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บทคัดย่อ

การศึกษาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน : กรณีศกึ ษาการใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษา
การจัดการความปลอดภัยทางถนน ส�ำหรับผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ 2) เพือ่ ศึกษาความร่วมมือในการ
บังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์
3) เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง 4) เพือ่ แสวงหาแนวทางในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนทีส่ มั พันธ์กบั ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
ในจังหวัดขอนแก่น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โรงเรียนมัธยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ขับขี่
จักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น การวิจัยเชิงปริมาณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,135 คน การวิจัย
เชิงคุณภาพได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และตัวแบบเส้นทาง (Path diagram)
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความ
สัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นในระดับสูง
โดยตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เน้นการให้การศึกษาอบรมและการบริการ
1

2

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2557
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน:
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น

97

ทางการแพทย์ซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมืองในด้านการร่วมมือกันในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และความร่วมมือในการแสดง
ความคิดเห็น
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง พบว่า ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ทีส่ มั พันธ์กบั ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นนั้น เกิดขึ้น
ได้จากการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางถนน
และการจัดการความปลอดภัยทางถนนด้านการบริการทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับ
ความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายในจังหวัดขอนแก่น และการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนทีม่ งุ่ เน้นอาสาสมัครในการบริการทางการแพทย์ ทีส่ ามารถท�ำให้เกิดความร่วมมือด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะของตัวรถ โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสภาพและมาตรฐานของตัวรถจักรยานยนต์ และมีความสัมพันธ์กับ
ความร่วมมือด้านการแสดงความคิดเห็นในด้านการวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผล และ
การทบทวนกฎหมายระเบียบส�ำหรับจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี และสามารถน�ำไปสู่ความ
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. ความส�ำคัญของปัญหา

