
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

230 

HE004 
การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research - PAR)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนและหลังด าเนินกิจกรรม  (2) ศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์  (3) ศึกษาปัจจัย การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ (4) พัฒนาแนวทาง  
การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน 288 คน 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์การพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน และกระบวนการประชุมปฏิบัติการเชิง
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิค AIC ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2560 – กันยายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการด าเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มากกว่าก่อนการด าเนินกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) 2) สภาพการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2557–2559 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนถึง 108 ราย เสียชีวิต 8 ราย พิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ เกิดจาก
รถจักรยานยนต์ 3) การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถแยกประเด็นได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านคน, ปัจจัยด้านสภาพรถ, ปัจจัยด้านถนน, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยด้านกฎหมายและปัจจัยด้านสังคม 
________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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และวัฒนธรรม  4) ได้แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดการ
แก้ไขปัญหาจากสาเหตุ ปัจจัย ในรูปแบบแผนงานโครงการ 8 โครงการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในชุมชนเพ่ือ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม สามารถลดปัจจัยเสี่ยง และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาแนวทาง, อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์, แบบมีส่วนร่วมในชุมชน 
 
Abstract 
 This research is a participatory action research aimed to 1) Give information about 
knowledge, attitude, driving behavior, motorcycle risk of motorcycle accidents before and 
after activities. 2)  Study the motorcycle accident situation. 3)  Study the factors that 
contributes to Motorcycle accident. 4) Develop guidelines Prevention of Motorcycle Accident 
Attorneys in Ban Kho Sub-district, Non Sang District, Nong Bua Lamphu Province. The sample 
that were included on the risk of motorcycle accident was 288 persons and 60 stakeholders. 
The research tools includes an interview with the developing guidelines for accident 
prevention in motorcycle participation in community and the creative process of the 
workshop AIC. Period of operation is from April 2 0 1 7  - September 2 0 1 7 . This research is 
quantitative and qualitative data analysis with descriptive statistics and content analysis.  
 The result of this research were as follows: 1) knowledge, attitude, driving behavior, 
motorcycle risk of motorcycle accidents after the activity, the average score, knowledge, 
attitudes and driving behavior of motorcyclists at risk of motorcycle accident. Motorcycle 
More than before the activity was significant (p-value <0.001). 2) Conditions during 2014 – 
2016 there were 108 people injured in road accidents, 8 deaths, 2 mobility disabilities. Which 
is caused by motorcycles. 3)  Accident from motorcyclists can distinguish 6  factors that 
includes Human factor, Car factor, Road factor, Environmental factors, Legal factors, Social 
and Cultural factors. 4)  The prevention of motor vehicle accidents is a problem solving 
process in the form of 8 projects include community guidelines to reduce accidents caused 
by motorcyclists. The development of a participatory motorcycle accident prevention 
approach. Can reduce risk factors and the number of deaths from motorcycle accidents. 
 
Keywords: Development, Motorcycle Accident, Community Participation 
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บทน า 
 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนน  เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิต
ทั่วโลก  และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้มี
อายุระหว่าง 15-29 ปี  อีกทั้งอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนน  ยังเป็นภาระหนักทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและครอบครัว จากการประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (WHO,2015)  หนึ่งในเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals หรือ SDGs) คือ ลดอัตราการเสียชีวิตและ
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน  ให้ได้
ครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นความก้าวหน้า
ครั้งส าคัญ  ต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน  
ประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็น
อันดับ 1 ของประเทศในอาเชี่ยน  และเป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากประเทศลิ เบีย  ด้วยอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 36.2  ต่อแสน
ประชากร  เกี่ยวเนื่องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
ร้อยละ 29.39 (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน) ซึ่งรัฐบาลได้
ตระหนั กถึ งความส าคั ญ ของปั ญ หาดั งกล่ าว  
จึ งประกาศให้ ปี  พ .ศ . 2554 – พ .ศ. 2563  เป็ น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  
ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก  เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากว่า 10 คน ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน  ภายในปี  พ.ศ. 2563  ทั้งนี้รัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุในการจราจร  ด้วยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน  การ
รายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และขอให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ร่วมกันด าเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่าง

