
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดขอนแก่น
1

Collaborative Citizen Enforcement of Road Safety Management: 

A Case Study of Motorcycling in Khon Kaen Province

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันวัตกรรมการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์  พ.ศ. 2557
2  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศกึษาความร่วมมอืในการบงัคบัใช้กฎหมายของภาคพลเมอืงในการจดัการความปลอดภยั

ทางถนน : กรณศีกึษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวดัขอนแก่น มวัีตถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษา 
การจดัการความปลอดภยัทางถนน ส�าหรบัผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ 2) เพือ่ศกึษาความร่วมมอืในการ
บงัคับใช้กฎหมายของภาคพลเมอืงตามกฎหมายด้านความปลอดภยัทางถนน ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
3) เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภยัทางถนนของการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
กบัความร่วมมอืในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมอืง 4) เพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการ
ความปลอดภยัทางถนนทีส่มัพนัธก์บัความรว่มมอืในการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาคพลเมอืง 
ในจงัหวดัขอนแก่น

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ   
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โรงเรียนมัธยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ขับขี่
จักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น  การวิจัยเชิงปริมาณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,135 คน การวิจัย
เชิงคุณภาพได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และตัวแบบเส้นทาง (Path diagram)

ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนคิอล พบว่า การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นในระดับสงู  
โดยตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เน้นการให้การศึกษาอบรมและการบรกิาร 
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ทางการแพทย์ซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย 
ของภาคพลเมอืงในด้านการร่วมมอืกนัในการปฏบิติัตามกฎหมาย และความร่วมมอืในการแสดง 
ความคิดเห็น 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง พบว่า ตวัแบบการจดัการความปลอดภยัทางถนน 
ทีส่มัพนัธ์กบัความร่วมมือในการบงัคบัใช้กฎหมายของภาคพลเมอืงในจงัหวดัขอนแก่นนั้น เกิดขึ้น
ได้จากการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน 

และการจัดการความปลอดภัยทางถนนด้านการบริการทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับ 
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายในจังหวัดขอนแก่น และการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนทีมุ่ง่เน้นอาสาสมัครในการบรกิารทางการแพทย์  ทีส่ามารถท�าให้เกดิความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะของตัวรถ โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับสภาพและมาตรฐานของตัวรถจักรยานยนต์ และมีความสัมพันธ์กับ 
ความร่วมมือด้านการแสดงความคิดเห็นในด้านการวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผล และ 
การทบทวนกฎหมายระเบียบส�าหรับจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี และสามารถน�าไปสู่ความ 
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดขอนแก่นต่อไป   

ค�ำส�ำคัญ: ความร่วมมือของภาคพลเมือง, การบังคับใช้กฎหมาย, การจัดการความปลอดภัย 
ทางถนน

Abstract 
This study has the following objectives : (1) to study road safety  

management of motorcycle users; (2) to study citizen enforcement of road  
safety in accordance with road safety law of  motorcycle users;  (3) to study  the  
relationship between road safety of motorcycling and collaborative citizen  
enforcement of road safety management; and (4) to search for approaches in 
road safety management which are related to collaborative citizen enforcement 
of road safety management in khonkaen Province.

The  Population used in this research  are personnel relearnt  to  agencies 
in the public sector, private sector, civil Society, Secondary Schools, Local  
government and people who ride motorcycle in khonkaen Province. 1,135  
Samples were collected for quantitative research whereas 10 for qualitative 
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research. The instrumentation used in the research is based on questionnaire 
and interviewing. Descriptive statistics, frequencies, percentage, mean, standard 
deviation, canonical coefficient and path diagram. 

It was found from canonical coefficient analysis that road safety  
management is related to collaborative citizen enforcement of road safety 
management a high level with the model on road safety in terns of important 
variables of training and medical services Which are related to collaborative  
citizen  enforcement on the Cooperation of law-abiding and expressing of ideas. 

It was found from an analysis of path analysis that the model of road 
safety management which is related to collaborative citizen enforcement in 
khonkaen Province is a resultant of road safety management emphasizing road 
safety training and medical services which in turn, are related to collaborative  
citizen enforcement of road safety management of khonkaen Province. And road 
safety management emphasizing volunteers in delivering medical services which, 
in turn, enable it to collaborate on law-abiding, especially a compliance with 
the law concerning the body of the car, the condition and standard of  
motorcycle body which, in turn, are related to collaborative in expressing idea 
on the research, development, follow-up and review of motorcycle law and 
regulation very neatly as well as inducing collaboration with other sectors in law 
enforcement of khonkaen in the years to come.
Keyword: collaboration of citizen, enforcement, road safety management

1. ควำมส�ำคัญของปัญหำ
ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลย 

ไม่ปฏบิติัตามกฎหมายของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ ดงันัน้ การปลูกจิตส�านกึการมส่ีวนร่วมในการ
บงัคบัใช้กฎหมายนัน้จึงเป็นอกีแนวทางหนึง่ในการให้ความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ชี้ให้ผู้ขับขี่ทราบถึงประโยชน์จากการที่ตนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ตระหนักถึงโทษ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตนละเลย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพือ่ความปลอดภัยทางถนนนัน้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทัง้เจ้าพนกังาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยอีกทางหนึ่งเพ่ือ ส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความ
เสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุมากที่สุด