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลย
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ ดังนัน้ การปลูกจิตส�ำนึกการมีสว่ นร่วมในการ
บังคับใช้กฎหมายนัน้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึง่ ในการให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ชี้ให้ผู้ขับขี่ทราบถึงประโยชน์จากการที่ตนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ตระหนักถึงโทษ
ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตนละเลย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพือ่ ความปลอดภัยทางถนนนัน้ ต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทัง้ เจ้าพนักงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยอีกทางหนึ่งเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความ
เสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุมากที่สุด
จากการส�ำรวจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
นับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตของประชากรใน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือนัน้ ก็เป็นพืน้ ทีท่ พี่ บว่ามีการเสียชีวติ จากการขับรถจักรยานยนต์ สาเหตุพนื้ ฐานมาจากการ
เมาแล้วขับ การขับชี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ในอัตราความเร็วเกินกว่า
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับสถิตขิ องส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึง่ ได้รวบรวมจากโรง
พยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ในปี 2556 มีผปู้ ระสบเหตุขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์
และมีผู้เสียชีวิตร้อยละ 90.9 ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนในช่วงเทศกาลพบว่า สูงถึงร้อยละ 100
และจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2556 ระบุว่าในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ำรวจ
ภูธรภาค 4 ซึ่ง ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น ได้เกิดอุบัติเหตุจราจรทั้งสิ้น 2,875 ครั้ง ประเภทรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ในจ�ำนวนนี้เป็นเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 77.50
ของจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ศูนย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ, 2556)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าข้อบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
ความปลอดภัยนั้น แม้บัญญัติไว้อย่างรัดกุมเพียงใด หากประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามแล้วนั้น
ข้อบังคับต่างๆ ก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบังคับได้การสร้างความร่วมมือจึงเป็น
อีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจข้อบังคับและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้นการสร้างความร่วมมือจากภาคพลเมืองในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพือ่ ศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์
2.2 เพื่อศึกษาความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
2.3 เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยทางถนนของการขับขี่
รถจักรยานยนต์กบั ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
2.4 เพือ่ แสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนนทีส่ มั พันธ์กบั ความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น
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3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดการจัดการความปลอดภัยทางถนน
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลแนวความคิดในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1901 จนถึงปี ค.ศ. 2012 โดยได้สรุปแนวความคิดพัฒนาการของการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ผู้วิจัยได้เลือกตัวแปร
ของการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในลักษณะกระบวนการของการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนให้เกิดประสิทธิผลมากทีส่ ดุ โดยท�ำการเลือกศึกษา 4 ตัวแปร คือ การบังคับใช้กฎหมาย
การให้การศึกษาอบรม การด�ำเนินการทางวิศวกรรม และการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
กระบวนการของการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Process)
ประกอบด้วยขั้นตอน การด�ำเนินการทางวิศวกรรม การบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา
อบรม และการบริการทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการก�ำหนดกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน
ระดับนานาชาติและตัวชี้วัด และกรอบแนวทางส�ำหรับพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อประกอบ
การวางยุทธศาสตร์ ศักยภาพและระบบการจัดการข้อมูลในระดับประเทศ ตามกระบวนทัศน์
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ ซึ่งเน้นใน 5 แนวทางส�ำคัญ (UN 5
เสาหลัก) ตามกรอบปฏิญญามอสโก (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554, หน้า 50)
ได้แก่ 1) การปรับปรุงสมรรถนะการจัดการความปลอดภัยทางถนน 2) การออกแบบถนน
และการจัดการโครงข่ายถนน 3) มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ 4) พฤติกรรม
ของผู้ใช้รถใช้ถนน และ 5) การดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ
3.2 แนวคิดความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
การบังคับใช้กฎหมายจราจร หมายถึง การบังคับให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจราจร การขนส่งทางบก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
และเพือ่ เป็นการสร้างวินยั ในการขับขีแ่ ก่ประชาชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน ทัง้ นีเ้ พราะวินยั จราจร มีความ
ส�ำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการควบคุมก�ำกับให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะหากสมาชิก
ในสังคมทุกคนมีระเบียบวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็ย่อมจะท�ำให้สังคมสงบสุข
มีความเจริญก้าวหน้าอันเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนาสังคม ปัญหาการจราจรส่วนหนึง่ เกิดจาก
ความไม่มีระเบียบวินัยความเห็นแก่ตัวของผู้ขับขี่ยวดยาน ซึ่งไม่เคารพและไม่ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายจราจร จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญวิธีหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาจราจร หมายถึง การบังคับด้วยกฎหมายให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจร
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นการข่มขู่ มากกว่าจะเป็น
การแก้แค้นผูก้ ระท�ำความผิด กฎหมายจราจรทีอ่ อกมาใช้บงั คับนี้ เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย
KKUIJ 5 (3) : September - December 2015
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ของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นธรรมดาในสังคมที่จะต้องมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ท�ำให้เกิดผลเสียหาย
ต่อสังคมจะร้ายแรงหรือหนักเบาประการใด ย่อมแล้วแต่กรณีที่กระท�ำ เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนที่จะท�ำให้
สังคมเดือดร้อน ก็จะต้องมีบทก�ำหนดโทษ เพื่อปกป้องสมาชิกในสังคมให้อยูใ่ นครรลองเดียวกัน
ให้มากที่สุด (สาโรจน์ คุ้มทรัพย์, 2539, หน้า 27)
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง เป็นลักษณะกระบวนการ
ที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ตระหนักรู้ รับรู้ มีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาท
ทัศนคติ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมพัฒนา ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหา เป็นการเน้นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และความช�ำนาญ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมีทักษะในการแก้ไขปัญหา (กระทรวงยุติธรรม, 2551,
หน้า 3) ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ต้องให้ความร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน เช่น การตรวจจับการขับขี่โดยไม่ใช้
หมวกนิรภัย และขับขี่ขณะเมาสุรา ยาเสพติดอื่น ๆ การตรวจสอบคุณภาพของการออกใบขับขี่
การตรวจผูข้ บั ทีไ่ ม่มใี บขับขี่ ผูข้ บั ชีท่ คี่ วามเสีย่ งสูงเนือ่ งจากมีพฤติกรรมเสีย่ ง และขาดประสบการณ์
ในการขับขี่ พฤติกรรมขับรถเร็ว ผิดกฎจราจร ดืม่ สุรา ขับเวลากลางคืน และไม่ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
การบาดเจ็บ (Centers for Disease Control and Prevention, 2010, p.5) เป็นการกระท�ำ
ออกมาในลักษณะของการท�ำงานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ร่วมกันของผู้ขับขี่ซึ่งมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
จากการศึกษาพัฒนาของความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความหมายตามช่วงเวลาในยุคต่าง ๆ ดังนัน้ การศึกษา
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการใช้
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดขอนแก่น จึงประกอบด้วย การร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาความปลอดภัยของจักรยานยนต์ ความร่วมมือของหน่วยงานราชการ
และความร่วมในการแสดงความคิดเห็น

