซ่ึงสงูเป็นอนัดบั	9	ของโลก	และประมาณ

การผู้เสยีชีวิตอยู่ที่	 32.7	 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน	

(60	 คนต่อวัน)	 ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนน	หรือ	ศปถ.(Road	Safety	Operation	Center)	จึง

ได้ผลักดนัให้มกีารขบัเคล่ือนความปลอดภยัทางถนน

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน		ด้าน

ถนนและการสัญจรปลอดภัย	 	 ด้านยานพาหนะ

ปลอดภัย	 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย	 และด้านการ

ตอบสนองภายหลังการเกดิอบุตัเิหต	ุเพ่ือลดอตัราการ

เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีลงคร่ึงหน่ึง	

หรือต�่ากว่า	10	คน	ต่อประชากร	100,000	คน	ท�าให้

การบาดเจบ็และสญูเสยีชีวิตในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี

ขึ้น	แต่ประเทศไทยยังคงมผู้ีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุาง

ถนนสูงที่สุดอันดับหน่ึงในเอเชียและในอาเซียน(2) 

และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตล�าดับต้นๆ	 ของ

ประเทศ	ซ่ึงส่วนใหญ่มสีาเหตมุาจากพฤตกิรรมของผู้

ขับขี่ ยานพาหนะ	 และร้อยละ	 74	 เกิดกับรถ

จักรยานยนต์	 สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ของจังหวัดอทุยัธานี	จากการบูรณาการ	3	ฐานข้อมูล	

ตั้งแต่ปี	2560	–	2562	พบว่า	ในแต่ละปีมจี�านวนผู้

เสยีชีวิตมากกว่า	 100 ราย	 และมีอตัราการเสยีชีวิต

มากกว่า	30 ต่อแสนประชากร	โดยในปี	พ.ศ.2562	

ผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจ�านวน	 105 ราย	

ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของ

บุคคลมากที่สดุ 	จังหวัดอทุยัธานีได้ด�าเนินมาตรการ

สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขจุดเสี่ยง	

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน	 และการ

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 แต่ยังไม่สามารถลด

อตัราการเสยีชีวิตได้อย่างมีประสทิธภิาพ	พร้อมกบั

ได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการและท้องถิ่นขับ

เคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน

ตามมติของคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในองค์กรและ

บูรณาการความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนในการผลักดนั

การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส�านึกเร่ืองความ

ปลอดภัยทางถนน(3)	 	 จากการด�าเนินงานส่งเสริม

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนของ

จังหวัดอุทัยธานี	 ปี	 2559	 มีหน่วยงานผ่านการ

ประเมนิเป็นองค์กรต้นแบบ	“ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภยั	100	เปอร์เซน็ต”์	เพียง	16	แห่ง	ประกอบด้วย	

หน่วยงานด้านสุขภาพ	 (โรงพยาบาล/ส�านักงาน

สาธารณสขุอ�าเภอ)	11	แห่ง	สถานศกึษา(โรงเรียน)	

3	แห่ง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(เทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต�าบล)	2	แห่ง	ทั้งน้ีเน่ืองจากขาด

รูปแบบการด�าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

บริบทของหน่วยงานในจังหวัด	 ท�าให้มาตรการหรือ

กฎเกณฑ์การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่ม

คนในองค์กรเพ่ือให้ปลอดภัยจากอบุัติเหตุทางถนน	

ได้แก่	การปฏบิตัติามกฎหมายจราจรอย่างมวิีนัยและ
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ปฏิบัติพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะให้มีความ

ปลอดภัยยังไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าที่ควร	 และผู้

วิจัยเหน็ว่าหากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในการพัฒนา

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	โดยจัด

พ้ืนที่เขตปลอดภัย	 (Safe	 Zone)	 จากอบุัติเหตุทาง

ถนนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรอย่างมีวินัยและปฏบิตัพิฤติกรรมการขบัขี่ยาน

พาหนะให้มีความปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพ	 จะช่วย

ปลูกฝังให้บุคลากรปฏบิัติเป็นกจิวัตรประจ�าวันและ

หน้าที่ที่จะต้องปฏบิตัไิด้	ดงัน้ัน	จึงสนใจศกึษาถงึองค์

ประกอบของรูปแบบการขับเคล่ือนมาตรการองค์กร

เพ่ือความปลอดภยัทางถนนของจังหวัดอทุยัธานีควร

เป็นอย่างไร	โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพและ

ปัญหาการด�าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภยั

ทางถนน	 จังหวัดอุทัยธานี	 	 พัฒนารูปแบบและ

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการขับเคล่ือน

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	จังหวัด

อุทัยธานี	 เพ่ือน�าผลไปส่งเสริมให้หน่วยงานหรือ

องค์กรในจังหวัดน�าไปปฏบิัติให้เกิดประสิทธิผลใน

การเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย	 โดย

นอกจากให้ความปลอดภยัแก่บุคลากรแล้วยังช่วยส่ง

เสริมให้กลุ่มผู้มารับบริการอื่นๆขององค์กรได้ปฏบิตัิ

ตามเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน(4)	จึงเป็น

แนวทางหน่ึงในการเสริมประสทิธภิาพการด�าเนินงาน

และช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	 ตลอดจนลด

อตัราการบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอบุตัิเหตุทางถนน

ในจังหวัดอทุยัธานีได้ต่อไป	

วัสดุและวิธกีารศกึษา

การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา	โดยใช้รปูแบบ

การวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed-method	Research)	