จริงจัง  ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  เพ่ือสร้างประเทศไทยให้
เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand  ตามนโยบายของ
รัฐบาล  โดยในหนึ่งกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้น  คือ  กลยุทธ์
การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของ
องค์การอนามัยโลก  ที่ประสบความส าเร็จที่ได้รับ
การพิสูจน์มาแล้ว  รูปแบบการร่วมกันหลายภาค
ส่วนเป็นสหสาขาในการแก้ไขปัญหา  กระบวนการ
แก้ไขปัญหาที่ส าเร็จ  หลักการส่วนใหญ่จะสอดคล้อง
กับหลักการขององค์การอนามัยโลกที่สรุปไว้  (WHO 
Collaborating Center on Community Safety 
Promotion, Karolinska Institute, Sweden) ซึ่ ง
ประยุกต์เป็นกระบวนการแบบไทยว่า “ 5 ส ” 
(ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ และคณะ, 2559) ได้ดังนี้  1. 
ส สารสนเทศ (Information), 2. ส สุดเสี่ยง (Priority), 
3. ส สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary), 4. ส สุดคุ้ม 
(Cost effective) และ 5. ส ส่วนร่วม (Community 
participation)  จังหวัดหนองบัวล าภู  จากรายงาน
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงเดือนธันวาคม พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน
ผู้บาดเจ็บ 1,060 ราย เสียชีวิต 59 ราย และเสียชีวิต
จ าก รถจั ก รย าน ยน ต์  46 ราย  ปี  พ .ศ . 2558  
มีจ านวนผู้บาดเจ็บ 1,083 ราย เสียชีวิต 57 ราย 
แ ล ะ เสี ย ชี วิ ต จ าก รถ จั ก ร ย าน ย น ต์  44 ร าย  
ปี  พ .ศ . 2559 มี จ านวนผู้ บ าด เจ็ บ  1,202 ราย 
เสียชีวิต 73 ราย และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 
61 ราย  (ศู น ย์ ข้ อมู ล อุบั ติ เห ตุ เ พ่ื อ เส ริมส ร้ า ง
วัฒ น ธรรม ค วาม ป ล อด ภั ยท า งถ น น , 2560)   
ในขณะเดียวกันต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภู   ในช่วงปี  พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  
พบว่า  มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 
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108 ราย  เสียชีวิต 8 ราย  พิการทางการเคลื่อนไหว 
2 ราย  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ เกิดจากรถจักรยานยนต์
ทั้งสิ้น  รวมทั้งการสัญจรของประชาชนทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ในแต่ละวันจ านวนมาก  ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนบ่อยครั้งบนถนนสายหลักเส้นทางหลวง
หมาย เลข  2146 (หนองบั วล าภู  – ขอนแก่น )  
รวมทั้งทางเข้าหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก
และถนนในชุมชน  การเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละ
ครั้งท าให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียมากมาย  
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  สุขภาพกาย  สุขภาพใจ  
ครอบครัว สังคม วิถีการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดกับวัยท างานที่ เป็นก าลังหลักส าคัญของ
ครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจใน
ครอบครัว ขาดรายได้จากการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต  
และปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมา ตลอดจนการเกิดภาวะ
พ่ึงพิงทางสังคมต่อไป  การด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนในชุมชนต าบลบ้านค้อ  
ที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโนนสัง  
จั งหวัดหนองบั วล าภู   ได้ ด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  อย่างไรก็
ตามอุบัติ เหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง   
ซึ่งการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา 
พบว่า  ประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  และถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือ จากองค์กรภาคีทุกภาคส่วนให้
เข้ามามีบทบาทในการดูแลปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ที่เป็นอยู่  การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  
แต่ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน  
โดยเฉพาะบทบาทของชุมชน จะเป็นพลังที่สามารถ
ขับเคลื่อนให้ เกิดความปลอดภัยทางถนน ทั้ งนี้

เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน  มีสาเหตุปัจจัยหลาย
อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสภาพยานพาหนะ  สภาพ
ถนน  สภาพแวดล้อม  สมรรถนะและพฤติกรรมของ
ผู้ขับขี่   โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
ควรค านึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของ
พ้ืนที่  จึงจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงที่เกิด
จากอุบัติเหตุทางถนนได้ 
 ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา  การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์  เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนในการสร้างแนวทางป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์   เพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  องค์กรและภาคี
ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  ในการหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชน  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในชุมชนต าบลบ้านค้อ  อ าเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนและหลังด าเนิน
กิจกรรม 
 2.2 เพ่ื อศึ กษ าสถานการณ์  การ เกิ ด
อุบัติ เหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชน 
ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัย การเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชน ต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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 2.4 เพ่ื อพัฒ นาแนวทาง การป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ แบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภู 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้
หลัก กลยุทธ์การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประยุกต์เป็น
กระบวนการแบบไทยว่า “ 5 ส ” (ปัญณ์ จันทร์
พาณิชย์ และคณะ, 2559) ได้ดังนี้  1. ส สารสนเทศ 
(Information),  2. ส สุดเสี่ยง (Priority), 3. ส สห
สาขาวิช าชีพ  (Multidisciplinary), 4. ส  สุ ดคุ้ ม 
(Cost effective) และ 5. ส ส่วนร่วม (Community 
participation) และแนวคิดการมีส่วนร่วม  สามารถ
จ าแนก ออกได้เป็นมิติต่าง ๆ  ประกอบด้วย 1. ร่วม
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ร่วมวางแผน 3. ร่วม
ด าเนินการ 4. ร่วมรับผลประโยชน์ 5. การมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล 
 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  พัทธนันท์  คงทอง (2556) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์กับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาชุมชน ต าบลท่า
มิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่ต าบลท่ามิห
ร า มี 3 ปัจจัย คือ คน รถ และสิ่งแวดล้อม โดย
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ คนไม่เคารพกฎหมายจราจร 
  สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากร
และศักยภาพในพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา

พบว่า จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงที่
ได้รับการแก้ไขลดลง จ านวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 
37.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ดัชนีการเสียชีวิต
ลดลงจาก 0.0133 เป็น 0.0087 (ปี 2550 และ 2554 
ตามล าดับ) มีภาคีเครือข่ายจาก 8 เป็น 10 หน่วยงาน 
การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน คือ 
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2. การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการจากหลายหน่วยงาน
ที่มี เอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปใช้
วางแผนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมให้กับ
พ้ืนที่ 3. การติดตาม/ประสานงานอย่างต่อเนื่องที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืน รูปแบบนี้สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลงได้ 
  ธี รยุท ธ์  ลี โคตร และคณ ะ (2558)  
ได้ศึกษาบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาการเกิด อุบั ติ เหตุทางถนน กรณี ศึกษา  
บ้านแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชน  ทั้งหมด 7 ด้าน คือ บทบาทด้านหน้าที่ของ
ชุมชน การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้
ความรู้ การแจ้งข่าว การแก้ไข การประสานงาน 
และการสร้างเครือข่าย แนวทางในการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ ห าก าร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ ท างถ น น โด ย
กระบวนการประชาสังคม ควรมีการจัดตั้งกลุ่ม 
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน มีการส ารวจจุดเสี่ยงใน
ชุมชน หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง
โดยมีจุดเสี่ยง 9 จุดส าคัญ โดยให้มีแผนการป้องกัน
และแก้ไข 
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  Sultan, Ngadiman, Kadir, Roslan 
and Moeinaddini (2014) ได้ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจัยการอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในประเทศ
ม า เล เซี ย  พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ ห า

รถจักรยานยนต์ในประเทศมาเลเซียมีมากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ รองลงมาคือด้านสภาพ
ถนน ยานพาหนะ และสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(Participatory Action 
Research-PAR)  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้  ทั ศ น ค ติ 
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์  ที่เสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  ก่อนและ
หลังด าเนินกิจกรรม, สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่ รถจักรยานยนต์ , ปั จจัยการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์, และพัฒนา
แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

    - แนวทางการป้องกันอุบัติเหตจุากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน 
    - จ านวนการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตล์ดลง 

ขั้นตอนที่  1 .วิ เคราะห์สถานการณ์ และวางแผน 
(Planning) 
    -วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ 
    -วางแผน ออกแบบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยเทคนิค AIC ผ่านกระบวนการแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและแนวคิดกระบวนการ  5 ส ในการ
ขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนน (WHO) 

