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บทคัดย่อ
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิสาเหตทุีส่่งผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	กับข้อมูล
เชงิประจกัษ์	กลุม่ตวัอย่างเป็นประชาชนทีอ่าศยัและมทีะเบยีนราษฎร์ในอ�าเภอสว่างอารมณ์	จงัหวดั
อุทัยธานี	จ�านวน	500	คน	ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	7	ระดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลมิมิค	
	 ผลการวิจัยปรากฏว่า	 โมเดลเชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชงิประจกัษ์	โดยมแีนวทางการป้องกนัอบุติัเหตทุางถนนในด้านการบรหิารจดัการความปลอดภยัทาง
ถนน	ด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภยั	ด้านยานพาหนะทีป่ลอดภยั	และด้านผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภยั	และมปัีจจัยทีส่่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตทุางถนนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิp<.05		ได้แก่	
ยานพาหนะ	ผู้ขับขี่	 ถนน	และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	0.40,	0.32,	0.24	และ	
0.17	ตามล�าดับ	โดยที่ปัจจัยทั้ง	4	นี้	สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนได้ร้อยละ	58
	 ผลการวจิยันีส้ามารถเป็นแนวทางให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาความส�าคญัของปัญหา	เพือ่น�าไป
ก�าหนดเป็นนโยบายและแผนงานต่าง	 ๆ	 ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรมและ
เกิดผลที่ชัดเจนได้	
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บทน�ำ
	 จากข้อมลูของประเทศไทยเกีย่วกบัคดกีารเกดิ
อบัุตเิหตจุราจรทางบกทีไ่ด้รับแจ้งในปี	พ.ศ.	2561	เมือ่
เทยีบกับปี	พ.ศ.	2560	ทีผ่่านมานัน้	พบว่าจ�านวนการ
เกดิอบุตัเิหตยุงัคงสงูกว่าค่าเฉลีย่	จาการอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
ข้ึนทัง้หมด	มจี�านวน	79,117	ราย	มจี�านวนผูบ้าดเจ็บ
สาหสั	มจี�านวน	5,380	ราย	เพิม่ข้ึน	1,595	ราย	(ร้อย
ละ	29.6)	และจ�านวนผูเ้สยีชวีติ	มจี�านวน	8,366	ราย	
ลดลง	380	ราย	(ร้อยละ	4.5)	โดยพบว่าอบุติัเหตุทีเ่กดิ
ข้ึนน้ันเกิดจากการชนของรถจักรยานยนต์	รถยนต์นัง่
ส่วนบคุคล	และรถโดยสารขนาดเลก็	มากทีส่ดุ	คิดเป็น
ร้อยละ	38.5,	28.3	และ	18.7	ตามล�าดับ	และมสีาเหตุ
หลักจากบคุคล	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	สภาพแวดล้อม	
และสัญญาไฟจราจรหรือป้ายบอกทาง1

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

	 อ�าเภอสว่างอารมณ์	จงัหวดัอทุยัธานกี�าหนดให้
มีการจัดตั้งทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน	 (RTI	
Team)	 ตามแนวทางด�าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	 (พชอ.)	 และศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอ	 (ศปถ.)		
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 3	 เขตสุขภาพที่	 3	
จังหวัดนครสวรรค์แล้ว	 อย่างไรก็ตามข้อมูลการเกิด
อบัุตเิหตใุนช่วง	พ.ศ.	2559-2561	ยงัมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง	จากจ�านวนผูไ้ด้รบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ
ในปี	พ.ศ.	2560	และ	พ.ศ.	2561	พบว่า	จ�านวนเพิม่
ข้ึนร้อยละ	19	และ	13	ตามล�าดับ	ส่วนจ�านวนผูเ้สยี
ชีวติมจี�านวน	4	รายในแต่ละปี	โดยสาเหตุหลกัของการ
เกิดอุบัติเหตุมาจากรถจักรยานยนต์	 รถยนต์นั่งส่วน
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บคุคล	และรถโดยสารขนาดเล็กมากทีส่ดุ	รวมถงึการ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	 ไม่สวมหมวกนิรภัย	 เมาแล้วขับ	
และยานพาหนะ	แสดงให้เหน็ถงึผลการด�าเนนิการต่าง	
ๆ	ของหน่วยงานยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็หรอืผลสมัฤทธิ์
ตามที่ได้ก�าหนดไว้ได้	 ซึ่งอาจเกิดจากขาดการบูรณา
การเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลแบบองค์รวมอย่างทันเวลา
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	รวมถงึการวางแผน
การด�าเนินงานไปสู่การประเมินผลที่ควรมุ่งเป้า	 และ
พิจารณาถงึความส�าคญัของปัญหาเป็นส�าคญั	ตลอดจน
การพจิารณาหาแนวทางในการปฏบิติังานทีส่อดคล้อง
กับปัญหาและสัมพันธ์กับบริบทในพื้นที่นั้นด้วย	
	 การพัฒนาโมเดลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การศกึษาวิจยัทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึปัจจัยต่อผลลพัธ์นัน้
จากข้อมลูเชงิประจกัษ์และยงัสะท้อนให้เหน็ถงึระดบั
อทิธพิลหรอืระดบัความส�าคญัของปัญหาต่าง	ๆ 	ทีศ่กึษา	
รวมถงึสะท้อนข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีส่อดคล้องกบับรบิท 
ที่ต้องการศึกษาได้อย่างเฉพาะเจาะจง	 จากปัญหา 
ของการเกิดอุบัติเหตุและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยเห็น
ความจ�าเป็นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน 
ในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	 จังหวัดอุทัยธานีที่พัฒนา
ขึ้นด้วยโมเดลมิมิคกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 เพื่อเป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ภาครัฐและภาคประชาชนส�าหรับก�าหนดแนวทางใน
การป้องกนัและลดอบุติัเหตุ	ซึง่จะส่งผลให้เกิดการลด
การสูญเสียทางด้านสุขภาพ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และด้านอืน่	ๆ 	ทีเ่กดิจากอบุตัเิหตแุละเป็นการพฒันา
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
	 1.	 เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอ
สว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี
	 2.	 เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชงิ
สาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ

ประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	จงัหวดัอทุยัธานี
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตของกำรวิจัย
	 1.	 ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นประชาชน
ท่ีอาศยัและมทีะเบียนราษฎร์อยูใ่นอ�าเภอสว่างอารมณ์	
จังหวดัอทัุยธาน	ีจ�านวน	26,136	คน	
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีอาศัยและมี
ทะเบียนราษฎร์อยู่ในอ�าเภอสว่างอารมณ์	 จังหวัด
อทัุยธาน	ีครอบคลมุ	5	ต�าบล	ได้แก่	ต�าบลสว่างอารมณ์	
ต�าบลหนองหลวง	 ต�าบลไผ่เขียว	 ต�าบลบ่อยาง	 และ
ต�าบลพลวงสองนาง	 โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสดัส่วนประชากร	และได้กลุม่ตวัตวัอย่างในแต่ละ
ต�าบล	เท่ากับ	70,	65,	200,	75	และ	90	คน	ตาม
ล�าดับ	รวมจ�านวน	500	คน	โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนัน้ควรมขีนาดขัน้ต�า่	
400	คน	ซึ่งสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะ
เป็น	 (Probability	 Sampling	Methods)	 ด้วยการ 
สุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน	 (Stratified	 Random	
Sampling)	
	 3.	 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โมเดลเชงิสาเหตุ
ท่ีส่งผลต่อการป้องกนัอบัุตเิหตทุางถนนของประชาชน
ในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	ได้แก่	1)	
ด้านผู้ขับขี่	 (Driver)	 2)	ด้านยานพาหนะ	 (Vehicle)	
3)	ด้านถนน	(Road)	และ	4)	ด้านสิง่แวดล้อมรอบข้าง	
(Environment)	
	 ตวัแปรแฝงการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน	 ได้แก่	
1)	 ด้านการสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน	 (Road	 Safety	Manage-
ment)	 2)	 ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย	
(Safer	Roads	and	Mobility)	3)	ด้านยานพาหนะท่ี
ปลอดภัย	(Safer	Vehicles)	และ	4)	ด้านผูใ้ช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภยั	(Safer	Road	Users)		
	 ตัวแปรข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ของกลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	อาชีพ	
รายได้	 อ�าเภอท่ีพกัอาศยั	 ใบอนญุาตขับรถ	ยานพานะ	
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ภูมิหลังการเกิดอุบัติเหต	ุ และระดับความรุนแรงของ
อบัุตเิหตทุีเ่กิดขึน้

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
	 จากการทบทวนวรรณกรรมถงึปัจจยัเชงิสาเหตทุี่
ส่งผลต่อการป้องกนัอบัุตเิหตทุางถนน	ประกอบด้วย	ด้าน
ผูขั้บขี	่ (Driver)	 ด้านยานพาหนะ	 (Vehicle)	 ด้านถนน	
(Road)	และด้านส่ิงแวดล้อมรอบข้าง	 (Environment)	
ซ่ึงมงีานวิจยั	พบว่า	สภาพทีไ่ม่ปลอดภยัของผูข้บัขี	่การ
ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร	
พฤตกิรรมการขบัขีท่ีไ่ม่ปลอดภยั2	สภาพแวดล้อมในการ
ขบัขี	่ พฤตกิรรมในการขบัขี	่ ความรูเ้กีย่วกบัการจราจร	
และทศันคตต่ิอการอบุตัเิหตทุางถนน3	 รวมถงึประเภท
ยานพาหนะ	พฤตกิรรมเสีย่งและลกัษณะถนน4	มคีวาม
สมัพนัธ์กบัการเกดิอบุตัเิหต	ุโดยเฉพาะปัจจยัด้านผูข้บัขี่	
ยานพาหนะ	ถนน	และสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัหลกัทีท่�าให้
เกดิอุบตัเิหต	ุส่วนการป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนตามกรอบ
แนวทางทศวรรษความปลอดภยัทางถนน	 (A	 Frame-
work	 for	 the	 Decade	 of	 Action)	 ขององค์การ
สหประชาชาต	ิ สรุปสาระส�าคญัประกอบด้วย	 ด้านการ