จากการส�ารวจของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ 
นับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และจ�านวนผู้เสียชีวิตของประชากรใน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืนัน้ กเ็ป็นพืน้ทีท่ีพ่บว่ามกีารเสยีชวีติจากการขบัรถจกัรยานยนต์ สาเหตพุืน้ฐานมาจากการ
เมาแล้วขับ การขับชี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ในอัตราความเร็วเกินกว่า 
ท่ีกฎหมายก�าหนด ส�าหรบัสถติขิองส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น ซึง่ได้รวบรวมจากโรง
พยาบาลทกุแห่งในจังหวดัขอนแก่น พบว่า  ในปี 2556 มีผูป้ระสบเหตขุณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ 90.9 ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนในช่วงเทศกาลพบว่า สูงถึงร้อยละ 100 
และจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2556 ระบุว่าในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ารวจ
ภูธรภาค 4 ซึ่ง ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ได้เกิดอุบัติเหตุจราจรทั้งสิ้น 2,875 ครั้ง ประเภทรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในจ�านวนนี้เป็นเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 77.50  
ของจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ (ศูนย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ, 2556)

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง 
ความปลอดภัยนั้น แม้บัญญัติไว้อย่างรัดกุมเพียงใด หากประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามแล้วนั้น 
ข้อบงัคบัต่างๆ กไ็ม่สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ในการบงัคบัได้การสร้างความร่วมมอืจงึเป็น
อีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งเพ่ือสร้างความเข้าใจข้อบังคับและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง   
ดังนั้นการสร้างความร่วมมือจากภาคพลเมืองในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ 
ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 2.1  เพ่ือศกึษาการจดัการความปลอดภยัทางถนนส�าหรบัผู้ใช้รถจกัรยานยนต์
 2.2  เพื่อศึกษาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมาย 
ด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 2.3  เพ่ือศกึษาถงึความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการความปลอดภัยทางถนนของการขับขี ่
รถจกัรยานยนต์กบัความร่วมมอืในการบงัคับใช้กฎหมายของภาคพลเมอืง  
 2.4  เพือ่แสวงหาแนวทางในการจดัการความปลอดภัยทางถนนทีส่มัพนัธ์กบัความร่วมมอื
ในการบงัคบัใช้กฎหมายของภาคพลเมอืงในจงัหวดัขอนแก่น
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3. กำรทบทวนวรรณกรรม
3.1 แนวคิดกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูแนวความคดิในการจดัการความปลอดภยัทางถนน 

เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1901 จนถึงปี ค.ศ. 2012 โดยได้สรุปแนวความคิดพัฒนาการของการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ผู้วิจัยได้เลือกตัวแปร
ของการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ในลักษณะกระบวนการของการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดประสทิธผิลมากทีสุ่ด โดยท�าการเลือกศกึษา 4 ตวัแปร  คอื  การบงัคบัใช้กฎหมาย 
การให้การศึกษาอบรม การด�าเนินการทางวิศวกรรม และการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
กระบวนการของการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Process) 
ประกอบด้วยข้ันตอน การด�าเนินการทางวิศวกรรม การบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา
อบรม และการบรกิารทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินงาน
ระดับนานาชาติและตัวช้ีวัด และกรอบแนวทางส�าหรับพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อประกอบ
การวางยุทธศาสตร์ ศักยภาพและระบบการจัดการข้อมูลในระดับประเทศ ตามกระบวนทัศน์
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ ซึ่งเน้นใน 5 แนวทางส�าคัญ (UN 5  
เสาหลัก) ตามกรอบปฏิญญามอสโก (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554, หน้า 50) 
ได้แก่ 1) การปรับปรุงสมรรถนะการจัดการความปลอดภัยทางถนน 2) การออกแบบถนน
และการจัดการโครงข่ายถนน 3) มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ 4) พฤติกรรม 
ของผู้ใช้รถใช้ถนน และ 5) การดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ  

3.2 แนวคิดควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมือง
การบงัคบัใช้กฎหมายจราจร หมายถึง การบังคบัให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏบิตัติามกฎหมาย 

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจราจร การขนส่งทางบก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  
และเพือ่เป็นการสร้างวินยัในการขบัขีแ่ก่ประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนน ทัง้นีเ้พราะวนิยัจราจร มีความ
ส�าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการควบคุมก�ากับให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะหากสมาชิก
ในสังคมทุกคนมีระเบียบวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็ย่อมจะท�าให้สังคมสงบสุข  
มคีวามเจริญก้าวหน้าอนัเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ในการพฒันาสงัคม  ปัญหาการจราจรส่วนหนึง่เกดิจาก
ความไม่มีระเบียบวินัยความเห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่ยวดยาน ซ่ึงไม่เคารพและไม่ถือปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายจราจร  ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายจราจร จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญวิธีหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาจราจร หมายถงึ การบงัคบัด้วยกฎหมายให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนปฏบิตัติามกฎหมายจราจร 
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นการข่มขู่ มากกว่าจะเป็น 
การแก้แค้นผู้กระท�าความผดิ กฎหมายจราจรท่ีออกมาใช้บงัคบันี ้เพือ่ความสะดวกและปลอดภยั



วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธนัวาคม  2558

ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: 
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น 101