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	มีขั้นตอนด�าเนินการ

วิจัยแบ่งเป็น	3	ระยะ	ดงัน้ี

ระยะที่	 1	 การศึกษาสภาพและปัญหาการ

ด�าเนินงานมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทาง

ถนน	จังหวัดอทุยัธานี	โดยศกึษาหลักการเบื้องต้นการ

ด�าเนินงานจากเอกสารแนวคิดการด�าเนินงาน

มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน	 งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน	และศกึษา

ข้อมูลสภาพและปัญหาการด�าเนินงานมาตรการ

องค์กรความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานจังหวัด

อทุยัธานีที่มีประสบการณใ์นการด�าเนินงานและผ่าน

การประเมนิมาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน	

ในปี	พ.ศ.2561	จ�านวน	15	แห่ง	ประกอบด้วยองค์กร

ด้านสุขภาพ	 (โรงพยาบาล,ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ)	จ�านวน	6	แห่ง	โรงเรียน	จ�านวน	1	แห่ง	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน	 8	 แห่ง	 กลุ่ม

ตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ผู้รับผดิชอบงานอบุัติเหตุ

จราจร	จ�านวน	30	คน	โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	

(Purposive	 Sampling)	 และใช้วิธกีารสมัภาษณเ์ชิง

ลึก	 (In-depth	 Interview)	 เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแนว

ค�าถามทางการสมัภาษณเ์ชิงลึก	(In-depth	Interview	

Guideline)		และเกบ็ข้อมูลการด�าเนินมาตรการความ

ปลอดภัยทางถนน	 โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม	(Non-participant	Observation)	และเกบ็ข้อมูล

พฤตกิรรมการขบัขี่ปลอดภยัของบุคลากร	โดยใช้แบบ

ส�ารวจพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรใน

หน่วยงาน	

ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือน

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	 ผู้วิจัย

น�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่	 1	 มาเป็นกรอบ

คิดในการพัฒนาและยกร่างรูปแบบการขับเคล่ือน
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มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	 โดยใช้

วิธกีารสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	จ�านวน	

15	คน	ประกอบด้วย	 หัวหน้าส�านักงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 ผู้จัดการบริษัทกลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 บุคลากรจากแขวง

ทางหลวง	 	 แขวงทางหลวงชนบท	 ส�านักงานขนส่ง

จังหวัด	ต�ารวจภธูรอ�าเภอเมอืงฯ	ทีป่ฏบิตังิานสนับสนุน

การป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรระดบัจังหวัด(สอจร.)	และ

ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาล	

และการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ		จากน้ันเสนอร่าง

รปูแบบให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบรปูแบบการ

ขับเคล่ือนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน	

โดยใช้แบบประเมนิคุณภาพแบบมาตรวัดประมาณค่า	

5	ระดบั	เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบใน	4	มติ	ิ

คือ	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความชัดเจน	และ

ความง่ายต่อการน�าไปใช้	เพ่ือยืนยันรปูแบบและด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขอกีคร้ัง	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ค่ามธัยฐาน	ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์	

ระยะที	่3	การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ

การขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทาง

ถนน	 จังหวัดอุทัยธานี	 ผู้ วิจัยน�ารูปแบบที่ ผ่าน

กระบวนการยืนยันรปูแบบจากระยะที	่2	มาด�าเนินการ

ทดลองปฏบิตัใินพ้ืนทีจ่ริง	โดยเลือกพ้ืนทีเ่ป้าหมายการ

วิจัยแบบเจาะจงเป็นหน่วยงานที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการ	 จ�านวน	 5	 หน่วยงาน	 คือ	 โรงพยาบาล

หนองขาหย่าง	 โรงพยาบาลบ้านไร่	 เทศบาลต�าบล

หนองขาหย่าง	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองฉาง	และ

องค์การบริการส่วนต�าบลไผ่เขยีว	กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ใน

การประเมนิคุณภาพตามโครงสร้างรปูแบบ	ประกอบ

ด้วย	 ผู้บริหาร	 ผู้รับผดิชอบงานอบุตัเิหตแุละตวัแทน

บุคลากรของหน่วยงานๆ	ละ	5	คน	รวมจ�านวน	25	คน	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมนิคุณภาพตาม

โครงสร้างรปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือ

ความปลอดภยัทางถนน	แบบมาตรวัดประมาณค่า	5	

ระดบั	และการประเมนิตามผลสะท้อนของรปูแบบการ

ขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	

จากพฤตกิรรมการปฏบิตัตินเพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตทุาง

ถนนของบุคลากรภายในองค์กรทุกคน	 โดยใช้

แบบสอบถามพฤตกิรรมการขบัขี่ปลอดภยัที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืจากผู้เช่ียวชาญ	3	ทา่น	

วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 ใช้วิธหีาค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาช	(Cronbach’s	Alpha	

Coefficient)	 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั	 0.76(5)	 เพ่ือ

เปรียบเทยีบค่าคะแนนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย

ของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการวิจัย	กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานที่ปฏบิตังิาน

ช่วงระยะเวลาที่เกบ็ข้อมูลการวิจัย	 จ�านวน	 402	คน	

แบบหน่ึงกลุ่มวัดผลก่อนหลัง	(One	Group	Pretest	-	

Posttest	Design)	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา	

(Descriptive	Statistics)	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติ	ิPaired	Sample	t-test	ก�าหนดระดบั

นัยส�าคัญทางสถติทิี	่0.05

ผลการวิจยั

1.สภาพและปัญหาการด�าเนินงานมาตรการ

องค์กรความปลอดภยัทางถนน	จากการศกึษา	พบว่า	

1)หลักการเบื้ องต้นของการด�าเนินงาน

มาตรการองค์กรความปลอดภยัทางถนน	เป็นวิธกีารที่

ตั้งเป็นกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับในการดูแลบุคลากรของ

ตนเองทีใ่ช้ยานพาหนะทุกประเภทในการเดนิทาง	โดย

ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางสุขภาพกับการป้องกัน

อบุตัเิหตทุางถนน	ได้แก่	ทฤษฎ	ีPRECEDE-PRO-

CEED	Model(6)	 และกฎบัตรออตตาวา	 (Ottawa	

Charter)	 และแบบจ�าลองการปฏิสัมพันธ์กันของ
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มนุษย์กบัปัจจัยต่างๆ	ระหว่าง	คน	ยานพาหนะ	สภาพ

แวดล้อม	 และข้อมูล	 ภายใต้ปัจจัยที่เหมือนกัน	 3	

ตวัแปรทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมของมนุษย์6	ได้แก่	บุคคล		

สงัคม	และสิง่แวดล้อม	หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัิ

ในการพัฒนามาตรการความปลอดภยัทางถนนภายใน

องค์กรม	ี2	มติิ6	คือ	มติด้ิานการประเมนิผลองค์กรที่

มมีาตรการความปลอดภยัทางถนน	ประกอบด้วย	 4	

ขั้นตอน	คือ	1)การสร้างการรับรู้และการมส่ีวนร่วมของ

บุคลากรในองค์กร	 2)การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ

ความปลอดภยัทางถนนในองค์กร	3)	การมปีระสทิธผิล

และความย่ังยืนในการปฏิบัติ	 4)การควบคุมและ

ตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการองค์กร	 และมติด้ิาน

แนวทางการพัฒนามาตรการความปลอดภยัทางถนน

ภายในองค์กร	มแีนวทางปฏบิตั	ิ6	ขั้นตอน	ประกอบ

ด้วย	1)การมนีโยบายชัดเจน	2)การมคีณะท�างานจาก

ทุกระดบั	 3)การมวัีตถุประสงค์และป้าหมายที่ชัดเจน	

4)การมีมาตรการที่เป็นจริงและท�าได้	 5)การสื่อสาร

ท�าความเข้าใจก่อนเร่ิมมาตรการ	 6)การติดตามต่อ

เน่ืองเพ่ือพัฒนา	ด�าเนินการโดยยึดหลักการมส่ีวนร่วม

ของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ

องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

	2)	สภาพและปัญหาการด�าเนินงานมาตรการ

องค์กรความปลอดภยัทางถนน	กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่

มีความเห็นว่า	 “ทีผ่่านมาด�าเนินการเนือ่งจากเป็น

นโยบายของรฐับาลและจงัหวดั  แต่ละหน่วยงานจะมี

การก�าหนดเป้าหมาย การจดัตัง้คณะท�างาน การ

รวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมเสีย่งและจุดเสีย่งภายใน

องค์กร และก�าหนดมาตรการใหบุ้คลากรมีการปฏิบติั

พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตทุางถนนใหดี้ข้ึน และ

ติดตามประเมินผลโดยผูร้บัผิดขอบงาน  ความพรอ้ม

ดา้นบุคลากรทีร่บัผิดชอบและงบประมาณสนบัสนุน

ท�าใหก้ารด�าเนินโครงการมีความส�าเร็จมากข้ึน”		 

ส่วนกลุ่มผู้รับผดิชอบงานอบุัติเหตุทางถนนให้ความ

เห็นว่า	 “โครงการโดยรวมช่วยกระตุน้บุคลากรให้

เปลีย่นแปลงพฤติกรรมดา้นการขบัขีป่ลอดภยัและการ

ปฏิบติัตามกฎจราจรเพ่ิมข้ึน เชน่ การสวมหมวกนิรภยั 

การคาดเขม็ขดันิรภยั การไม่ดืม่สรุาขณะขบัขี ่และเป็น

ตวัอย่างแก่บุคคลภายนอกทีม่าติดต่องานได”้	 กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ความเหน็เพ่ิมเตมิว่า	“โครงการน้ีบาง อปท.มีการขยาย

ผลลงไปในชุมชนทีร่บัผิดชอบและชมุชนใหค้วามสนใจ 

ตอบรบัดี  มีการสร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด	

ได้แก่	 การจัดท�าบนัทกึข้อตกลง(MOU)ความร่วมมอื

ในการแก้ไขปัญหาด้านอบุตัเิหตจุราจรระหว่างหน่วย

งานกบัศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนระดบั

จังหวัด	 	การร่วมกบับริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยั

จากรถในการจัดหาหมวกนิรภยัราคาถูกมาสนับสนุนบุ

คลากรที่ยังไม่มหีมวกนิรภยัเพ่ือส่งเสริมกจิกรรมสวม

หมวกนิรภยั	100	เปอร์เซน็ต	์นอกจากน้ีหน่วยงานยัง

ได้จัดกจิกรรมให้ความรู้ 		และมกีารก�าหนดบทลงโทษ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบแก่ผู้ที่ไม่ปฏบิัติตามมาตรการ

ขององค์กรหลากหลายรูปแบบตามบริบทของหน่วย

งาน	เช่น	การปรับให้น�าขยะมาแลกหมวกนิรภยักรณทีี่

ไม่สวมหมวกนิรภยัเข้ามาภายในองค์กร		การว่ากล่าว

ตกัเตอืน		การจ่ายค่าปรับเป็นเงนิรายวัน		การเสนอผู้

บริหารเพ่ือพิจารณาไม่ขึ้นเงนิเดอืน	การจัดบอร์ดช่ืนชม

บุคลากรทีป่ฏบิตัติามมาตรการสม�่าเสมอ”	