สร้างความสามารถในการบรหิารจัดการความปลอดภยั
ทางถนน	(Road	Safety	Management)	ด้านถนนและ
การสญัจรอย่างปลอดภยั	(Safer	Roads	and	Mobility)	
ด้านยานพาหนะทีป่ลอดภยั	(Safer	Vehicles)	และด้าน
ผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	(Safer	Road	Users)	มงีาน
วจิยัท่ีพบว่า	การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัการ
จราจรทางบกนัน้เป็นปัญหาหลกัของหน่วยงานท้ังส่วน
กลางและท้องถิน่5	 	 	 โดยมกีารสร้างความร่วมมอืแบบมี
ส่วนร่วมของชมุชนเพือ่การจดัการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ
และปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ6	 ด้วยการให้ความรู	้
ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ	สร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่งความ
ปลอดภัยทางถนน	 การสร้างความสัมพันธ์ของภาคี 
เครอืข่าย	ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั7 
ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุและ 
การประเมนิเพือ่สะท้อนผลการด�าเนนิการ8 
	 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องถึงปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการป้องกัน
อบุตัเิหตทุางถนน	จงึได้น�าเสนอกรอบแนวคดิการวจิยั	
ดังแสดงในภาพที่	1

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	
แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 สร้างข้ึนจากการ
ศึกษาปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อการป้องกนัอบุตัเิหตุ

ทางถนนและแนวทางในการป้องกนัอบัุตเิหตทุางถนน
ตามกรอบแนวทางส�าหรับทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน	แบ่งออกเป็น	3	ตอน
	 ตอนท่ี	 1	 ข้อมูลท่ัวไปผู ้ตอบแบบสอบถาม	
ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ราย
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ได้	 ต�าบลที่พักอาศัย	 ใบอนุญาตขับรถ	 ยานพานะ	 
ภูมิหลังการเกิดอุบัติเหต	ุ และระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นค�าถาม
ปลายปิด	 (Close-ended	 Form)	 แบบตรวจสอบ
รายการ	(Check	List)	จ�านวน	14	ข้อ
	 	 ตอนที่	 2	แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจยั
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	
ประกอบด้วย	ด้านผู้ขับขี่	 (Driver)	ด้านยานพาหนะ	
(Vehicle)	ด้านถนน	(Road)	และด้านสิง่แวดล้อมรอบ
ข้าง	 (Environment)	 ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค�าถามปลายปิด	 (Close-ended	 Form)	 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 7	 ระดับ	
จ�านวน	74	ข้อ
	 	 ตอนที	่3	แบบสอบถามความคดิเหน็แนวทาง 
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ประกอบด้วย	ด้านการ
สร ้างความสามารถในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน	 (Road	 Safety	Management)	
ด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภัย	(Safer	Roads	
and	Mobility)	ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย	 (Safer	
Vehicles)	 และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย	
(Safer	 Road	 Users)	 ลักษณะแบบสอบถามเป็น
ค�าถามปลายปิด	 (Close-ended	 Form)	 แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 7	 ระดับ	
จ�านวน	26	ข้อ
 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
	 ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา	(Content	valid-
ity)	ของแบบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	10	ท่าน	
โดยพจิารณาค่าดชันคีวามตรงเชิงเนือ้หารายข้อ	(I-CVI)	
มค่ีาอยูร่ะหว่าง	0.6-1.00	 ค่าดัชนีความตรงเชงิเน้ือหา
ทัง้ฉบับ	(S-CVI/Ave)	เท่ากับ	0.94	และตรวจสอบค่า
ความเทีย่ง	(Reliability)	กบัผูท้ีอ่าศยัอยูน่อกเขตอ�าเภอ
สว่างอารมณ์	 จงัหวดัอทุยัธาน	ี จ�านวน	 30	 คน	 โดย
พจิารณา	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r

xy
)	มค่ีาอยูร่ะหว่าง	

0.29-0.91	 และค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาอยู่
ระหว่าง	0.90-0.97