ของผู้ใช้รถใช้ถนนซ่ึงเป็นธรรมดาในสังคมที่จะต้องมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ท�าให้เกิดผลเสียหาย 
ต่อสังคมจะร้ายแรงหรือหนักเบาประการใด  ย่อมแล้วแต่กรณีที่กระท�า เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนที่จะท�าให้
สังคมเดือดร้อน ก็จะต้องมีบทก�าหนดโทษ เพื่อปกป้องสมาชิกในสงัคมให้อยูใ่นครรลองเดียวกัน
ให้มากที่สุด (สาโรจน์ คุ้มทรัพย์, 2539, หน้า 27) 

ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง เป็นลักษณะกระบวนการ 
ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ตระหนักรู้ รับรู้ มีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาท 
ทัศนคติ  และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมพัฒนา ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา เป็นการเน้นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และความช�านาญ   

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมีทักษะในการแก้ไขปัญหา (กระทรวงยุติธรรม, 2551,  
หน้า 3) ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ต้องให้ความร่วมมือกัน 
อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน เช่น การตรวจจับการขับขี่โดยไม่ใช้ 
หมวกนิรภัย  และขับขี่ขณะเมาสุรา ยาเสพติดอื่น ๆ  การตรวจสอบคุณภาพของการออกใบขับขี่  
การตรวจผู้ขบัทีไ่ม่มใีบขบัข่ี ผู้ขบัชีท่ีค่วามเสีย่งสงูเนือ่งจากมพีฤตกิรรมเสีย่ง และขาดประสบการณ์
ในการขบัขี ่พฤตกิรรมขบัรถเรว็ ผดิกฎจราจร ดืม่สรุา ขบัเวลากลางคนื และไม่ใช้อปุกรณ์ป้องกนั
การบาดเจ็บ  (Centers for Disease Control and Prevention, 2010, p.5) เป็นการกระท�า
ออกมาในลักษณะของการท�างานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ 
ร่วมกันของผู้ขับขี่ซึ่งมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

จากการศึกษาพัฒนาของความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง  
จากความหมายของนกัวชิาการต่าง ๆ  ทีใ่ห้ความหมายตามช่วงเวลาในยคุต่าง ๆ  ดงัน้ันการศกึษา
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ 
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น จึงประกอบด้วย การร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ความร่วมมอืในการแก้ปัญหาความปลอดภยัของจกัรยานยนต์ ความร่วมมอืของหน่วยงานราชการ  

และความร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 

4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การศกึษาครัง้นีมี้ค�าถามการศกึษาว่า “1) การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจงัหวดั

ขอนแก่นเป็นการจัดการในลักษณะใด เพ่ือให้เป็นการเน้นเฉพาะส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 2) การให้ความร่วมมือจากภาคพลเมืองในการบังคับใช้กฎหมายควรเป็นลักษณะใด และ  
3) ตวัแบบการจดัการความปลอดภัยทางถนนส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยานยนต์ใดเหมาะสม และมคีวามสมัพันธ์
กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง” จากการศึกษาพัฒนาการของ 
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แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า แนวทางที่เหมาะสมของ 
การจัดการความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ถ้าน�าไปใช้อย่างจริงจังจะท�าให้เกิดความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยลดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สามารถน�าข้อมูลการศึกษา
ครั้งน้ี ไปขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความร่วมมือของประชาชน ในการบังคับใช้กฎหมายได ้
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การจดัการความปลอดภยัทางถนน เพือ่ให้ได้มาซึง่ความร่วมมอืในการ
บงัคบัใช้กฎหมายของภาคพลเมอืงนัน้ผูศ้กึษาได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวจิยั สามารถสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ตามตัวแบบที่ 1

ภำพที่ 1  กรอบแนวความคิดความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน : กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น

5. สมมติฐำนกำรวิจัย
จากกรอบแนวความคิดของการศึกษา มีข้อสันนิษฐานว่า “การจัดการความปลอดภัย

ทางถนนส�าหรบัผูใ้ช้จกัรยานยนต์ใดเหมาะสม และมคีวามสมัพนัธ์กบัความร่วมมอืในการบงัคบั
ใช้กฎหมายของภาคพลเมือง” น�ามาตัง้เป็นกรอบความสมัพนัธ์และสามารถน�าไปสูก่ารก�าหนด
สมมตฐิานการวิจยั ได้ว่า “การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือ 
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง”

 

5 


รถจักรยานยนตในประเทศไทย โดยลดการสูญเสียตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน สามารถนําขอมูลการศึกษาครั้งน้ี  ไป
ขับเคลื่อนการพัฒนาดานความรวมมือของประชาชน ในการบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน เพ่ือใหไดมาซึ่งความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองน้ันผูศึกษาไดนําเสนอกรอบแนวคิด
ในการวิจัย สามารถสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาไดตามตัวแบบท่ี 1 
 

IV การจัดการความปลอดภัยทางถนน    DV ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมือง   

IV1 การดําเนินการทางวิศวกรรม 
IV2  การบังคับใชกฎหมาย  
IV3 การใหการศึกษาอบรม  
IV4 การบริการทางการแพทย  
 

 DV1 การรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย   
DV2 ความรวมมือในการแกปญหาความปลอดภัย

ของจักรยานยนต  
DV3 ความรวมมือขององคกรในจังหวัด    
DV4 ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวความคิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัย          