		ด้านปัญหาอปุสรรคการด�าเนินงาน	กลุ่มผู้รับ

ผดิชอบงานอบุตัเิหตทุางถนนของหน่วยงานส่วนใหญ่

ให้ความเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนั	 คือ	 ผู้บริหารบาง

แห่งไม่ให้ความส�าคัญต่อโครงการ	 บางแห่งให้ความ

ส�าคัญแต่ยังไม่มส่ีวนในการน�าหรือให้ความมั่นใจแก่

บุคลากรภายในองค์กร	ท�าให้การด�าเนินงานไม่ประสบ

ความส�าเรจ็เท่าที่ควร	 	 บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความ
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ร่วมมอืในการด�าเนินงานมาตรการองค์กรและปฏบิตัิ

พฤติกรรมความปลอดภัยทางถนนไม่ต่อเน่ือง	 บาง

ส่วนมทีศันคตส่ิวนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง	เช่น	สวมหมวก

นิรภัยท�าให้การขับขี่ไม่สะดวก	 ยุ่งยาก	 การเดินทาง

ใกล้ไม่จ�าเป็นต้องคาดเขม็ขัดนิรภัยหรือสวมหมวก

นิรภยั	ความตระหนักในการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน

ของบุคลากรมีน้อย	 ไม่เหน็ประโยชน์ที่จะได้จากการ

ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่ก�าหนดขึ้ น	

หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อการส่งเสริม

พฤติกรรมความปลอดภัยทางถนน	 	 สภาพยาน

พาหนะไม่พร้อมใช้	 เช่น	 ไม่มีไฟเล้ียว	 ไม่มีเขม็ขัด

นิรภัย	 การด�าเนินงานในหลายหน่วยงานขับเคล่ือน

โดยผู้รับผดิชอบหลักเทา่น้ัน	 	ขาดการวัดผลตดิตาม

อย่างต่อเน่ือง	แต่โดยส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มเหน็ว่าควร

มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยทางถนนของ

องค์กรให้มคีวามชัดเจน	จัดกจิกรรมกระตุ้นการปรับ

เปล่ียนพฤตกิรรมและสร้างมาตรการที่เหมาะสมตรง

กบัความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน	และมกีาร

ตดิตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง	

2.การพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนมาตรการ

องค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	จากผลการศกึษา

สภาพและปัญหาการด�าเนินงานมาตรการองค์กร

ความปลอดภัยทางถนนในระยะที่	 1	 ผู้วิจัยน�าข้อมูล

มาท�าการยกร่างรูปแบบการขับเคล่ือนมาตรการ

องค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	ซ่ึงเป็นรปูแบบที่

พัฒนามาจากหลักการเบื้ องต้นของการด�าเนินงาน

มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน	 ที่มี

โครงสร้างประกอบด้วย	 2	 มิติ	 และแนวคิดภายใต้

ปัจจัยตวัแปรด้านบุคคล	 สงัคม	 สิ่งแวดล้อม(6)	 และ

การศกึษาสภาพปัญหาของการด�าเนินงาน	สามารถน�า

มาร่างเป็นรปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือ

ความปลอดภยัทางถนน	ที่มโีครงสร้างความเกี่ยวข้อง

สมัพันธก์นั	โดยมอีงค์ประกอบ	7	กจิกรรม	ดงัรปู

รปูที่	1	รปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	(Pre-model)
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ผู้วิจัยน�าร่างรูปแบบการขับเคล่ือนมาตรการ

องค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนเสนอให้ผู้

เช่ียวชาญ	จ�านวน	15	คน	เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ	หลัง

จากปรับปรงุแก้ไขแล้วได้เสนอให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ

คุณภาพของรปูแบบอกีคร้ัง	พบว่า	โครงสร้างรปูแบบ

การขับเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัย

ทางถนนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก	 โดยผู้

เช่ียวชาญมคีวามคิดเหน็สอดคลอ้งกนัในทุกประเด็น 

และผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบตาม

ประเดน็ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความชัดเจน	

และความง่ายต่อการน�ารูปแบบไปใช้ในการด�าเนิน

งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยผู้เช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในองค์ประกอบย่อย

ของประเดน็การเสริมสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับการให้

ขั้นเงินเดือนพิเศษ	 และจากข้อเสนอแนะของผู้

เช่ียวชาญ	พบว่า	องค์ประกอบด้านการสร้างแรงจูงใจ	

ควรเพ่ิมประเด็นย่อยเกี่ยวกับการยกย่อง	 ช่ืนชม

บุคลากรทีป่ฏบิตัตินตามมาตรการสม�า่เสมอ		และการ

ให้คะแนนความดแีบบสร้างสรรค์	เช่น	ให้คะแนนเป็น

ทีมหรือแผนก	 น�าเสนอรูปแบบการขับเคล่ือน

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนเป็น

รปูภาพ	ดงัน้ี

รปูที่	2	รปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	(Post-model)

	 3.การประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการขบั

เคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	มี

ผลการวิจัยดงัน้ี		

	 1)ข้อมูลทัว่ไปของประชากรทีศ่กึษา	ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	265	คน	(65.9%)	 เป็น

เพศชาย	จ�านวน	137	คน	(34.1%)	เป็นกลุ่มผู้บริหาร

และหัวหน้างานในองค์กร	91	คน	(21.6%)	และกลุ่ม

ผู้ปฏบิตังิานในองค์กร	311	คน	(78.4%)	อายุระหว่าง	

41	–	50	ปี	มากทีส่ดุ	จ�านวน	202	คน	(50.2%)	ส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ	 จ�านวน	