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนธนัวาคม	
พ.ศ.2563-มกราคม	พ.ศ.2564	โดยแจกแบบสอบถาม
ให้แก่กลุม่ตวัอย่างใน	5	ต�าบลของอ�าเภอสว่างอารมณ์	
จังหวัดอุทัยธานี	 จ�านวน	 500	 ฉบับ	 และได้รับ
แบบสอบถามคืน	จ�านวน	500	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	
100	เพื่อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง
	 งานวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมและ
รับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์	
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	 ตามเอกสาร
โครงการเลขที1่3-2563	กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัได้รบั
การชีแ้จงรายละเอยีดวตัถปุระสงค์	ประโยชน์	โดยไม่มี
ผลกระทบใด	ๆ 	รวมถึงสามารถถอนตัวจากการเป็นก
ลุม่ตวัอย่างได้ตลอดเวลา	โดยสามารถแจ้งกบัผูว้จัิยได้
ทันที	 ในขณะที่ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะถูก
เกบ็ไว้เป็นความลับ	โดยไม่มกีารเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั
และรายละเอียดทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง	 ส�าหรับ
การน�าเสนอข้อมูลของกลุม่ตวัอย่างจะน�าเสนอข้อมลู
ในภาพรวมและ/หรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้	มีขั้นตอนดังนี้
	 1.	 ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง	 โดยค�านวณค่าร้อยละ	 (Percentage)	 รวม
ถงึค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรสงัเกตได้	โดยค�านวณหา
ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	 (C.V.)	 ค่าความเบ	้ 
(Skewness)	 และค่าความโด่ง	 (Kurtosis)	 ด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป	IBM	SPSS	Statistics
	 2.	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สาเหตุกับตัวแปรตาม	 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson	Product-Moment	
Correlation	 Coefficient)	 ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	
IBM	SPSS	Statistics
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	 3.	 การวิเคราะห์โมเดลเชงิสาเหตดุ้วยโมเดลมมิคิ	
โดยใช้เมทริกซ์สหสัมพนัธ์	 (Correlation	Matrix)	และ
ประมาณค่าพารามเิตอร์ด้วยวธิคีวามน่าจะเป็นสงูสดุ	
(Maximum	Likelihood:	ML)	 ก�าหนดการวิเคราะห์
ข้อมลู	5	ขัน้ตอน	คอื	1)	การก�าหนดข้อมลูเฉพาะของ
โมเดล	2)	การระบคุ่าความเป็นไปได้ของโมเดล	3)	การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล	4)	การตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล	และ	5)	การปรบัโมเดล	แล้วด�าเนนิ
การวเิคราะห์ความสมัพันธ์เชงิสาเหตขุองตวัแปรทีส่่งผล
ต่อการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน	 ด้วยการวเิคราะห์เส้น
ทางอทิธิพลทางตรง	และตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลเชงิสาเหตตุามสมมตฐิานกับข้อมูลเชิงประจักษ์กบั
ค่าสถติสิ�าคญัทีใ่ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของ
โมเดล	(Goodness	of	Fit)	ด้วยโปรแกรม	IBM	Amos	
โดยมเีกณฑ์การพิจารณา	ดงันี	้ค่าดชันคีวามสอ้คล้องของ
โมเดล	ได้้แก่	ค่า	Relative	χ²	ต้องมีค่าน้อยกว่า	2	หรอื
ค่า	p-value	มากกว่า	0.05	และค่าดชันคีวามสอดคล้อง
อืน่	ๆ 	ได้้แก่	ดชันีวัดระดับความกลมกลนื	(GFI)	ดัชนรีะดับ
ความกลมกลืนปรับแก้	 (AGFI)	 ดัชนีความสอดคล้อง
บรรทัดฐาน	 (NFI)	ดชันวีดัระดบัความสอดคล้องเปรยีบ
เทยีบ	(CFI)	ต้องมค่ีามากกว่า	0.95	และค่ารากของค่าเฉลีย่
กาลงัสองของความคลาดเคลือ่นโดยประมาณ	(RMSEA)	
ดชันีรากของค่าเฉล่ียก�าลงัลงัสองของส่วนเหลอื	 (RMR)	
และค่ารากของค่าเฉลีย่ก�าลงัลงัสองของส่วนเหลอืในรปู
คะแนนมาตรฐาน	(SRMR)	ต้องมค่ีาน้อยกว่า	0.059,10

ผลกำรวิจัย
	 1.	ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอย่าง
	 	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	500	
คน	 ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	
(ร้อยละ	77.20)	มีช่วงอายะระหว่าง	38-48	ปี	(ร้อย
ละ	 35.80)	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที	่
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
ประสบอบุตัเิหต	ุ1-5	ครัง้	(ร้อยละ	64.40)	โดยมคีวาม

รุนแรงของอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย	 (ร้อยละ	
55.00)		
	 2.	ผลการวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย
	 	 2.1	ตวัแปรทีส่่งผลต่อการป้องกนัอบัุตเิหตทุาง
ถนน	ประกอบด้วย	ตวัแปรสงัเกตได้	4	ตวัแปร	ได้แก่	ด้าน
ผูขั้บข่ี	ด้านยานพาหนะ	ด้านถนน	และด้านสิง่แวดล้อม
รอบข้าง	 พบว่า	 4	 ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากอยู่
ระหว่าง	 5.45-5.70	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง	 1.30-1.50	 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่
ระหว่าง	 22.99-27.45	 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตได้ทัง้	 4	
ตวัแปรมลีกัษณะการแจกแจงใกล้เคยีงกับโค้งปกต	ิ เมือ่
พจิารณาค่าความเบ้และค่าความโด่ง	พบว่า	มค่ีาก�าลงั
สองของความเบ้อยูร่ะหว่าง	1.73-3.33	และค่าก�าลงัสอง
ของความโด่งอยูร่ะหว่าง	2.43-12.35	แม้ค่าความโด่งจะ
มค่ีามากกว่า	 6.00	แต่การแจกแจงของข้อมลูนัน้ไม่โด่ง
จนผดิปกติ	 	อกีท้ังขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ีมมีากกว่า	200	
นัน้ก็ไม่ได้เคร่งเครยีดกับปัญหาเรือ่งการแจกแจงแบบโค้ง
ปกต	ิ(Normality	Distribution)9	ดงันัน้	จึงสามารถน�า
ตวัแปรมาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้	
	 	 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
สมัประสทิธิก์ารกระจายอยูร่ะหว่าง	17.78-19.31	ค่า
ก�าลังสองของความเบ้อยู่ระหว่าง	0.74-1.16	และค่า
ก�าลังสองของความโด่งอยู่ระหว่าง	0.61-3.07	แสดง
ว่าตวัแปรสงัเกตได้ท้ัง	5	ตวัแปรมีลกัษณะการแจกแจง
ใกล้เคยีงกบัโค้งปกติ8	และสามารถน�าตวัแปรมาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้
	 3.	 วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สาเหตกุบัตวัแปรตามด้วยสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพียร์สัน	 พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง	 9	 ตัวแปรอยู่ในช่วง	 0.16-0.93	 และ
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ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	0.05
	 ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการป้องกันอบุตัเิหตทุางถนนทัง้	4	
ตัวแปร	อยู่ในช่วง	0.87-0.93	แสดงว่าตัวแปรสังเกต
ได้นี้มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและเหมาะสมที่จะ
น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้	 ส่วนความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ของการป้องกนัอบุตัเิหตทุาง

ถนนท้ัง	4	ตวัแปร	อยูใ่นช่วง	0.80-0.88	แสดงว่าตวัแปร
สงัเกตได้นีก้ม็คีวามสมัพันธ์และเหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมลูได้เช่นกัน
	 4.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของ
ประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	จงัหวดัอทุยัธาน:ี	
การวิเคราะห์	MIMIC	model	ดงัแสดงในแผนภาพท่ี	2

ภำพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	 จังหวัด
อุทัยธานี:	การวิเคราะห์	MIMIC	model

	 ภาพที	่ 2	แสดงให้เหน็ถึงผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชงิสาเหตุตามสมมติฐานทีพั่ฒนา
ขึน้	ปรากฏว่า	โมเดลตามสมมตฐิานมคีวามสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชงิประจกัษ์	 โดยทีก่ารป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนน
วัดจากตัวแปรสังเกตได้	 ได้แก่	 ด้านการสร้างความ
สามารถในการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน	
ด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภัย	ด้านยานพาหนะ
ทีป่ลอดภยั	และด้านผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	และ
พจิารณาได้จากค่าสถติทิีใ่ช้ตรวจสอบความกลมกลนืของ
โมเดล	ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดทกุเกณฑ์	คอื	ค่า	Relative	
χ²	เท่ากับ	1.26	ค่า	p-value	เท่ากบั	0.24	ค่าดชันวีดั
ระดบัความกลมกลนื	(GFI)	เท่ากบั	0.99	ค่าดชันรีะดบั
ความกลมกลนืปรบัแก้	(AGFI)	เท่ากับ	0.97	ค่าดชันคีวาม
สอดคล้องบรรทัดฐาน	 (NFI)	 เท่ากบั	 1.00	 ค่าดัชนวีดั

ระดบัความสอดคล้องเปรยีบเทียบ	 (CFI)	 เท่ากับ	1.00	
ค่ารากของค่าเฉลีย่กาลงัสองของความคลาดเคลือ่นโดย
ประมาณ	(RMSEA)	เท่ากับ	0.02	และค่าดชันรีากของ
ค่าเฉลีย่ก�าลงัลงัสองของส่วนเหลอื	(RMR)	เท่ากับ	0.01	
โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และมีค่า
สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์	 (R2)	 ของตวัแปรการป้องกนั
อบัุตเิหตทุางถนนอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู	 เท่ากับ	0.58	
แสดงให้เหน็ว่าตวัแปรด้านผูขั้บข่ี	ด้านยานพาหนะ	ด้าน
ถนน	 และด้านส่ิงแวดล้อมรอบข้าง	 สามารถร่วมกัน
อธบิายความแปรปรวนในการป้องกันอบัุตเิหตทุางถนน
ได้ถึงร้อยละ	58
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ตำรำงที่ 1	 การวิเคราะห์โมเดลค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน

ตัวแปร λi SE t

ตัวแปรเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อกำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน

	 ด้านผู้ขับขี่ 0.24 0.08 4.32*

	 ด้านยานพาหนะ 0.40 0.09 2.98**

	 ด้านถนน 0.32 0.11 1.99*

	 ด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 0.17 0.05 3.02*

ตัวแปรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

	 ด้านการสร้างความสามารถในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 0.88 		- 		-

	 ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 0.92 0.03 35.70**

	 ด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย 0.93 0.03 31.38**

	 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 0.93 0.03 34.33**

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์	(R2) 0.58
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

	 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล	
MIMIC	ที่พัฒนาขึ้น	พบว่า	ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด	 คือ	 ตัวแปรด้าน
ยานพาหนะ	รองลงมา	คือ	ด้านถนน	ด้านผู้ขับขี่	และ
ด้านส่ิงแวดล้อมรอบข้าง	โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากับ	 0.40,	 0.32,	 0.24	 และ	 0.17	 ตามล�าดับ	
ส�าหรับการอธิบายเส้นทางอทิธิพลของตัวแปรทีส่่งผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	พิจารณาตามล�าดับ	
ดังนี้
	 4.1	 ด้านยานพาหนะส่งผลทางบวกต่อการ
ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอ
สว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	เท่ากับ	0.40	แสดงว่า
ยานพาหนะเป็นสาเหตุโดยตรงเชงิบวกต่อการป้องกนั
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01

	 4.2	 ด้านถนนส่งผลทางบวกต่อการป้องกัน
อุบัติ เหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอ
สว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	เท่ากับ	0.32	แสดงว่า
ถนนเป็นสาเหตุโดยตรงเชิงบวกต่อการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05
	 4.3	 ด้านผู้ขับขี่ส่งผลทางบวกต่อการป้องกัน
อุบัติ เหตุทางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอ
สว่างอารมณ์	จังหวัดอุทัยธานี	เท่ากับ	0.24	แสดงว่า
ผู ้ขับข่ีเป็นสาเหตุโดยตรงเชิงบวกต่อการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05
	 4.4	ด้านสิ่งแวดล้อมรอบต่อข้างส่งผลทางบวก
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในเขต
อ�าเภอสว่างอารมณ์	 จังหวัดอุทัยธานี	 เท่ากับ	 0.17	
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แสดงว่าส่ิงแวดล้อมรอบข้างเป็นสาเหตุโดยตรงเชิง
บวกต่อการป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 ในขณะท่ีแนวทางการป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน
ที่มีความส�าคัญเป็นล�าดับต้น	 คือ	 ด้านยานพาหนะที่
ปลอดภยั	และด้านผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	รองลง
มาคอื	ด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภยั	และด้าน
การสร้างความสามารถในการบริหารจัดการความ
ปลอดภยัทางถนน		โดยพจิารณาจากค่าอทิธพิล	ซึง่มค่ีา
เท่ากับ	0.93,	0.93,	0.92	และ	0.88	ตามล�าดบั

อภิปรำยผล
	 ผลการวจิยัปัจจยัทีส่่งผลต่อการป้องกนัอบุตัเิหตุ
ทางถนนของประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ	์
จังหวัดอุทัยธานี:	 การวิเคราะห์	 MIMIC	 model	
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้โดยโมเดล
เชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อการป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนของ
ประชาชนในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	จงัหวดัอทุยัธาน	ี
ทีพั่ฒนาขึน้	ประกอบด้วย	ตัวแปรเชงิสาเหตุ	4	ตัวแปร	
ได้แก่	ด้านผู้ขบัขี	่ด้านยานพาหนะ	ด้านถนน	และด้าน
สิง่แวดล้อมรอบข้าง	กบัตวัแปรแฝงการป้องกนัอบุตัเิหตุ
ทางถนน	ประกอบด้วย	4	ตวัแปร	ได้แก่	ด้านการสร้าง
ความสามารถในการบรหิารจัดการความปลอดภยัทาง
ถนน	 ด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภยั	 ด้านยาน
พาหนะทีป่ลอดภยั	และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	
และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี	
	 ทัง้น้ีสามารถอภิปรายผลการวจัิย	ได้ดังนี	้ผูขั้บข่ี	
(Driver)	ยานพาหนะ	(Vehicle)	ถนน	(Road)	และสิง่
แวดล้อมรอบข้าง	 (Environment)	มอีทิธพิลทางตรง
เชงิบวกต่อการป้องกันอบุติัเหตุทางถนน	หรือกล่าวอกี
นยัหนึง่ได้ว่าปัจจัยทัง้	 4	 น้ีเป็นปัจจัยเชงิสาเหตุทีส่่งผล
ต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนส่งผลในการป้องกัน
อบุตัเิหตทุางถนนขึน้อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิที	่ 0.05	
โดยมีแนวทางการป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนตามกรอบ
แนวทางทศวรรษความปลอดภยัทางถนน	(A	Frame-
work	for	the	Decade	of	Action)	คือ	ด้านการสร้าง