ทางถนน : กรณีศึกษาการใชรถจกัรยานยนตในจังหวัดขอนแกน 
 
5.สมมติฐานการวิจัย 

จากกรอบแนวความคิดของการศึกษา  มีขอสันนิษฐานวา “การจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับผูใช
จักรยานยนตใดเหมาะสม และมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง”  นํามาตั้งเปนกรอบ
ความสัมพันธและสามารถนําไปสูการกําหนดสมมติฐานการวิจัย ไดวา “การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความสัมพันธกับ
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง” 
  
 
 
 
6.วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีเปาหมายของการศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีเลือก
แบบเจาะจงพ้ืนท่ีศึกษาหรือพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ จังหวัดขอนแกน  ท้ัง 26 อําเภอ ประชากรท้ังจังหวัด 1,774,816 คน สุม
ตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane  โดย กําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.03 สําหรับประชากรเปาหมายท่ีใชในการ
วิจัยครั้งน้ี ไดแก คณะผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และประชาชนท่ัวไปท่ีใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะ 
จํานวนท้ังสิ้น 1,135 ตัวอยาง โดยการทอดแบบสอบถามท่ีสรางจากตัวช้ีวัดของกรอบแนวคิดการศึกษา  เปนคําถามปลาย
ปด มีมาตรวัดของตัวช้ีวัดแบบ Interval scale  มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคา IVC (Item Variable Congruence Index) โดย
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดคา IVC = 0.97 และหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองใชแบบสอบถามกับกลุมท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง  คือ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน  ไดคาอัลฟา V= 0.98 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Canonical 
Correlation และ Path Analysis และศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณและสัมภาษณเชิงลึก คณะทํางานดานความ
ปลอดภัยทางถนน  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน  และประชาชนผูใชรถใชถนนในจังหวัดขอนแกน ตาม
ประเด็นตัวแปรของการศึกษา เพ่ือนําขอมูลการสัมภาษณมาสนับสนุนขอคนพบของการวิจัยเชิงปริมาณ     
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6. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่เป้าหมาย 

ของการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดขอนแก่น  
ทั้ง 26 อ�าเภอ ประชากรทั้งจังหวัด 1,774,816 คน สุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane  
โดยก�าหนดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 0.03 ส�าหรับประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ คณะผู้ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน และประชาชนทั่วไปที่ใช่รถจักรยานยนต ์
เป็นยานพาหนะ จ�านวนทั้งสิ้น 1,135 ตัวอย่าง โดยการทอดแบบสอบถามที่สร้างจากตัวชี้วัด
ของกรอบแนวคิดการศึกษา เป็นค�าถามปลายปิด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale  
มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของแบบสอบถามโดยการค�านวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
5 ท่าน ได้ค่า IVC = 0.97 และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 30 คน ได้ค่าอัลฟ่า V= 0.98  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis และศึกษา 
เชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก คณะท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่น 
ตามประเด็นตัวแปรของการศึกษา เพื่อน�าข้อมูลการสัมภาษณ์มาสนับสนุนข้อค้นพบ 
ของการวิจัยเชิงปริมาณ    

7. ผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้
1.  กำรจัดกำรควำมปลอดภยัทำงถนนของจงัหวดัขอนแก่น  พบว่า จงัหวดัขอนแก่น

มีการจัดการความปลอดภัยทางถนน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสรุปผลศึกษาระดับ 
การจดัการความปลอดภยัทางถนนของจงัหวดัขอนแก่น เท่ากบั 0.31 โดยเฉพาะด้านการบรกิาร
ทางการแพทย์ ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความส�าคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
มากที่สุด รองลงมาด้านการบังคับใช้กฎหมาย การด�าเนนิการทางวศิวกรรม และการให้การศกึษา
อบรมยังมีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 

2.  ควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมืองตำมกฎหมำย พบว่า  
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ในจังหวัดขอนแก่นมีระดับความร่วมมือ
กนัอยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน ค่าเฉลีย่สรปุผลศกึษาระดบัความร่วมมอืในการบงัคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมือง เท่ากับ 0.32 โดยเฉพาะความร่วมมือขององค์กรในจังหวัด และความร่วมมือ
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ในการแก้ปัญหาความปลอดภัยของจักรยานยนต์ ที่มีระดับความร่วมมือและพลเมืองให้ความ
ส�าคัญมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น การร่วมมือกนั 
ในการปฏบิตัติามกฎหมาย ทุกด้านมีความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลางตามล�าดับ 

3.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรทดสอบสมมติฐำน การทดสอบสมมติฐานหา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความปลอดภัยทางถนนกบัความร่วมมือในการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมือง ผลการทดสอบการด�าเนินการในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ 
ซึง่สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3  เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความปลอดภยั
ทางถนนของการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์กบัความร่วมมอืในการบงัคบัใช้กฎหมายของภาคพลเมอืง  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r=0.82) โดยเฉพาะการให้การศึกษา
อบรม  และการบริการทางการแพทย์  มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมืองในจงัหวดัขอนแก่น ในด้านการร่วมมอืกนัในการปฏบิตัติามกฎหมาย   (r=0.30) 
และความร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็น (r=0.31) โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