146	คน	(36.3%)	รายละเอยีดดงัตารางที	่1 
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ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศกึษา	(n=	402)

ลักษณะทั่วไปของประชากรทีศึ่กษา จ�านวน ร้อยละ

													เพศ

ชาย 137 34.1

หญิง 265 65.9

ระดบัการปฏบิตังิานในองค์กร

กลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้างาน 91 22.6

กลุ่มผู้ปฏบิตังิาน 311 77.4

อายุ

อายุ	21	-	30	ปี 18 4.5

         อายุ	31	-	40	ปี 108 26.9

อายุ	41	-	50	ปี 202 50.2

อายุ	51	-	60	ปี 74 18.4

		อายุเฉล่ีย	=	43.1	ปี	อายุน้อยสดุ=	21	ปี	อายุมากสดุ=	59	ปี	S.D.=7.88

ระดบัการศกึษา

ประถมศกึษา 131 32.6

มธัยมศกึษา/อาชีวศกึษา 105 26.1

ปริญญาตรี 146 36.3

สงูกว่าปริญญาตรี 20 5.0

2)ผลการประเมนิคุณภาพตามโครงสร้างรปู

แบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยั

ทางถนน	กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย	 จ�านวน	 20	คน	

(80%)	เพศหญิง	จ�านวน	5	คน	(20%)	อายุระหว่าง	

41	–	50	ปี	มากทีส่ดุ	จ�านวน	16	คน	(64%)	เป็นก

ลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กร	จ�านวน	10	คน	

(40%)	และกลุ่มผู้รับผดิชอบงานอบุตัเิหตขุององค์กร	

จ�านวน	6	คน	(24%)	และกลุ่มผู้ปฏบิตังิานในองค์กร	

จ�านวน	9	คน	(36%)	โดยหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ

มีผลการประเมินคุณภาพตามโครงสร้างรูปแบบการ

ด�าเนินงานมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทาง

ถนนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก	องค์ประกอบที	่ 3	มค่ีา

สงูสดุ	และองค์ประกอบที	่6	มค่ีาต�่าสดุ	
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3)ผลการประเมินตามผลสะท้อนด้าน

พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรภายใน

องค์กร	พบว่า	 เมื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมการขับขี่

ปลอดภัยของบุคลากร	 พบว่า	 คะแนนเฉล่ียรวม

พฤติกรรมการการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรใน

องค์กรก่อนการจัดโปรแกรม	 มีค่าเฉล่ียรวม	 43.09	 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.00	หลังการจัดโปรแกรมมค่ีา

เฉล่ียรวม	66.56	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.98	เมื่อน�า

ไปทดสอบทางสถติแิล้ว	พบว่า	 ค่าคะแนนเฉล่ียรวม

พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร

หลังการจัดโปรแกรมสูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรม

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติริะดบั	0.001	(ตารางที่	2)

ตารางที่	2	เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมขบัขี่ปลอดภัยของบุคลากรก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

โดยใช้สถติ	ิPaired	Sample	t-test

การปฏบิตัติวั	 	 	 		N	 Mean		 									SD	 		df										t	 							p-value 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ	 	 402	 43.09	 	 4.00	 401	 -94.34								0.000

หลังเข้าร่วมโครงการ	 	 402	 66.56	 	 2.98	

***p	<	0.001
อภิปรายผล

 1.สภาพและปัญหาการด�าเนินงานขบัเคล่ือน

มาตรการเพ่ือความปลอดภยัทางถนนในองค์กร	พบว่า	

1)หลักการเบื้องต้นในการด�าเนินงานมาตรการองค์กร

เพ่ือความปลอดภยัทางถนน	ประกอบด้วย	2	มติ	ิคือ	

เกณฑก์ารด�าเนินงานและกระบวนการพัฒนาทีส่มัพันธ์

ต่อเน่ืองกนั	โดยมุ่งให้เกดิกระบวนการด�าเนินงานอย่าง

เป็นระบบและมขีั้นตอนในการสร้างการรับรู้และการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับมาตรการ

องค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน	 	 การสร้างสภาพ

แวดล้อมภายในองค์กร	 การมีประสทิธผิลและความ

ย่ังยืนในการปฏบิตั	ิการควบคุมและตดิตามการปฏบิตัิ

ตามมาตรการองค์กร	ด�าเนินการโดยยึดหลักการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน	 โดยมกีารก�าหนด

เป้าหมาย	 จัดตั้งคณะท�างานภายในองค์กร	 จัดเกบ็

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยงภายในองค์กร	

ก�าหนดมาตรการองค์กรเพ่ือแก้ไขและป้องกนัอบุตัเิหตุ

ทางถนน	 การปฏบิัติตามมาตรการ	 และการติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอ	ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการศกึษาของปรีชา	 วิหคโตและคณะ(7)	ที่ว่า	 การ

ป้องกนัอุบัติเหตุ	 (accident	 prevention)	 หมายถึง	

ระบบการควบคุมไม่ให้เกดิอบุตัเิหตุ	เป็นกระบวนการ

ซ่ึงหมายถงึกจิกรรม	 (activity)	 ที่ท �าอย่างมีขั้นตอน	

และกิจกรรมที่ท�า น้ันมี วัตถุประสงค์เ พ่ือไม่ให้

อบุตัเิหตเุกดิขึ้น	และสอดคล้องกบัการวิจัยของประวิช	

ขนุนิคมและคณะ(8)	ที่ว่า	 การด�าเนินการป้องกนัและ

ลดอบุตัเิหตทุางถนนจะต้องด�าเนินการโดยใช้แนวคิด

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ	 และ2)	

