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กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สานักโรคไม่ติดต่อ

สนับสนุนโดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการวิจัย
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง
และการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

โดย
นาย ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว
นางนงนุช ตันติธรรม
นางสาวฐิติมา ขันธสิน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สานักโรคไม่ติดต่อ

สนับสนุนโดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คานา
รถโดยสารสาธารณะหรือรถโดยสารประจาทางเป็นรถที่ประชาชนนิยมใช้กันมากที่สุดในการ
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล เพราะเป็นยานพาหนะที่สะดวกและสามารถ เดินทางไปได้ทั่ว
ประเทศ และ บรรทุกคนได้เป็น จานวนมา ก จึงเป็น ยานพาหนะ ที่ประชาชนนิยมใช้กันมากที่สุด
ประเภทหนึ่ง แต่การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่แตกต่างจากการเดินทางด้วยรถประเภทอื่น ในแต่ละปีจะมีรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ประสบอุบัติเหตุสูงถึง 3-4 พันครั้ง/ปี ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้งสร้างความเสียหายทั้ง
การบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่มากกว่ารถประเภทอื่นๆ ตามที่ท่านเคยได้ทราบจากหน้าหนังสือพิมพ์
และสื่ออื่นๆ ปัจจัยที่เป็น สาเหตุของการเกิดเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่นาไปสู่การบาดเจ็บและ
การเพิ่มความรุนแรงในการบา ดเจ็บ นั้น พบว่า สาเหตุ ทาให้เกิดอุบัติเหตุ เกือบ ทุกครั้ง มาจาก
พฤติกรรมการผู้ขับขีท่ ี่เป็นปัจจัยหลัก รองลงมาเป็น ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้โดยสารไม่สามารถควบคุมได้
เข็มขัดนิรภัย จึง เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่สามารถป้องกันการบาดเจ็ บรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุได้ และเป็นเพียงอุปกรณ์ชนิดเดียวที่ผู้โดยสารสามารถกระทาได้ด้วยตัวเอง โดยการยึดรั้ง
ตัวผู้โดยสารไว้กับเบาะที่นั่ง ซึ่ง มีประสิทธิภาพในการป้องกั นการบาดเจ็บรุน แรงของผู้ โดยสาร
เข็มขัดนิรภัยจึงไม่ควรเป็นแค่ส่วนเกินหรือแค่อุปกรณ์เสริ มบนรถโดยสารสาธารณะ เพราะผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะไม่สามารถที่จะกระทาการใดๆได้ ไม่ว่าจะเลื อกรถที่จะทาการโดยสารหรือเลือก
คนขับรถได้ และไม่ มีทางทราบเลยว่ารถที่ให้บริกา รมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ สิ่งเดียวที่
สามารถทาได้ คือ การคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันก ารบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เท่านั้น จาก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารไม่ได้ให้ความสาคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งบนรถ
โดยสาร โดยมีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารเพียง 37.7% และในจานวนนี้ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัย
ตลอดเวลาในการนั่งโดยสาร โดยใช้พีเ ยงบางครั้งเมื่อรู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย รวมถึงการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เข็ มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ พบ ว่าผู้โดยสารได้รับรู้น้อย
มาก ถึงแม้ว่าจากผลการศึกษาว่าผู้โดยสารมีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางในระดับ
มากที่สุด แต่ในเรื่อ งเข็มขัดนิรภัยผู้ โดยสารให้ความสาคัญน้อยกว่า เรื่องความปลอดภัยในด้านอื่นๆ
ซึ่งกลับมีความตระหนักในระดับน้อยในเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัย สิ่งที่สาคัญที่ต้องดาเนินการ คือ
การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้ผู้โดยสารเกิ ดความ
ตระหนัก และเห็นความสาคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยก่อนเป็นอันดับแรก และควรมีการรณรงค์
อย่างจริงจัง เพราะเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งเดียวที่ผู้โดยสารจะสามารถกระทาได้ด้วยตนเอง
ในการ
โดยสารรถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้บาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
ผู้วิจัยหลัก

กิตติกรรมประกาศ
รถโดยสารสาธารณะหรือรถโดยสารประจาทางเป็นรถที่ประชาชนนิยมใช้กันมากที่สุดในการ
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล เพราะเป็นยานพาหนะที่สะดวกและสามารถเดินทางไปได้ทั่ว
ประเทศ และสามารถเดินทางไปได้พร้อมกันจานวนมาก จึง เป็น ยานพาหนะที่ ประชาชนนิยม ใช้ใน
การเดินทางมากที่สุดชนิดหนึ่ง การศึกษาความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้
เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความความตระหนักใน
ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร และศึกษาการใช้เข็มขัดนิ รภัยของผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ ข้อมูลที่ ได้จากการ ศึกษา สามารถ ไปใช้ในการ ดาเนินการ ควบคุมป้องกัน รณรงค์
แก้ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะได้ต่อไปในอนาคต
ในการดาเนินโครงการวิจัย ได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค
ที่เห็นความสา คัญและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ผู้อานวยการกอง วางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ บริษัทขนส่ง จากัด ที่อานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อนายแพทย์ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
อาจารย์อุษณีย์ พึ่งปาน อาจารย์จิตรลดา อารีสันติชัย ที่กรุณาให้คาปรึกษาการดาเนินโครงการวิจัย ที่
เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมวิจัยกลุ่มป้องกันการบาด
เจ็บ สานักโรคไม่ติดต่อ คุณพีรพลชูส่งแสง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความช่วยเหลือในการบันทึกข้อมูลและวิเค ราะห์
ข้อมูล จนสามารถดาเนินงานวิจัยสาเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา การให้บริการ
การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และพัฒนาพฤติกรรมการคาดเข็มขัด
นิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ต่อไปในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้วิจัย
ขออภัยและพร้อมที่จะดาเนินการแก้ไขต่อไป

คณะผู้วิจัย

บทคัดย่อ
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินท างและการใช้เข็มขัดนิรภัยของ
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความความตระหนักในความปลอดภัยใน
การเดินทางของผู้โดยสารรถยนต์โดยสารสาธารณะ และศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถ
โดยสารสาธารณะ ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารรถประจาทา งในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่เดิน ทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ
VIP 24 ที่นั่ง และ รถปรับอากาศ VIP 32 ที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
(สถานีขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ จานวน 9,968 คน ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) คานวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
ได้จานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 370 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตามสัดส่วนประเภทของรถ
โดยสารและสถานีขนส่ง ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล , ประสบการณ์ในการเดินทาง
โดยรถสารสาธารณ ะ, ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน , การรับรู้ข่าวสารและความ
คิดเห็นเกี่ยวกั บเข็มขัดนิรภัยใน รถโดยสารสาธารณะ ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้เข็มขัดนิรภัยในการ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง ผลการศึกษา
พบว่า
จากการศึกษาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
414 คน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารสถานีขนส่งหมอชิต 64.0% และสถานีขนส่งสายใต้ 36.0% เป็นเพศชาย 64.0% และเป็น
เพศหญิง 36.0% ส่วนใหญ่มี อายุ 20-30 (36.0%) ประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสารรถ
โดยสารสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางทุกๆ 3 เดือน (24.2%) รองลงมาทุกเดือนและทุกปีเท่ากัน
(23.9%) มีผู้โดยสารเคยประสบอุบัติเหตุบนถนน 30.2% มีผู้ เคยได้รับรู้การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ
โดยสารสาธารณะ 62.8% ส่วนการรับรู้เรื่องการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ พบว่า
ผู้โดยสารที่ทราบว่ามีการติดตั้งและผู้ระบุประเภทรถโดยสารที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยถูกต้องเพียง26.1%
การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารเคยใช้เข็มขัด
นิรภัย 37.7% โดยส่วนใหญ่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง รองลงมาใช้เป็นประจา โดยมีลัก ษณะ
การคาดจะใช้ตลอดเวลาเดินทาง รองลงมาใช้เมื่อรู้สึกว่าพฤติ กรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย
ใช้เฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง ใช้เฉพาะเวลารถวิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยวคาด และเมื่อมี
พนักงานบนรถเตือนให้ใช้เข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย 62.3% ส่วนใหญ่มี
เหตุผลที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เพราะ รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน รองลงม า ในรถโดยสาร
ไม่มีเข็มขัดนิรภัย เดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัย
ป้องกันการบาดเจ็บได้
ความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่าโดย
ภาพรวม ผู้โดยสารมีความตระหนักต่อความปลอดภัยอยู่ในระดั บมากที่สุด มีเพียงเรื่องเดียวที่
ผู้โดยสารมีความตระหนักในระดับน้อย คือ การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกราคาญ ไม่
สะดวก อึ ดอั ด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในความปลอดภัยของ

ผู้โดยสาร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการเดินทาง การเลือกประเภทของรถ
โดยสาร การได้รับข้อมู ลข่าวสาร ประสบการณ์ในการเคยเ กิดอุบัติเหตุ การเคยใช้และไม่เคยใช้เข็ม
ขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
ข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ผู้โดยสารได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร
ในเรื่องสภาพของรถโดยสารโดยอยากให้มีการปรับปรุงสภาพรถโดยส ารและการให้บริการให้มีความ
ปลอดภัย เนื่องจากรถโดย สารที่ให้บริการบางคันมีสภาพเก่า และไม่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภั ยมีสภาพ
ชารุด ใช้งานไม่ได้ ควร มีตรวจสภาพรถให้พร้อม ก่อนที่รถจะออกให้บริการ นอกจากนี้ยังให้
ข้อเสนอแนะในเรื่อง พฤติกรรมของ พนักงานขับรถ โดยอยากให้มีมาตรการในการควบคุมความเร็ว
ของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัย รถโดยสารไม่ควรวิ่งนอกเส้นทาง จอดบ่อย ๆหรือ รับผู้โดยสาร
ตามทาง รวมถึงการ บรรทุกคนเกินกาหนด การตรวจสมรรถภาพพนักงานขับรถให้มีความพร้อม
ก่อนที่รถจะออกให้บริการประชาชน ส่วนในเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
ผู้โดยสารแนะนาว่า ควรรณรงค์อย่างจริงจังในการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารแต่ไม่ควรบังคับควร
ให้เป็นไปตามตระหนั กของแต่ละบุคคล ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้โดยสารเห็นความสาคัญ
เข็มขัดนิรภัย วิธีการใช้ที่ถูกต้อง พนักงาน ตอนรับ ที่ให้บริการบนรถควรมีการเตือนให้ผู้โดยสารคาด
เข็มขัด นิรภัย และควรมีการแนะนาวิธีการปฏิบัติตัวในการโดยสารรถประจาทางก่อนออกเดินทาง
หากมีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
ในอดีตโรคระบาดและโรคติดเชื้อเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข และเป็นสาเหตุการตาย
ที่สาคัญของประชากร แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการพัฒนามากขึ้นเป็นผลให้มีการ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมรวมทั้งการขยายตัวของเขตเมืองแล ะจานวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น ประกอบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ
สังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบการคมนาคมและการขนส่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทา
ให้การขนส่งและการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วและเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป ส่งผลให้จานวน
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งสิ่งที่ตามมา คือ ปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งที่กลายเป็น
ปัญหาที่สาคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น
องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า ในแต่ละวันผู้คนจานวนมากกว่า 3,000 คนที่ต้องเสียชีวิต จาก
การจราจรบนท้องถนน และได้มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปี พ .ศ.2543- 2563 การเสียชีวิตจาก
การจราจรจะลดลงประมาณ 30 % ในประเทศที่มีรายได้สูง แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มี
รายได้ต่าและปานกลาง ถ้าปราศจากการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม จะทาให้ปี พ .ศ. 2563
อุบัติเ หตุจากการจราจร ถูกคาดหมายว่าจะเป็นสาเหตุชั้นนาอันดับ 3 ที่จะสร้างภาระเรื่องโรคและ
การบาดเจ็บทั่วโลกจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 9 ในปี พ.ศ. 2533 (รายงานโลก เรื่อง การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนฉบับย่อ : 2)
สาหรับ ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนา การพัฒ นาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การคมนาคม การขนส่งได้เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีถนน
เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพจากความยาวของถนนเพียงประมาณสองหมื่นกิโลเมตร
เป็นมากกว่าหนึ่งแสนกิโลเมตรในปัจจุบัน รวมถึงการมีทางห ลวงทางด่วนที่ทันสมัย ในด้านการ
ขนส่งนั้นในปัจจุบันมียานพาหนะเพิ่มขึ้นจากประมาณสองแสนคันมาเป็นมากกว่าสามล้านคัน เมื่อมี
การใช้ยานพาหนะมากขึ้น ทาให้อุบัติเหตุบนถนนสูงขึ้นทุกปี สถิติผู้เสียชีวิตบนถนนสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนเป็นปัญหาสาคัญในการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบั น ทั้งนี้เนื่องจากผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
พัฒนาประเทศทาให้เกิดโรคระบาดชนิดใหม่ที่มีความรุนแรงมาก ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรก็
กาลังเป็นปัญหาที่สาคัญ ในอดีตประชาชนเจ็บป่วยล้มตายจากโรคติดต่อติดเชื้อ การขาดอาหาร
ปัจจัยจากการตั้งครรภ์ และคลอดเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทาให้
ประชาชนต้องเผชิญกับการป่วย การพิการ การตายจากสาเหตุใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
จากการจราจร ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจานวนมาก
(อาพล จินดาวัฒนะ. 2536 : 16)
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รถโดยสารสาธารณะหรือรถโดยสารประจาทางเป็นรถที่ประชาชนนิยมใช้กันมากที่สุดในการ
เดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล เพราะเป็นยานพาหนะที่สะดวกและสามารถเดินทางไปได้ทั่ว
ประเทศ และสามารถเดินทางไปได้พร้อมกันจานวนมาก จึงเป็นการเดินทางที่ประชาชนนิยม แต่การ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะก็มีความ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อเกิดอุบัติเหตุได้
เช่นกัน ไม่แตกต่างจากการเดินทางด้วยรถประเภทอื่น ดังเช่น จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
สานักงานตารวจแห่งชาติ ข้อมูลพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2538-2547 (1) พบว่าในปี พ.ศ.2538 มี
คดีอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ จานวน 5,550 คดี จนถึงในปี 2547 มีจานวน 4,433 คดี โดยเฉลี่ย
แล้วในแต่ละปีมีคดีการอุบัติเหตุจานวนเกือบ 4,000 คดี (แผนภาพ 1) ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
สร้างความเสียหายจานวนมาก รวมทั้งเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ที่มากกว่ารถประเภทอื่นๆ
เนื่องจากรถโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรทุกคนได้จานวนมาก
แผนภาพ 1 จานวนคดีอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ สานักงานตารวจแห่งชาติ ปี 2538 2547 (ยกเว้นปี 2541)
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สานักงานแผนและงบประมาณ สานักงานตารวจแห่งชาติ

ในแต่ละปี จะมีรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ประสบอุบัติเหตุสูงถึง 3-4 พันครั้ง /ปี โดย
จานวน 1 ใน 3 เกิดกับรถโดยสารต่างจังหวัด ส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 จะเกิดกับรถโดยสารใน
กรุงเทพฯ ข้อมูลจากสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ระบุว่าเฉลี่ยแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กับรถโดยสารสาธารณะ 1 ครั้ง จะมีผู้เสียชีวิต 0.42 ราย บาดเจ็บสาหัส 0.90 ราย และบาดเจ็บ
เล็กน้อย 2.69 ราย มูลค่าความสูญเสียครั้งละประมาณ 2,300,000 บาท ซึ่งในแต่ละปีมูลค่าความ
เสียหายจะมหาศาลถึง 8,000-9,000 ล้านบาท (จดหมายข่าว มสช. : 8)
จากรายงาน สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไ ด้รายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน กรณีศึกษารถประจาทางและรถบัสเช่าเหมาลา ระหว่างเดือนมกราคม
พ.ศ.2549 -มกราคม พ.ศ.2551 จานวน 29 กรณี ผลการสอบสวน พบว่า เกิดจากการพลิกคว่าหรือ
ตกเขาโดยไม่มีคู่กรณี 18 ครั้ง เฉี่ยวชนกับรถอื่นๆ11 ครั้ง มีจานวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 1,001 ราย เป็น
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ผู้บาดเจ็บ 830 ราย เสียชีวิต 170 ราย อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ 16.9 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 90
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ และร้อยละ 10 บาดเจ็บที่ทรวงอก ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดมักเกิดการ
บาดเจ็บของอวัยวะหลายส่วนในร่างกายพร้อมกัน เช่น ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะร่วมกับแขนขาหักหรือ
ฉีกขาดและมีแผลถลอกหรือรอยช้าหลายส่วนของร่างกาย ส่วนผู้บาดเจ็บรุนแรงที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลร้อยละ 45 เกิดการบาดเจ็บของขา หรือแขน ข้างใดข้างหนึ่ง ร้อยละ 35 เกิดการ
บาดเจ็บที่ทรวงอกและช่องท้อง ร้อยละ 12 บาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า และร้อยละ 8 มีบาดแผล
รุนแรงของอวัยวะอื่นๆ ส่วนผู้บาดเจ็บไม่รุนแรงส่วนใหญ่มีรอยช้าและมีแผลถลอกหรือแผลฉีกขาด
ของอวัยวะ (ณัฐกานต์ ไวยเนตร. 2551)
แผนภ าพ 2 ลักษณะการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บรุนแรง จากการสอบสวนการบาดเจ็บ
การจราจรทางถนน กรณีศึกษา รถประจาทางและรถ บัสเช่าเหมาลา