รายละเอียดตามตัวแบบที่ 1 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีจุดแข็งในด้านการบริการทางการแพทย์ 
เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการจดัการความปลอดภยัทางถนน มกีารจดัตัง้ศนูย์รบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิ 
1669 หรือบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และมีเครือข่ายกู้ชีพ กูภัย อย่างกว้างขวาง ท�าให ้
การตอบสนองต่อสถานการณ์อุบัติเหตุเป็นไปอย่างทันท่วงที นอกจากนี้การพัฒนาเครือข่าย 
การติดต่ออย่างได้ผล มีการแบ่งพื้นที่การให้บริการอย่างครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยาน
พาหนะ  เครือ่งมือ อุปกรณ์ ทีเ่พยีงพอต่อสถานการณ์ฉกุเฉนิรปูแบบต่าง ๆ   โดยเฉพาะสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน   
เป็นเร่ืองทีท่กุฝ่ายต้องร่วมมือกนัด้วยความจริงจงัและจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ผลักเป็นภาระ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และพร้อมทีจ่ะให้การสนบัสนนุแก่กนั  การเข้าใจกนัถงึข้อจ�ากดั
ของแต่ละฝ่าย และให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มก�าลัง (สุภากร, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 
2557)
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ตัวแบบที่  1  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความร่วมมือ 
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น  

(ตามการวิเคราะห์ Canonical)

4.  ตัวแบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนท่ีสัมพันธ์กับควำมร่วมมือในกำร 
บังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น 

 ตามวตัถปุระสงค์ข้อที ่4 เพือ่แสวงหาแนวทางในการจดัการความปลอดภยัทางถนน
ทีส่ัมพันธก์ับความรว่มมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจงัหวัดขอนแก่น โดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis อาศัยตัวแบบและสมการโครงสร้าง จากผลการทดสอบ 
เส้นทางความสัมพันธ์ตามสมมติฐานดังกล่าวท�าให้ทราบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ที่แสดงถึง
เส้นทางระดับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความร่วมมือในการ
บังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะการจัดการความปลอดภัย 

 

7 


 
ตัวแบบท่ี  1  ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ

ภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน (ตามการวิเคราะห Canonical) 
 
4. ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาค

พลเมืองในจังหวัดขอนแกน  
ตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือใน

การบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน โดยการวิเคราะหเสนทาง Path Analysis อาศัยตัวแบบและ
สมการโครงสราง จากผลการทดสอบเสนทางความสัมพันธตามสมมติฐานดังกลาวทําใหทราบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ท่ี
แสดงถึงเสนทางระดับความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะการจัดการความปลอดภัยทางถนน  ดานการใหการศึกษาอบรม และการบริการ
ทางการแพทย  กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  ซึ่งสามารถสรุปเปนตัวแบบการวิจัยนํามาสรางตัว
แบบการศึกษาได 2 ตัวแบบท่ีสําคัญ คือ (1) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการรวมมือกันในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และ (2) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการรวมมือกันของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น 
เปนการวิเคราะหเสนทางแบบตัวแปรคูท่ีแตกตางกัน 2 เสนทางท่ีมีสาเหตุการจัดการความปลอดภัยทางถนนเดียวกันแตการ
แกปญหาของตัวแบบการวิจัยหรือเปาหมายตางกัน   

ผูศึกษาจึงพัฒนาตัวแบบท่ี 2 ในลักษณะตัวแบบความสัมพันธทางสังคมสตรทําใหผูอานเขาใจมากยิ่งข้ึน  และ
นําไปสรางองคความรูและใชประโยชนจากตัวแบบไดจริงสามารถอภิปรายผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนดานการใหการศึกษาอบรม มีความสัมพันธกับความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในจังหวัดขอนแกน  จากการบริหารงานจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมุงเนนการฝกอบรมดานความปลอดภัย

    IV การ
จัดการความ
ปลอดภยัทาง

ถนน   
   

 

 DV ความ
รวมมือใน
การบังคับ
ใชกฎหมาย
ของภาค
พลเมือง   

     0.82 

 0.31 

DV1 การรวมมือ
กันในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

 0.43 

 0.35 

 

IV3 การให
การศึกษาอบรม 

 
DV4 ความรวมมือ
ในการแสดงความ

คิดเห็น 
 0.30 

 IV4.1 ระบบบริการการแพทย

DV4.1 การวิจยัพัฒนาและ
ติดตามประเมินผล 

 

 IV4.2 หนวยงานอุบัติเหตุฉกุเฉิน

 IV4.3 อาสาสมัคร 

IV3.3 การศึกษาดูงาน 
 

IV3.2 การสัมมนา 
 

DV4.2 การทบทวนกฎหมาย
ระเบียบสําหรับจกัรยานยนต 

DV1.1 ลักษณะของตัวรถ 
 

DV1.2 ลักษณะของตัวผูขับขี ่
 

DV1.3 ลักษณะการขับขี่รถ 
 

IV4 การบริการทาง
การแพทย 

 

   

   

  

  

  