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีม้ คี ำ� ถามการศึกษาว่า “1) การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด
ขอนแก่นเป็นการจัดการในลักษณะใด เพื่อให้เป็นการเน้นเฉพาะส�ำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
2) การให้ความร่วมมือจากภาคพลเมืองในการบังคับใช้กฎหมายควรเป็นลักษณะใด และ
3) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ใดเหมาะสม และมีความสัมพันธ์
กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง” จากการศึกษาพัฒนาการของ
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า แนวทางที่เหมาะสมของ
การจัดการความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการปฏิบัติ 5
 ตามกฎหมาย ถ้าน�ำไปใช้อย่างจริงจังจะท�ำให้เกิดความปลอดภัยของการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยลดการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สามารถน�ำข้อมูลการศึกษา
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5.สมมติฐานการวิจัย
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สมมติฐานการวิจยั ได้วา่ “การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง”

6.วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่เปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีเลือก
แบบเจาะจงพื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่เปาหมาย คือ จังหวัดขอนแกน ทั้ง 26 อําเภอ ประชากรทั้งจังหวัด 1,774,816 คน สุม
ตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane โดย กําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.03 สําหรับประชากรเปาหมายที่ใชในการ
KKUIJ 5 (3)่วไปที
: September
- December
2015
วิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และประชาชนทั
่ใชรถจักรยานยนต
เปนยานพาหนะ
จํานวนทั้งสิ้น 1,135 ตัวอยาง โดยการทอดแบบสอบถามที่สรางจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดการศึกษา เปนคําถามปลาย
ปด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก
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6. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่เป้าหมาย
ของการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดขอนแก่น
ทั้ง 26 อ�ำเภอ ประชากรทั้งจังหวัด 1,774,816 คน สุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane
โดยก�ำหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.03 ส�ำหรับประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ คณะผู้ท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน และประชาชนทั่วไปที่ใช่รถจักรยานยนต์
เป็นยานพาหนะ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,135 ตัวอย่าง โดยการทอดแบบสอบถามที่สร้างจากตัวชี้วัด
ของกรอบแนวคิดการศึกษา เป็นค�ำถามปลายปิด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale
มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของแบบสอบถามโดยการค�ำนวณหาค่า IVC (Item Variable Congruence Index) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 ท่าน ได้ค่า IVC = 0.97 และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 30 คน ได้ค่าอัลฟ่า V= 0.98
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis และศึกษา
เชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก คณะท�ำงานด้านความปลอดภัยทางถนน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดขอนแก่น
ตามประเด็นตัวแปรของการศึกษา เพื่อน�ำข้อมูลการสัมภาษณ์มาสนับสนุนข้อค้นพบ
ของการวิจัยเชิงปริมาณ

7. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้ดังนี้
1. การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่น พบว่า จังหวัดขอนแก่น
มีการจัดการความปลอดภัยทางถนน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสรุปผลศึกษาระดับ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่น เท่ากับ 0.31 โดยเฉพาะด้านการบริการ
ทางการแพทย์ ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความส�ำคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
มากที่สุด รองลงมาด้านการบังคับใช้กฎหมาย การด�ำเนินการทางวิศวกรรม และการให้การศึกษา
อบรมยังมีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
2. ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมาย พบว่า
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ในจังหวัดขอนแก่นมีระดับความร่วมมือ
กันอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ค่าเฉลีย่ สรุปผลศึกษาระดับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมือง เท่ากับ 0.32 โดยเฉพาะความร่วมมือขององค์กรในจังหวัด และความร่วมมือ
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ในการแก้ปัญหาความปลอดภัยของจักรยานยนต์ ที่มีระดับความร่วมมือและพลเมืองให้ความ
ส�ำคัญมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น การร่วมมือกัน
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทุกด้านมีความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลางตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมือง ผลการทดสอบการด�ำเนินการในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึง่ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนของการขับขีร่ ถจักรยานยนต์กบั ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r=0.82) โดยเฉพาะการให้การศึกษา
อบรม และการบริการทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น ในด้านการร่วมมือกันในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (r=0.30)
และความร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็น (r=0.31) โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
รายละเอียดตามตัวแบบที่ 1 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีจุดแข็งในด้านการบริการทางการแพทย์
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการความปลอดภัยทางถนน มีการจัดตัง้ ศูนย์รบั แจ้งเหตุฉกุ เฉิน
1669 หรือบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และมีเครือข่ายกู้ชีพ กูภัย อย่างกว้างขวาง ท�ำให้
การตอบสนองต่อสถานการณ์อุบัติเหตุเป็นไปอย่างทันท่วงที นอกจากนี้การพัฒนาเครือข่าย
การติดต่ออย่างได้ผล มีการแบ่งพื้นที่การให้บริการอย่างครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยาน
พาหนะ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทีเ่ พียงพอต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน
เป็นเรือ่ งทีท่ กุ ฝ่ายต้องร่วมมือกันด้วยความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ผลักเป็นภาระ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนแก่กนั การเข้าใจกันถึงข้อจ�ำกัด
ของแต่ละฝ่าย และให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มก�ำลัง (สุภากร, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม
2557)
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DV1.3 ลักษณะการขับขี่รถ