ที่มา : สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่
ที่นาไปสู่การบาดเจ็บและการเพิ่มความรุนแรงในการบาดเจ็บ พบว่า การ เกิดเหตุที่ทาให้มีการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตรุนแรงเกือบทุกครั้ง มีสาเหตุร่วมหลายประการ ได้แก่ พฤติกรรมการขับขี่ที่เป็น
ปัจจัยหลัก (ร้อยละ 73) รองลงมาเป็น ถนนและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 15) และอันดับที่สาม คือ
ยานพาหนะ (ร้อยละ 12) และพบว่า มีปัจจัยร่วมระหว่างพฤติกรรมการขับขี่ ถนนและสิ่งแวดล้อม และ
ความไม่ปลอดภัยของยานพาหนะเป็นปัจจัยร่วมกันถึงร้อยละ 47.50 ความบกพร่องของยานพาหนะ
ร่วมกับพฤติกรรมการขับขี่ ร้อยละ 11.76 และปัจจัยถนนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพฤติกรรมการขับขี่
ร้อยละ 23.52
จากการสอบสวนการบาดเจ็บการจราจรทางถนน กรณีศึ กษา รถประจาทางและรถบัสเช่า
เหมาลา ได้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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1. พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่
1.1. เกิดจากการง่วงและอ่อนเพลีย ได้แก่ ขับรถติดต่อกันระยะเวลานานและหลาย
วันติดต่อกัน เช่น รถเช่าเหมาลาโดยไม่มีคนขับเปลี่ยน
รถประจาทางวิ่งรับส่งผู้โด ยสารในช่วง
เทศกาลติดต่อกัน และ อ่อนเพลียจากการอดนอนเพราะเป็นโรคประจาตัว
1.2 ไม่ปฏิบัติตามคาเตือนของถนน โดยมากจะเป็นครั้งแรกที่ขับรถผ่านเส้นทางที่
เกิดเหตุหรือมีประสบการณ์ขับขี่ แต่ไม่เคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนหรือพึ่งขับขี่รถคันที่เกิดเหตุเป็นครั้ง
แรก พบลักษณะการไม่ลดหรือชะลอความเร็วขณะใช้ทางลงเขาลาดชันทาให้ระบบเบรกขัดข้องและ
จนถึงการไม่สามารถบังคับรถได้และมักพบว่าผู้ขับขี่จะบังคับให้รถพลิกในทิศทางตรงข้ามกับผู้ขับขี่
จึงทาให้เกิดกรณีรถตกเขาหรือตกเหวลึก
1.3 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ มักพบในช่วงเทศกาลหรื อใกล้เทศกาลที่
มีงานเลี้ยงของพนักงาน และมีการขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด เช่น ในขณะที่ผ่านเขต
ชุมชนยังคงขับด้วยความเร็ว ประมาณ 100 - 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. พฤติกรรมของผู้โดยสาร เป็นสาเหตุเสริมอย่างหนึ่งที่ทาให้เพิ่มทั้งจานวนและความ
รุนแรงของการบาดเจ็บ เช่น
2.1 การโดยสารโดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัย พบว่า เมื่อเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กระเด็นและหลุดจากเบาะที่นั่งออกมานอกรถ
2.2 พนักงานบริการบนรถจัดเก็บเข็มขัดนิรภัย รัดไว้หลังเบาะและไม่เตือนให้
ผู้โดยสารใช้เข็มขัดนิรภัยและผู้โดยสารก็ไม่ได้ตระหนัก
2.3 การโดยสารที่เกินจานวนในช่วงเทศกาล เช่น รถ 50 ที่นั่ง พบว่า มีผู้โดยสาร
จานวน 66 คน ทาให้ต้องนั่งบริเวณทางเท้าหรือนั่งเก้าอี้พลาสติกเสริมหรือนั่งบนหลังคา ผู้โดยสาร
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
3. ถนนและสิ่งแวดล้อม พบว่าเป็นปัจจัยเสริมและบางกรณีเป็นปัจจัยหลักดังนี้
3.1 ป้ายเตือนการซ่อมบารุงอยู่ในระยะกระชั้นชิด และไม่มีไฟเตือน
3.2 ทางโค้งและลงเขาลาดชั้นมักเป็นอุปสรรคสาหรับรถบัสโดยสารที่ถูกต่อเติมให้มี
ความสูงมากกว่าปกติ
3.3 เครื่องกันทาง (Guard rail)ไม่สามารถ รับน้าหนักรถบัสขนาดใหญ่ได้ เมื่อเกิด
การชนหรือกระแทกเมื่อรถพลิกคว่าในขณะลงทางลาดชันและไถลไปชนเครื่องกั้นพบว่า เครื่องกั้น
จะหักและหลุดทาให้รถตกลงไปในเหวที่สูงชันทาให้เพิ่มจานวนการบาดเจ็บและเป็นอุปสรรค์ต่อการ
ลงไปช่วยเหลือของหน่วยกู้ชีพ
4. ยานพาหนะ โดยทั่วไปพบว่า นอกจากพบความบกพร่องขอ งยานพาหนะที่นาไปสู่ปัจจัย
แรกของการเกิดเหตุแล้วยังพบว่าโดยส่วนใหญ่พาหนะเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มความรุนแรงของ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะเกิดเหตุ ดังนี้ระบบเบรกขัดข้อง ยางรถเก่าและเสื่อมสภาพ การใช้
รถบัสที่หมดสภาพและเก่ามาดัดแปลงต่อเติม และการต่อเติมที่ไม่ปลอด ภัยโดยสาร เช่น รถที่มี
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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กระจกกั้นตลอดแนวยาวด้านข้างรถอาจมองดูสวยงามแต่ไม่มีความปลอดภัย พบว่าเมื่อเกิดเหตุ
กระจกแตกก่อนที่รถจะพลิกคว่า ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หลุด ลอดและกระเด็นออกมานอกรถ บาง
ราย เสียชีวิตเพราะถูกรถทับ และเบาะโดยสารของรถประจาทางไม่มีเข็มขัดนิรภั ยและไม่มีความ
แข็งแรงเมื่อเกิดเหตุมักหลุดจากตัวรถ
ด้วยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากสภาพรถ
และอุปกรณ์ในตัวรถไม่ได้อานวยในเรื่องความปลอดภัยเป็นสาคัญ พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่มีความ
พร้อมในการขับรถ ไม่ชานาญเส้นทาง รีบเร่งทา เวลา หรือขับรถเป็นเวลานาน รวมทั้งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยทางถนนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ร่วมอีกมาก เช่น
สภาพเส้นทางเป็นโค้งลาดชันวกไปวนมา เครื่องกั้นไม่ได้ออกแบบสาหรับป้องกันรถขนาดใหญ่ และ
พฤติกกรมของผู้โดยสารที่ไม่คานึงถึงความปลอดภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ
แต่ละครั้ง ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
เข็มขัดนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่สามารถป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุได้ และเป็นเพียงอุปกรณ์ชนิดเดียวที่ผู้โดยสารสามา รถกระทาได้ด้วยตัวเอง โดยการยึดรั้ง
ตัวผู้โดยสารไว้กับเบาะที่นั่งจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันอันตรายของ
ผู้โดยสาร เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน
ด้านหน้าหรือประสานงาเท่านั้น แต่ยังช่วยชีวิตผู้โดยสารได้มากด้วยการยึดรั้งไม่ให้ผู้โดยสาร
กระเด็นตกจากเบาะที่นั่งไปกระทบกระแทกกับวัตถุสิ่งของภายในรถหรือผู้โดยสารคนอื่นๆ
หรือ
กระเด็นออกมานอกตัวรถในกรณีที่เกิดการพลิกคว่าที่ถือว่าเป็นอันตรายมากสุดที่เกิดกับรถโดยสาร
สาธารณะ ดังนั้น เข็มขัดนิรภัยไม่ควรเป็นแค่ส่วนเกิน หรือแค่อุปกรณ์เสริมบนรถโดยสารสาธารณะ
แต่ควรมีการออกกฎหมายควบคุมการใช้เข็มขัดนิรภัยที่ครอบคลุมถึงรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่ใช่
แค่กากับเฉพาะแต่รถยนต์ส่วนบุคคลดังที่ผ่านมาเท่านั้น เพราะผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะไม่
สามารถที่จะกระทาการใดๆ ได้ไม่ว่าจะเลือกรถที่จะทาการโดยสารหรือเลือกผู้ ขับรถได้ และไม่มีทาง
ทราบเลยว่ารถที่ให้บริการรถมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ สิ่งเดียวที่สามารถทาได้ คือ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
การกาหนดชนิดที่นั่งโดยสารของรถโดยสารสาธารณะ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก
2549 เรื่องแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก โดยมีแบบ
ที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด 6 แบบ ดังนี้ 1) ที่นั่งเดี่ยว ก 2) ที่นั่งเดี่ยว ข 3) ที่นั่งเดี่ยว ค 4) ที่นั่งคู่ 5) ที่นั่ง
3 ที่นั่ง และ 6) ที่นั่งแถวยาวเกิน 3 ที่นั่ง ซึ่งจากการศึกษารูปแบบของแต่ละที่นั่ง พบว่า มีเพียง ที่นั่ง
เดี่ยว ก และที่นั่งเดี่ยว ข เท่านั้นที่กาหนดให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ส่วนที่นั่งประเภทอื่นๆไม่ได้
กาหนด ซึ่งที่นั่งทั้ง 2 แบบดังกล่าวจะติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะประเภท ดังนี้ รถมาตรฐาน 1(ก),
มาตรฐาน 4(ก) (กาหนดให้ติดตั้งที่นั่งเดี่ยว ก ) และรถมาตรฐาน 1(ข) ชนิดที่นั่งพิเศษ, มาตรฐาน 4
(ข) ชนิดที่นั่งพิเศษ (กาหนดให้ติดตั้งที่นั่งเดี่ยว ข ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รถ VIP 24 นั่ง และ
VIP 32 ที่นั่ง ซึ่งพบว่า รถที่ให้บริ การทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งสายเหนือ และสาย
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ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต ), สถานีขนส่งสายตะวันออก (สถานีขนส่งเอกมัย ) และ
สถานีขนส่งสายใต้ ที่เป็นรถรถ VIP 24 นั่ง และ VIP 32 ที่นั่ง มีจานวน 337 คัน แต่พบว่า รถที่
ให้บริการประเภท ปรับอากาศพิเศษ ชั้น 1 (ป.1) และ ปรับอากาศพิเศษ ชั้น 2 (ป.2) ที่ให้บริการ
สถานีขนส่งดังกล่าวมีจานวน ถึง 3,010 และ 3,698 คัน ตามลาดับ (ตาราง 1) ซึ่งมีจานวนมากแต่
ไม่ได้ มีการ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (ประกาศกรมขนส่งทางบก 2549 เรื่องแบบและการจัดวางที่นั่ง
ผู้โดยสารของรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก)
ตาราง 1 แสดงรถโดยสารประจาทางที่ให้บริการที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
(สถานีขนส่งหมอชิต ), สถานีขนส่งสายตะวันออก (สถานีขนส่งเอกมัย ) และ สถานีขนส่ง
สายใต้
ประเภทรถ
1.VIP 24 นัง่ , VIP 32 ที่นั่ง
2.ปรับอากาศพิเศษ ชั้น 1 (ป.1)
3.ปรับอากาศพิเศษ ชั้น 2 (ป.2)
รวม

หมอชิต
(คัน)
202
2166
1636
4004

สายใต้
(คัน)
135
558
792
1485

เอกมัย
(คัน)
286
270
556

รวม
337
3,010
3,698
6,045

ที่มา: กองแผนงานกลยุทธ์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จากัด(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน2550)

จากการศึกษาข้อมูลต่างประเทศ พบว่า มีหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศเยรมันนี
สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ได้กาหนดให้เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสาหรับรถโดยสารและ
การตรวจสอบความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และ
พบว่าในประเทศ ฝรั่งเศส เย รมันนี และสหรัฐอเมริกาในบางรัฐ ได้กาหนดให้ผู้โดยสารรถขนส่ง
ขนาดใหญ่ (Bus Passengers) ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย (Seat belt legislation – Wikipedia, the free encyclopedia. )
ตาราง 2 แสดงประเทศที่กาหนดให้เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสาหรับร
กฎหมายกาหนดให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
Country
France
Germany
Sweden
United States

Compulsory fitting
(Buses)
1999
2004
2004

ถโดยสาร และ

Compulsory wearing
(Bus passengers)
2003
1999
1966

ที่มา: Seat belt legislation – Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/seat_belt_legislation.
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จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้ วิจัยมีแนวคิดที่จะประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ เพื่อที่จะทราบความ
คิดเห็นของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะในความปลอดภัยในการเดิ นทาง และการใช้เข็มขัดนิรภัย
ขณะโดยสารรถโดยสารประจาทาง การ ความคิดเห็จต่อการ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ และมีเหตุผลที่ใช้หรือไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประเ
มินสภาพปัญหา
ประเมินการใช้ และการมีมาตรการทางกฎหมาย เช่น การกาหนดให้รถโดยสา รสาธารณะต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ซึ่งกฎหมายของประเทศไทย พบว่า มีการกาหนดให้ติดตั้งเพียงรถโดยสาร
เพียงบางชนิดเท่านั้น ซึ่งเป็นรถเพียงส่วนน้อย ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ยังมีรถโดยสารอีก
หลายประเภทที่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ รวมถึงก ารรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้โดยสาร คาดเข็มขัด
นิรภัย ซึ่งผลการศึกษาเพื่อเสนอเป็นนโยบายผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาพิจารณา
ดาเนิ นการ ในการวางแผนควบคุมป้องกัน รณรงค์ แก้ปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
โดยเฉพาะ การพัฒนา การให้บริการการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะให้มีความปล อดภัยมากขึ้น
และพัฒนาพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
1. เพื่อประเมินความความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถยนต์
โดยสารสาธารณะ
2. ศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาเพื่อให้ ทราบพฤติกรรมการ ใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ความคิดเห็นต่อ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และเหตุผลที่ใช้หรือไม่ใช้เข็มขัด
นิรภัย ของผู้โดยสาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินสภาพปัญหา ประเมินความ การใช้ และการมี
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนในการวางแผนควบคุมป้องกัน รณรงค์ให้ผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง ทราบความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความตระหนักใน
ความปลอดภัย และเห็นความสาคัญของความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถยนต์โดยสารสา ธารณะ
พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร เพื่อผลักดันให้มีมาตรการทาง กฎหมาย หรือ
นโยบายที่เกี่ยวกับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรณรงค์ให้ผู้โดยสาร
คาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

7

ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครที่
เดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่สถานีขนส่งสายเหนือ
และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยมีประชากรเฉลี่ ย
1 เดือน จานวน 9,968 คน แบ่งออกเป็น รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง จานวน 2,448 คน และ รถปรับ
อากาศ VIP 32 ที่นั่ง จานวน 7,520 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไป
ต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP 24 ที่
นั่ง และ รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง ที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานี
ขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บข้อมูลตาม
สัดส่วนประเภทของรถโดยสารและสถานีขนส่ง ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 370 คน
ตัวแปรในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่
1) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
2) ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถสารสาธารณะ
3) ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน
4) การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยใน
รถโดยสารสาธารณะ
ตัวแปรตาม
1) การใช้เข็มขัดนิรภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
2) ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1) รถโดยสารสาธารณะหมายถึง รถขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง
ตามเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกาหนดขึ้นซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะรถ
โดยสารประจาทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครและไปสุดเส้นทางในจังหวัดต่างๆ
ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ- เชียงใหม่ กรุงเทพฯ- นครศรีธรรมราช โดยศึกษาเฉพาะรถโดยสาร
สาธารณะประเภท รถปรับอากาศVIP 24 ที่นั่งและ รถปรับอากาศVIP 32 ที่นั่ง
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2) ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง หมายถึง ความรู้สึกภายในที่
เกิดขึ้ นในจิตใจที่แสดงถึง ความรู้สึก ความกังวล และการรับรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะในด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ พฤติกรรมของผู้โดยสาร
และยานพาหนะ
3) การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมการ ใช้เข็มขัด
นิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะขณะเดินทาง รวมทั้งในด้ านความถี่ในการใช้เข็มขัดนิรภัย
และลักษณะของการใช้เข็มขัดนิรภัย
4) ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถสารสาธารณะ หมายถึงประสบการณ์ของ
ผู้โดยสารในการเดินด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ ชนิดของยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด
, การเลือกประเภทรถของรถโดยสารที่ใช้เดินทาง และความถี่ในการเดินทาง
5) ประสบก ารณ์ในการ ประสบ อุบัติเหตุ ทางถนน หมายถึง ประสบการณ์ของ
ผู้โดยสารที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่ , จานวนครั้งในการเกิด
อุบัติเหตุ, ประเภทรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุ, ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
6) การรับรู้ข่าวส ารและความคิดเห็น เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ในรถโดยสารสาธารณะ
หมายถึง การรับรู้ของผู้โดยสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การรับรู้เรื่องการ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ , การรับรู้ข้อมูลข่าวสา รเกี่ยวกับ การรณรงค์ การใช้เข็มขัด
นิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ แหล่งที่ได้รับข้อมูล และความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อการติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้
5.อาชีพ
6.ประสบการณ์ในการเดินทางโดย
รถสารสาธารณะ
7.ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน
8.การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ

ตัวแปรตาม

1. การใช้เข็มขัดนิรภัยในการเดินทาง
โดยรถโดยสารสาธารณะ
2. ความตระหนักในความปลอดภัย
ในการเดินทาง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการ ศึกษาการประเมินความตระหนักในความปลอดภัยและ
การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การเกิดอุบัติเหตุจราจร
ส่วนที่ 2 ความตระหนักในความปลอดภั
ยและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย
ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องรถโดยสารสาธารณะ
ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 การเกิดอุบัติเหตุจราจร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร
จากการศึกษาของวิชาการหลายสาขา ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแง่ของระบาด
วิทยา ซึ่งมีการวิเคราะห์และจาแนกตามเพศวัย วันเวลา และสถานที่ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ ที่
ได้รับอุบัติเหตุ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นความบังเอิญ และสรุปได้ว่าสาเหตุของการ
เกิด
อุบัติเหตุนั้นมี 2 ประการ คือ (วิจิตร บุณยะโหตระ. 2536 : 39-42)
1. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย (unsafe act) ได้แก่ พฤติกรรมต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้น เช่น ความประมาทหรือการเลินเล่อความมักง่าย การเล่นหยอกล้อในสิ่งที่ไม่สมควร
การฝ่าฝืนกฎระเบียบที่วางไว้ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุนี้เกิด
จากอุปนิสัยหรือทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ถูกปลูกฝัง หรือสั่งสอนมาในสภาพแวดล้อมที่ไ
ม่
เหมือนกัน ทาให้ระดับของการระมัดระวังถึงความปลอดภัยของแต่ละคนแตกต่างกัน
2. สภาวะที่ไม่ปลอดภัย (unsafe condition)
ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เ กิด
อุบัติเหตุได้ เช่น ถนนลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ถนนที่ไม่มีสัญญาณ ทางโค้ง ทางเดินที่พื้นไม่เรียบ
ไฟท้ ายรถยนต์เสีย เหล่านี้เป็นต้น สภาวะที่ไม่ปลอดภัย เป็ นสาเหตุด้านกายภาพของอุบัติเหตุ ที่
สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าปัญหาทางด้านพฤติกรรม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิจิตร บุณยะโหตระ . (2536 : 86-88) ได้อธิบายปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่เกิดจากคน อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกระทาที่ผิดพลาดของผู้ใ ช้ทาง
โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
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1.1 เพศ โดยทั่วไปเพศชายจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง
1.2 อายุ ตามกฎหมายกาหนดไว้ว่า ผู้มีอายุ18 ปี สามารถทาใบอนุญาตขับขีรถยนต์
่
ได้
องค์การอนามัยโลกได้แบ่งช่วงอายุของผู้ขับขี่และผู้ประสบอุบัติเหตุออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง
ช่วงอายุที่ต่ากว่า 15 ปี จัดอยู่ในวัยเด็ก
กลุ่มที่สอง
ช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี จัดอยู่ในวัยหนุ่มสาว
กลุ่มที่สาม
ช่วงอายุระหว่าง 25-65 ปี จัดอยู่ในวัยกลางคน
กลุ่มที่สี่
ช่วงอายุมากกว่า 65 ปี จัดอยู่ในวัยสูงอายุ
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุมีอายุอยู่ระหว่าง 21-30
ปี (อนันต์ ตัณมุขยกุล. 2532) ซึ่งจัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
1.3 ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่จะต้องมีความรอบรู้ถึงเส้นทางเดินรถเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะการขับขี่รถในเขตที่มีความหนาแน่นทางจราจร หรือถนนบางสายที่เป็นหลุมเป็นบ่อท่อ
ระบายน้าไม่ปิดฝาขณะที่ฝนตก น้าท่วมถนน ผู้ขับขี่ไม่ชานาญท างอาจตกลงไปในหลุมบ่อดังกล่าว
ได้ ดังนั้นการให้ความรู้ เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัยทั้งในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนสอนขับรถ
และทางโทรทัศน์จะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้
สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ ผู้ ขับขี่ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ ได้แก่ การที่ป่วยอยู่แต่ต้อง
ขับรถ หรือ ไม่ป่วยแต่ต้องขับติดต่อกั นนานไป ทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย โอกาสที่จะเกิดหลับในได้
ง่าย การตัดสินใจช้าลงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โรคเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้
10 - 15% เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคลมชักจากสถิติอุบัติเหตุพบว่า ผู้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์
มีสถิติอุบัติเหตุสูงกว่าผู้มีร่างกายสมบูรณ์ 2 เท่า (ศราวุฒิ พนัสขาว. 2522 : 26)
สภาพจิตใจของอารมณ์ของผู้ขับขี่ เป็นสภาวะที่อาจเกิดกับใครก็ได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดในแง่เวลา แต่สภาวะของจิตใจที่ไม่เป็นปกติอาจเป็นส่วนหนึ่งของการก่ออุบัติเหตุ เช่ น
การกะเวลาในการเดินทางไม่เหมาะสมกับระยะทาง หรือเวลานัดหมายจะต้องเร่งความเร็วให้มากขึ้น
มีความประมาททาให้ขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร มีอารมณ์วิตก เป็นต้น ส่วนภาวะจิตใจที่เป็น
ปกติ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น มีความชะล่าใจ
2. ปัจจัยที่เกิ ดจากยานพาหนะ อัตราการเพิ่มของยานพาหนะมีมากขึ้น แต่ยานพาหนะที่มี
สภาพชารุดบกพร่องของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากการดูแลรักษารถยังไม่ดีมากและ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งระบบการตรวจสภาพรถประจาปีของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ จึ งเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (อนันต์ ตัณมุขยกุล . 2532 :
186) กล่าวว่า อายุของรถที่กาหนดไว้ ถ้าเป็นรถใหม่อายุใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน รถเก่าปานกลาง
อายุใช้งาน 6-24 เดือน แล ะรถเก่าใช้งาน 24 เดือนขึ้นไป ยังไม่สามารถบ่งชี้ถึงความบ่อ ยครั้งของ
อุบัติเหตุได้ เพราะขึ้นอยู่กับการบารุงรักษาสภาพรถของเจ้าของมากกว่า
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับถนนและสภาพแวดล้อม สภาพถนน (ศราวุธ พนัสขาว. 2522 : 5481) กล่าวถึงคุณลักษณะของถนน ดังนี้
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3.1 จานวนช่ องทางถนน ถนนที่มีหลายช่องทาง ปริมาณการจราจรก็มีมากในประเทศ
ไทยพบว่า กว่าครึ่งของอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร เกิดบนถนนที่มี 3 ช่องทาง
3.2 ความกว้างของช่องทาง พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย
3.3 แนวกั้นกลางถนน มีส่วนช่วยลดการชนด้านหน้าแบบประสานงา การเกิดอุบัติเหตุ
จะไม่ค่อยรุนแรง และช่ วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ รวมทั้งช่วยลดแสงไฟด้านหน้าขณะที่รถ วิ่ง
สวนมา เพราะอาจทาให้ตาพร่า และตามองข้างหน้าไม่ชัดเจน (มนูญ วงศ์คาดี. 2518 : 5)
3.4 ไหล่ถนนและไหล่ทาง หมายถึง พื้นที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้
จัดทาเป็นทางเท้า ในถนนทางด่วนจาเป็นต้องจัดให้มีช่องทางฉุกเฉิน ไว้สาหรับยานพาหนะที่ได้รับ
ความเสียหายจนแล่นต่อไปไม่ได้
3.5 สิ่งกั้นข้างทาง จะช่วยป้องกันมิให้รถที่เกิดอุบัติเหตุวิ่งออกนอกถนนไ ปทาลายสิ่งอื่น
บริเวณข้างถนนได้ ดังนั้นบริเวณสะพานหรือทางโค้งควรจะมีสิ่งกั้นขวางเพื่อลดอุบัติเหตุที่รุนแรง
โดยเฉพาะถนนที่กาหนดความเร็วของรถสูง (มนูญ วงศ์คาดี. 2518 : 8)
3.6 ชนิดของวัสดุที่ใช้ทาพื้นผิวถนนต่อการลื่นไถลจากรถ อุบัติเหตุจะลดลงเมื่อผิวถนน
มีความฝืด เนื่องจากล้อรถจะเกาะถนนได้ดี ในประเทศไทยมักมีปัญหาเกี่ยวกับวัสดุที่นามาใช้ทา
ผิวทาง มักใช้หินปูนซึ่งทาให้ค่าความ ฝืดต่ากว่าม าตรฐานหลังจากใช้ไปได้ระยะหนึ่งผิวทางที่ไม่
เรียบ เป็นหลุมบ่อ มีส่วนส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุได้
3.7 ความสว่างของถนน พบว่า เกิดอุบัติเหตุในเวลากลางวันสูงกว่าเวลากลางคืน
ประมาณ 2-3 เท่า ความรุนแรงเกิดในเวลากลางคืนมากกว่าที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่าอุบัติเหตุเกิ ด
ในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 71.7 และอัตราตายเท่ากับ 1 : 2 ต่ออุบัติเหตุ 1,000 ครั้ง ขณะที่
เกิดอุบัติเหตุกลางคืนคิดเป็นร้อยละ 28.3 แต่อัตราตายสูงถึง 32.4 ต่ออุบัติเหตุ 1,000 ครั้ง ความตึง
เครียดของผู้ขับขี่จะลดลงเมื่อขับรถผ่านถนนที่มีแสงสว่างเพียงพอ
3.8 สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ เช่น ป้ายจราจร ซึ่งต้องเข้าใจง่าย ติดตั้งอยู่ใน
ที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ขนาดต้องใหญ่พอควร เพื่อให้อ่านข้อความได้ทันบน
พื้นถนนต้องมีเครื่องหมาย และตีเส้นบนพื้นถนน ให้ชัดเจนด้วยสีสะท้อนแสงเพื่อให้มองเห็นได้ดีใน
เวลากลางคืน
3.9 อุปสรรคทางธรรมชาติ ได้แก่ ทัศนวิสัยไม่ดี ทาให้มองเห็นทางได้ไม่ชัดเจน เช่น
หมอกลงจัด ฝนตกถนนลื่น น้าท่วมทาง เป็นต้น
3.10 การกระทาของคน เช่น ควันไฟจากการเผาหญ้า การปล่อยสัตว์เลี้ยงมาเกะกะบน
ถนน การประกอบอาชญากรรมโดยทาให้รถคว่าแล้วชิงทรัพย์สิน เป็นต้น
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มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรนั้นสามารถที่จะแยกไว้เป็น 2 วิธี ดังนี้
1. มาตรการทางตรง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนมีความรู้ความเข้าใจ และมีคุณภาพที่จะ
ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
จากมาตรการดังกล่าว จะเห็นได้ว่ า ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้รถใช้ถนนโดยมีวิธีปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในท้องถนนได้ โดยการให้การศึกษา และการใช้มาตรการบังคับ แต่ว่าองค์ประกอบ
ของผู้ใช้รถใช้ถนนมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นการยากที่จะวัดผลจาก
การให้การศึกษา หรือการใช้ มาตรการบังคับใด ๆ ได้อย่างถูกต้องแน่นอน แต่ก็เป็นที่ทราบกันแล้ว
ว่าผู้ใช้ถนนเกี่ยวข้องและเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจรมากที่สุด ฉะนั้นจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การศึกษาอบรม ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการใช้
มาตรการบังคับต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยร่วมกัน เช่น การควบคุมความเร็ว การใช้หมวกนิรภัย หรือ
เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
2. มาตรการทางอ้อม ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงยานพาหนะและสภาพถนนเพื่อให้มีผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
มาตรการทางอ้อม โดยมากจะเกี่ยวข้องกั บการพัฒนา หรือปรับปรุงองค์ประกอบของ
ยานพาหนะและองค์ประกอบของสภาพถนน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและโน้มนาผู้ใช้รถใช้
ถนนให้มีพฤติกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ความสาคัญขององค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
2.1 องค์ประกอบของยานพาหนะสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ 2 ทางคือ
2.1.1 มาตรการความปลอดภัยขั้นแรก เน้นที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่น การ
ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
เช่น ระบบเบรก สภาพยาง ระบบบังคับเลี้ยว การทรงตัวของยานพาหนะ เป็นต้น
2.1.2 มาตรการความปลอดภัยขั้นที่สอง เป็นการป้องกันผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความ
ปลอดภัยมากที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย
(Vehicle Crashworthiness) เช่น โครงสร้างที่แข็งแรงของห้องผู้โดยสาร (Safety Cell) เข็มขัดนิรภัย
(Safety Belt) อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ หมวกนิรภัย เป็นต้น
2.2 องค์ประกอบของสภาพถนน ก็มีส่วนในการลดจานวนอุบัติเหตุ และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุจากรถ สามารถแยกออกเป็น 2 มาตรการ คือ
2.2.1 มาตรการความปลอดภัยขั้นแรก เน้นที่จะลดจานวนอุบัติเหตุห รือป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้น มาตรการนี้เช่น การปรับปรุงผิวถนนไม่ให้ลื่นไถล การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณทางแยกหรือถนนที่มีอุบัติเหตุมาก เนื่องจากความมืดการปรับปรุงเครื่องหมายหรือสั ญญาณ
จราจรเพื่อเตือนหรือบังคับ การแบ่งแยกช่องทางวิ่งสาหรับรถที่มีความเร็วต่างกัน
2.2.2 มาตรการความปลอดภัยขั้นที่สอง เน้นที่จะลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น หลักคันหิน ราวรั้วกันรถตกถนน เมื่อเกิดการชนกันขึ้น เป็นต้น
(นิรุธ ปัญญาธร : 59 - 60)
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ส่วนที่ 2 ความตระหนักในความปลอดภัย และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ความหมายและแนวคิดของการตระหนัก
การตระหนัก (Awareness) เป็นภาวะทางจิตประเภทหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญ
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคล และความเป็นไปของสังคมได้อย่างมาก ภาวะทางจิตเช่นนี้
กล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนแรกของการเกิดพฤติกรรมด้านทัศนคติ ที่จะนาไปสู่การเกิดค่านิยม ความ
เชื่อ และการยอมรับในคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2520 อ้างใน กัลยาณี วัชโร
สินธุ์ , 2530 ) และเป็นตัวนาให้เกิดการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งนักจิตวิทยา และนักวิจัยหลายท่านได้
พยายามกาหนดความหมาย และนิยามของการตระหนักไว้เพื่ออธิบายผลของภาวะทางจิตเช่นนี้ ที่
มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ในหลาย ๆ ทาง ซึ่งมีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน
และที่ต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Morris (1986, อ้างใน พนาฤทธิ์ บุญทวีทอง , 2545) ให้ความหมายของการตระหนักว่า
หมายถึง ความเอาใจใส่ ความสนใจหรือเป็นการกระทาที่แสดงว่ามีการรับรู้ในบางสิ่งบางอย่าง
รวมทั้งรู้ตัว และสานึกในบางเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้น Cater V. Good (1973) ได้กล่าวว่า
ความตระหนักเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความรู้ของบุคคล ห รือการที่บุคคลแสดงความรู้สึก
รับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
Eysench & Arnold (1972, อ้างใน จีรนัน สัจจาสัย , 2542) อธิบายถึงการตระหนักในแง่ของ
จิตวิทยาไว้ว่า การตระหนั กเป็นความสัมพันธ์ของความสานึก (Consciousness) และเจตคติ
(Attitudes) การตระหนักเป็นภา วะของจิตใจซึ่งไม่สามารถจะแยกออกเป็นความรู้สึกหรือความคิด
เพียงอย่างเดียวโดยเด็ดขาด
ขวัญอานวย กระต่ายทอง (2542) ให้ความหมายของการตระหนักว่ การรู้ประจักษ์ รู้ชัดเจน
มีสานึกหาเหตุผลในพฤติกรรมที่ได้กระทาลงไป ซึ่งได้แสดงออกถึงความสานึกในการรับรู้ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ด้วยการพูด การเขียน โดยอาศัยเวลาและประสบการณ์ หรือ
สภาพแวดล้อม เป็นสิ่งช่วยในการแสดงออกของพฤติกรรม นั่นคือ ความตระหนักจะเกิ ดขึ้นเมื่อมีสิ่ง
เร้ามากระตุ้น และจะส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา
จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช (2540 ) กล่าวถึงความตระหนักว่า เป็นสภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ ต่อสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ด้วยคาพูด การเขียน หรืออื่น ๆ โดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในสังคม
หรือสิ่งเร้าภายนอกเป็นปัจจัยที่ ทาให้ บุคคลเกิดความตระหนักขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า
ความ
ตระหนักนั้นมีความหมายเหมือนกับความสานึกนั่นเอง
ภัควิภา ศักดิ์ศรี (2547) ให้ความหมายของการตระหนักว่า ความตระหนักเป็นความสานึก
ความรู้ตัว ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ตนประสบในสิ่งแวดล้อมที่อยู่และ เกิดการรู้สานึก
ชัดเจนถึงเหตุผลในพฤติกรรมที่ได้กระทาลงไป ดังนั้น ความตระหนักจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อบุคคล
ได้รับการสัมผัสจากสิ่ งเร้าที่มีอยู่ในสภาวะแวดล้อม เกิดการรับรู้ขึ้น และนาไปสู่การเกิดความคิด
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รวบยอด การ เรียนรู้และความตระหนักตามลาดับ ซึ่งการเรียนรู้ และความตระหนักจะนาไปสู่การ
กระทาหรือแสดงพฤติกรรมต่อไป
ในลักษณะเช่นนี้ ความตระหนักจึงเป็นผลของกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดการรับรู้ขึ้ น เมื่อเกิดการรับรู้ต่อไปแล้ว จะ
นาไปสู่การเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งเร้านั้น และนาไปสู่การ
เรียนรู้เป็นขั้นตอนต่อไป คือมีความรู้ในสิ่งนั้น และเมื่อบุคคลเกิดความรู้แล้วก็จะมีผลนาไปสู่ความ
ตระหนักในที่สุด และทั้งความรู้และความตระหนักนี้ก็จะนาไปสู่การกระทาหรือพฤติก รรมของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ ต่อไป Carter V. Good (1973 อ้างใน ขวัญอานวย กระต่ายทอง. 2542)
การตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร จึงเป็นผลจากการที่บุคคลเ กิดการ
เรียนรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสูญเสีย จากการเกิดอุบัติเหตุจราจร ผ่านการประเ มินค่าโดยใช้จิต
ไตร่ตรองหาเหตุผล แล้วจึงเกิดการสานึกในคุณค่า และเห็นความสาคัญของการระมัดระวัง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน นาไปสู่ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยตามลาดับ
ดังนั้น ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง ที่เป็นขอบเขตในการศึก ษาครั้งนี้
หมายถึง ความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นในจิตใจที่แสดงถึงความรู้สึก ความกังวล และการรับรู้ถึงอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะในด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่
พฤติกรรมของผู้โดยสาร และยานพาหนะ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนัก
บัณฑิ ต จุฬาศัย (2528. อ้างใน ขวัญอานวย กระต่ายทอง . 2542) กล่าวว่าเนื่องจากการ
ตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้จึงมีผลต่อ
การตระหนัก ซึ่งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักได้คือ
1. ประสบก ารณ์ที่มีต่อการรับรู้ นั่ นคือ ถ้าบุคคลมีประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความ
สูญเสีย อันเกิดจากอุบัติเหตุมาก ก็จะมีผลทาให้เกิดการตระหนักในเรื่อความปลอดภัยมากขึ้น
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม ถ้าบุคคลใดมีความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมมาก ก็จะมี
ผลทาให้บุคคลนั้นไม่ตระหนักต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
3. ความใส่ใจ และการให้คุณค่า ถ้าบุคคลมีความใส่ใจในเรื่องใดมาก ก็จะมีการตระหนักใน
เรื่องนั้นมาก
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า ถ้าสิ่งเร้านั้นสามารถทาให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจย่อมทา
ให้เกิดการรับรู้และการตระหนักขึ้น
5. ระยะเวลา และความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ ได้รับการรับรู้บ่อยครั้งเท่าไรหรือนานเท่าไรก็
ยิ่งทาให้มีโอกาสเกิดการตระหนักได้มากขึ้นเท่านั้น
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ความสาคัญของการตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร
กล่าวได้ว่า สาเหตุสาคัญของกา รเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยส่วนใหญ่ มาจากการที่ผู้ขับขี่ไม่
สนใจในเรื่องของความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมี พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ขาดความ
เคารพในกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กาห นดไว้เพื่ อความปลอดภัย (วิจิตร บุญโหตระ . 2536) และที่
สาคัญคือ การขาดจิตสานึกในความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม (กัลยาณี วัชโรสินทร์ . 2535) ใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรให้ได้ผลอย่างยั่งยืนนั้น จึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องเริ่มจากตัว
ของผู้ขับขี่เองให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของความปลอ ดภัยจากอุบัติเหตุจราจรเสียก่อน
(Allen. 1996) เพราะหากบุคคลมีความตระหนักในความปลอดภัยจาก อุบัติเหตุจราจรแล้ว บุคคลก็
จะมีความโน้มเอียงที่จะแสดงพฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัยขึ้น (Lewis. 1997) ซึ่งสอดคล้องกับ
Allen (1996) ที่พบว่า ความตระหนักมีผลต่อพฤติกรรมการขับรถของบุคคลเป็นอย่างมาก บุคคลที่มี
ความตระ หนักถึงความปลอดภัยจากการขับขี่ จะมีควา มรับผิดชอบ และเห็นความสาคัญของการ
ปฏิบัติตนให้เ กิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอย่างสม่า เสมอ จนกลายเป็นนิสัยติดตัวได้ (Krysan.
1965 อ้างใน สังวาล เขตคาม . 2538) กล่าวถึง การสร้างความตระหนักในความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุจราจร อาจทาให้ด้วยการศึกษาอบรม ให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายจราจร ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ บอก เตือนให้เกิดการตระหนักรู้ในการกระทา ซึ่งสิ่งที่สาคัญในการสร้างความ
ตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรให้เ กิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่ได้ก็คือ การสร้างคุณธรรม รู้ จัก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น มีระเบียบวินัยในตนเอง ปลูกฝังความรับ ผิดชอบอย่าง
จริงจังแล ะต่อเนื่อง ทาให้เกิดการยอมรับในสังคมทั่วไปในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่
โดยเฉพาะการขับรถโดยสารประจาทาง ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากต่อผู้โดยสารและผู้ใช้
รถใช้ถนนคนอื่น ๆ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่จะนาความเสียหายมาสู่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศมากขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันนี้
นักท่องเที่ยวนิยมหั นมาใช้บริการรถประจาทางมากขึ้น (ชรัด พิริยะวัฒน์ . 2543) ดังนั้นการสร้าง
ความตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากจะทาให้ มีพฤติกรรม
การขับขี่ที่ถูกต้อง ทาให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาสังคมและเศร ษฐกิจได้ อย่างมั่นคงมากขึ้นด้วย
(นงลักษณ์ ทองคาคูณ. 2537)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
ได้มีนักวิชาการ ให้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพไว้ดังนี้
สุชาติ โสมประยูร (2525. 44) ให้ความหมายของคาว่าพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง
ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพทั้งด้านความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และทักษะ โดย
เน้นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526. 28) ให้ความหมายของคาว่าพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง
ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย์กระทา แม้ว่าจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตามที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง
ของสุขภาพอนามัย เช่น การปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย เป็นต้น
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ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (2532. 11) ให้ความหมายของคาว่าพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง
การแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ เอง หรือบุคคลอื่น รวมถึงการกระทาหรือ
งดกระทาในสิ่งที่เป็นผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ
จากความหมายที่นักวิชาการ ได้ให้ไว้ทั้งหมดนี้ พ อสรุปได้ว่าพฤติกรรมสุขภาพหมายถึง
การกระทา หรือการปฏิบัติ หรือการยกเว้นการกระทาที่มีผลต่อสุขภาพ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจ
เจตคติและการปฏิบัติตนทางสุขภาพ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านใดด้านหนึ่ง
ย่อมมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นด้วย
ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อให้ครอบคลุมแนวความคิดของพฤติกรรมสุขภาพจึงแบ่งประเภทของพฤติกรรม
สุขภาพเป็น 3 ชนิด (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2532. 75) คือ
1) พฤติกรรมการป้องกันโรค (Preventive health behavior) หมายถึง การปฏิบัติตัว
ของบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เ กิดโรค ได้แก่ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การไม่สูบบุหรี่ การสวมหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
2) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย (Illness behavior) หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคลกระทา เมื่อ
มีอาการผิดปกติ ได้แก่ การเพิกเฉย การถามเพื่อนฝูงเกี่ยวกับอ
าการตน การแสวงหาการ
รักษาพยาบาลการหลบหนีจากสังคม
3) พฤติกรรมเมื่อรู้ว่าตนเป็นโรค (Sick-role behavior) หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคล
กระทาหลังจากทราบผลการวินิจฉัยแล้ว เช่น การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง การควบคุมอาหาร
ออกกาลังกาย การลดหรือเลิกกิจกรรมที่จะทาให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น
องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
องค์ประกอบที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ด้านความรู้
ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติ ส่วนการเกิดพฤติกรรมนั้นเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากและมี
องค์ประกอบหลายอย่างที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล (ประภาเพ็ญ สุวรรณ . 2528 : 171-185)
ได้แก่
1. องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ วุฒิภาวะ การรับรู้ ความคับข้องใจ เป้าหมาย
การจูงใจ ความสามารถ อารมณ์ ความต้องการ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทั้งในยามปกติและในยามเจ็บป่วย
2. องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคลในสังคม
สถานภาพทางสังคม วัฒนะธรรม ศาสนา ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพทั้งสิ้น ดังนี้
2.1 ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่สาคัญที่สุด และเป็นหน่วยของสังคมที่มี
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น ทากิจกรรมร่วมกัน
จิตใจผูกพันกัน สั่งสอนกัน เป็นต้น พฤติกรรมสุขภาพบางอย่างมีอิทธิพลจากสถาบันครอบครัวมาก
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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เช่น บางครอบครัวพ่อแม่อาจจะปลูกฝังนิสัยในการรับประทานอาหารการปฏิบัติด้านการรักษาความ
สะอาดของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย อิทธิพลจากการชักจูงแนะนาการปฏิบัติของพ่อแม่ หรือ
สมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
2.2 กลุ่มบุคคลในสังคม จะมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพมาก ในกลุ่มที่มีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกันมักจะมีความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติคล้าย ๆ กัน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
สุขภาพที่ยึดถืออาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพ ที่เป็นผลเสียได้แก่ ปัญหายาเสพย์ติดในวัยรุ่น
ซึ่งมักทาตามเป็นแบบอย่างของเพื่ อนในวัยเดียวกัน อิทธิพลกลุ่มจะมีมากหรือน้อยต่อพฤติกรรม
สุขภาพขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพหรือการยึดถือของกลุ่ม
2.3 สถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกันของบุคคล จะมีผลทาให้พฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคลแตกต่างกัน เช่น ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ รายได้
2.4 วัฒนธรรม เป็นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถี
ชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น วีถีความคิดความเชื่อการ
ปฏิบัติ กฎข้อบังคับต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมอย่างมาก
2.5 ศาสนา มีอิทธิพลอย่างมากต่อก ารดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
และมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น คาสอนของพุทธและศาสนาอิสลามห้ามมิให้ดื่มสุรา
3. องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของประชาชนมีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษาและมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้วย การศึกษาช่วยให้บุคคลมีความ รู้ที่ถูกต้องมีความฉลาด
และเลือกปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่ถูกต้องเป็นผลให้เขามีสุขภาพดี หรือกล่าวได้ว่า บุคคลที่มี
การศึกษาสูงน่าจะมีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องทางด้านสุขภาพดีกว่าบุคคลที่มีการศึกษา
ต่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงก็จะมีอาชีพที่มีรายได้สูงกว่าผู้มีการศึกษาต่า ซึ่งระดับของรายได้ก็จะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ
4. องค์ประกอบทางด้านการศึกษา ระดับการศึกษาของประชาชนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความรู้ เจตคติและการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย ประชาชนที่มีการศึกษาต่ามักจะมีความรู้ เจต
คติและการปฏิบัติทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเช่นซื้อยามารับประทานเอง
5. องค์ประกอบทางด้านการเมืองมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายทางการเมือง
ของประเทศ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (The Health Belief Model)
ความเชื่อ คือ ความนึกคิ ดหรือความเข้าใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีเหตุผล
หรือไม่มีเหตุผลก็ได้ และทาให้มนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตามแนวความคิดและความเข้าใจ
นั้น ๆ (จรรยา สุวรรณทัต. 2527 : 241) เมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่างใดต่อสิ่งหนึ่ง ความเชื่อนั้นก็จะ
เป็นเครื่อ งกาหนดความโน้มเอียงในการกระทาสิ่งต่างๆ ของบุคคลนั้น (Scheibe. 1970 : 159) จึง
กล่าวได้ว่า ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ (Jasmin and Trygstad. 1979 : 8)
ความเชื่อเป็นส่วนประกอบในตัวบุคคลซึ่งฝังแน่นอยู่ในความคิด ความเข้าใจ ความเชื่อนั้นจ ะเป็น
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตัวกาหนดพฤติกรรมให้บุคคลปฏิบัติตามความคิดเห็นและความเข้าใจนั้น ๆ ซึ่งความเชื่อและความ
เข้าใจนี้จะมีบทบาทสาคัญในการวางหลักแห่งการกระทาและยังเป็นองค์ประกอบสาคัญในการที่จะ
ช่วยให้บุคคลสามารถปรับปรุงพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (สุธีรา อายุวัฒน์ . 2327 : 1-2) แอชเซนและฟิชบายน์ (Ajzen and Fishbein. 1975 : 80)
เชื่อว่าความเชื่อจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้จะ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้จะมีอิ ทธิพลต่อความ
ตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรม (Intention) และความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม (Behavior) และการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ซึ่งทฤษฎีของแอจเซนและฟิชบายน์ (Ajzen and Fishbein) เชื่อว่า ความเชื่อเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ต่อการคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลได้
ความเชื่อด้านสุขภาพเป็นความรู้สึก นึกคิดหรือความเข้าใจและการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีต่อโรค
ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ จะมีแนวโน้มให้ปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นๆ (จรรยา สุวรรณทัต .
2527 : 141) และการรับรู้ เป็นกระบวนการซึ่งสมองแปลความหรือตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส
ของร่างกายกับสิ่งแวดล้อม ทาให้ทราบว่าสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสนั้นเป็นอย่างไร มีความหมายอย่างไร
และมีลักษณะอย่างไร ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องช่วยในการแปลความหมายนั้น (สุรินทร
กลัมพรกร. 2538: 25 ; อ้างอิงมาจาก Garrison and Moggon. 1997 : 607) ดังนั้นในการศึกษา
พฤติกรรมบุคคล จึงต้องพิจารณาถึงการรับรู้อันเป็นกระบวนการในการแปลความเข้าใจหรือการรับรู้
นั้น แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีแนวคิดถูกสร้างมาเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรม
สุขภาพของบุคค ล โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง รวมทั้งพฤติกรรม
สุขภาพเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย (Rosenstock. 1974 : 336) พฤติกรรมการป้องกันทางสุขภาพ เป็นการ
ปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพซึ่งจะเป็นการปฎิบัติทั้งในและนอก
ระบบการแพทย์ ในการนาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมาใช้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพ
จะทาให้สามารถเข้าใจและอธิบายได้ว่าทาไมและภายใต้สภาวการณ์ใดที่บุคคลจะมีการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันสุขภาพของตนเอง (สุรินทร กลัมพรกร. 2538 : 25 ; อ้างอิงมาจาก Kircht. 1991 : 321) ใน
การอธิบายพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลนั้นได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม
สุขภาพอย่างจริงจัง ในปี ค .ศ.1950 ทั้งนี้เนื่องมาจากความร่วมมือของประชาชนทางด้านการ
สาธารณสุขในการป้องกันปัญหาสุขภาพลดลง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านนี้จึงพยายามศึกษาหา
สาเหตุและหาแนวทางปฏิบั ติเพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นในด้านการป้องกัน การสื่อค้น
และการรักษาโรค (Mikhail. 1981 : 65 อ้างอิงมาจาก Rosenstock. 1974 : 1)
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพนี้ จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลเกิดการรับรู้หรือความเชื่อซึ่งจะ
นาไปสู่การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันปั ญหาสุขภาพนั้น จะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ (Maiman and
Becker. 1974 : 21-22)
1. ความพร้อมที่จะปฏิบัติ (Readiness to Take Action) หมายถึง ความพร้อม
ทางด้านจิตใจหรือความรู้สึกนึ กคิดของบุคคลที่พร้อมจะปฏิบัติ ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวกาหนดหรือตัดสิน
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ได้ว่าเกิดคว ามพร้อมแล้ว ได้แก่ การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการรับรู้ถึงความรุนแรง
ของโรคนั้น
2. การประเมินคุณค่าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล (The Individual’s Evaluation
of the Advocated Health Action) หมายถึง การที่บุคคลจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับว่ามีมากน้อยเพียงใด มีการคิดเปรียบเทียบกันระหว่างการรั บรู้กับ
อุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น
ภายหลังจ ากที่แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ที่ใช้ทานายพฤติกรรมการป้องกันปัญหา
สุขภาพตามแนวคิดของเลวิน (Lewin) ได้ถูกนามาเสนอและใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ต่อมาได้มี
นักวิชาการและนักวิจัยอีกหลายท่านเสนอแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยอาศัยทฤษฎีในการ
ตัดสินใจเลือกการกระทา (Mikhai. 1981 : 66-69) อ้างอิงมาจาก (Maiman and Becker. 1974 : 925) ซึ่งใช้ตัวแปรด้านจิตวิทยาและสมมติฐานคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใช้ทานายพฤติกรรมสุขภาพ
โดย 2 ตัวแปรใหญ่ ๆ คือ 1.ค่านิยมของบุคคลที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติ และ 2.การคาดคะเนของ
บุคคลถึงผลของการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนั้น (Maiman and Becker. 1974 : 25)
นอกจากนี้ คาส์ลและคอ บบ์ (Kasl and Cobb. 1966: 246) ยังประยุกต์พฤติกรรมความ
เจ็บป่วยเข้าไปในแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพด้วย โดยแบ่งพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลออกเป็น
3 ลักษณะ คือ
1. พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การกระทากิจกรรมใดๆ ของ
บุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยมีจุดปร ะสงค์เพื่อป้องกันโรคหรือค้นหาโรคในระยะแรกที่ยังไม่มี
อาการ
2. พฤติกรรมความเจ็บป่วย (Illness Behavior) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติ
เมื่อรู้สึกไม่สบาย เช่น การปรึกษาญาติพี่น้อง เพื่อน และเจ้าหน้าที่สุขภาพ เพื่อประเมินความ
เจ็บป่วยและรับการรักษาที่เหมาะสม
3. พฤติกรรมของผู้ป่วย (Sick Role Behavior) หมายถึง กิจกรรมของบุคคลที่เกิด
การเจ็บป่วยขึ้นแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้อาการดีขึ้น เช่น การปฏิบัติกิจการต่างๆ
เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพของร่างกาย และการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษา เป็นต้น
แบบแผนความเชื่อด้า นสุขภาพที่เบคเคอร์ (Becker) ได้ปรับปรุงแล้วนั้นได้มีผู้นาไป
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มบุคคลและการเจ็บป่วยในโรคต่างๆ กันอย่างแพร่หลายนี้ ประกอบด้ วยปัจจัย
สาคัญ 5 ประการ (นิตยา เย็นฉ่า. 2535 : 13 ; อ้างอิงมาจาก Becker. 1975 : 409-414 อ้างอิงมา
จาก Becker. 1974 : 13-20) ดังต่อไปนี้ คือ
1. การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย (Perceived Susceptibility)
2. การับรู้ถึงความรุนแรงของโรค (Perceived Severity)
3. การรับรู้ถึงประโยชน์การรักษาและความสิ้นเปลืองหรืออุปสรรคต่าง ๆ
(Perceived Benefits and Cost)
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