IV3.1 การฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยทางถนน 
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ทางถนน  ด้านการให้การศกึษาอบรม และการบรกิารทางการแพทย์  กับความร่วมมือในการบังคับ
ใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ด้านการร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปเป็นตัวแบบการวิจัย 
น�ามาสร้างตัวแบบการศึกษาได้ 2 ตัวแบบที่ส�าคัญ คือ (1) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการร่วมมอืกนัในการปฏบิตัติามกฎหมาย และ (2) ตวัแบบการจดัการความปลอดภยั
ทางถนนในการร่วมมือกันของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น เป็นการวิเคราะห์เส้นทาง
แบบตัวแปรคู่ที่แตกต่างกัน 2 เส้นทางที่มีสาเหตุการจัดการความปลอดภัยทางถนนเดียวกัน 
แต่การแก้ปัญหาของตัวแบบการวิจัยหรือเป้าหมายต่างกัน  

ผูศ้กึษาจงึพฒันาตวัแบบที ่2 ในลกัษณะตวัแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมสตร์ท�าให้ผูอ่้าน
เข้าใจมากยิง่ขึน้  และน�าไปสร้างองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากตวัแบบได้จรงิสามารถอภปิราย
ผลการพสิจูน์เส้นทางความสมัพันธ์ สรปุได้ว่า การจดัการความปลอดภยัทางถนนด้านการให้การ
ศึกษาอบรม มีความสัมพันธ์กบัความร่วมมือกันในการแสดงความคดิเห็นของพลเมืองในจังหวดั
ขอนแก่น จากการบริหารงานจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้าน 
ความปลอดภัยทางถนน ที่สามารถท�าให้เกิดความร่วมมือด้านการทบทวนกฎหมายระเบียบ
ส�าหรับจักรยานยนต์ ได้เป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: 
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น 107

 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธ์กับความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น

 

8 


ทางถนน  ท่ีสามารถทําใหเกิดความรวมมือดานการทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนต ไดเปนอยางดีและมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน 
   

 
     

 ตัวแบบท่ี 2  ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย 
ของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน 

การให้การศึกษาอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน 

 การเดินถนนและการโดยสารอยา่งปลอดภยั 
 การดาํเนินการเมือเกิดอุบติัเหตุ   
 กฎหมายจราจร    
 กฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์   

 

ความมือกนัในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

 
สภาพตัวรถ 

 อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  
  สภาพมันคงแขง็แรง 
   มีส่วนประกอบตามกฎหมาย

กาํหนด    
 
 

ผู้ขับขี 
 สวมหมวกนิรภยั 
 ความเร็ว  
 มีใบอนุญาตขบัขี  

 ไม่โทรศพัทข์ณะขบัขี   
 ไม่ขบัรถขณะเมาสุรา 
 ไ ม่ ขับ ร ถ ใ น ข ณ ะ ที

หยอ่นความสามารถ  
 
 

  พฤติกรรมขับขีรถ 
 เปิดไฟในขณะขบัรถในทางในเวลาทีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ   
 การใชเ้สียงสญัญาณ 

 ปฏิบติัตามสญัญาณจราจร หรือเครืองหมายจราจร     
 ขบัรถดว้ยอตัราความเร็วตามทีกาํหนด      
 การขบัรถตอ้งชิดซา้ย   
 ตอ้งขบัดว้ยความระมดัระวงั  
 ผูข้บัขีไม่ขบัรถในลกัษณะกีดขวางการจราจร  
 ไม่ประมาทหรือน่าหวาดเสียว 

 มาตรฐานรถพยาบาลและโครงสร้างที
เหมาะสม  

 ระบบการแจง้เหตุและสังการ 
 ระบบการสือสาร 
 บุคลากร 
 

  การบริการทางการแพทย์ 
 

ความร่วมมือในการแสดง
ความคดิเห็น 

การวจิยั พฒันาและตดิตามประเมินผล 
 สนบัสนุนงานวิจยัการใชร้ถจกัรยานยนต ์   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ  
 การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําระบบ

ขอ้มูล  
 การศึกษาทบทวนการสอบใบอนุญาตขบัรถ   
 การศึกษาความเหมาะสมในการออกกฎหมาย

ควบคุมการขบัขี    

การทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับ
รถจักรยานยนต์ 

 ระเบียบทีจาํเป็นเร่งด่วน  
 มาตรการการออกใบอนุญาตขบัรถ     
 มาตรฐานรถจกัยานยนตใ์ห้สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากล   

ความร่วมมือในการ
บังคบัใช้กฎหมายของภาค

พลเมืองในจังหวดั
ขอนแก่น 

อุบัตเิหตุจากรถจกัรยานยนต์ในจงัหวดัขอนแก่นลดลง 

 การจัดการความปลอดภัยทางถนนในจังหวดัขอนแก่น 

 สถานพยาบาลรองรับผูป่้วย 
 กฎระเบียบ 
 การเชือมโยงระบบขอ้มูล 
 ระบบควบคุมทางการแพทย ์
 การเงินและการคลงั 

 

  กฎหมายทางหลวง  
 เทคนิคการขบัรถบนทอ้งถนน   
 มารยาทในการขบัรถจกัรยานยนต ์  
 การอบรมพนกังานขบัรถ  
 การอบรมความรู้ในสถานศึกษา  
 

     การศึกษาดูงาน  
 สาธารณสุขจงัหวดั  
 ตาํรวจภูธรจงัหวดัขอนแก่น  
 สาํนกังานขนส่งจงัหวดั   
  อบจ.    ปภ. จงัหวดัขอนแก่น  
 สาํนกัพืนทีเขตการศึกษา   
  การศึกษาดูงานต่างประเทศ   