ขั้นตอนที่ 2. ปฏิบัติ (Action) 
    -น าแผนจากขั้นตอนท่ี 1 ไปสู่การปฏิบัติ
ตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการ
กลุ่ม 

ผลการด าเนินงาน 
    มีรูปแบบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลบ้าน
ค้อ อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ขั้นตอนที่ 3. สังเกตผล (Observing)  
-นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน 
-ประเมินผลกระบวนการ โดย  
      -แผนงาน/โครงการแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ีเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วม 
     -เปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
ช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 3 ปี 
     - เปรียบเทียบความรู้  ทั ศนคติ  การ
ปฏิบัติตัวของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

ขั้นตอนที่ 4. สะท้อนผล ( Reflecting) 
    -กระบวนการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ 
    -สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงานและวางแผนในการแก้ไขปัญหาในครั้ง
ต่อไป 
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รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลบ้าน
ค้อ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู   โดยใช้
แนวคิดกลยุทธ์การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนขององค์การอนามัยโลก กระบวนการ 5 ส  
ในการขับเคลื่อนงานอุบัติ เหตุทางถนน  และใช้
กระบวนการกลุ่มด้วยเทคนิค AIC ระยะเวลาใน
การศึกษาครั้งนี้  ระหว่าง  เดือนเมษายน พศ. 2560 
ถึง เดือนกันยายน พศ. 2560 
 4.2 ประชากร คื อ  ป ระชาชนที่ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์และอาศัยในพ้ืนที่ต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 10 
หมู่บ้าน 1,124 หลังคาเรือน 5,128 คน และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย  ผู้แทนชุมชน  ผู้แทน
หน่วยงานราชการ  ในต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล าภู  
 4.3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์และมีจักรยานยนต์ของครัวเรือน 
จ านวน 1,124 ครัวเรือนๆ ละ 1 คน มีคุณสมบัติ
อ่านออกเขียนได้ การค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ  เครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie 
& Morgan) ได้ขนาดตัวอย่าง 288  คน และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ที่มี
ความสนใจ  ยินดีเต็มใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 
ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จ านวน 40 คน และผู้แทน
หน่วยงานราชการ จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ผู้ท าการวิจัย
จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่
ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์และ