20

4. สิ่งชักนาให้มีการปฏิบัติ (Cues to Action)
5. ปัจจัยร่วมและสิ่งเอื้ออานวย (Modifying and Enabling Factors)
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัย ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สาหรับรถยนต์
หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อลด ความรุนแรงจากอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีต่อผู้ขับขี่หรือ
ผู้โดยสารรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ในความหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้คาจากัดความ
ไว้ว่า เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในส่วนของที่นั่งด้านหน้าของรถส่วนบุคคลและรถบรรทุก
ขนาดเล็ก และยังติดตั้งไว้กับที่นั่งตอนท้ายของรถอีกด้วย และของประเทศสิงคโปร์ ได้ให้คาจากัด
ความว่า เข็มขัดนิรภัย หมายถึง เข็มขัดที่ประสงค์ให้บุ คคลที่อยู่ในรถยนต์ได้สวมคาดไว้ โดยมีการ
ออกแบบ เพื่อใช้ป้องกันหรือลดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้เข็มขัดในกรณีที่เกิดอุบั ติเหตุกั บรถยนต์และผู้อื่น
เช่น ในกรณีที่ใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมบุคคลเยาว์วัย หรือเป็นแบบที่นั่งพิเศษที่มีเข็มขัดนิรภัยติดตั้งไว้
(ธีระยุทธ ธรรมสาโรช. 2541 : 43)
รถยนต์ถูกออกแบบให้เก๋งที่นั่งของผู้โดยสารยังคงรักษารูปทรงอยู่ได้ (ไม่พังไม่ยุบ ) เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ และไม่มีองค์ประกอบอื่นใดสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครอง
ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ และมีอุปกรณ์ที่ เสริมให้ความปลอดภัยมากขึ้น เข็มขัดนิรภัย ก็เป็นอุปกรณ์อย่าง
หนึ่งที่เสริมให้การโดยสารรถยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ฉุดรั้งตัวผู้ขับขี่
รถยนต์และผู้โดยสารไว้กับที่นั่ง เพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆ กระแทกกับส่วนต่างๆ ของรถ หรือป้องกัน
ตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารพุ่งออกนอกรถกรณีเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทาให้เกิดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน อันตรายที่เกิดกับคน มีตั้งแต่ไม่มาก เช่น แผลถลอก จนกระทั้งอวัยวะภายใน
ได้รับบาดเจ็บอาจจะพิการ หรือเสียชีวิต การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้เกิ ดอุบัติเหตุ แต่ก็ไม่
สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การใช้เข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ช่วย
ป้องกันหน้า ทรวงอก และบริเวณลาคอ กระแทกกับพวงมาลัยและกระจก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และช่วย
ป้องกันไม่ให้ตัว หลุดกระเด็นออกจากตัวรถ
เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ในรถยนต์มีประวัติความเป็นมายาวนา นพอๆ กันกับความ
เป็นมาของรถยนต์ ย้อนหลังไปในปี พ .ศ. 2428 (ค.ศ.1885) นายเอ็ดเวิร์ด เจ แคล็กฮอร์น (Edward
J. Claghorn) ชาวอเมริกันได้รับเกียรติในการเป็นผู้คิดค้นเข็มขัดนิรภัยที่ให้อิสระในการเคลื่อนที่และ
ให้ความปลอดภัยแ ก่นักท่องเที่ยวไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเข็มขัดนิรภัยที่นี้ได้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์เมื่อใด แต่ในเวลานั้นในขณะที่สภาพถนนยังไม่ดีพอ ก็ยังมีรถเพียงน้อยคันที่ติดตั้งเข็ม
ขัดนิรภัย เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต่อมากว่า 50 ปี เข็มขัดนิรภัยได้ก ลายเป็น
ส่วนหนึ่งของเครื่องมือมาตรฐานในรถยนต์ซึ่งต่างจากในเครื่องบินที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยแรก เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดสะโพกได้เริ่มใช้ในเครื่องบินในปี พ .ศ. 2453
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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(ค.ศ. 1910) นักบินอวกาศ เบนจามิน ดีฟูลิส (Benjarmin D. Foulis) ได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิด
หนังเป็นครั้งแรกในกองทัพอากาศสหรัฐ ในเครื่องบินกองทัพอากาศหมายเลข 1 ปลายปี พ.ศ. 2473
(ค.ศ.1930) เยอรมันได้เริ่มคิดค้นพัฒนาเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์โดยหาความสามารถของมนุษย์ว่ามี
ความทนทานต่อแรงกระทบที่เกิดจากการชนได้เพียงชน วัตถุป
ระสงค์ของการศึกษานี้เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการลดความบาดเจ็บทางร่างกายจากการที่เครื่องบินชนกันและนา
หลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ด้วย ในปี พ .ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) ฮุก ดีเฮฟเวน (Hugh
Dehaven) ได้พิมพ์เผยแพร่งานของเขาซึ่งเขียนจากประสบการณ์ในการชนของเขาเอ ง ในฐานทัพ
อากาศแคนาดา ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตายและบาดเจ็บที่มีผลมาจาก
การลดความเร็วสูงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดสาคัญอยู่ที่ว่า “ทาอย่างไร” คนจึงจะลดความเร็วได้
จอห์น สแต็ปป์ (John Stapp) เป็นชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งที่ศึกษาเรื่อง นี้ และได้แสดงว่า การ
ป้องกันร่างกายมนุษย์ สามารถลดการบาดเจ็บจากขับรถเร็วได้ จากการทดลองหลายครั้งๆ ตั้งแต่
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) สแต็ปป์ (Stapp) ได้แสดงว่า
การป้องกันร่างกายอย่างเหมาะสม จะต้านทานแรงกระทบได้เกือบ 30 เท่า ของน้าหนักตัวบุคคลนั้น
และจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
เมื่อเกิดการชนจะทาให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับอุปกรณ์ติดตั้งภายในรถ
ในขณะที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถยนต์หยุดกะทันหันผู้ที่นั่งอยู่ตอนหน้าของรถจะถู กเหวี่ยงไป
ข้างหน้า ถ้าเป็นการชนส่วนหัวของผู้ขับรถจะกระแทกกับอุปกรณ์ ส่วนหน้าภายในรถพวงมาลัย
กระจกหน้ารถ และหลังคารถ ความแรงของการชนขึ้นอยู่กับความเร็วของรถในขณะที่มีการชน ผู้
ขับและผู้โดยสารที่นั่งหน้าจะถูกเหวี่ยงไปข้างหน้า ส่วนหัวเข่าจะชนกับส่วนหน้าของรถ อย่างแรง
และตกจากเก้าอี้นั่ง หลังจากนั้นจะถูกเหวี่ยงไปมาและถูกกดติดกับพวงมาลัย กระจกหน้า อุบัติเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น มีโอกาสเกิดขึ้น 0.04 วินาที และมีแรงกระแทกประมาณ 1,400 กิโลกรัม แม้ร่างกาย
มนุษย์ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ทนทานต่อแรงกระทบต่างๆ ที่เกิดจากรถชนกันแ ต่เราสามารถป้องกันได้
โดยการหาวิธีให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สิ่งที่ต้องคานึงมากที่สุด คือ สมองซึ่งเป็นส่วนที่บอบบาง
และกระทบกระเทือนได้ง่าย เมื่อมีการชนเกิดขึ้นผู้ขับและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้า ที่ไม่ได้รัดเข็มขัด
นิรภัยมักจะได้รับบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะซึ่งเมื่ อเปรียบเทียบกับผู้รัดเข็มขัดนิรภัยจะบาดเจ็บเพียง
1/4 บริษัทผลิตรถยนต์ SAAB ได้ศึกษาพบว่าในผู้ขับ 56 คน ที่รัดเข็มขัดนิรภัยมี 20 คน ที่ได้รับ
บาดเจ็บ (ร้อยละ 30) ในขณะที่ผู้ขับ 102 คน ที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยมี 57 คน (ร้อยละ 56) ได้รับ
บาดเจ็บจากการชน และ ผู้รัดเข็มขัดที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิต ร่างกาย
ทรัพย์สิน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันอัตราความ
พิการและอัตราความสูญเสียชีวิตจะมีสูงมากขึ้นๆ
ดังนั้นจึงต้องหามาตรการป้องกันมิให้ผู้ขับขี่ และโดยสารรถยนต์ได้รับอันตรายอันเกิดจาก
อุบัติเหตุได้ การคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถยนต์จะช่วยไม่ให้ศีรษะไปชนกระแทก
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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กับกระจกรถยนต์ด้านหน้าอย่างรุนแรง โดยตรึงร่า งกายให้อยู่นิ่งกับเบาะที่นั่งขณะเกิดการชน
กระแทกของรถยนต์ขึ้น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt หรือ Seat Belt) เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยลด
ความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุได้ ซึ่งในต่างประเทศได้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยได้มีการ
ศึกษาวิจัยกันอย่างมากและจากผลของกา รศึกษาวิจัยพบว่า เข็มขัดนิรภัยมีบทบาทที่สาคัญในการ
ลดความรุนแรง หรือการที่จะถูกเหวี่ยงออกนอกตัวถังรถยนต์นั้นมีน้อย และยังพบว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วน
ใหญ่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ หน้าอก ช่องท้อง จะเห็นได้ว่าเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความ
รุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุลงได้จริง
ในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) รัฐวิสคอนซิน เป็นรัฐแรกในอเมริกาที่บังคับให้มีการติดตั้งเข็ม
ขัดนิรภัยในรถยนต์ทุกคันที่ขายในเขตรัฐนั้น ในปี พ .ศ.2506 (ค.ศ.1963) รัฐสภาอเมริกัน ได้ออก
กฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ไม่เพียงแต่ในอ
เมริกาเท่านั้น
ประเทศในยุโรปก็สนใจเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน เช่น ในประเทศสวีเดนในต้นปี พ .ศ. 2493 (ค.ศ.1950)
นักขับรถแข่งรุ่นแรกได้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบสะพายหลังซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้ ต่อมาได้พัฒนาเป็น
แบบสะพายแล่ง (ทแยงมุม) และได้ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1975) สวีเดนได้ตั้ง
มาตรฐานสาหรับเข็มขัดนิรภัยที่ใช้รถยนต์ ซึ่งรวมทั้งการใช้ยางอีลาสติค และความแข็งแรงของวัสดุ
ทาเข็มขัด ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปได้ปรับปรุงเข็มขัดนิรภัยโดยศึกษาถึงผลการป้องกันอุบัติเหตุ โดย
ใช้เข็มขัดนิรภัย บริษัท Volvo เป็นผู้บุกเบิกและเริ่ มต้นเข็มขัดระบบ 3 จุด (3 – Point Belt) ใน
ประเทศสวีเดน หลังจาก 9 เดือนที่กฎหมายเข็มขัดนิรภัยมีผลใช้บังคับพบว่า จานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้า
ห้องฉุกเฉินลดลง ร้อยละ 29 และ 1 ปี หลังจากที่กฎหมายใช้บังคับมีผู้เสียชีวิตจากรถชนกันร้อยละ
46 และร้อยละ54 รอ ชีวิต รวมทั้ง พบว่าได้ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 30 ล้านเหรียญอเมริกา ใน
จานวนนี้เป็นการลดค่ารักษาพยาบาลถึง 10 ล้านเหรียญอเมริกา
ในประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์ 1 ปี หลังจากที่กฎหมายใช้บังคับ จานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้า
รักษาในโรงพยาบาลลดลงประมาณร้อยละ 25 (กองสารนิเทศ สานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย .
2538 : 1-2)
ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย
การสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุรถยนต์นับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งทางด้าน
สาธารณสุข แต่ถ้าผู้ขับรถยนต์ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์ก็จะสามารถช่วยลดการสูญเสีย
ชีวิตและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้ นจากอุบัติเหตุไปได้มาก (Robertson, O’Neill and Wixon. 1972: 18)
ได้มีการประมาณกันอย่างคร่าวๆ ว่าในปี พ .ศ. 2515 ในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าผู้ที่เสียชีวิตโดย
อุบัติเหตุรถยนต์จานวน 57,000 คน ได้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์แล้วก็จะสามารถมี
ชีวิตรอดได้ประมาณร้อยละ 25 หรือ ประมาณ 14,250 คน เป็นอย่างน้อย ในขณะเดียวกันในปี พ .ศ.
2515 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ประมาณ 4 ล้านคน หากคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์
จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กๆ ที่เกิดตั้งแต่ปี พ .ศ. 2515 เป็นต้น
ไป จะมีโอกาสถึงร้อยละ 50 ในการที่จะได้รับบาดเจ็บซึ่งบางครั้งอาจถึงกับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
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รถยนต์ได้ (Gell, Casali and Johnson. 1980 : 669) ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นว่า เข็ม
ขัดนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 60
(Lawson and Sleet. 1984 : 28) โดยการลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 50 และลดการบาดเจ็บได้ร้อยละ
65 (Page. 1984 : 35)
เข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นชนิด รัดบริเวณโคนขา รอบสะโพก (Lap Belt หรือ แบบสองจุด )
หรือเข็มขัดที่ผ่านบริเวณสะโพกและไหล่ (Lap Shoulder bert หรือแบบ 3 จุด) จะช่วย
1) ลดความรุนแรงป้องกันศีรษะ ใบหน้าและหน้าอก ไปกระแทกกับพวงมาลัย และ
กระจกด้านหน้า
2) ป้องกันไม่ให้ตัวคนหลุดออกนอกรถ คนที่หลุดออกนอกรถมีโอกาสเสียชีวิตมา
กว่าคนที่อยู่ในรถถึง 6 เท่า
เข็มขัดนิรภัยจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความรุ นแรงของอุบัติเหตุได้ ดังนี้
1) เข็มขัดนิรภัยสามารถเหนี่ยวรั้งตัวผู้ขับขี่ในขณะที่รถหยุดอย่างกะทันหัน
2) เข็มขัดนิรภัยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
3) เข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยไม่ให้ผู้โดยสารกระแทกกับส่วนต่าง ๆ ภายในตัวรถ
รวมทั้งกระจกกันลมหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4) เข็มขัดนิรภัยป้องกันมิให้กระเด็นออกนอกยานพาหนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ประโยชน์ที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย คือ ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเมื่อรถ
ชนกันหรือรถชนกับสิ่งต่างๆ จะทาให้รถหยุดอย่างกะทันหัน ซึ่งจะทาให้ผู้ ขับขี่และผู้โดยสารพุ่งตัว
ไปข้างหน้า เข็มขัดนิรภัยจะช่วยเหนี่ยวรั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้พุ่งตัวไปข้างหน้า ขณะที่ขับรถ
ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วรถหยุดกะทันหันจะทาให้เกิดแรงกระแทกเท่ากับรถตก
จากตึกสูง 14 เมตร (ประมาณ 5 ชั้น) ถ้ารถชนกับรถที่ วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแรงกระแทกก็จะเพิ่ม
มากขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อรถชนกับความรุนแรงของแรงกระแทกจะมีผลดังตาราง 3 (กรมการขนส่งทาง
บก. ม.ป.ป. : 4)
ตารางที่ 3 แสดงแรงกระแทกเมื่อรถวิ่งมาด้วยความเร็วและหยุดกะทันหันเปรียบเทียบกับการตก
จากอาคารสูง
ขับรถด้วยความเร็ว (ก.ม. / ช.ม.)