สภาพและปัญหาการด�าเนินงานขับเคล่ือนมาตรการ

องค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	กลุ่มตวัอย่างให้

ความเหน็ต่อการด�าเนินงานโดยรวมว่าเป็นโครงการ

ที่ดี	 สามารถกระตุ้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

บุคลากรภายในองค์กรด้านการสวมหมวกนิรภยั	ด้าน

พฤติกรรมการขับขี่รถ	 และเป็นตัวอย่างที่สามารถ

ขยายผลไปสู่บุคคลภายนอกที่มาตดิต่องานกบัหน่วย

แก้ไข บทท่ี 5 หน้า 50 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมขบัขี่ปลอดภัยของบุคลากรก่อน และหลังการเข้าร่วมโครงการ 

การปฏบิตัติวั n Mean S.D. df t 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 402 43.09 4.00 401 -94.34*** 

หลังเข้าร่วมโครงการ 402 66.56 2.98   
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งานได้	 ปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่

ประสบความส�าเรจ็เกี่ยวข้องกับการให้ความส�าคัญ

ของผู้บริหารซ่ึงยังไม่มากพอที่จะท�าให้บุคลากร

ปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม�่ าเสมอ	 ทั้ ง น้ีอาจ

เน่ืองจากวัฒนธรรมหรือบริบทขององค์กรน้ันผู้

บริหารมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน

และมีอทิธพิลกบัคนในองค์กร	 ซ่ึงสอดคล้องกบัการ

ศกึษาของกชกร		เมอืงวงค์(9)	ที่พบว่า	ความพึงพอใจ

ในการท�างานด้านนโยบายและด้านลักษณะงานมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้น�าที่ ใ ห้การ

สนับสนุนและพฤติกรรมของผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	

ส�าหรับประเดน็ผู้ด�าเนินการหลักส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ

ผดิชอบงานอบุตัเิหตขุองหน่วยงาน	การวัดผลตดิตาม

ไม่ต่อเน่ือง	 บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

กระบวนการในการขับเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือ

ความปลอดภยัทางถนน	ทศันคตทิีไ่ม่ถูกต้องและความ

ใส่ใจของบุคลากรในการปฏบิตัติามมาตรการองค์กร

ยังมีน้อยน้ัน	 อาจเป็นปัญหาในเร่ืองของการสื่อสาร

นโยบายและปัจจัยที่กล่าวมาน้ันมคีวามสมัพันธส่์งผล

ซ่ึงกนัและกนั	จึงท�าให้ขาดการรับรู้และการยอมรับจาก

บุคลากรอื่นๆภายในองค์กร	ท�าให้การมส่ีวนร่วมน้อย

ตามไปด้วย	ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อค้นพบจากการถอดบท

เรียนการด�าเนินงานมาตรการองค์กรเพ่ือความ

ปลอดภยัทางถนนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	โดยส่วนแผน

งานสนับสนุนการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจร	(สอจร.)(10) 

ทีว่่า	การด�าเนินงานมาตรการองค์กรของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ในทุกกจิกรรมจะอาศยัการมส่ีวนร่วมในทุกระดบั	

และผลงานวิจัยของ	กติต	ิอนิทรกุล(11)	ทีว่่า	กจิกรรม

ในการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ผู้ปฏบิัติที่มี

ความไม่ชัดเจนน้ัน	 อาจท�าให้เกิดการบิดเบือนของ

นโยบายและท�าให้การปฏบิตัไิม่ประสบความส�าเรจ็		แต่

ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประกาศ

นโยบายในระดบัองค์กร	การจัดกจิกรรมรณรงค์กระตุ้น

ให้เกดิการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม		การสร้างมาตรการ

ที่เหมาะสมและตรงกับปัญหาความต้องการของ

บุคลากรในหน่วยงาน	และการตดิตามประเมนิผลอย่าง

ต่อเน่ือง	เน่ืองจากเป็นกระบวนการน�านโยบายไปสูก่าร

ปฏบิตัภิายในองค์กร	 ส�าหรับด้านพฤตกิรรมการขบัขี่

ปลอดภยัของบุคลากรภายในองค์กรทีผู้่รับผดิชอบงาน

อุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานให้ความเห็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัว่า	ส่วนใหญ่รับรู้ว่าการสวมหมวกนิรภยั

ป้องกนัความรนุแรงของการเกดิอบุตัเิหตไุด้	 แต่ยังมี

พฤตกิรรมการขบัขี่ทีเ่สีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน	

เช่น	การไม่สวมหมวกนิรภยั	การขบัรถย้อนศร	และการ

ใช้ยานพาหนะที่มสีภาพไม่พร้อมใช้งาน	ซ่ึงเป็นผลมา

จากทัศนคติ	 ประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่และความ

เคยชิน	ท�าให้ส่งผลต่อการขาดความตระหนักในการ

ป้องกันอุบัติ เหตุทางถนนและมีผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมการขบัขี่ปลอดภยัและการไม่เหน็ประโยชน์

ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามมาตรการขององค์กร	

สอดคล้องกบัการศกึษาของพนิดา	เทพชาลีและคณะ
(12)	ที่พบว่า	ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการ

สวมหมวกนิรภยัของนักศกึษาภาคการศกึษาเพ่ือปวง

ชน	คือ	ทศันคต	ิและการศกึษาของตรีอมร	วิสทุธศิริิ
(13)	ที่พบว่า	การรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกดิอบุตัเิหตุ

จากการขับขี่ รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่ รถ

จักรยานยนต	์และการศกึษาของวีระ	กสานตกุิลและ

คณะ(14)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านยานพาหนะที่ท�าให้เกดิ