  

การสัมมนา 
 การสมัมนาระดบัชาติ   
 การสมัมนาระดบัจงัหวดั 

 การสมัมนาระดบัอาํเภอ 

 การสมัมนาระดบัทอ้งถิน 

 ก า ร สั ม ม น า ก า ร สร้ า ง
เครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนน 



KKUIJ  5 (3) : September - December  2015

KKU International Journal of Humanities and Social Sciences108

ส�าหรบัการจดัการความปลอดภัยทางถนนด้านการบรกิารทางการแพทย์  มคีวามสมัพนัธ์
กบัความร่วมมอืในการทบทวนกฎหมายระเบยีบส�าหรับจกัรยานยนต์  เกดิขึน้ได้จากการบรหิาร
งานจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นอาสาสมัครในการบริการทางการแพทย์ มีความ
สัมพันธ์ท�าให้เกิดความร่วมมือด้านการแสดงความคิดเห็นในด้านการวิจัย พัฒนาและติดตาม
ประเมินผล และการทบทวนกฎหมายระเบียบส�าหรับจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดีและมีความ
สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  โดยเฉพาะการให้การศกึษาอบรม และการจดัการความปลอดภยัทางถนน
ด้านการบริการทางการแพทย์ สามารถด�าเนินการให้การเกิดความร่วมมือกันในการแสดง 
ความคิดเห็น  ของพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นมากท่ีสุด และสามารถน�าไปสู่ความร่วมมือ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดขอนแก่นต่อไป สามารถอภิปรายผล 
การศึกษาตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับตัวแบบทางสังคมศาสตร์ซึ่งผู้วิจัย 
ได้สร้างขึน้ จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของชดุตวัแปรตามกรอบแนวความคดิของการศกึษา

จากตัวแบบที่ 2 สามารถประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้
แนวคิดเชิงระบบ (System’s Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ท�าให้เกิด
ความร่วมมอืในการบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างจรงิจงัและมปีระสทิธิภาพ  ซ่ึงการบงัคับใช้กฎหมาย 
(Law Enforcement) เป็นการบรหิารจัดการเจ้าหน้าท่ีทีเ่ก่ียวข้องโดยกฎหมายต่างๆ สิง่แรกคอื
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจต้องใช้มาตรการต่างๆให้ครบถ้วนและมวีตัถปุระสงค์ 
ทางนติศิาสตรแ์ละรฐัศาสตรแ์ละในกฎหมายบางขอ้หากมกีารปรบัปรงุแกไ้ขพระราชบญัญตั ิ
พระราชก�าหนด หรอืพระราช กฤษฎกีาต่าง ๆ ให้ด�าเนนิการแก้ไขจากผูป้ฏบัิตจิริงและผูท้ีไ่ด้รบั 
ผลได้เสียโดยตรง ได้แก่ ผู้ทีถ่กูจบักุม ประชาชน และนักวชิาการท่ีเก่ียวข้อง (ส�านกังานป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเพชรบรุ,ี 2554, หน้า 15)

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะตามตัวแบบจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธ์กับความร่วมมือ 

ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นมีดังต่อไปนี้  
 
8.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
  8.1.1  การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมทุกด้านยังอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดังน้ัน จังหวัดขอนแก่น ควรสร้างกลไกการจัดการและความร่วมมือที่มีอิสระ  
เพื่อสร้างมาตรฐาน คน-รถ-ถนน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุหน่วยงานภายใต้การก�ากบัของรฐัทีเ่ข้มแขง็ มอีสิระ มงีบประมาณ
สนับสนุน มีเจ้าหน้าบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สามารถด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: 
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น 109

 8.1.2  จังหวัดขอนแก่นควรสนับสนุนโครงการในลักษณะการสร้างนวัตกรรม 
ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ได้อย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและการด�าเนินกิจกรรมสามารถขยายได้ทั่วทั้งจังหวัด  

 8.1.3  เมื่อสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดจากการดื่มสุรา การขับรถ
เรว็โดยประมาทการตดัหน้า  ระยะกระชัน้ชดิของรถจกัรยานยนต์ จงึเห็นสมควรใช้การแก้ปัญหา
ทางด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักและเข้มงวด ก�าหนดโทษปรับในอัตราที่สูง 
ให้เกิดความเกรงกลัวและหลาบจ�า ตามด้วยการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม และใช้มาตรการ
ประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อสารมวลชน ช่วยอย่างจริงจัง  

 8.1.4  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชอนแก่นควรสนับสนุนให้เกิดระบบ
บริการเชิงรุกในระดับรากหญ้า ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนครอบคลุมทุกพื้นที่  
ประชาชนสามารถได้รับการดูแลด้านการบาดเจ็บฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว สามารถท�าให้อัตรา 
การบาดเจ็บและพิการ จากการบาดเจ็บของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง  

8.2  ข้อเสนอแนะควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำยของภำคพลเมือง
 8.2.1 การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน  เป็นเรื่องที่

ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันด้วยความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ผลักเป็นภาระ 
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และพร้อมทีจ่ะให้การสนบัสนนุแก่กัน การเข้าใจกนัถงึข้อจ�ากดั 
ของแต่ละฝ่าย และให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มก�าลัง