แรงกระแทกเทียบเท่ากับการตกจากอาคารสูง
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ที่มา : เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอื่นๆ. 2537 : 27.
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การขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว 30 ไมล์ ต่อชั่วโมงหรือ 43.3 กม.ต่อชั่วโมง (Volvo. 1986 : 9)
วิ่งเข้าชนกาแพงอิฐ จะทาให้เกิดแรงกดดันสูงถึง 3 ตัน ซึ่งจะเป็นผลทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่
รถยนต์หรือผู้ที่นั่งในรถยนต์มิใช่น้อย
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับผู้ที่อยู่ในรถ โดยไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ขณะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่าง
กรณีที่เป็นคนขับ ก่อนอื่นต้องทราบว่าลักษณะการนั่งของคนขับโ ดยทั่วไปแล้วส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายจะอยู่ห่างจากอุปกรณ์ประกอบของรถ ดังนี้ (สันติชัย ภัทรประภา. 2533 : 133) เข่าอยู่ห่าง
จากหน้าปัดประมาณ 1 ฟุต หน้าอกห่างจากพวงมาลัย 1.5 ฟุต ศีรษะห่างจากกระจก 1 ฟุต เมื่อเกิด
อุบัติเหตุรถชนความเร็วจะลดลงอย่างกะทันหันทาให้ร่างก ายของผู้ที่อยู่ในรถเคลื่อนตัวไปข้ างหน้า
ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับ ความเร็วขอ งรถชนไปกระแทกกับด้านในของตัวรถ ดังนี้ แรงอันแรก
กระทบผ่านเ ท้าทั้งสองถ้าความเร็วต่าประมาณ 33 กม./ชม. และผู้โดยสารรู้ตัวใช้เท้ายันไว้ ก็
สามารถลดแรงกระแทกลงไปได้ ประมาณร้อยละ 30 แต่ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วสูง เช่น 48 กม./ชม.
แรงกระแทกจะสูงกว่าที่กล้ามเนื้อขาสามารถ ทนได้ หัวเข่าก็จะกระแทกหน้ารถ ขณะเดียวกันก็จะ
เกิดแรงกระทบครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกและยุบตัวของรถ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยหัวเข่า
จะกระแทกด้วยอัตราความเร็ว เปลี่ยนแปลง 34 ฟุต/วินาที ทรวงอก 41 ฟุ /วินาที ศีรษะพุ่ งกระทบ
กระจกด้วยอัตราความเร็ว 44 ฟุต/วินาที
การใช้เข็มขัดนิรภัย จะช่วยทาให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสาร โดยจะ
ช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายทั้งของผู้ขับขี่รถยนต์ และผู้โดยสารจากอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ทาให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ (กรมการขนส่งทางบก . ม.ป.ป.: 2) เมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลาคอ และทรวงอก เข็มขัดนิรภัยช่วยให้อวัยวะ
เหล่านี้ไม่กระแทกกับพวงมาลัย กระจกหน้ารถหรือหลุดออกนอกรถ การบาดเจ็บบริเวณศีรษะและ
หน้าอกเป็นสาเหตุที่สาคัญของการตายมากที่สุด การคาดเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 (กรมการแพทย์. ม.ป.ป. : 6)
การคาดเข็มขัดนิรภัยนั้น ทาให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เช่น ในออสเตรเลียนั้นหลังจากมีกฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถยนต์ลดลงร้อยละ 23 (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอื่นๆ . 2537 : 28; อ้างอิงมาจาก
Lawson and Sleet. 1984: 28)
อันตรายจากการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
1) แรงกระแทกที่เกิดจากรถที่วิ่งเร็ว 60 กิโลเมตรจะเท่ากับรถที่ตกที่สูง 14 เมตร
หรือความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ตัวรถจะยุบหรือบิดงอ
2) คนที่อยู่ในรถถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะเดินทางด้วยความเร็วเท่ ากับรถเมื่อชน
และหยุด ศีรษะ หน้า ลาตัวของคนในรถจะถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับพวงมาลัย และกระจกหน้ารถ
อาจทาให้หมดสติหรือเสียชีวิต
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3) อวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ ไต ลาไส้ สมองหรือไขสันหลังซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่
ภายในจะเคลื่อนไหวเท่ากับความเร็วของรถ เมื่อคนในรถหยุด อวัย วะภายในจะกระแทกกันเอง ทา
ให้ตับ ไต ลาไส้หรือสมองฉีกขาดได้
การเปรียบเทียบความรุนแรงของการบาดเจ็บระหว่างผู้ใช้และไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
จากการศึกษ าวิจัยของประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการใช้เข็มขัดนิรภัยปรากฏทาให้เห็น
คุณประโยชน์อย่างเด่นชัด กล่าวคือ เปรียบเทียบในช่ว งเวลาเดียวกันระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนธันวาคม ก่อนมีการประ กาศใช้บังคับ เมื่อ 31 มกราคม 2526 มีผู้ตาย 2,058 คน บาดเจ็บ
26,541 คน หลังจากบังคับแล้วทาให้ผู้ตายลดลงมาเหลือ 1,583 คน และบาดเจ็บสาหัส 19,594 คน
(Maokey. 1984)
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความรุนแรงจากการบาดเจ็บระหว่างผู้ใช้และไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
กระแทกกระจกด้านหน้า
กระแทกพวงมาลัย
กระแทกหน้าปัทม์รถ
เหวี่ยงออกนอกรถ

ผู้ขับขี่
ใช้(%)
10.7
17.5
11.5
1.0

ไม่ใช้(%)
29.7
29.5
17.5
10.4

ผู้โดยสารตอนหน้า
ใช้(%)
ไม่ใช้(%)
9.9
19.2
1.3
2.4
20.7
27.4
1.9
10.8

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ. 2529.

การยืนยันถึงประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัยที่ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ได้มีการ
ศึกษาวิจัยหลายประเทศ ผลการศึกษาต่างยืนยัน ว่า เข็มขัดนิรภัยมีบทบาทสาคัญในการลดความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุได้จริง เช่น การศึกษาของอุบัติเหตุจราจรบนถนนที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย จากจานวนผู้บาดเจ็บ 3,500 ราย พบว่า ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเกิดการ
กระแทกกับกระจกหน้ารถ ระบบพวงมาลัย แผงหน้าปัทม์ และถูกเหวี่ยงออกนแกตัวรถน้อยกว่าผู้ไม่
ใช้เข็มขัดนิรภัย ทาให้โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงกับศีรษะมีน้อย , โอกาสที่จะเกิดการ
บาดเจ็บที่ใบหน้าและหน้าอกมีน้อย , โอกาสที่จะถูกเหวี่ยงออกนอกตัวถังรถยนต์ก็มีน้อย , จานวน
ผู้ตายเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ หน้าอก ช่องท้อง และแขนมีน้อย เข็มขัดนิรภัย ดัง
ตาราง 4 จะเห็นได้ว่าเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในอีกหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฝรั่งเศส แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ เป็น
ต้น (วิจิตร บุณยะโหตระ. 2535. 87-117)การบาดเจ็บขั้นรุนแรงโดยเฉลี่ยมีจานวนน้อย ไม่ว่าจะเป็น
ที่นั่งตอนหน้าหรือตอนหลัง
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ข้อแนะนาในการใช้เข็มขัดนิรภัย
1. ผู้ขับรถทุกคน ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ ไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลขับรถ
ในเมืองหรือนอกเมือง
2. ผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ใ นรถไม่ว่าจะนั่งอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของรถ ควรคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุ
3. ในรถโดยสารขนาดใหญ่ หรือแม้แต่รถโรงเรียนที่มีเข็มขัดนิรภัยก็ควรคาดเช่นกัน
ข้อโต้แย้งต่อเข็มขัดนิรภัย
มีหลายคนกล่าวว่า เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ ต่อการควบคุมยานพาหนะที่ขับขี่ ทาให้ผู้ขั บ
เกิดความรู้สึกว่าถูกพันธนาการ ขาดความอิสระที่จะควบคุมรถ คนส่วนใหญ่มักเกิดความรู้สึกเช่ นนี้
เมื่อเริ่มใช้เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดความเคยชินที่ต้องใช้อยู่เป็นประจาก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับเข็มขัด
นิรภัย และความรู้สึกต่างๆ ที่เคยเกิดแต่แรกก็จะหมดไป หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อเข็มขัดนิรภัยอยู่ภายในตนเองแล้ว ควรจะตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อจะได้มีแรง
ดลใจให้ใช้เข็มขัดนิรภัย
กฎ หมายเป็นเครื่องแสดงข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ทุกคนจะเข้าใจถึ ง
ความสามารถของเข็มขัดนิรภัยในอันที่จะป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บ มีคาถามว่าเมื่อเกิดการชน
กันขึ้นแล้วรถเกิดเพลิงไหม้ หรือการที่รถจมลงในน้าจะเป็นอย่างไร
มักจะได้ยินกันว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากถูกรัดไว้ขณะนั่งอยู่ในรถ แล้วบังเอิญเกิ ดไฟไหม้
รถหรือรถแล่นตกลง ไปในน้า สภาพการเช่นนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สามัญสานึกและเหตุผลใน
การตัดสินใจผู้ที่มีสติเท่านั้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้
บางคนก็คิดว่า เมื่อเกิดการชนขึ้นนั้นเป็นการดี ถ้าถูกเหวี่ยงออกไปนอกรถแทนที่จะต้อง
ติดอยู่กับที่นั่ง
บ้างก็คิดว่าตนเ องขับรถช้าอยู่แล้วจึ งไม่จาเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัย ความช้าดังที่คิดนั้นไม่
เป็นความจริงหากรถที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุขับ มาชนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง แรงที่เกิดจากการชน
นั้นจะสูงกว่าความเร็วของรถที่ขับช้าเสียอีก อย่างไรก็ดีการบาดเจ็บถึงตายสามารถเกิดได้แ ม้จะใช้
ความเร็วเพียง 20 กม./ชม. เพราะการป้องกันการบาดเจ็บ นั้นอาจกระทาได้โดยใช้มือหักพวงมาลัย
หลบ และใช้เท้าแตะเบรกได้ทันขณะที่ความเร็วเพียง 7 กม./ชม. เท่านั้น (นิรุธ ปัญญาธร : 74)
ลักษณะของเข็มขัดนิรภัย
ลักษณะของเข็มขัดนิรภัยสาหรับรถยนต์ ให้เป็นไปตามประกาศของก
ระทรวง
อุตสาหกรรม ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสาหรับรถยนต์ มอก .721-2539
วันที่มีผลใช้บังคับ 15 ก.ย. 2540 ดังนี้
1) เข็มขัดนิรภัย หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันและบรรเทาอันตรายเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ที่มีต่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์ โดยรั้งตัวผู้ที่คาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งภายในรถยนต์
2) เข็มขัดนิรภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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- ประเภทที่มีอุปกรณ์ดึงกลับ
- ประเภทที่ไม่มีอุปกรณ์ดึงกลับ
3) เข็มขัดนิรภัยแบ่งออกเป็นสองแบบ
- เข็มขัดนิรภัยที่รัดบริเวณโคนขา รอบสะโพก (Lap Belt หรือ แบบ 2
จุด) พบเห็นได้ ในเข็มขัดทีใช้บนเครื่องบินสาหรับรถยนต์จะเป็นเข็มขัด
ที่ใช้สาหรับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลัง เข็มขัดชนิดนี้ใช้บริเวณต้นขารอบ
สะโพก ไม่รัดบริเวณหน้าท้อง
- เข็มขัดที่ผ่านบริเวณสะโพกและไหล่ (Lap Shoulder bert หรือแบบ 3
จุด) คาดรอบสะโพกบริเวณต้นขา ผ่านเฉียงทางหน้าอกแ ละกระดูกไห
ปลาร้า
4.เครื่องหมายที่ฉลากหรือที่เข็มขัดนิรภัยทุกชุด อย่างน้อยต้องมีตัวเลขอักษร หรือ
เครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย
- คาว่า “เข็มขัดนิรภัยสาหรับรถยนต์”
- ประเภทและแบบ
- รหัสรุ่นที่ทา
- แบบ (Model) หรือรหัสรุน่ ของรถยนต์ที่ใช้
- ชื่อผู้ที่ทาหรือโรงงานที่ทา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ชื่อประเทศที่ทา ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรง
กับภาษาไทย ที่กาหนดไว้ข้างต้น
- ผู้ที่ทาการผลิตอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุต สาหกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว สาหรับเข็มขัดนิรภัย ที่นามาจากต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากประเทศผู้ผลิตด้วย กล่าวคือ เป็นเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ได้รับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะเป็นการผลิตในต่า งประเทศ ได้รับการยกเว้นโดยต้องมีการรับรองจาก
ประเทศผู้ผลิตนั้นๆ
ส่วนที่ 4 ความรู้เรือ่ งรถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารสาธารณะ หมายถึง รถที่บรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กาหนดไว้
และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง
รถที่ ขนส่ง
ผู้โดยสาร
รูปและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้
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มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รถปรับอากาศพิเศษ
รถปรับอากาศ
รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
รถสองชั้น
รถพ่วง
รถกึ่งพ่วง
รถโดยสารเฉพาะกิจ

**ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะ ผู้โดยสารรถมาตรฐาน 1 ก และรถมาตรฐาน 1ข เท่านั้น
โดยมีรายละเอียดของรถแต่ละชนิดดังนี้
มาตรฐาน 1 ก
รถปรับอากาศพิเศษ
ห้องผู้โดยสารแยกจากห้องขับรถ จัดวางที่นั่งผู้โดยสารขนานกับความกว้าง
ของตัวรถไม่เกินแถวละ 3 ที่นั่ง
ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ทีเ่ ก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์
ห้องสุขภัณฑ์และที่เก็บสัมภาระ
มาตรฐาน 1 ข
รถปรับอากาศพิเศษ
ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์
ห้องสุขภัณฑ์และที่เก็บสัมภาระ

ไม่มียืน

มี
มี
มี
ไม่มียืน
มี
มี
มี

การจัดวางที่นั่งของรถโดยสาร
1. ผู้โดยสารมาตรฐาน 1 ชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 1 (2) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกตาม
ความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กรมการขนส่งทาง
บกกาหนดแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 ชนิดไม่
เกิน 24 ที่นั่ง มีการจัดวางที่นั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แบบที่ นั่งผู้โดยสารเป็นที่นั่งเดี่ยว เบาะนั่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร
และที่นงั่ ผู้โดยสารให้มีลักษณะ ดังนี้
(1) ที่นั่งเป็นแบบ Bucket Type Seat เบาะนั่งและพนักงานพิงหลังต้องมีเบาะหนา
พอสมควรติดตรึงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรง
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(2) ในสภาพปกติพนักพิงหลัง ต้องเอนไปข้างหลังเป็นมุมประมาณ 95 องศา จาก
แนวราบแล ะสามารถปรับเอนไปข้างหลังได้ถึง 135 องศา จากแนวราบ พนักพิงหลังต้องแบ่ งเป็น
2 ส่วน และมีเบาะหนุนศีรษะหนาพอสมควร
(3) มีที่วางแขนทั้งสอง 2 ข้าง ทุกที่นั่ง
(4) มีที่พักเท้า
(5) มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด ทุกที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับด้วย
ข้อ 2 การจัดวางที่นั่งให้ จัดวางที่นั่งตามความ กว้างของรถ โดยเว้นให้มีช่องทางเดินมีความ
กว้างพอสมควร ที่นั่งต้องตรึงแน่นกับตัวรถอย่างมั่นคงแข็งแรง ให้จัดวางที่นั่งแถวละ 3 ที่นั่ง โดยให้
ระยะห่างระหว่างที่นั่งเมื่อวั ดในระดับเหนือเบาะนั่งไม่เกิน 5 เซนติเมตร จากด้านหลังพนักพิงหลัง
ของที่นั่งหน้าถึงด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งถัดไปต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
2. รถโดยสารมาตรฐาน 1 (ข) ชนิดพิเศษไม่เกิน 32 ที่นั่ง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 1 (2) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตาม
ความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ. 2522 กรมการขนส่งทาง
บก กาหนดแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 (ข)
ชนิดพิเศษไม่เกิน 32 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 แบบที่นั่งผู้โดยสารเป็นที่นั่งเดี่ยว มีความสูงพอสมควร เบาะนั่ งต้องมีความยาวไม่
น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องติดตรึงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรง และให้มี ลักษณะ
ดังนี้
(1) เบาะนั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควรและมีที่วางแขนทั้ง 2 ข้างทุก
ที่นั่ง
(2) พนักพิงหลังต้องมีเบาะรองรับศีรษะหนาพอสมควร สูงจากเบาะที่นั่งไม่น้อย
กว่า 70 เซนติเมตร ในสภาพ ปกติพนักพิงหลังต้องเอนไปข้างหลังเป็นมุมประมาณ 95 องศา
จากแนวราบ และสามารถปรับเอนไปข้างหลังได้ถึง 135 องศา จากแนวราบ
(3) มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุดทุกที่นั่ง รวมที่นั่งผู้ขับรถด้วย
ข้อ 2 การจัดวางที่นั่งให้จัดวางที่นั่งตามความกว้างของรถ โดยเว้นใ ห้มีช่องทางเดินตาม
ความยาวตัวรถกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ที่นั่งต้องติดตรึงแน่นกับตัวรถอย่างมั่นคง แข็งแรง
โดยให้จั ดวางที่นั่งได้แถวละไม่เกิน 5 เซนติเมตร จากด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งหน้าถึง
ด้านหน้าพนักพิงหลังของที่นั่งถัดไปต้องไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
สิทธิสาหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร
รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริงครบถ้วน
2. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
3. สิทธิในการเลือกใช้บริการด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