กฎหมายจราจร ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิด อุบั ติ เหตุ จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การขับขี่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือด าเนินการวิจัย ได้แก่  
แนวทางการสนทนากลุ่มส าหรับผู้แทนชุมชน  และ
ผู้แทนหน่วยงานราชการ  ในการประชุมปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค AIC โดย
ใช้แนวคิดกระบวนการ 5 ส ในการขับเคลื่อนงาน
อุบัติเหตุทางถนน 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยในครั้งนี้
มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ข้อมูลแต่ละประเภทผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์  ดังนี้  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ เชิ ง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ก่อนและ
หลังการพัฒนาใช้สถิติ Paired t-test  การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ ได้จากการประชุม
ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค ACI ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) โดยน าข้อมูลที่ ได้มาท าความเข้าใจจับ
ประเด็น และจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและสรุป
เนื้อหา  
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการด าเนินกิจกรรมมี
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ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ รถจักรยานยนต์  มากกว่าก่อนการด าเนิน
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01)   
 5.2 สภาพการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 
2559 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ถึ ง  108 ราย  เสี ย ชี วิ ต  8 ร าย  พิ การท างการ
เคลื่ อ น ไห ว  2 ราย  ซึ่ ง เป็ น ส า เห ตุ ที่ เกิ ด จ าก
รถจักรยานยนต์   
 5.3 ก า ร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ จ าก ก ารขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ สามารถแยกประเด็นได้ 6 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านคน, ปัจจัยด้านสภาพรถ, ปัจจัยด้าน
ถนน, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยด้านกฎหมาย 
และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม   
 5.4 แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดการ
แก้ไขปัญหาจากสาเหตุ ปัจจัย ในรูปแบบแผนงาน
โครงการ 8 โครงการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ชุ มชน เพ่ื อลดการเกิ ด อุบั ติ เห ตุ จ ากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม 
สามารถลดปัจจัยเสี่ยง และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วย
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนว
ทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโนนสัง 
จั งหวัดหนองบั วล าภู  พบว่ า  ความรู้  ทั ศนคติ 
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติ เหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการ
ด าเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มากกว่าก่อน
การด าเนิ นกิจกรรมอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  
(p-value < 0.01)  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา 
ข อ ง  Pacheco - Magaña, Bonilla - Fernández 
and Rueda - Neria (2015) ได้ศึกษา การให้สุข
ศึกษาในด้านความปลอดภัยทางถนนในหมู่เด็กและ
วัยรุ่นในเม็กซิโก พบว่า หลังจากการให้ความรู้แล้ว 
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ปฏิบัติและ
ทัศนคติ มากกว่าก่อนการด าเนินกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ
 ก า ร เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ จ า ก ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ สามารถแยกประเด็นได้ 6 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านคน, ปัจจัยด้านสภาพรถ, ปัจจัยด้าน
ถนน, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยด้านกฎหมาย, 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  พัทธนันท์ คงทอง (2556) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์กับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาชุมชนต าบลท่า
มิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนที่ต าบลท่ามิห
ร า มี 3 ปัจจัย คือ คน รถ และสิ่งแวดล้อม โดย
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ คนไม่เคารพกฎหมายจราจร 
และสอดคล้ องกั บ ผลการศึ กษ าของ  Sultan, 
Ngadiman, Kadir, Roslan and Moeinaddini 
(2014) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยการอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ในประเทศมาเลเซีย พบว่า ปัจจัย
ส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการเกิดปัญหา
รถจักรยานยนต์ คือปัจจัยของมนุษย์ สภาพถนน 
และยานพาหนะ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับผลการศึ กษ าของ   Susan Amy 
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Voight (2013) ได้ศึกษาอุบัติภัยทางศีรษะกับภาระ
ทางสังคม ประเด็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กับการ
ป้องกันอันตรายโดยการใช้หมวกนิรภัย พบว่า สภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
 แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดการแก้ไข
ปัญหาจากสาเหตุ  ปั จจัย  ในรูปแบบแผนงาน
โครงการ 8 โครงการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติใน
ชุ มชน เพ่ื อลดการเกิ ด อุบั ติ เห ตุ จ ากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ
รางค์ศรี ศีตมโนชญ์  (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและ
ศักยภาพในพ้ืนที่ จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า 
จ านวนครั้ งการเกิด อุบัติ เหตุบริ เวณจุดเสี่ ยงที่
ได้รบัการแก้ไขลดลง จ านวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 
37.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ดัชนีการเสียชีวิต
ลดลงจาก  0.0133 เป็ น  0.0087 (ปี  2550 และ 
2554 ตามล าดับ) และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ  ธีรยุทธ์ ลีโคตร และคณะ (2558) ได้ศึกษา
บทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัติ เหตุทางถนน กรณีศึกษา บ้านแพง 
ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ทั้งหมด 
7 ด้าน คือ บทบาทด้านหน้าที่ของชุมชน การรณรงค์ 
/ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การแจ้งข่าว 
การแก้ไข การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอบติเหตุทาง
ถนน ในชุมชน  มีการส ารวจจุด เสี่ ย งในชุมชน  
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงโดยมีจุด
เสี่ยง 9 จุดส าคญั โดยให้มีแผนการป้องกันและแก้ไข   

 จากการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า  ผลการ
พัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม สามารถลดปัจจัย
เสี่ยง และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ได้ และสมควรน าไปใช้กับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดการแก้ไข
ปัญหาจากสาเหตุ  ปั จจัย  ในรูปแบบแผนงาน
โครงการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในชุมชนเพ่ือลด
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผล
การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม สามารถลดปัจจัย
เสี่ยง และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะระดับวิชาชีพด้ าน
สุขภาพ สิ่งส าคัญที่สุด คือ บทบาทการเป็นผู้กระตุ้น
ให้ชุมชนร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
ความต้องการด้านสุขภาพ รวมถึงการออกแบบ
บริการ หรือการหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ร่วมกัน 
  2. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  ควร
ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีการด าเนินงานด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร  โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ
จราจร  ได้อย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึง การช่วยลด
งบประมาณค่าใช้จ่าย  ทั้งในด้านป้องกันและการ
รักษาพยาบาลของประเทศลงได้ 
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  3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือก าหนด
กฎเกณฑ์และการให้ความรู้ ที่สอดคล้องกับบริบท
และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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