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดจากการขาด

การดูแลรักษาอปุกรณท์ี่ส�าคัญ	ได้แก่	ไฟหน้า	ไฟท้าย	

เบรก	เกยีร์	และกระจกมองหลัง	เป็นต้น
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 2.รปูแบบการขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือ

ความปลอดภัยทางถนน	 โครงสร้างของรูปแบบ

ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	การส�ารวจข้อมูล 

ขั้นที	่2	การประเมนิบริบทองค์กร	ขั้นที	่3	การประกาศ

นโยบายขององค์กร	ขั้นที่	4	การให้ความรู้ 	 	ขั้นที่	5	

การจัดกจิกรรมรณรงค์ภายในองค์กร	 ขั้นที่	 6	 การ

เสริมสร้างแรงจูงใจ	 ขั้นที่	 7	การตดิตามประเมนิผล	

ซ่ึงมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับแนวทางของศูนย์

วิชาการความปลอดภัยทางถนน(15)	ที่เสนอตัวอย่าง

การด�าเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนนในองค์กร	

ประกอบด้วย	 การก�าหนดนโยบายองค์กรโดยความ

ร่วมมือจากผู้บริหาร	 การก�าหนดโครงสร้างและ

บทบาทหน้าที่การท�างาน		การเปิดตวัมาตรการความ

ปลอดภัยทางถนน	 การด�าเนินงานตามแผน	 การ

ประชาสัมพันธ์	 	 การสรุปผลการด�าเนินงาน	 การ

ประเมินผลการด�าเนินงาน	 และการติดตามผลการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	โดยการน�าไปใช้ต้องค�านึงถงึ

บริบทขององค์กรเป็นหลัก

	 3.การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการขับ

เคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	

พบว่า	 องค์กรมีการด�าเนินงานได้คุณภาพตาม

โครงสร้างรปูแบบในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองมาจากหน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดสมคัร

ใจเข้าร่วมโครงการ	 รวมถงึการที่รัฐบาลมนีโยบายให้

ทุกภาคส่วนน�าสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	และรปู

แบบทีก่ �าหนดขึ้นผ่านการคิดจากผู้มส่ีวนเกีย่วข้องและ

พิจารณาอย่างละเอยีดรอบคอบ	เมื่อมกีารน�ามาด�าเนิน

การตามองค์ประกอบของรูปแบบการขับเคล่ือน

มาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนอย่าง

จริงจัง	 เช่น	การประกาศนโยบายเพ่ือให้บุคลากรต้อง

ปฏบิตัแิละตอบสนองเป้าหมายการเป็นองค์กรความ

ปลอดภยัทางถนน	มกีระบวนการให้ความรู้ เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและการรับรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร		และ

การจัดกจิกรรมกระตุ้นหรือสร้างบรรยากาศให้เกดิการ

ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร	 ท�าให้บุคลากรภายใน

องค์กรเกดิการรับรู้ โอกาสเสี่ยงของการเกดิอุบัติเหตุ

มากขึ้ นและให้ความใส่ใจ	 ร่วมมือด�าเนินการตาม

มาตรการความปลอดภยัทางถนน	ซ่ึงสอดคล้องกบัการ

ศกึษาของนัชรัศม	์ชูหิรัญญ์วัฒน์(16)	ทีพ่บว่า	ผู้ทีเ่คยรับ

รู้ เร่ืองกฎหมายจราจรจะมีพฤติกรรมการปฏบิัติตาม

กฎหมายจราจรดกีว่าผู้ทีไ่ม่เคยรับรู้เร่ืองกฎหมายจราจร	

และการศกึษาของกรพินธุ	์ลีลาวัฒน์(17)	ทีพ่บว่า	การรับ

รู้ โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

จักรยานยนต์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	และผลการประเมนิองค์ประกอบที	่3	และ	5	มี

ค่าสงูสดุ	อาจเน่ืองมาจากการประกาศเป็นนโยบายของ

องค์กรท�าให้การปฏบิตัมิคีวามเข้มแขง็มากขึ้น	และการ

จัดกจิกรรมรณรงค์น้ันหน่วยงานมกีารจัดท�าแผนพัฒนา

ที่ผ่านการคิดและตกลงร่วมกันและมีระยะเวลาที่จะ

ด�าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน	ส�าหรับองค์ประกอบ

ที	่7	มค่ีาต�่าสดุ	อาจเป็นเพราะการให้รางวัลตอบแทนมี

ความหลากหลายในทางความคิด	เช่น	ค�าชมเสริมแรง

ทางบวก	รางวัลพิเศษ	เพ่ิมขั้นเงนิเดอืน	ใบประกาศ	การ

ยกย่องเชิดชูเกยีรต	ิ ซ่ึงรางวัลตอบแทนบางอย่างทีเ่ป็น

รางวัลพิเศษอาจท�าไม่ได้เน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านงบ

ประมาณ	เช่น	การให้หมวกนิรภยั	การเพ่ิมขั้นเงนิเดอืน	

และผลการประเมนิตามผลสะท้อนของรปูแบบ	การขบั

เคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน	

พบว่า	 คะแนนเฉล่ียรวมพฤตกิรรมการขบัขี่ปลอดภยั

ของบุคลากรในองค์กรหลังการจัดโปรแกรมสงูกว่าก่อน

การจัดโปรแกรมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	

ซ่ึงโดยรวมถอืว่าเป็นทีน่่าพอใจในด้านการเปล่ียนแปลง

52



วารสารโรคและภยัสุขภาพ ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดันครสวรรค์

ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564

Journal of Disease and Health Risk DPC.3

Volume  15  No.1 January – April  2021
กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

พฤตกิรรมของบุคลากรในองค์กรด้านการสวมหมวก

นิรภยั	ด้านพฤตกิรรมการขบัขี่	และการเป็นตวัอย่างที่

สามารถขยายผลต่อไปสูอ่งค์กรอื่นๆในชุมชน	 รวมถงึ

การมส่ีวนร่วมในการสร้างภาพลักษณท์ีด่ด้ีานการสร้าง

ความปลอดภยัทางถนนทีส่ามารถเป็นองค์กรต้นแบบ

ได้	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยงานมีการประกาศ

นโยบายเพ่ือความปลอดภัยทางถนนให้บุคลากรรับ

ทราบโดยทัว่ถงึกนั		การจัดกจิกรรมให้ความรู้ 		การจัด

กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรแก่บุคลากรเป็น

ระยะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวภายในองค์กร	

ท�าให้คะแนนการปฏิบัติตัวในการป้องกันอุบัติเหตุ

จราจรหลังได้รับโปรแกรมเพ่ิมขึ้นอย่างมนัียส�าคัญทาง

สถติ	ิซ่ึงสอดคล้องกบัการวิจัยของปราณ	ีทองค�า	และ

คณะ(18)	ที่พบว่า	 นักเรียนที่มีความรู้ เกี่ยวกับหมวก

นิรภัยสูงจะมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการ

ขบัขี่รถจักรยายนตด์กีว่านักเรียนทีม่คีวามรู้ดงักล่าวต�่า

กว่า	รวมทัง้การศกึษาของจิตศจี	จิตตพิ์ศาล	และคณะ
(19)	ที่พบว่า	 การมีความรู้ เกี่ยวกบักฎจราจรและการ

ป้องกนัอบุตัเิหตมุากขึ้น	ท�าให้มพีฤตกิรรมการป้องกนั

อบุตัเิหตขุองผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตรั์บจ้างเพ่ิมมากขึ้น	

และสอดคล้องกบัการศกึษาของศโิรตม	์พรหมวิหาร(20) 

ที่ได้ศกึษากระบวนการมส่ีวนร่วมในการจัดการความ

ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผลการศึกษา	 พบว่า	 การ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัพฤตกิรรมการป้องกนัอบุตัเิหตจุากการ

ขบัขี่รถจักรยานยนตห์ลังจากเข้าร่วมกจิกรรมมค่ีาเฉล่ีย

มากกว่าก่อนเข้าร่วมกจิกรรม	และการศกึษาของมะลิ	

โพธพิิมพ์และคณะ(21)	ทีพ่บว่า	การจัดโปรแกรมเสริม

ความรู้ 	 การประกาศใช้นโยบาย	 การรณรงค์ป้องกนั

อุบัติเหตุจราจรแก่นักศึกษา	 อาจารย์และบุคลากร	

ท�าให้คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจรของ

กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนตท์ีเ่ข้าร่วมโครงการหลังการจัด

โปรแกรมสงูกว่าก่อนจัดโปรแกรมอย่างมนัียส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	0.05

	 จากผลการวิจัยโดยรวมท�าให้เช่ือได้ว่า	รปูแบบ

การขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทาง

ถนน	 สามารถช่วยในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการ

ด�าเนินงานมาตรการเพ่ือความปลอดภยัทางถนนของ

องค์กรได้	 โดยขั้นตอนวิธกีารทั้งหมดของรปูแบบการ

ขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภยัทางถนน

น้ี	 ข้อเสนอแนะ	 	 การน�าผลวิจัยไปใช้	 ผู้บริหารควร

ตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนนขององค์กรอย่างจริงจัง	 และควร

สร้างแรงจูงใจ	 สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ย่ังยืน

ภายในองค์กร	และเป็นแบบอย่างให้กบัหน่วยงานอื่นๆ		

และการวิจัยคร้ังต่อไป	 ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาที่

หลากหลายรูปแบบและขยายขอบเขตไปสู่หน่วยงา

นอื่นๆ	เพ่ือให้เหมาะสม	สอดคล้องกบับริบทและความ

ต้องการของแต่ละองค์กร		

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มี

พระคุณหลายทา่น	นับแต่นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัด

อทุยัธานี	 นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั	

และแผนงานส่วนสนับสนุนการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจร

ระดับจังหวัดที่สนับสนุนทุนด�าเนินโครงการ	 รวมถงึ

หัวหน้าศนูย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนนจังหวัด

อทุยัธานี	ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจาก

รถจังหวัดอทุยัธานี	และผู้แทนต�ารวจภธูรอ�าเภอเมอืง

อทุยัธานีทีป่ฏบิตังิานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อบุตัเิหตจุราจร	ซ่ึงเป็นทีป่รึกษาและให้ค�าแนะน�าผู้วิจัย

มาโดยตลอด	 รวมถึงเครือข่ายการด�าเนินงานความ

ปลอดภยัทางถนนจังหวัดอทุยัธานี	ทีไ่ด้ร่วมสนับสนุน
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และตดิตามการด�าเนินงานโครงการ	 ซ่ึงผู้วิจัยใคร่ขอก

ราบขอบพระคุณมา	ณ	ทีน้ี่	 นอกจากน้ันผู้วิจัยใคร่ขอ

ขอบพระคุณผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	นายกเทศมนตรี	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและบุคลากรของหน่วย

งานในพ้ืนทีด่�าเนินโครงการวิจัยทุกทา่น	ทีใ่ห้ความช่วย

เหลือ	 ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและสนับสนุนให้
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