30

4. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านจากการใช้บริการ
5. สิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสาร และผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
6. สิทธิในการร้องเรียน หรือฟ้องร้อง เพื่ อให้ได้รับการแก้ไขปัญหา เยียวยาชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
7. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย ทั้งทางร่างกาย อนามัย เส รีภาพ ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด
8. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย โดยไม่มีการประวิงเวลา แล ะ
ไม่ถูกบังคับกดดันให้ต้องจายอมประนีประนอมยอมความโดยไม่เป็นธรรม
9. สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง
ละเมิด
10. สิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและผู้อื่น (มูลนิธิผู้บริโภค : 5)
มาตรการเพื่อยกระดับรถโดยสารสาธารณะสู่ความปลอดภัย
1. ผู้ใช้บริการจะต้องรับรู้ถึงสิทธิของผู้ใช้บริการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มี
ความตื่นตัวที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง รวมถึงมีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน
2. ผู้ประกอบการรถโดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความสาคัญใน
สิทธิและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้งในการให้บริการรถโดยสาร
3. หากเกิดการละเมิดสิทธิ ผู้ใช้บริการหรือทายาทจะต้องได้รับการเยียวยาในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม (มูลนิธิผู้บริโภค : 3)
ลักษณะการทางานของพนักงานขับรถโดยสารของบริษัทขนส่ง จากัด
ลักษณะการทางานของพนักงาน ขับรถโดยสารประจาทางบริษัทขนส่ง จากัด เป็นการ
ทางานในลักษณะหมุนเวียนกะ ไม่อาจกาหนดชั่วโมงการทางาน ระยะเวลาการทาง านและวันหยุด
ได้แน่นอน โดยที่เวลาทางานจะขึ้นอยู่กั บเวลาเดินรถตามที่บริษัทฯ กาหนด ระยะเวลาการทางาน
ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน เวลาพักของพนักงานจะไม่ได้หยุดพักเป็นชั่วโมงๆ แต่ จะได้หยุดในช่วงที่รถ
รอเข้าวิน กาหนดให้มีวันหยุด 4 วันใน 1 เดือน โดยพนักงานสามารถเลือกวั นหยุดได้เอง แต่ต้อ ง
แจ้งล่วงหน้าก่อนเพื่อบริษัทฯ จะได้จัดพนักงานมาแทน และสามารถลากิจได้ไม่เกิน 3 วันต่อเดื อน
ไม่มีวันหยุดตามประเพณีนิยม ค่าจ้าง และรายได้อยู่ในรูปของเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงรายเที่ยว
(กาหนดการเดินรถหนึ่งเที่ยวเท่ากั บการเดินรถจากต้นทางถึงปล ายทาง) โดยในวันหยุดและวันลา
พนักงานจะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเที่ยว
อัตราค่าจ้าง เงินเดือนมีกาหนดไว้อย่างแน่นอน และมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นพนักงานให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้นโดยพิจารณาจาก วุฒิการศึกษา อายุการทางานและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ส่วนเบี้ยเลี้ยงรายเที่ยว จะแตกต่างกันไปตามระยะทางของการวิ่งรถ
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การรับสมัครงานมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน คือ เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
นับตั้งแต่วันยื่นในสมัคร มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะไม่น้อยกว่า
3 ปี และมีความรู้ไม่ต่ากว่า
การศึกษาภาคบังคับ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุป สรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีบุคคลค้า
ประกันเป็นข้าราชการระดับ 3 ขั้นไป (ภัควิภา ศักดิ์ศรี : 62-63)
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
มงคล อย่างรัตนโชติ (2550) ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุ
ของการขนส่งโดยร ถโดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งโดยรถโดยสารประจาทาง
ระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่นๆ และแสวงหาแนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งด้วยรถ
โดยสารประจาทาง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับ
จังหวัดอื่นๆ และกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารประจาทางในจังหวัดสุโขทัย จานวน 60 คน โดยใช้วิธี
สุ่มแบบบังเอิญ และกลุ่มประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ใช้บริการรถโดยสารประจาทาง จานวน 150
คน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ขนส่งในจังหวัดสุโขทัย จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้การการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้ 1)ปัจจัยด้าน
การใช้รถใช้ถนน ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด แซงรถอื่นๆในที่คับขัน ไม่ให้
สัญญาณจอด ชะลอ หรือเลี้ยว ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มสุราหรือสารกระตุ้นในขณะขับขี่ หลับใน
เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ และความคุ้นเคยกับสภาพถนนทาให้ประมาท
2) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณผู้โดยสาร (บรรทุกเกิน ) ความสว่างของเส้นทางในเวลากลางคืน ป้าย
สัญญาณไปจราจรไม่ชัด และสภาพอากาศ 3) ปัจจัยด้านความรู้และพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
เช่น คาอธิบายใช้อุปกรณ์ไม่ชัดเจน การใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ ขาดความรู้เรื่องป้ายจราจร
การรับประทานอาหารระหว่างขับรถ และการสนทนากันระหว่างพนักงานขับรถ 4) ปัจจัยด้านสภาพ
รถโดยสาร ระบบเบรก สภาพ ยาง และระบบสัญญาณไปของรถ 5) ปัจจัยด้านเครื่องอานวยความ
สะดวกของรถโดยสาร การติดตั้งเครื่องเสียงและโทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ
สรุปผลแนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง ตามความคิดเห็น
ของ ผู้ปรกอบการ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ขนส่ง และประชาชนผู้ใช้บริการ พบว่า 1) การณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและถูกวิธี การอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย จับกุม
ผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างเข็มงวด การกวดขันผู้ใช้ยา สารเสพติด หรือสารกระตุ้น 2) ด้านสวัสดิการ
ของพนักงาน ขับรถ การให้รางวัลกับพนักงานขับรถที่ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ให้พนักงานขับรถมีเวลา
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ให้พนักงานขับรถวันละไม่เกิน 8 ชม.และไม่ควรขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชม. 3)
ด้านความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถต้องมีจิตสานึกต่อความรับผิดชอบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตรวจเชคสภาพอย่างสม่าเสมอก่อนให้บริการ
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ภัควิภา ศักดิ์ศรี (2547) ศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัยของ
พนักงานขับรถโดยสารประจาทาง บริษัทขนส่ง จากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ การสนับสนุนทางสังค ม คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน การตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร กับพฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย
ของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง และศึกษาอานาจในการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการขับรถ
อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขับรถโดยสาร
ประจาทางภาคการเดินรถสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทขนส่งจากัด จานวน 342
คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า บุคลิกภาพการปรับตัวสู่การเป็นเลิศ การ
สนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตในการทางาน การตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง
และพบว่า การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ การสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตในการทางาน และ
การตระหนักในความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการขับรถ
อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง
วัลลภ ประสงค์กิจ . (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถโดยสารประจาทางปรับอากาศภาคตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ บริการรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ โดยทาการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการออกแบบสอบถาม
จากผู้ที่ใช้บริการที่สถานีขนส่งภาคตะวันออก (เอกมัย) จานวน 400 ตัวอย่าง เป็นชาย 196 ราย เป็น
หญิง 204 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากต่อ ปัจจัยด้านพนักงานและการ
บริการในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง การขับรถของพนักงานขับรถ การมี ประกัน
อุบัติเหตุสาหรับผู้โดยสาร การตรงต่อเวลา และการไม่จอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ปัจจัยด้านตัวรถ
โดยสารในส่วนความสบายของที่นั่ง ความสะอาดของภายนอกและภายในรถ ความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ ความสะอาดและความสะดวกของห้องสุขา อายุการใช้งานของรถ ระบบกัน
สะเทือน ปัจจัยด้านสถานที่ คือ ความปลอดภัยของสถานีและที่จอดรถ ในส่วนของปัจจัยด้านราคา
ค่าโดยสารและปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย เรื่องการสะสมยอดเดินทางผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญปานกลาง
ดารง ขาเปลี่ยน (2543) ศึกษาเรื่องจิตสานึกของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อความ
ปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่กองบังคับการตารวจนครบาล 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง การรับรู้ในด้านกฎหมายจราจร มาตรการเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการขับขี่รถอย่างปลอดภัย การรับรู้ในเรื่องของส่ว นควบ
เครื่องอุปกรณ์ของรถ พฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎจราจร การตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ของตนเองและบุคคลที่สาม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กองบังคับการกรมตารวจนครบาล 6 จานวน 8 สถานีตารวจ
จานวน 231 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการรับรู้ในด้านกฎหมาย
จราจร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและอุปกรณ์ของรถเป็นอย่างดี ในด้านการปฏิบัติพบว่า มีการฝ่า
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ฝืนกฎหมายจราจรอยู่บ้าง แต่ยังมีความตระหนักในความปลอดภัยของตนเองและบุคคลที่สา มเป็น
อย่างมาก และในเรื่องการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ
ยังมีความตระหนักอยู่เสมอว่าการเกิดอุบัติเหตุนามาซึ่งความเจ็บปวด ความสูญเสียทางร่างกาย
และจิตใจ แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สร้างการยอมรับจากสังคมด้วยวิธีการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย
มนวดี ประกายรุ้งทอง (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรมการขนส่งทางบก
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ได้แก่ การรับรู้โอกาส เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้
ประโยชน์อุปสรรคในการใช้เข็มขัดนิรภัยและสิ่งชักนาให้มีการปฏิบัติ และปัจจัยชีวสังคม
กับ
พฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัย ที่สามารถทานายพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 400 คน เพศชาย 299 คน เพศหญิง 1741
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ และใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึก ษา
พบว่า พฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก ผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์อุปสรรคในการใช้เข็มขัดนิรภัยในระดับ
มาก และพบว่าการรับรู้ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับน้อย การรับรู้ ความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุ การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์อุปสรรคในการใช้เข็มขัด
นิรภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัย และ ผู้ที่มีเพศและอายุต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้เข็มขัดนิรภัยที่แตกต่างกัน ปัจจัยตามแบบแผนความเชื่ อด้านสุขภาพและปัจจัยชีวสังคม
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัย และการรับรู้ประโยชน์อุปสรรคในการใช้เข็ม
ขัดนิรภัยสามารถทานายพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยได้ดีที่สุด
สมบั ติ เมี้ยนละม้าย (2540. อ้างใน วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร . 2545) ศึกษาเรื่อง ความ
ตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงของผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก ศึกษาเฉพาะกรณีทางหลวง
หมาย เลขช่วงอาเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึ กษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส การเรียนรู้การขับรถ ระยะเวลาของการทาหน้าที่ขับรถ ข้อจากัดในการเดินทาง
สถานภาพของการขับรถ รายได้หรือผลตอบแทนการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนขับขี่ การตรวจสภาพ
รถยนต์เมื่อจอดพักรถ การอบรมเรื่องความรู้ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับความ ตระหนักถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และพบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุและสถานภาพของรถที่ขับขี่
มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อการป้องกันอุบัติเหตุ
โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539 ) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 รายโดยทาการสุ่ม
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตัวอย่างแบบบังเอิญ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มี
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส จานวนบุตร อาชีพ รายได้ต่างกันและขับขี่รถยนต์ต่าง
ประเภทกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ต่างกัน 2. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มี อายุ
สถานภาพการสมรส อาชีพ ประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ต่างกันและขับขี่รถยนต์ต่าง
ประเภทกัน มีความรู้เรื่องเข็มขัดนิรภัยต่างกัน 3. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มี การศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน
และขับขี่รถยนต์ต่างประเภทกัน มีทัศนคติต่ อการคาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน 4. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มี
การศึกษา อาชีพต่างกันและขับขี่รถยนต์ต่างประเภทกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน
5. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากเพื่อนและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างกัน มีความรู้
เรื่องเข็มขัดนิรภัยต่า งกัน 6. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ แผ่นพับ
และสติกเกอร์ต่างกัน มีทัศนคติต่อการคาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน 7. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากสติกเกอร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน 8. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ มี
ความรู้เรื่องเข็มขัดนิรภัยต่างกัน มีทัศนคติต่อการคาดเข็มขัดนิรภัย และพฤติกรรมการคาดเข็มขัด
นิรภัยไม่แตกต่างกัน 9. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีทัศนคติต่อการคาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน มีพฤติกรรมการ
คาดเข็มขัดนิรภัยต่างกัน
บุญชัย เจริญลาภดิลก (2539) ศึกษาอิทธิพลของความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้งที่มีเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบคะแนนเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
ส่วนบุคคลสูงและต่าและได้รับ ข่าว สารที่มี ความน่าเชื่อถือของแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้ง
ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม จานวน 120 คน โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูงและต่าอย่างละ 60 คน เข้าเงื่อนไขการทดลองเท่ากัน 1 ใน
4 เงื่อนไข คือ แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงกับข้อโต้แย้งที่มีน้าหนัก แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงกับข้อ
โต้แย้งไม่มีน้าหนัก แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือต่ากับข้อโต้แย้งที่มีน้าหนัก
และแหล่งที่มีความ
น่าเชื่อถือต่ากับข้อโต้แย้งไม่มีน้าหนัก เครื่องมือวัดตัวแปรตามเป็นมาตรวัดเจตคติต่อการใช้เข็มขัด
นิรภัย สร้างขึ้นตามแนวทางการสร้างมาตรจาแนก ความหมาย ผลการวิจัยพ บว่า 1. ผู้ที่ฟังสารจาก
แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีคะแนนเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยไปในทางบวกสูงกว่า ผู้ที่ฟังสาร
จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือต่าอย่างมีนัยสาคัญ 2. ผู้ที่ฟังสารที่เป็นข้อโต้แย้งที่มี น้าหนัก มีคะแนน
เจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยไปในทางบวกสูงกว่าผู้ที่ฟังสารที่เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีน้าหนักอย่างมี
นัยสาคัญ 3. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูง มีคะแนนเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยไปในทางบวก
สูงกว่า ผู้ที่มีความเกี่ย วข้องส่วนบุคคลต่า 4. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูง เมื่อได้ฟังสารจาก
แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นข้อโต้แย้งที่มีน้าหนัก มีคะแนนเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยไป
ในทางบวก สูงกว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูง เมื่อได้ฟังสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูง
และเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีน้าหนักอย่างมีนัยสาคัญ 5. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูง เมื่อได้ฟังสาร
จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือต่า และเป็นข้อโต้แย้งที่มีน้าหนัก มีคะแนนเจตคติต่อการใช้เข็มขัด
นิรภัยไปในทางบวก สูงกว่า ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลสูง เมื่อได้ฟังสารจากแหล่งที่ มีความ
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น่าเชื่อถือต่าและเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีน้าหนักอย่างมีนัยสาคัญ 6. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลต่า
เมื่อได้ฟังสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นข้อโต้แย้งที่มีน้าหนัก มีคะแนนเจตคติต่อการ
ใช้เข็มขัดนิรภัยไปในทางบวก สูงกว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้อ งส่วนบุคคลต่า เมื่อได้ฟังสารจากแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือต่าและเป็นข้อโต้แย้งที่มีน้าหนักอย่างมีนัยสาคัญ 7. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล
ต่าเมื่อได้ฟังสารจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีน้าหนัก มีคะแนนเจตคติต่อ
การใช้เข็มขัดนิรภัยไปในทางบวก สูงกว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนบุคคลต่า เมื่อได้ฟังสารจากแหล่ง
ที่มีความน่าเชื่อถือต่าและเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่มีน้าหนัก
เสาวลักษณ์ คัชมาตย์ (2539) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในพนักงานขับรถ
โดยสารประจาทาง เขตการเดินรถที่ 4 องค์ก ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในพนักงานขับรถโดยสารประจาทาง เขตการเดินรถที่ 4
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจแบบตัดขวาง (Cross
sectional study) โดยการสัมภาษณ์พนั กงานขับรถโดยสารประจาทาง เขตการเขตการเดินรถที่ 4
ที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงศึกษา คือ วันที่ 5 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2536 จานวน 105 ราย และ
พนักงานขับรถโดยสารประจาทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุใ นช่วงที่ศึกษา จานวน
105 ราย เก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึก อุบัติเหตุ และแบบสอบถามการเกิดอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมี 10 ตัวแปรคือ ทัศนคติต่ออาชีพขับรถโดยสารประจา
ทาง ทัศนคติต่อการขับรถโดยสารประจาทางประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสภาพ
อุป กรณ์ของยานพาหนะก่อนขับ ได้แ ก่ ไฟหน้า ไฟท้ าย ไฟเบรก กระจกส่องท้าย แตร เกียร์
และคลัตซ์ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมี 18 ตัวแปร โดย
เรียงลาดับความสาคัญของตัวแปรจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติต่อการขับรถ ประสบการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุ การตรวจสภาพคลัตซ์ก่อนขับ รถ ประสบการณ์การขับรถโดยสารประจาท าง การ
ตรวจสภาพไฟหน้าก่อนขับรถ สภาพร่างกายอ่อนเพลีย การตรวจสภาพกระจกส่องท้ายก่อนขั บรถ
ความเชื่ออานาจความบังเอิญ สภาพอารมณ์รีบร้อน ประ สบการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การ
ตรวจสภาพแตรรถก่อนขับสภาพร่างกายต้องกา รอาหาร(หิว) ความเชื่ออานาจภายในตน นอกนั้น
ยังพบว่า ปัจจัยที่สามารถใช้จาแนกการเกิดอุ บัติเหตุในพนักงานขับรถประจาทาง เขตการเดินรถที่
4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมี 18 ตัวแปร เรียงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้
ทัศนคติต่อการขับรถโดยสารประจาทาง การตรวจสภาพไฟท้ายรถก่อ นขับประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุ การตรวจสภาพคลัตซ์ก่อนขับ ประสบการณ์ขับรถโดยสาร การตรวจสภาพเกียร์ ก่อนขับ
การตรวจสภาพรถก่อนขับ การตรวจสภาพไฟเลี้ยวก่อนขับ ความเชื่ออานาจภายนอกของตน การ
ตรวจสภาพกระจกส่องท้ายก่อนขับ
ความเชื่ออานาจ ความบังเอิญ สภาพอารมณ์รีบร้ อน
ประสบการณ์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะขับรถโดยสารปร ะจาทาง การตรวจสภาพแตรก่อนขับรถ
สภาพร่างกายต้องการรับประทานอ าหาร และความเชื่ออานาจภายในตน สมการจาแนกนี้สามารถ
ทานายได้ถูกต้อง ร้อยละ 79.05
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สุรินธร กลัมพากร (2538) ศึกษาความสัมพันธ์และความสามารถในการทานายของปัจจัยตาม
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ได้ผลการวิจัยดังนี้ ผู้ขับขี่
รถยนต์นั่งสาธารณะไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย ร้อยละ15.8 และในกลุ่มที่เคยใช้เข็มขัดนิรภัยส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 60.7 มีพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัย ไม่เหมาะสม ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งสาธารณะส่วนใหญ่มีการรับรู้ตาม
แบบแผนความเชื่อสุขภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ
67.5 มีการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุใน
ระดับสูง ร้อยละ52.5 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการรับรู้ประโยชน์อุ- ปสรรคของการ
ใช้เข็มขัดนิรภัยในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ การรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
โดยรวม การรับรู้ประโยชน์-อุปสรรคของการใช้เข็มขัดนิรภัย สิ่งชักนาให้มีการปฏิบัติโดยรวม
สงคราม สีทองดี (2537) ศึกษามาตรการทางกฎหมายต่อการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยตาม
ทัศนะของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาทัศนะของผู้ขับขี่ต่อการใช้
มาตรการทางกฎหมายต่อการ บังคับใช้เข็มขัด นิรภัยในขณะขับขี่รถยนต์ โดยการทาการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 ที่นั่ง,กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง,กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล,กลุ่มผู้ขับ
ขี่รถยนต์สาธารณะและกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์บริการในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย โดยทา
การเก็บข้อมูลจากผู้ขับขี่รถยนต์ที่มาชาระภาษีป้ายรถยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก และสานักงาน
ขนส่งสาขา ได้ผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.5 มีความคิดเห็นว่า การใช้ม าตรการทาง
กฎหมายในการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยมีความจาเป็นและเห็นด้วยกับการที่จะกาหนดให้การบังคับใช้
เข็มขัดนิรภัยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจราจร , กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.3 ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย หากมีการออกกฎหมายบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ ,กลุ่มตัวอย่างร้อ ยละ 67.8 เห็นว่า
สมควรมีการบังคับทั้งตอนหน้าและตอนหลังที่มีที่นั่งคนโดยสารอยู่ แต่เพื่อความเป็นไปได้ใน
ระยะแรก ควรมีการบังคับใช้เฉพาะตอนหน้าก่อน ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าข้างคนขับ แล้วจึง
ขยายผลการบังคับต่อไป , กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.0 เห็นด้วยที่จะมีก ารบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้
เข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ทุกถนนและทุกท้องที่ โดยให้เหตุผลว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกสถานที่
และทุกเวลา
เสริมศักดิ์ วิศาลากรณ์ และคณะ (2537) ศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ และการใช้เข็มขัดนิรภัย
ของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหม ายเฉพาะ คือ ศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ ของผู้ขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณค่าของเข็ดขัดนิรภัย ศึกษาพฤติกรรมการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคล และศึกษาการยอมรับเกี่ยวกับกฎระเบียบของการใช้เข็มขัดนิรภัย โดยศึกษาในผู้
ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ตัวอย่างทั้งหมด
15 จังหวัด จานวน 1,235 คน เป็นชาย 754 คน หญิง 481 คน กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมี
ความหลากหลายในด้านอายุ อาชีพ ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ขับรถยนต์ และประสบการณ์ในการเกิดอุบัติ เหตุ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ได้
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ผลการวิจัยที่สาคัญดังนี้ ผู้ขับขี่รถยนต์ร้อยละ 25 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 27.5 คาดเข็มขัด
นิรภัยเป็นประจา และร้อยละ 47.5 คาดบ้างไม่คาดบ้าง การคาดเข็มขัดนิรภัยขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ได้แก่ การขับรถทางไกลและใช้ความเร็วสู ง การขับรถเมื่อฝนตกถนนลื่น การขับรถโดยรีบเร่ง การ
ขับรถนอกเมือง การขับรถบนถนนที่ไม่คุ้นเคย การขับรถโดยมีสมาชิกในครอบครัวไปด้วย ใน
สถานการณ์เหล่านี้ผู้ขับขี่จะคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจา และเหตุผลของการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ได้แก่ ไม่เคยชิน ขี้เกียจ ขับรถใกล้ การจราจรไม่คับคั่ง รู้จักเส้นทางดี ด้านความเชื่อเกี่ยวกับเข็มขัด
นิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์มาก มีความวิตดกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ มีความ
เสี่ยงในการขับรถ ตัวแปรที่เป็นตัวพยากรณ์การคาดเข็มขัดนิรภัยได้ดีที่สุด คือ ความเชื่อในด้าน
ความไม่ สะดวกสบายในการคาดเข็มขัดนิรภัย และการยอมรับในกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เข็มขัด
นิรภัย
มณีทิพย์ วีระตันจมณี (2536) ได้ศึกษาทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้
หมวกนิรภัย พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หมวกนิรภัยมีทัศนะเห็นด้วยต่อการ
ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการให้สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ป่วยที่
ได้รับอุบัติเหตุ ในระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะการเพิ่งได้รับ
อุบัติเหตุจะทาให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจต่อปัญหาได้โดยง่าย และกลุ่มผู้ขับขี่จั กรยานยนต์ทั่วไปมี
ความไม่แน่ใจในการแสดงความคิดเห็นต่อการบังคับใช้หมวกนิรภัย การบังคับใช้หมวกนิรภัยอย่าง
ได้ผลนั้น ควรมาจากจิตสานึกของผู้ขับขี่ ที่เป็นคุณประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย มากกว่า
การที่สวมหมวกนิรภัยเพราะเกรงกลัวกฎหมาย ควรจะเริ่มจากการรณรงค์และ ปลูกจิตสานึกให้
ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันเพื่อสุขภาพของตนเองก่อนการบังคับใช้จริง ซึ่งจะทาให้ประชาชน
มีความเข้าใจต่อข้อบังคับมากขึ้น และน่าจะมีกลวิธีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบถึงผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันตนเองจากความรุนแรงข
องการเกิด
อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเข้มงวดในเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
กัลยาณี วัชโรสินธุ์ (2535) ทาการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ที่มีต่อจิตสานึกของ
นักเรียนในการป้องกันอุบัติภัยจราจร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2
และ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 70 คน ที่มีรถจักรยานยนต์เป็นของ
ตนเอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับประสบการณ์ที่จัดให้ 35 คน และกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ประสบการณ์ที่จัดให้ 35 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาค ม ถึงเดือนมิถุนายน
2535 ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ที่จัดให้ ผลการศึกษาทดลองพบว่า หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ที่จัดให้ 1 เดือน
พบว่า กลุ่มที่ได้รับประสบการณ์ที่จัดให้มีคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันภัย
อุบัติภัยจราจรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประสบการณ์ที่จัดให้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะทาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดการตระหนักในความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติใน
การป้องกันอุบัติภัยจราจรดีขึ้น
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วี ระ เกศะรักษ์ (2535 ) ศึกษาการยอมรับการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความทันสมัยของอุปกรณ์ที่สามารถ
ช่วยชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อระดับการยอมรับ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้เข็มขัดนิรภัย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่มา
ติดต่อขอจดทะเบียนรถยนต์ จากสานักงานเขตขนส่งพื้นที่
1-4 จานวน 500 ราย โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ผลการศึกษาวิจัยดังนี้ ผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครมีการยอมรับการใช้
เข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต์ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง มีความทันสมัย และมีความคิดเห็นต่อ
การใช้เข็มขัดนิรภัยในระดับปานกลาง และพบว่าความถี่ในการใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการยอมรับการใช้เข็มขัดนิรภัย ส่วนอายุ รายได้ และประสบการณ์เกี่ยวกับอุบั ติเหตุ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการใช้เข็มขัดนิรภัย จากการศึกษาปัญหาการใช้เข็มขัดนิรภัย
แม้จะมีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาต่อผู้ขับขี่รถยนต์อยู่บ้าง เช่น ความอึดอัด อุปกรณ์มีราคาแพง
และคาดแล้วเหมือนถูกพันธนาการอยู่กับที่เป็นต้น แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเพีย งปัจจัยเล็กน้อยซึ่งไม่มี
อุปสรรค ต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ขับขี่ตระหนักเป็นอย่างดีในภัยอันตรายเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุรถยนต์
งานวิจัยในต่างประเทศ
ริคซิโอ และฮาว (Riccio and Howe :1991) ได้ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพน
เตอร์เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางสุขภาพ อานาจควบคุมทาง
สุขภาพ และสิ่งชักนาอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่น โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นจานวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การใช้เข็มขัด
นิรภัยของผู้ปกค รองและกลุ่มเพื่อน รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เข็มขัดนิรภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เข็มขัดนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการใช้เข็มขัด
นิรภัยมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการใช้เข็มขัดนิรภัย ส่วนอานาจควบคุมทางสุขภาพและค่านิยม
นั้นไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้เข็มขัดนิรภัยในกลุ่มวัยรุ่นอย่างนัยสาคัญในสถิติ
เชนดลิง (Shanedling: 1987) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เข็มขัดนิรภัยและแนวโน้ม
การใช้เข็มขัดนิรภัย โดยศึกษาใน 9 เมืองใหญ่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในรัฐมิเนโซตา ศึกษาโดยการ
สังเกตโดยตรงและศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ศึกษาใน 3 ปี ติดต่อกันคือ พ .ศ. 2526 , 2527 และ
2528 ข้อค้นพบที่สาคัญจากการวิจัยนี้คือ
1. อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุตลอดเวลา 3 ปีที่ศึกษา
2. เด็กคาดเข็มขัดนิรภัยมากกว่าบุคคลในกลุ่มอายุอื่น ๆ
3. ผู้ขับขี่รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยมากกว่าผู้โดยสารในรถ
4. ผู้โดยสารมีแนวโน้มจะใช้เข็มขัดนิรภัยถ้าผู้ขับขี่ใช้
5. ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยในเมืองมีอัตราสูงกว่าผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยนอกเมือง
6. ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ขนาดเล็กมากกว่าในรถยนต์ขนาดใหญ่
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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โจนาห์ ดอว์สัน และสมิท (Jonah, Dawson and Smith: 1982) ได้ทาการวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการใช้เข็มขัดนิรภัย ในประเทศแคนาดาโดยใช้เมืองออตตาวาเป็นกลุ่มทดลอง และเมือง
คิงสตันเป็นกลุ่มควบคุม เมืองทั้งสองอยู่ในมณฑลออนตาริโอ การกระทาที่ให้ได้แก่ โครงการ STEP
(Selective Traffic Enforcement Program) โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง
การศึกษา มาตรการทางกฎหมายนั้นในกฎหมายของมณฑลออนตาริโอกาหนดให้บุคคลอายุตั้งแต่
5 ปีขึ้นไป คาดเข็มขัดนิรภัย ถ้าไม่คาดจะถูกปรับ 28 ดอลลาร์ สาหรับมาตรการทางการศึกษานั้น
เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย แ ละจานวนผู้ถูกจับในแต่ละสัปดาห์
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เข็มขัดนิรภัยนั้นเก็บข้อมูลโดยการสังเกตที่บริเวณสี่แยกที่มีสัญญาณ
ไฟจราจร เก็บข้อมูล 4 ครั้ง ใน 4 เดือนเก็บข้อมูลครั้งละ 2 วัน ทั้งในเวลาเร่งด่วนและเวลาไม่เร่งด่วน
ผลการศึกษาในส่วนของการใช้เข็มขัดนิ รภัยปรากฏว่า ในกลุ่มทดลองนั้นอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เป็นร้อยละ 80 ในระหว่างโครงการและลดลงเหลือร้อยละ 70 หลังจากโครงการ
สิ้นสุดลงแล้ว 6 เดือน สาหรับในกลุ่มควบคุมนั้น อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยลดลงตลอดการทดลอง
แต่ลดลงเพียงเล็กน้อย
ฟานเนอร์ และเฮน (Fhaner and Hane: 1975) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้
ขับรถยนต์ต่อกฎหมายกรบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยในประเทศสวีเดน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 526 คน
ซึ่งในจานวนนี้กลุ่มตัวอย่างเก่า จานวน 368 คน ซึ่งฟานเนอร์และเฮน (Fhaner and Hane) ได้เคย
ทาการศึกษาม าแล้ว ในปี พ .ศ. 2514 รวมอยู่ด้วยผลการศึกษาปรากฏว่าร้อยละ 70 ของผู้ขับขี่
รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจา ร้อยละ 20 คาดบ่อยๆ แต่อีกร้อยละ 10 ไม่ได้คาด ผู้ที่ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัยมีภูมิหลังทางด้านอายุ ประสบการณ์ ในการขับรถและระดับการศึกษาไม่แตกต่างจาก
ผู้คาดเข็มขัดนิรภัย แต่ผู้ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกฎหมายการใช้เข็มขัดนิรภัย และมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่มีต่อเข็มขัดนิรภัยในด้านความ
ไม่สะดวกความไม่สบาย และประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัย นอกจากนั้นผลการวิจัยยัง แสดงว่า การ
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยง แต่สัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เข็ม
ขัดนิรภัย จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างปี พ .ศ. 2519 พบว่า ในด้านที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อกฎหมายกรบังคับใช้เข็มขัดนิรภัย กลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ.2519 ในภาพรวมนั้น จะมี
ความคิดเห็นทางบวกต่อกฎหมายการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่า กลุ่มตัวอย่างในปี พ .ศ.2514
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในด้าน “ความไม่สบาย” ในการใช้เข็มขัดนิรภัย และ “ความไม่
สะดวก” ในการใช้เข็มขัดนิรภัย ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาในปี พ .ศ.2519 มีความคิดเห็นต่อ
“ความไม่สบาย ” และ “ความไม่สะดวก ” ในการใช้เข็มขัดนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในปี
พ.ศ. 2514 นอกจากนั้นแล้วผู้ขับขี่รถยนต์ที่เริ่มใช้เข็มขัดนิรภัยทันทีที่มีกฎหมายการบังคับใช้เข็มขัด
นิรภัยออกมา จะมีทัศนคติที่ดีต่อ กฎหมายการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยแต่ผู้ที่ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย
อย่างต่อเนื่องมาก่อน จะมีทัศนคติในทางลบต่อกฎหมายการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยที่เคยพบจาก
การศึกษาในปี พ.ศ. 2514
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการประเมินความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งมีวิธีในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานค รที่
เดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ
VIP 24 ที่นั่ง และ รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง ที่สถานีขนส่งใน 2 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งสาย
เหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยมีประชากร
เฉลี่ย 1 เดือน จานวน 9,968 คน แบ่งออกได้ดังนี้
ประเภทรถ/สถานีขนส่ง
VIP 24 ที่นั่ง
VIP 32 ที่นั่ง
รวม