 8.2.2 ควรสนับสนุนให้พลเมืองเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การจัดท�าป้ายประกาศ
ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจร และร่วมในการแจ้งเหตุ
เบาะแสผูก้ระท�าผดิวนิยัจราจรในพืน้ที ่การประชาสมัพนัธ์ของทุกหน่วยงานถงึมาตรการป้องกัน
และการบังคับใช้กฎหมาย  สนับสนุนให้ อปท. ในพื้นที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน และจัดประกาศเป็นวาระ 
ของจังหวัดในการควรคุมวินัยจราจร

 8.2.3 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ท่ัวถึง 
ในท้องถิ่นชุมชน  เพื่อสร้างจิตรส�านึกให้กับผู้ขับขี่และครอบครัว 

8.3 ข้อเสนอแนะตำมตัวแบบกำรวิจัย
 8.3.1 จังหวัดขอนแก่นควรมุ่งเน้นหลักการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ

ส่งเสรมิการให้ความรูแ้ก่ประชาชนทกุระดบัตัง้แต่เจ้าหน้าทีผู้่รบัผิดชอบงานด้านความปลอดภยั
ทางถนน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวยั ซึง่ผลของการให้ความรูด้้านความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงแต่เพื่อการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยแต่ยังสามารถน�ามาสู ่
การสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ   ในการคดิแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ตนเอง โดยผลงานวจิยั การคดิค้น
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นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการน�าเสนอหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎ  
ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือองค์การต่าง ๆ ในการใช้มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 

 8.3.2 การท�างานด้านการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและงานบริการ
ทางการแพทย์ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายจ�าเป็นทีห่น่วยงานรบัผดิชอบหลกัจะต้องมกีาร
ก�าหนดบทบาท และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้ง ในด้านกฎหมายซึ่งจะต้องมีการจัดท�า
กฎหมายรองรับสถานะของหน่วยงานหลักคือ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน 
ระดับจังหวัด รวมไปถึงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ทั้ง ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชุมชน

 8.3.3  ควรก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังในระดบัจงัหวดัและระดบัพืน้ทีช่มุชน 
ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับปัจจุบัน

 8.3.4  เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบ 
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางในการท�างานได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ 
ควรให้การสนับสนุนกลไกการติดตามประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหต ุ
เชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการวางกลไกการจัดการงานวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

9. กิตติกรรมประกำศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

ของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน : กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต ์
ในจังหวัดขอนแก่น” เป็นผลงานที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยความอดทน 
ความอุตสาหะมากท่ีสุดในชีวิตของการศึกษา ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก 
ความรู้ความสามารถของผู้วิจัยแต่เพียงผู้เดียว ด้วยผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากอาจารย ์
และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน จึงขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์ รองศาสตราจารย์  
ดร. อสิระ  สวุรรณบล รองศาสตราจารย์ ดร. พลศกัดิ ์จริไกรศริ ิพลเอก ดร. บณัฑติ พริยิาสัยสันติ  
และดร. สมเจตน์ พันธุโฆษิต ที่กรุณาให้ค�าชี้แนะในการสอบของผู้วิจัยแต่ละคร้ัง ค�าแนะน�า 
ของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ   
ดร. อ�านวย บุญรัตนไมตรี ผู้อ�านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดจน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่าน
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ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: 
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น 111

รวมถงึผูว้จิยัขอขอบพระคณุบคุลากรเจ้าหน้าทีท่ัง้หน่วยงานภาครฐั และเอกชนทุกท่าน
ที่ด�าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่นท่ีกรุณาให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ และผู้ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ 
แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงได้ท้ังหมด ที่ได้สละเวลาในการ 
ให้ข้อมลูแก่ผูว้จิยัในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษา ซ่ึงการวจัิยครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
กับจังหวัดขอนแก่น

10. เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงยุติธรรม. (2551). สถิติคดีสอดส่องประจ�าปีงบประมาณ 2551. กองแผนงานและ

สารสนเทศ. (เอกสารอัดส�าเนา).
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ, ศูนย์อ�านวยการความ

ปลอดภัยทางถนน. (2554). แผนท่ีน�าทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัย 
ทางถนน พ.ศ. 2554-2563. (อัดส�าเนา).

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ, ศนูย์อ�านวยการ ความปลอดภยั
ทางถนน. (2554). แผนที่น�าทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  
พ.ศ. 2554-2563. (อัดส�าเนา).

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2554). กรอบ 5 เสาหลักตามองค์การสหประชาชาติ,  
แผนที่น�าทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563.
กรุงเทพมหานคร: หน้า 19.   

ศูนย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ. สถิติการเกิดอุบัติของจังหวัดขอนแก่น. เข้าถึงได้จาก http:// 
rvpreport.rvpeservice.com/viewrsc.aspx?report=-0486&session=16, 23 ตลุาคม 
2556.

สาโรจน์ คุ้มทรัพย์. (2539). การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเพชรบรุ.ี (2554). เอกสารการจดัการความรู ้
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: ส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี.

Centers for Disease Control and Prevention. (2010). Laboratory biosafety level 
criteria [online]. Centers for Disease Control. Available. Retrieved June 20, 
2006, from: http://www.cdc. 

http://rvpreport.rvpeservice.com/viewrsc.aspx?report=-0486&session=16
http://rvpreport.rvpeservice.com/viewrsc.aspx?report=-0486&session=16

	_GoBack