IV3.3 การศึกษาดูงาน
IV3.2 การสัมมนา

DV1.2 ลักษณะของตัวผูขับขี่

IV3.1 การฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยทางถนน

0.43
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IV3 การให
การศึกษาอบรม

0.35 IV4 การบริการทาง

การแพทย

IV4.1 ระบบบริการการแพทย
IV4.2 หนวยงานอุบัติเหตุฉกุ เฉิน
IV4.3 อาสาสมัคร

DV1.1 ลักษณะของตัวรถ

0.82
IV การ

จัดการความ
ปลอดภัยทาง
ถนน

DV ความ

รวมมือใน
การบังคับ
ใชกฎหมาย
ของภาค
พลเมือง

DV1 การรวมมือ
กันในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

0.31

DV4 ความรวมมือ
ในการแสดงความ 0.30
คิดเห็น
DV4.1 การวิจยั พัฒนาและ
ติดตามประเมินผล
DV4.2 การทบทวนกฎหมาย
ระเบียบสําหรับจักรยานยนต

ตัวแบบที่ 1 ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมื
ดขอนแก
น (ตามการวิเคราะหยทางถนนกั
Canonical)บความร่วมมือ
ตัวแบบที่ 1 ความสั
มพันอธ์งในจั
ระหว่งหวั
างการจั
ดการความปลอดภั

ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น

4. ตัวแบบการจัดการความปลอดภั(ตามการวิ
ยทางถนนทีเคราะห์
่สัมพันธกCanonical)
ับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาค
พลเมืองในจังหวัดขอนแกน
ตามวัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธกับความรวมมือใน
4. ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการ
การบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน โดยการวิเคราะหเสนทาง Path Analysis อาศัยตัวแบบและ
บังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น
สมการโครงสราง จากผลการทดสอบเสนทางความสัมพันธตามสมมติฐานดังกลาวทําใหทราบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพือ่ แสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนน
แสดงถึงเสนทางระดับความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ทีส่ ัมพันธ์กับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น โดยการ
ภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะการจัดการความปลอดภัยทางถนน ดานการใหการศึกษาอบรม และการบริการ
วิเคราะห์
เส้นวทาง
Path งAnalysis
อาศัยตัวแบบและสมการโครงสร้
าง จากผลการทดสอบ
ทางการแพทย
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และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปเปนตัวแบบการวิจนัยธ์นําทีมาสร
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แบบการศึกษาได 2 ตัวแบบที่สําคัญ คือ (1) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการรวมมือกันในการปฏิบัติตาม
งคับ(2)ใช้ตักวแบบการจั
ฎหมายของภาคพลเมื
องในจั
งหวัดขอนแก่
ดการความปลอดภั
กฎหมาย บัและ
ดการความปลอดภั
ยทางถนนในการร
วมมืนอกัโดยเฉพาะการจั
นของภาคพลเมืองในการแสดงความคิ
ดเห็นย
เปนการวิเคราะหเสนทางแบบตัวแปรคูที่แตกตางกัน 2 เสนทางที่มีสาเหตุการจัดการความปลอดภัยทางถนนเดียวกันแตการ
แกปญหาของตัวแบบการวิจวารสารนานาชาติ
ัยหรือเปาหมายตมหาวิ
างกัทนยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
ผูศึกษาจึงพัฒนาตัวแบบที่ 2 ในลักษณะตัวแบบความสัมพันธทางสังคมสตรทําใหผูอานเขาใจมากยิ่งขึ้น และ
นําไปสรางองคความรูและใชประโยชนจากตัวแบบไดจริงสามารถอภิปรายผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การ
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ทางถนน ด้านการให้การศึกษาอบรม และการบริการทางการแพทย์ กับความร่วมมือในการบังคับ
ใช้กฎหมายของภาคพลเมือง ด้านการร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถสรุปเป็นตัวแบบการวิจัย
น�ำมาสร้างตัวแบบการศึกษาได้ 2 ตัวแบบที่ส�ำคัญ คือ (1) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการร่วมมือกันในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ (2) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการร่วมมือกันของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น เป็นการวิเคราะห์เส้นทาง
แบบตัวแปรคู่ที่แตกต่างกัน 2 เส้นทางที่มีสาเหตุการจัดการความปลอดภัยทางถนนเดียวกัน
แต่การแก้ปัญหาของตัวแบบการวิจัยหรือเป้าหมายต่างกัน
ผูศ้ กึ ษาจึงพัฒนาตัวแบบที่ 2 ในลักษณะตัวแบบความสัมพันธ์ทางสังคมสตร์ทำ� ให้ผอู้ า่ น
เข้าใจมากยิง่ ขึน้ และน�ำไปสร้างองค์ความรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากตัวแบบได้จริงสามารถอภิปราย
ผลการพิสจู น์เส้นทางความสัมพันธ์ สรุปได้วา่ การจัดการความปลอดภัยทางถนนด้านการให้การ
ศึกษาอบรม มีความสัมพันธ์กบั ความร่วมมือกันในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในจังหวัด
ขอนแก่น จากการบริหารงานจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ที่สามารถท�ำให้เกิดความร่วมมือด้านการทบทวนกฎหมายระเบียบ
ส�ำหรับจักรยานยนต์ ได้เป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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ทางถนน
าใหเงกิคัดบความร
วมมือดานการทบทวนกฎหมายระเบี
ยบสําหรับจักรยานยนต
ไดเปนอยางดีและมี
ความร่ทีว่สมมืามารถทํ
อในการบั
ใช้กฎหมายของภาคพลเมื
องในการจัดการความปลอดภั
ยทางถนน:
107
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน
กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยต์ในจังหวัดขอนแก่น

การจัดการความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดขอนแก่น
การสั มมนา

 การสัมมนาระดับชาติ
 การสัมมนาระดับจังหวัด
 การสัมมนาระดับอําเภอ
 การสัมมนาระดับท้องถิน
 ก า รสั ม มน า กา ร สร้ า ง
เครื อข่ ายความปลอดภัย
ทางถนน

 การเดินถนนและการโดยสารอย่างปลอดภัย
 การดําเนิ นการเมือเกิดอุบตั ิเหตุ
 กฎหมายจราจร
 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

การศึกษาดูงาน

 กฎหมายทางหลวง
 เทคนิคการขับรถบนท้องถนน
 มารยาทในการขับรถจักรยานยนต์
 การอบรมพนักงานขับรถ
 การอบรมความรู้ในสถานศึกษา

 สาธารณสุ ขจังหวัด
 ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
 สํานักงานขนส่ งจังหวัด
 อบจ.  ปภ. จังหวัดขอนแก่น
 สํานักพืนทีเขตการศึกษา
 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การให้ การศึกษาอบรมด้ านความปลอดภัยทางถนน
พฤติกรรมขับขีรถ

 เปิ ดไฟในขณะขับรถในทางในเวลาทีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
 การใช้เสี ยงสัญญาณ
 ปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจร หรื อเครื องหมายจราจร
 ขับรถด้วยอัตราความเร็ วตามทีกาํ หนด
 การขับรถต้องชิดซ้าย
 ต้องขับด้วยความระมัดระวัง
 ผูข้ บั ขีไม่ขบั รถในลักษณะกีดขวางการจราจร
 ไม่ประมาทหรื อน่ าหวาดเสี ยว

ความร่ วมมือในการ
บังคับใช้ กฎหมายของภาค
พลเมืองในจังหวัด
ขอนแก่ น

ความมือกันในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ผู้ขับขี

 สวมหมวกนิรภัย
 ความเร็ ว
 มีใบอนุญาตขับขี
 ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี
 ไม่ขบั รถขณะเมาสุรา
 ไม่ ขั บ ร ถใน ขณะ ที
หย่อนความสามารถ