หมอชิต
744
5,472
6,212

สายใต้
1,704
2,048
3,750

รวม(คน)
2448
7520
9,968

ตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไป
ต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP 24 ที่
นั่ง และ รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง ที่สถานีขนส่งใน 2 สถานี ได้แก่ สถานีขนส่งสายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยใช้สูตรการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) และเก็บข้อมูลตามสัดส่ วนประเภทของรถ ได้ จานวน ตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 370 คน
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ประเภทรถ/สถานีขนส่ง
VIP 24 ที่นั่ง
VIP 32 ที่นั่ง
รวม

ประชากร(คน)
กลุ่มตัวอย่าง (คน)
หมอชิต สายใต้ รวม หมอชิต สายใต้ รวม
744
1,704 2,448
28
63
91
5,472
6,212

2,048
3,750

7,520
9,968

203
231

76
139
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านคาถามและ ตอบ
คาถามเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ ประสบการณ์ในการเดินทาง ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
คาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนัก ในความปลอดภัยในการเดินทางใน
ด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ พฤติกรรมของผู้โดยสาร ยานพาหนะ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย
แบบสอบถาม ความตระหนักในความปลอดภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ลักษณะ
คาถามเป็นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การประเมินและแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยโดยแบ่งเป็น5 ระดับ (มัลลิกา บุญนาค.
2537: 29) ซึ่งมีช่วงของคะแนนอยู่ระหว่าง 1 - 5 ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
3.41 – 4.20 หมายถึง
2.61 – 3.40 หมายถึง
1.81 – 2.60 หมายถึง
1.00 – 1.80 หมายถึง

มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางระดับมากที่สดุ
มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางระดับมาก
มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางระดับปานกลาง
มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางระดับน้อย
มีความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางระดับน้อยที่สุด
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาตารา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บความปลอดภัยในการ
เดินทางโดยรถโดย สารสาธารณะ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการสร้างแบบสอบถาม และแบบวัดพฤติกรรมจากตาราเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างแบบสอบถามให้ได้เนื้อหาครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการศึกษา ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ประสบ การณ์ในการ
เดินทาง ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ
โดยสารสาธารณะ การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และ แบบสอบถามความตระหนักใน
ความปลอดภัยในการเดินทาง และข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.3 นาแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
1.4 นาแบบสอบถามตามข้อ 1.3 ไปลองใช้ (Try out ) กับ ผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน แล้วนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือต่อไป
2. การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
จานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงนืเ้อหา ความเหมาะสมของภาษา และลงความเห็น
ให้คะแนนเป็นรายข้อ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2531 : 124)
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องตามเนื้อหาที่ต้องการ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องตามเนื้อหาที่ต้องการหรือไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องตามเนื้อหาที่ต้องการ
นาคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร และเลือกคาถามที่มีค่า IC ตั้งแต่ 0.5 ขั้นไป เป็น
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง สาหรับข้อคาถามใดที่มีค่าดัชนีต่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยนาไปป รับปรุง
แก้ไขใหม่
2.2 นาแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 60 คน นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นต่อไป
2.3 หาค่าอานาจจาแนกของเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความตระหนักใ น
ความปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ นามาหาค่าอานาจจาแนก โดย
นามาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Corrected item to total
correlation) แล้วเลือกข้อที่มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
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2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของเค รื่องมือ การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
แบบสอบถามความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ที่มี
ค่าอานาจจาแนกที่อยู่ในเกณฑ์ นามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
(Alpha-coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 125)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เก็บข้อมูลแนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
จากนั้นนาแบบสอบถามทั้งหมดซึ่งจัดอยู่ในเอกสารชุดเดียวกันพร้อมคาอธิบายวิธีตอบ ให้กลุ่มตัวอย่าง
อ่านและตอบคาถามเอง ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 5-10 นาที โดยเริ่มดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2552
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และทดสอบสมมุติฐาน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์นามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ และบันทึกข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและนาเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการ
ทดสอบค่าที (Independent t - test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว (One - way analysis of variance) หรือ
ทดสอบค่าเอฟ (F - test) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของนิวแมน –
คูลล์ (Newman - keuls method)
4. แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบเขียนข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้วิจัยสรุปข้อมูล และอธิบายข้อมูล
เชิงคุณภาพ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการประเมินความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
ข้อตกลงเกี่ยวกับการวิเคราะห์และแปลผล
n
X

S
t
F
SS
MS
Df
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution)
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)
ผลบวกของคะแนนยกกาลังสอง (Sum of square)
ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนยกกาลังสอง (Mean of square)
ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอม พิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลาดับ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ในการเดินทางประสบการณ์
ในการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็น เกี่ยวกับ เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และ ความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความตระห นักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง กับตัวแปรต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test)
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One - way analysis of variance) หรือทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบว่าข้อใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของนิวแมน – คูลล์ (Newman - keuls method)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ สถานีขนส่ง และประเภทรถโดยสาร
ตาราง 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ข้อความ

จานวน

ร้อยละ

รวม

265
149
414

64.0
36.0
100.0

รวม

22
144
131
83
34
414

5.3
34.8
31.6
20.0
8.2
100.0

13
66
63
270
2
414

3.1
15.9
15.2
65.2
.5
100.0

213
178
23
414

51.4
43.0
5.6
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา,ปวช, ปวส, ปกศ.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อื่นๆ
รวม
4.สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
ม่าย/หย่า
รวม
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ตาราง 5 (ต่อ)
ข้อความ

จานวน

ร้อยละ

51
129

12.3
31.2

83
35
95
21
414

20.0
8.5
22.9
5.1
100.0

27
90
79
73
54
91
414

6.5
21.7
19.1
17.6
13.0
22.0
100.0

265
149
414

64.0
36.0
100.0

108
306
414

26.1
73.9
100.0

5.อาชีพ
- นักเรียน/นักศึกษา
- รับราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัทเอกชน
- เกษตรกรรม/รับจ้าง
- ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
- อื่นๆ
รวม
6.รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
รวม
7.สถานีขนส่ง
หมอชิต
สายใต้
รวม
8.ประเภทของรถโดยสาร
วีไอพี 24 ที่นั่ง
วีไอพี 32 ที่นั่ง
รวม
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จากตาราง 5 ผู้โดยสารรถโดยสาร สาธารณะ จานวน 414 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารที่สถานี
ขนส่งหมอชิต จานวน 265 คน (64.0%) และสถานีขนส่งสายใต้ 149 คน (36.0%) โดยเป็นผู้โดยสาร
รถ วีไอพี 24 ที่ นั่ง 108 คน (26.1%) และวีไอพี 32 ที่ นั่ง 306 คน (73.9%) ซึ่งสามารถจาแนกตาม
ข้อมูลส่วนตัวได้ดังนี้
เพศ พบว่า เป็นเพศชาย 264 คน (64.0%) และเป็นเพศหญิง 149 คน (36.0%)
จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุ 20 – 30 จานวน 144 คน (36.0%)
รองลงมา 31 – 40 ปี จานวน 159 คน (31.6%) และน้อยที่สุด อายุ น้อยกว่า 20 ปี (5.3%)
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าจานวน 270
คน (65.2%) รองลงมาระดับมัธยมศึกษา 66 คน (15.9%) และระดับอนุปริญญา,ปวช, ปวส, ปกศ. 63
คน (15.2%) และน้อยที่สุดระดับประถมศึกษา 13 คน (13.1%)
สถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จานวน 213 คน (51.4%)
รองลงมา สถานภาพแต่งงาน จานวน 178 คน (43.0%) และน้อยที่สุดสถานภาพ หย่า/ม่าย จานวน
23คน (5.6%)
อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 129
คน (31.2%) รองลงมาธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย จานวน 95 คน (22.9%), พนักงานบริษัทเอกชน 83 คน
(20.0%) และน้อยที่สุดเกษตรกรรม/รับจ้าง 35 คน (8.5%)
รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า 25,000 บาท จานวน 91 คน (20.0%)
รองลงมา 5,000 – 10,000 บาท จานวน 90 คน (21.7%), 10,001 - 15,000 บาท จานวน 79 คน (19.1%)
และน้อยที่สุดน้อยกว่า 5,000 บาท จานวน 27 คน (6.5%)

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ในการเดินทางประสบการณ์
ในการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน การรับรู้ ข่าวสารและความคิดเห็น เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และ ความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง
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ตาราง 6 ประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ข้อความ
1. ภาคที่เดินทางส่วนใหญ่
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ไม่ระบุ
รวม
2. ความถี่ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
ทุกๆ 3 เดือน
ทุกๆ 6 เดือน
ทุกปี
อื่นๆ
รวม
3. ประเภทรถที่ใช้เดินทางไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่
1. รถยนต์ส่วนตัว
2. รถจักรยานยนต์
3. รถโดยสารประจา,รถทัวร์, รถบัส
4. อื่นๆ
รวม
4.รถโดยสารประจาทางที่เลือกเป็นอันดับแรก
1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)
4.รถปรับอากาศ ชั้น 2 (ป.2
5.รถธรรมดา พัดลม
6.อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

28
162
76
112
36
414

6.8
39.1
18.4
27.1
8.7
100.0

12
99
100
73
99
31
414

2.9
23.9
24.2
17.6
23.9
7.5
100.0

86
4
312
12
414

20.8
1.0
75.4
2.9
100.0

214
121
72
4
1
2
414

51.7
29.2
17.4
1.0
.2
.5
100.0
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อความ
5.รถโดยสารประจาทางที่เลือกเป็นอันดับแรก
1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)
4.รถปรับอากาศ ชั้น 2 (ป.2
5.รถธรรมดา พัดลม
6.อื่นๆ
รวม
6.เหตุผลสาคัญของการเลือกรถโดยสารประจาทาง

จานวน

ร้อยละ

214
121
72
4
1
2
414

51.7
29.2
17.4
1.0
.2
.5
100.0

299
142
59
62
76
113
197
104
12

72.4
34.4
14.3
15.0
18.4
27.4
47.7
25.2
2.9

(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

1.ความสะดวกสบายของรถที่ให้บริการ
2.สภาพของรถ (ใหม่-เก่า)
3. มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
4.ระยะทาง (ใกล้-ไกล)
5.ราคาค่าโดยสาร (ถูก-แพง)
6.เวลาในการเดินทาง (ถึงเร็วกว่า)
7.จานวน และขนาดที่นั่ง
8.บริษัทที่ให้บริการ (บริการที่ดี-ไม่ด)ี
9.อื่นๆ

จากตาราง 6 แสดงประสบการณ์ในการเดินทางของ ผู้โดยสารรถโดยสาร สาธารณะ พบว่า
ส่วนใหญ่ผู้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 162 คน (39.1%) รองลงมา ภาคใต้
จานวน 112 คน (27.1%) และภาคเหนือ จานวน 76 คน (18.4%) ตามลาดับ
ความถี่ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางพบว่า ส่วนใหญ่เดินทาง ทุกๆ 3 เดือน จานวน
100 คน (24.2%) รองลงมา ทุกเดือน และ ทุกปี เท่ากัน จานวน99 คน (23.9%) และทุกๆ 6 เดือน จานวน
73 คน (17.6%) ตามลาดับ
ประเภทรถที่ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางไปต่า งจังหวัดโดย
รถโดยสารประจา ทาง,รถทัวร์ , รถบัส จานวน 312 คน (75.4%) รองลงมารถยนต์ส่วนตัว จานวน
86 คน (20.8%) น้อยที่สุดรถจักรยานยนต์ จานวน 4 คน (1.0%)
ประเภทรถโดยสารที่เลือกเป็นอันดับแรกในการเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะเลือก
รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง จานวน 214 คน (51.1%) รองลงมา รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง จานวน
121 คน (29.2%) และอันดับสามคือ รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1) จานวน 72 คน (14.7%)
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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เหตุผลสาคัญของการเลือกรถโดยสารประจาทาง พบว่า ส่วนใหญ่เลือกความสะดวกสบาย
ของรถที่ให้บริการ รองลงมา จานวน และขนาด ที่นั่ง , สภาพของรถ (ใหม่ -เก่า ), เวลา ที่ใช้ ในการ
เดินทาง, บริษัทที่ให้บริการ และราคาค่าโดยสาร ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนนของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ตัวแปร
1.การประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
1.ไม่เคย
2.เคย
รวม
2.จานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ
1. 1-2 ครั้ง
2. 3-4 ครั้ง
3. มากกว่า 4 ครั้ง
4. จาไม่ได้
รวม
3.ประเภทรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
1.รถยนต์ส่วนตัว
2.รถจักรยานยนต์
3.รถโดยสารประจาทาง,รถทัวร์, รถบัส
4.อื่นๆ
4.ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
1.บาดเจ็บเล็กน้อย
2.บาดเจ็บปานกลาง
3.บาดเจ็บรุนแรง
รวม

จานวน

ร้อยละ

289
125
414

69.8
30.2
100.0

95
20
6
4
125

76.0
16.0
4.8
3.2
100.0

70
50
17
6

56.9
40.7
13.8
4.9

77
31
10
118

65.3
26.3
8.5
100.0

จากตาราง 7 แสดงการประสบ การณ์การประสบ อุบัติเหตุ จราจรบนถนนของผู้โด ยสารรถ
โดยสารสาธารณะ จากกผู้โดยสาร 414 คน พบว่า มีผู้โดยสารเคยประสบอุบัติเหตุบนถนน จานวน
125 คน (30.2%) จานวนครั้งในการประสบอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุบนถนน 1-2
ครั้งมากที่สุด (76.0%) รองลงมา 3-4 ครั้ง (16%) ประเภทรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่เกิด
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จากรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด (56.9%) รองลงมารถจักรยานยนต์ (40.7%) และรถโดยสารประจาทาง ,
รถทัวร์, รถบัส (13.8%), ลักษณะการบาดเจ็บ พบว่า ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย (65.3%) รองลงมา
บาดเจ็บปานกลาง (26.3%)
ตาราง 8 การรับรูข้ ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ข้อความ
1. ทราบหรือไม่ว่ามีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
1.ไม่ทราบ
2.ทราบ
รวม
2. ผู้ที่ทราบ และตอบถูกต้องว่าติดตั้งในรถโดยสารประเภทใด
1.ตอบรถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
2.ตอบรถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
3.ตอบรถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
และรถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
รวม
3.การรับรู้เรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
1.เคยได้รับ
2.ไม่เคยได้รับ
รวม
4.ถ้าเคยได้รับ ได้จากแหล่งข้อมูลใด

จานวน

ร้อยละ

254
160
414

61.4
38.6
100.0

72
11
25

-

108

26.1

260
154
414

62.8
37.2
100.0

90
55
43
35
32
13

59.2
36.2
28.3
23.0
21.1
8.6

(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

1.วิทยุ, โทรทัศน์
2.หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร ต่างๆ
3.เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
4.แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ป้ายโฆษณา
5.อินเทอร์เน็ต
6.อื่นๆ

จากตาราง 8 แสดงการรับรู้เรื่องการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้โดยสาร
ที่ทราบว่า มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ มีจานวน 160 คน (38.6%) แต่ใน
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จานวนนี้มีผู้ระบุประเภทรถ ถูกต้องเพียง 108 คน โดยตอบรถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง 72 คนตอบ
รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง 11 คน และตอบว่ามีทั้งสองประเภท 25 คน
การรับรู้เรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ผู้โดยสารเคย
ได้รับรู้การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ 62.8% โดยแหล่งข้อมูลที่ได้รับรู้ส่วนใหญ่ ได้รับ
จาก วิทยุ , โทรทัศน์ มากที่สุด รองลงมา หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร , วารสาร ต่างๆ , เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ และ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ป้ายโฆษณา ตามลาดับ
ตาราง 9 ความคิดเห็นต่อการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ข้อความ
1. ความคิดเห็นต่อการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
1.ไม่ควรติดตั้ง
2.ควรติดตั้ง
รวม
1.1 ควรติดตั้ง เพราะ..............(N=352)
1.เข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
2. อื่นๆ
1.2 ไม่ควรติดตั้ง เพราะ.........................(N=98)

จานวน

ร้อยละ

69
345
414

16.7
83.3
100.0

338
7

98.8
2.0

44
15
16
17
2
1

67.7
23.1
24.6
26.2
3.1
1.5

(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

1.ติดตั้งไปก็ไม่มีผู้ใช้
2.ไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้
3.เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง มีค วามปลอดภัยดีอยู่แล้ว
4.คาดแล้วทาให้รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน
5.คาดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
6.อื่นๆ

จากตาราง 9 แสดงความคิดเห็นต่อ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดย
ผู้โดยสารที่มีความคิดเห็นว่าควรมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 83.3% ส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่ควร 16.7% โดย
เหตุผลที่ควรติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เพราะเห็นว่าเ ข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ได้
ส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่ควร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ติดตั้งไปก็ไม่มีผู้ ใช้ รองลงมา คาดแล้วทาให้รู้สึก
ราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน, การเดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อ
ว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้ ตามลาดับ

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

53

ตาราง 10 การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสาร
ตัวแปร
1.เคยใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะหรือไม่
1.ไม่เคย
2.เคย
รวม
1.1 ไม่เคย...เพราะ (N=292)

จานวน

ร้อยละ

258
156
414

62.3
37.7
100.0

142
22
28
61
33

66.4
10.3
13.1
28.5
15.4

144
7

97.3
4.7

65
67
24
156

41.7
42.9
15.4
100.0

128
31
37
52
30
3

63.4
15.3
18.3
25.7
14.9
1.5

(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

1.2

-

-

1.รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน
2.ไม่เชื่อว่า เข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้
3.คาดก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
4.ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย
5.เดินทางโดยรถโดยสาร มีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว
เคย ..เพราะ...
1.เข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ
2. อื่นๆ
ความถี่ในการใช้
1.คาดเป็นประจา
2.คาดเป็นบางครั้ง
3.นานๆครั้ง
รวม
ลักษณะการคาด (n=284)
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

1.คาดตลอดเวลาเดินทาง
2.คาดเฉพาะเวลารถวิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยว
3.คาดเฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง
4.คาดเมื่อรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย
5.คาดเมื่อมีพนักงานบนรถเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย
6.อื่นๆ

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จากตาราง 10 แสดง การ ใช้ เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ของผู้โดยสาร พบว่า
ผู้โดยสารเคยคาดเข็มขัดนิรภัย 156 คน (37.7%) โดยส่วนใหญ่จะคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง
รองลงมาคาดเป็นประจา โดยมีลักษณะการคาดจะ คาดตลอดเวลาเดินทาง รองลงมาคาดเมื่อรู้สึกว่า
พฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย คาดเฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง คาดเฉพาะเวลารถ
วิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยวคาด และเมื่อมีพนักงานบนรถเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย
ส่วนผู้โดยสารที่ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัย 258 คน (62.3%) โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย เพราะ รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน รองลงมา ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัด
นิรภัย เดินทางโดยรถโดยสาร มีความปลอด ภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่า เข็มขัดนิรภัยป้องกันการ
บาดเจ็บได้
ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ (n=414)
ข้อความ

X

S.D.