ความสามารถในการบรหิารจดัการความปลอดภยัทาง
ถนน	(Road	safety	management)	ด้านถนนและการ
สญัจรอย่างปลอดภยั	 (Safer	 roads	 and	mobility)	
ด้านยานพาหนะทีป่ลอดภยั	(Safer	vehicles)	และด้าน
ผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั	(Safer	road	users)	 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวจิยัของรตัวลัย์	ศริเิลีย้ง2	 ท่ีได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตจุราจรของผู้
ขับข่ีรถจกัรยานยนต์ในจังหวดัเลย	งานวจัิยของบุญยนื	
ศรสีว่าง4	ท่ีพบว่าประเภทยานพาหนะ	พฤตกิรรมเส่ียง	
และลกัษณะถนนส่งผลให้เกดิอบุตัเิหตทุางถนน	และ
งานวิจัยของภาวิณี	 เอี่ยมตระกูลและสรารัตน์	 ฉาย
พงษ์12	รวมถงึสรศกัด์ิ	ตนัทอง	และกาญจนา	นาถะพนิธุ3 
ท่ีพบว่าพฤตกิรรมเสีย่งเป็นปัจจยัก่อให้เกิดอบัุตเิหต	ุอกี
ท้ังงานวจิยัของมนสัชนก	แก้วโท	และคณะ13	ยงัพบว่า
พฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจรและการดดัแปลง
สภาพรถส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นล�าดับต้น	
ตลอดจนงานวจัิยของพทัธนนัท์	ศรคีรรธรกัษ์,	วณีา	อศิร
างกูร	ณ	อยธุยา	และอาทิตย์	ฉตัรชัยพลรตัน์6	ท่ีได้สรปุ	
6	 ปัจจัยในการเกิดอบัุตเิหต	ุคอื	 ปัจจัยด้านคน	 ปัจจัย
ด้านสภาพรถ	 ปัจจยัด้านถนน	 ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม	
ปัจจยัด้านกฎหมาย	และปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม	
เช่นเดยีวกบับญุยนื	ศรสีว่าง4	ได้กล่าวว่าพฤตกิรรมเสีย่ง	
และลกัษณะถนนมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความรุนแรง
ของการบาดเจ็บจาการเกดิอบุติัเหตุอย่างมนียัส�าคญั	ใน
ขณะที	่ภาวณิ	ีเอีย่มตระกลู	และสรารตัน์	ฉายพงษ์12	ได้
กล่าวถงึแนวทางการป้องกนัอบุตัเิหตทุีไ่ด้จากผลการ
ศึกษาว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางจะ
เป็นการเพิม่ความปลอดภยัในการรบัรูส้ถานการณ์ด้าน
ความปลอดภยัทางถนน	ซ่ึงสอดคล้องกับ	1	ใน	5	เสา
หลักตามแผนปฏบิัตกิารทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนขององค์การสหประชาชาตโิดยองค์การอนามยั
โลกในการสร้างวนิยัจราจรให้กับผูใ้ช้รถใช้ถนน
	 ส�าหรบัแนวทางการป้องกันอบัุตเิหตยุงัสอดคล้อง
กับงานวจัิยของรชัสถิต	สจุรติ,	ชมพนูทุ	โมราชาต	ิและ
สรุย์ี	ธรรมกิบวร7	และสหพฒัน์	หอมจันทร์,	ศภุกร	ปุญญ
ฤทธิ	์และสรรค์ชัย	โพธสิวุรรณ5	ท่ีได้เสนอแนวทางการ
ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนต้องเกิดจากความต้องการและ