การวิจยั พัฒนาและติดตามประเมินผล
 สนับสนุนงานวิจยั การใช้รถจักรยานยนต์
 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเกิดอุบตั ิเหตุ
 การกํา หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบจัด ทํา ระบบ
ข้อมูล
 การศึกษาทบทวนการสอบใบอนุญาตขับรถ
 การศึ ก ษาความเหมาะสมในการออกกฎหมาย
ควบคุมการขับขี

ความร่ วมมือในการแสดง
ความคิดเห็น
การทบทวนกฎหมายระเบียบสํ าหรับ
รถจักรยานยนต์
 ระเบียบทีจาํ เป็ นเร่ งด่วน
 มาตรการการออกใบอนุญาตขับรถ
 มาตรฐานรถจักยานยนต์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

สภาพตัวรถ

 อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
 สภาพมัน คงแข็งแรง
 มี ส่ วนประกอบตามกฎหมาย
กําหนด

 มาตรฐานรถพยาบาลและโครงสร้างที
เหมาะสม
 ระบบการแจ้งเหตุและสัง การ
 ระบบการสื อสาร
 บุคลากร







สถานพยาบาลรองรับผูป้ ่ วย
กฎระเบียบ
การเชือมโยงระบบข้อมูล
ระบบควบคุมทางการแพทย์
การเงินและการคลัง

การบริการทางการแพทย์
อุบัตเิ หตุจากรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดขอนแก่นลดลง
ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธ์กับความร่วมมือ
ของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน

ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่น

วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมมศาสตร์ 5 (3) : กันยายน - ธันวาคม 2558
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ส�ำหรับการจัดการความปลอดภัยทางถนนด้านการบริการทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์
กับความร่วมมือในการทบทวนกฎหมายระเบียบส�ำหรับจักรยานยนต์ เกิดขึน้ ได้จากการบริหาร
งานจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้นอาสาสมัครในการบริการทางการแพทย์ มีความ
สัมพันธ์ท�ำให้เกิดความร่วมมือด้านการแสดงความคิดเห็นในด้านการวิจัย พัฒนาและติดตาม
ประเมินผล และการทบทวนกฎหมายระเบียบส�ำหรับจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดีและมีความ
สัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน โดยเฉพาะการให้การศึกษาอบรม และการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ด้านการบริการทางการแพทย์ สามารถด�ำเนินการให้การเกิดความร่วมมือกันในการแสดง
ความคิดเห็น ของพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด และสามารถน�ำไปสู่ความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดขอนแก่นต่อไป สามารถอภิปรายผล
การศึกษาตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับตัวแบบทางสังคมศาสตร์ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึน้ จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรตามกรอบแนวความคิดของการศึกษา
จากตัวแบบที่ 2 สามารถประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้
แนวคิดเชิงระบบ (System’s Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองค์รวม ท�ำให้เกิด
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึง่ การบังคับใช้กฎหมาย
(Law Enforcement) เป็นการบริหารจัดการเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องโดยกฎหมายต่างๆ สิง่ แรกคือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต้องใช้มาตรการต่างๆให้ครบถ้วนและมีวตั ถุประสงค์
ทางนิตศิ าสตร์และรัฐศาสตร์และในกฎหมายบางข้อหากมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
พระราชก�ำหนด หรือพระราช กฤษฎีกาต่าง ๆ ให้ดำ� เนินการแก้ไขจากผูป้ ฏิบตั จิ ริงและผูท้ ไี่ ด้รบั
ผลได้เสียโดยตรง ได้แก่ ผูท้ ถี่ กู จับกุม ประชาชน และนักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง (ส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุร,ี 2554, หน้า 15)

8. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะตามตัวแบบจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สัมพันธ์กับความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นมีดังต่อไปนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน
8.1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมทุกด้านยังอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น ควรสร้างกลไกการจัดการและความร่วมมือที่มีอิสระ
เพื่อสร้างมาตรฐาน คน-รถ-ถนน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของรัฐทีเ่ ข้มแข็ง มีอสิ ระ มีงบประมาณ
สนับสนุน มีเจ้าหน้าบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ สามารถด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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8.1.2 จังหวัดขอนแก่นควรสนับสนุนโครงการในลักษณะการสร้างนวัตกรรม
ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ได้อย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและการด�ำเนินกิจกรรมสามารถขยายได้ทั่วทั้งจังหวัด
8.1.3 เมื่อสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเกิดจากการดื่มสุรา การขับรถ
เร็วโดยประมาทการตัดหน้า ระยะกระชัน้ ชิดของรถจักรยานยนต์ จึงเห็นสมควรใช้การแก้ปญ
ั หา
ทางด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักและเข้มงวด ก�ำหนดโทษปรับในอัตราที่สูง
ให้เกิดความเกรงกลัวและหลาบจ�ำ ตามด้วยการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม และใช้มาตรการ
ประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อสารมวลชน ช่วยอย่างจริงจัง
8.1.4 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชอนแก่นควรสนับสนุนให้เกิดระบบ
บริการเชิงรุกในระดับรากหญ้า ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนสามารถได้รับการดูแลด้านการบาดเจ็บฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว สามารถท�ำให้อัตรา
การบาดเจ็บและพิการ จากการบาดเจ็บของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
8.2 ข้อเสนอแนะความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของภาคพลเมือง
8.2.1 การป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องที่
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันด้วยความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ผลักเป็นภาระ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนแก่กนั การเข้าใจกันถึงข้อจ�ำกัด
ของแต่ละฝ่าย และให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มก�ำลัง
8.2.2 ควรสนับสนุนให้พลเมืองเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การจัดท�ำป้ายประกาศ
ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของตน การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจร และร่วมในการแจ้งเหตุ
เบาะแสผูก้ ระท�ำผิดวินยั จราจรในพืน้ ที่ การประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานถึงมาตรการป้องกัน
และการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนให้ อปท. ในพื้นที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน และจัดประกาศเป็นวาระ
ของจังหวัดในการควรคุมวินัยจราจร
8.2.3 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ทั่วถึง
ในท้องถิ่นชุมชน เพื่อสร้างจิตรส�ำนึกให้กับผู้ขับขี่และครอบครัว
8.3 ข้อเสนอแนะตามตัวแบบการวิจัย
8.3.1 จังหวัดขอนแก่นควรมุ่งเน้นหลักการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ
ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทุกระดับตัง้ แต่เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
ทางถนน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปทุกช่วงวัย ซึง่ ผลของการให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน ไม่เพียงแต่เพื่อการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยแต่ยังสามารถน�ำมาสู่
การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ในการคิดแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ ตนเอง โดยผลงานวิจยั การคิดค้น
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นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการน�ำเสนอหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือองค์การต่าง ๆ ในการใช้มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
8.3.2 การท�ำงานด้านการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและงานบริการ
ทางการแพทย์ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจ�ำเป็นทีห่ น่วยงานรับผิดชอบหลักจะต้องมีการ
ก�ำหนดบทบาท และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้ง ในด้านกฎหมายซึ่งจะต้องมีการจัดท�ำ
กฎหมายรองรับสถานะของหน่วยงานหลักคือ ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด รวมไปถึงการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ทั้ง ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชุมชน
8.3.3 ควรก�ำหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับพืน้ ทีช่ มุ ชน
ได้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ฉบับปัจจุบัน
8.3.4 เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางในการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้
ควรให้การสนับสนุนกลไกการติดตามประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุ
เชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการวางกลไกการจัดการงานวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

9. กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
ของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน : กรณีศึกษาการใช้รถจักรยานยนต์
ในจังหวัดขอนแก่น” เป็นผลงานที่ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยความอดทน
ความอุตสาหะมากที่สุดในชีวิตของการศึกษา ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก
ความรู้ความสามารถของผู้วิจัยแต่เพียงผู้เดียว ด้วยผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายท่าน จึงขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์ รองศาสตราจารย์
ดร. อิสระ สุวรรณบล รองศาสตราจารย์ ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ พลเอก ดร. บัณฑิต พิรยิ าสัยสันติ
และดร. สมเจตน์ พันธุโฆษิต ที่กรุณาให้ค�ำชี้แนะในการสอบของผู้วิจัยแต่ละครั้ง ค�ำแนะน�ำ
ของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ
ดร. อ�ำนวย บุญรัตนไมตรี ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดจน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่าน
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รวมถึงผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณบุคลากรเจ้าหน้าทีท่ งั้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกท่าน
ที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่นที่กรุณาให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ และผู้ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงได้ทั้งหมด ที่ได้สละเวลาในการ
ให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ จิ ยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ซึง่ การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่
กับจังหวัดขอนแก่น
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