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน
ในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี: การวิเคราะห์ MIMIC model
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การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�าคัญ	 รวมถึงงานวิจัย
ของอารุณรัตศ์	อรุณนมุาศ	และวสิทิธิ	์มารนิทร์14	และ
ถนอมศกัดิ	์บญุสู่	อรรณพ	สนธไิชย	และปณติา	ครอง
ยุทธ8	 ได้กล่าวว่า	 ควรด�าเนินการเชื่อมโยงกลไกการ
จดัการระหว่างหน่วยงาน	และขยายภาคเีครอืข่ายแบบ
มส่ีวนร่วมมอื	 สร้าง	 และส่งเสริมสนับสนุนการท�างาน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและก�าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	 และงานวิจัย
ของกาญจนา	เลศิวฒุ,ิ	วนัเพญ็	โพธยิอด	และชยัธรณ์	อุน่
บ้าน15	ได้ศกึษาและพฒันารปูแบบการป้องกนัอบุตัเิหตุ
จราจรด้วยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อบัุตเิหตแุละเสยีชวิีต	เพือ่น�าไปวางแผน	ระบมุาตรการ
การป้องกนัอบุตัเิหตใุห้เหมาะสมกบับริบท	และพฒันา
รปูแบบโดยด�าเนนิการแบบมส่ีวนร่วมเป็นทมีเครือข่าย
ทัง้ภาครฐั	เอกชน	และภาคประชาชน	ตัง้แต่การวางแผน	
ปฏบิตั	ิ และประเมนิผลการสะท้อนข้อมลูกลบั	 รวมถงึ
งานวิจยัของชลิต	บญุเทศ	และปภาวด	ีมนตรวีตั16	ทีพ่บ
ว่า	 ต้องให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ลดอบุตัเิหตอุย่าง
จรงิจงั	ตลอดจนงานวจิยัของศศกิานต์	ธนธรีะกลุ17	ทีไ่ด้
สรุปผลการด�าเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตุ
ทางถนน	พบว่าควรมกีารจดัการข้อมลู	เฝ้าระวงั	และจดั
ท�าสถานการณ์ปัญหา	 ก�าหนดมาตรการชมุชน	 ชีเ้ป้า
จดัการจดุเสีย่ง	และการรณรงคให้ความรู	้ตลอดจนการ
ก�าหนดมาตรการองค์กรขององค์กรเกีย่วข้อง	อกีทัง้ยงัได้
เสนอแนวทางการป้องกนัอบุตัเิหตุทางถนนเพิม่เตมิด้วย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรปุปัญหา	และขยายผลให้
เกดิการขบัเคลือ่นความปลอดภยัของชมุชน17 
	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวทางการป้องกัน
อบุตัเิหตทุัง้	 5	 ด้านน้ันต่างมคีวามส�าคัญในการด�าเนิน
งานเพือ่ป้องกนัการเกดิอบุติัเหตุ	หากแต่ควรพิจารณา
และให้ความส�าคญักบัด้านผูใ้ช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั
และด้านถนนและการสญัจรอย่างปลอดภยักบัด้านยาน
พาหนะทีป่ลอดภยัก่อน	เน่ืองจากมคีวามส�าคัญมาเป็น
ล�าดบัต้น	 อีกทัง้ยังสอดคล้องกบัปัจจัยด้านผูข้บัขีแ่ละ
ด้านยานพาหนะทีเ่ป็นสาเหตหุลกัของการเกดิอบุตัเิหตุ
โดยตรง	ด้วยการบริหารจดัการความปลอดภยัทางถนน
ทีส่อดคล้องกบับริบทของพ้ืนทีผ่่านการบรูณาการและ

การสร้างภาคเีครอืข่ายแบบมส่ีวนร่วมระหว่างภาครฐั	
ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ได้ว่าสาเหตหุลกัของ
การเกดิอบัุตเิหตนุัน้เกดิจากยานพาหนะ	ถนน	ผูขั้บข่ี	
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามล�าดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวทางการป้องกนัอบุติัเหตใุนด้านผูใ้ช้รถใช้ถนน	และ
ด้านยานพาหนะทีม่คีวามส�าคญัมากท่ีสดุในล�าดบัต้น	ดงั
นั้นผลการวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องได้
พจิารณาความส�าคญัของปัญหา	 เพือ่น�าไปก�าหนดเป็น
นโยบาย	 แนวทางและแผนงานในการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนให้เป็นรปูธรมและเกดิผลทีช่ดัเจนได้	
อาทิเช่น	 ก�าหนดแนวทางในการเสริมความรู้	 ความ
ตระหนกัส�าหรบัผู้ขบัขี	่ความส�าคญัของคณุลกัษณะยาน
พาหนะ	ความสมบูรณ์หรอืสญัลกัษณ์เก่ียวกับการจราจร
ของถนนและสิง่แวดล้อมทีจ่ะท�าให้เกดิอบัุติเหตขุณะ
สญัจร	เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
	 	 1.	 ผลการวิจยันีศ้กึษาเฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ี
อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอสว่างอารมณ์	 จังหวัดอุทัยธานี
เท่านัน้	 จงึควรมกีารขยายการศกึษาไปยงักลุม่ตวัอย่าง
อืน่	เพือ่ให้ครอบคลมุในพืน้ท่ีจังหวดัอทัุยธานี	
	 	 2.	 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลอาจต้องมี
การศกึษาและน�าเสนอเชงิเปรยีบเทยีบกบัตวัแปรต่าง	
ๆ	 เช่น	 ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์	 เพื่อให้
เข้าในใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	
	 	 3.	 อาจศกึษาตวัแปรหรอืปัจจัยในประเดน็
อื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อโมเดลมิมิคพัฒนาและขยาย
แนวคิดของโมเดลมิมิคท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



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