1.การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางไม่จาเป็นต้องคาด
เข็มขัดนิรภัย
2.การคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารดูเป็นคนแปลกประหลาด
เพราะไม่ค่อยมีคนคาด
3.การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกราคาญ
ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน
4.รถโดยสารที่บรรทุกคนจานวนมากเกินจานวนที่นั่ง
อาจทาให้รถเกิดอุบัติเหตุได้
5.ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีผู้ส่งเสียงดังรับกวนสมาธิคนขับรถ

3.43

1.08

ระดับ
ความตระหนัก
มาก

3.59

1.19

มาก

2.75

1.19

น้อย

4.19

.87

มาก

4.29

.88

มากที่สุด

6.ท่านอยากให้คนขับรถโดยสารขับรถเร็วๆ เพราะจะได้ถึงที่หมายเร็วขึ้น

3.56

1.24

ปานกลาง

7.รถโดยสารที่วิ่งทางไกลๆควรมีคนขับรถ อย่างน้อย 2 คน
8.ควรเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ แก่คนขับรถโดยสารประจาทาง
9.ควรมีมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่
ของคนขับรถโดยสารประจาทางอย่างเข็มงวด
10.ควรมีการอบรมคนขับรถโดยสารประจาทาง
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และจิตสานึกในงานบริการ
11.ถ้าพบคนขับรถโดยสารประจาทาง มีพฤติกรรม
ขับรถเร็ว หวาดเสียวไม่ปลอดภัย ควรแจ้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

4.73
4.69
4.72

.52
.53
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

.47

มากที่สุด

4.65

.56

มากที่สุด

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

55

ตาราง 11 (ต่อ)
ข้อความ

X

S.D.

12.ท่านคิดว่า การขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน อาจทาให้
เกิดอุบัติเหตุได้
13.คนขับรถดื่มเหล้าเพียงเล็กน้อย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4.43

.86

ระดับ
ความตระหนัก
มากที่สุด

3.87

1.45

ปานกลาง

14.ควรมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในคนขับรถโดยสาร

4.57

.78

มากที่สุด

15.การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4.52

.78

มากที่สุด

16.ควรมีการตรวจสภาพรถโดยสารทุกปี และเจ้าหน้าที่ควรเข็มงวด
ในการตรวจสภาพรถ
17.รถโดยสารไม่ควรมีเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก
ประตูฉุกเฉิน เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์
18.ถ้าพบรถโดยสารรถที่มีสภาพ ไม่ปลอดภัย ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19.เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารของบริษัททีน่ ่าเชื่อถือและปลอดภัย
20.ผู้ให้บริการ ควรมีการแนะนาการใช้บริการและวิธีปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถประจาทาง
รวม

4.60

.78

มากที่สุด

4.21

1.14

มากที่สุด

4.54
4.56
4.59

.67
.63
.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.26

.41

มากที่สุด

จากตาราง 11 แสดงความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ พบว่าโดยภาพร วมผู้โดยสารมีความตระหนักต่อความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ที่สุด
( X = 4.26) ซึ่งมีเพียงข้อที่ 3 เท่านั้นที่ ผู้โดยสารมีความตระหนักในระดับน้อย คือ การคาดเข็มขัด
นิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกราคาญ ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน
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ตาราง 12 ร้อยละของ ความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ จาแนกเป็นรายข้อ (n=414)
ร้อยละความคิดเห็น
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
4.8

เห็น
ด้วย
16.9

ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
แน่ใจ ด้วย
อย่างยิ่ง
22.7
41.1
14.5

2.การคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารดูเป็นคนแปลกประหลาด
เพราะไม่ค่อยมีคนคาด

6.0

17.4

11.4

42.0

23.2

3.การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกราคาญ
ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน

12.1

42.8

11.6

25.6

8.0

4.รถโดยสารที่บรรทุกคนจานวนมากเกินจานวนที่นั่ง
อาจทาให้รถเกิดอุบัติเหตุได้

42.8

39.4

14.0

2.2

1.7

5.ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีผู้ส่งเสียงดังรับกวนสมาธิคนขับรถ
6.ท่านอยากให้คนขับรถโดยสารขับรถเร็วๆ เพราะ
จะได้ถึงทีห่ มายเร็วขึ้น

48.3
8.9

39.9
15.0

7.0
10.4

2.4
43.0

2.4
22.7

7.รถโดยสารที่วิ่งทางไกลๆควรมีคนขับรถ อย่างน้อย 2 คน
8.ควรเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ แก่คนขับรถ
โดยสารประจาทาง

75.4
71.7

22.9
26.3

1.0
1.4

.5
.2

.2
.2

9.ควรมีมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่
ของคนขับรถโดยสารประจาทางอย่างเข็มงวด

74.4

23.9

1.4

-

.2

10.ควรมีการอบรมคนขับรถโดยสารประจาทาง
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และจิตสานึกในงานบริการ

74.4

24.4

1.2

-

-

11.ถ้าพบคนขับรถโดยสารประจาทาง มีพฤติกรรมขับรถเร็ว
หวาดเสียวไม่ปลอดภัย ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

68.1

29.5

1.7

5

.2

12.ท่านคิดว่า การขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน
อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ

59.9

28.7

7.2

2.2

1.9

13.คนขับรถดื่มเหล้าเพียงเล็กน้อย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
14.ควรมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในคนขับรถโดยสาร
15.การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
16.ควรมีการตรวจสภาพรถโดยสารทุกปี และเจ้าหน้าที่
ควรเข็มงวดในการตรวจสภาพรถ
17.รถโดยสารไม่ควรมีเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุบ
กระจก ประตูฉุกเฉิน เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์

14.5
68.6
64.3
70.8

7.2
25.6
28.7
23.4

4.3
2.7
3.4
2.9

24.9
1.0
2.4
.5

49.0
2.2
1.2
2.4

5.6

5.8

6.5

26.3

55.8

1.การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางไม่จาเป็นต้องคาด
เข็มขัดนิรภัย
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ข้อความ
18.ถ้าพบรถโดยสารรถที่มีสภาพ ไม่ปลอดภัย ควรแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19.เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารของบริษัทที่น่าเชื่อถือและ
ปลอดภัย
20.ผู้ให้บริการ ควรมีการแนะนาการใช้บริการและวิธีปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถประจาทาง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
61.4

ความคิดเห็น
เห็น ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย
34.1 3.1
.5

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1.0

61.4

34.3

3.4

.5

.5

62.1

34.5

3.4

-

-
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ตาราง 13 คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ (n=414)
ข้อความ

N

X

S.D.

ระดับความ
ตระหนัก

208
206
414

4.29
4.22
4.26

.37
.44
.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

22

4.16

.45

มาก

21 – 30 ปี

144

4.24

.40

มากที่สุด

31 – 40 ปี

131

4.27

.40

มากที่สุด

41 - 50 ปี

83

4.28

.42

มากที่สุด

มากกว่า 50 ปี

34

4.29

.43

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

13

4.22

.32

มากที่สุด

มัธยมศึกษา

66

4.03

.49

มาก

อนุปริญญา,ปวช, ปวส, ปกศ.

63

4.28

.37

มากที่สุด

270

4.30

.38

มากที่สุด

2

4.65

.07

มากที่สุด

รวม

414

4.26

.41

มากที่สุด

นักเรียน/นักศึกษา

51

4.21

.40

มากที่สุด

129

4.30

.39

มากที่สุด

83

4.29

.41

มากที่สุด

เกษตรกรรม/รับจ้าง

35

4.10

.48

มาก

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

95

4.24

.42

มากที่สุด

อื่นๆ

21

4.35

.31

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
น้อยกว่า 20 ปี

รวม
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อื่นๆ
4.อาชีพ
รับราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้าง/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน

รวม
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ตาราง 14 คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ จาแนกตามสถานีขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ความถี่ในการเดินทาง
ประเภทรถโดยสารที่เลือกและชนิดรถที่ใช้เดินทางส่วนใหญ่ (n=414)
ข้อความ

ระดับ

N

1.สถานีขนส่ง
1.หมอชิต

X

265

4.23

.42

มากที่สุด

2.สายใต้

149

4.31

.39

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

2. ประเภทของรถโดยสาร
1.วีไอพี 24 ที่นั่ง

108

4.29

.35

มากที่สุด

2.วีไอพี 32 ที่นั่ง

306

4.24

.43

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

12

4.50

.28

มากที่สุด

99

4.35

.40

มากที่สุด

3.ทุกๆ 3 เดือน

100

4.26

.37

มากที่สุด

4.ทุกๆ 6 เดือน

73

4.25

.37

มากที่สุด

5.ทุกปี

99

4.16

.46

มาก

6.อื่นๆ

31

4.20

.46

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

214
121

4.32
4.28

.35
.43

มากที่สุด
มากที่สุด

72

4.05

.46

มาก

7

4.16

.59

มาก

414

4.26

.41

มากที่สุด

86

4.22

.43

มากที่สุด

312

4.26

.40

มากที่สุด

16

4.45

.36

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

รวม

รวม
3. ความถี่ในการเดินทาง
1.ทุกสัปดาห์
2.ทุกเดือน

รวม
4. รถโดยสารประจาทางที่เลือกเป็นอันดับแรก
1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)
4.อื่นๆ
รวม
5. ประเภทของรถที่ใช้เดินทางส่วนใหญ่
1. รถยนต์ส่วนตัว
2. รถโดยสารประจา,รถทัวร์, รถบัส
3. อืน่ ๆ
รวม

S.D.
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ตาราง 15 คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ จาแนกตามการประสบอุบัติเหตุ จานวนครั้ง ความรุนแรง และประเภทรถที่
เกิดอุบัติเหตุ (n=414)
ข้อความ

N

X

S.D.

ระดับความ
ตระหนัก

289

4.22

.436

มากที่สุด

125

4.34

.33

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

1. 1-2 ครั้ง

95

4.36

.34

มากที่สุด

2. 3-4 ครั้ง

20

4.30

.33

มากที่สุด

3. มากกว่า 4 ครั้ง

6

4.23

.40

มากที่สุด

4. จาไม่ได้

4

4.35

.15

มากที่สุด

125

4.34

.33

มากที่สุด

77

4.30

.35

มากที่สุด

2. บาดเจ็บปานกลาง

31

4.47

.27

มากที่สุด

3. บาดเจ็บรุนแรง

10

4.34

.26

มากที่สุด

รวม

118

4.35

.33

มากที่สุด

4. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
1. รถยนต์ส่วนตัว

71

4.33

.37

มากที่สุด

2. รถจักรยานยนต์

37

4.34

.30

มากที่สุด

3. รถโดยสารประจา,รถทัวร์, รถบัส

11

4.42

.27

มากที่สุด

5

4.34

.29

มากที่สุด

124

4.34

.33

มากที่สุด

1. ไม่เคย

260

4.19

.43

มาก

2. เคย

154

4.36

.35

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

1. การประสบอุบัติเหตุ
1. ไม่เคย
2. เคย
รวม
2. จานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ

รวม
3. ความรุนแรงจาการบาดเจ็บ
1. บาดเจ็บเล็กน้อย

4. อื่นๆ
รวม
5. การได้รับข้อมูลข่าวสาร

รวม

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตาราง 16 คะแนนเฉลี่ยของความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดย
สารรถ
โดยสาร สาธารณะ จาแนกตาม การคาดเข็มขัดนิรภัย ลักษณะการคาดเข็มขัดนิรภัย
(n=414)
ข้อความ

N

1. ความคิดเห็นต่อการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
1. ไม่ควร

X

S.D. ระดับความตระหนัก

69

4.06

.42

มาก

345

4.30

.40

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

258

4.17

.42

มาก

156

4.40

.35

มากที่สุด

414

4.26

.41

มากที่สุด

2.ลักษณะการใช้เข็มขัดนิรภัย
1. คาดเป็นประจา

65

4.46

.32

มากที่สุด

2. คาดเป็นบางครั้ง

67

4.38

.38

มากที่สุด

3. นานๆครั้ง

24

4.32

.33

มากที่สุด

156

4.40

.35

มากที่สุด

2. ควร
รวม
2.การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
1. ไม่เคย
2. เคย
รวม

รวม

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตาราง 17 จานวนผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ จาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ
ข้อความ

N

เคยใช้เข็มขัดนิรภัย

%

208
206
414

91
65
156

43.8
31.6
37.7

น้อยกว่า 20 ปี

22

6

27.3

21 – 30 ปี

144

44

30.6

31 – 40 ปี

131

53

40.5

41 - 50 ปี

83

35

42.2

มากกว่า 50 ปี

34

18

52.9

414

156

37.7

ประถมศึกษา

13

5

38.5

มัธยมศึกษา

66

20

30.3

อนุปริญญา,ปวช, ปวส, ปกศ.

63

17

27.0

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

270

112

41.5

2

2

100.0

414

156

37.7

นักเรียน/นักศึกษา

51

10

19.6

รับราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน

129

51

39.5

83

30

36.1

เกษตรกรรม/รับจ้าง

35

10

28.6

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

95

47

49.5

อื่นๆ

21

8

38.1

414

156

37.7

1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ

รวม
3.ระดับการศึกษาสูงสุด

อื่นๆ
รวม
4.อาชีพ

รวม

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตาราง 18 จานวนของผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จาแนกตามสถานีขนส่ง
ประเภทรถโดยสาร ความถี่ในการเดินทาง ประเภทรถโดยสารที่เลือก และชนิดรถที่ใช้
เดินทางส่วนใหญ่(n=414)
ข้อความ
1.สถานีขนส่ง
1.หมอชิต

N

เคยใช้เข็มขัดนิรภัย

%

265

94

35.5

149

62

41.6

414

156

37.7

108

43

39.8

306

113

36.9

414

156

37.7

12

6

50.0

2.ทุกเดือน

99

48

48.5

3.ทุกๆ 3 เดือน

100

46

46.0

4.ทุกๆ 6 เดือน

73

20

27.4

5.ทุกปี

99

25

25.3

6.อื่นๆ

31

11

35.5

414

156

37.7

214

91

42.5

121

50

41.3

3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)

72

14

19.4

4.อื่นๆ

7

1

14.3

414

156

37.7

86

33

38.4

2. รถโดยสารประจา,รถทัวร์, รถบัส

312

116

37.2

3. อื่นๆ

16

7

43.8

414

156

37.7

2.สายใต้
รวม
2. ประเภทของรถโดยสาร
1.วีไอพี 24 ที่นงั่
2.วีไอพี 32 ที่นั่ง
รวม
3. ความถี่ในการเดินทาง
1.ทุกสัปดาห์

รวม
4. รถโดยสารประจาทางที่เลือกเป็นอันดับแรก
1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง

รวม
5. ประเภทของรถที่ใช้เดินทางส่วนใหญ่
1. รถยนต์ส่วนตัว

รวม

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตาราง 19 จานวนของผู้ใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะจาแนกตามการประสบ
อุบัติเหตุ จานวนครั้ง ความรุนแรง และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ (n=414)
ข้อความ

N

ผู้ใช้เข็มขัดนิรภัย

%

125

52

41.6

289

104

36.0

414

156

37.7

95

42

44.2

2. 3-4 ครั้ง

20

6

30.0

3. มากกว่า 4 ครั้ง

6

2

33.3

4. จาไม่ได้

4

2

50.0

125

52

41.6

77

34

44.2

2. บาดเจ็บปานกลาง

31

10

32.3

3. บาดเจ็บรุนแรง

10

6

60.0

118

50

42.4

1. รถยนต์ส่วนตัว

71

36

50.7

2. รถจักรยานยนต์

37

10

27.0

3. รถโดยสารประจา,รถทัวร์, รถบัส

11

5

45.5

4. อื่นๆ

5

2

40.0

124

53

42.7

154

97

63.0

260

59

22.7

414

156

37.7

1. การประสบอุบัติเหตุ
1. เคย
2. ไม่เคย
รวม
2. จานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ
1. 1-2 ครั้ง

รวม
3. ความรุนแรงจาการบาดเจ็บ
1. บาดเจ็บเล็กน้อย

รวม
4. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ

รวม
5. การได้รับข้อมูลข่าวสาร
1. เคย
2. ไม่เคย
รวม
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบค วามแตกต่างของคะแนนความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง กับตัวแปรต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่าที (Independent t-test)
ตาราง 20 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง จาแนกตาม เพศ สถานีขนส่ง ประเภทของรถโดยสาร การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประสบการณ์เคยเกิดอุบัติเหตุ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
ตัวแปร

n

X

S

t

p

208
206

4.29
4.22

.37
.44

6.115

.014*

265
149

4.23
4.31

.42
.39

1.458

.228

108
306

4.29
4.24

.35
.43

3.657

0.57

260
154

4.19
4.36

.43
.35

10.456

.001*

289
125

4.22
4.34

.43
.33

9.824

.002*

258
156

4.17
4.40

.42
.35

11.838

.001*

86
312

4.22
4.26

.43
.40

3.561

.060

129
35

4.30
4.10

.39
.48

4.458

.036*

1. เพศ
ชาย
หญิง

2. สถานีขนส่ง
หมอชิต
สายใต้

3. ประเภทของรถโดยสาร
วีไอพี 24 ที่นั่ง
วีไอพี 32 ทีน่ ั่ง

4. การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ไม่เคย
เคยได้รับ

5. ประสบการณ์เคยเกิดอุบัติเหตุ
ไม่เคย
เคย

6. การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
ไม่เคยใช้
เคยใช้

7. ประเภทรถที่ใช้เดินทางส่วนใหญ่
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจาทาง

8. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง/เกษตรกรรม

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จากตาราง 20 ผลการทดสอบพบว่า
ผู้ โดยสาร ที่มีเพศต่างกัน มี ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความตระหนักใน ในความปลอดภัยในการ
เดินทางมากกว่าเพศหญิง
ผู้ โดยสาร ที่มี การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย ต่างกัน มี ความตระหนัก
ในความปลอดภัยในการเดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย มีความตระหนักใน ในความปลอดภัยในการเดิ นทาง
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับ
ผู้โดยสาร ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน ต่างกัน มี ความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน มี
ความตระหนักในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ
ผู้ โดยสาร ที่ คาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ ต่างกัน มี ความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทาง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่เคยคาดเข็มขัด
นิรภัย มีความตระหนักในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัย

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One - way analysis of variance) หรือทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ถ้าพบว่าข้อใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของนิวแมน – คูลล์ (Newman - keuls method)
ตาราง 21 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตัวแปรที่ศึกษา

df

SS

MS

F

p

ระหว่างกลุ่ม

.37

4

.09

.539

.707

ภายในกลุ่ม

70.12

409

.17

รวม

70.49

413

ระหว่างกลุ่ม

3.89

2

1.94

11.867

.000*

ภายในกลุ่ม

65.02

396

.16

รวม

68.92

398

อาชีพ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

1.28
67.03
68.32

4
388
392

.32
.17

1.856

.117

รายได้

ระหว่างกลุ่ม

1.41

5

.28

1.667

.141

ภายในกลุ่ม
รวม

69.08
70.49

408
413

.16

อายุ

ระดับการศึกษา

แหล่งความ
แปรปรวน

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 21 ผลการทดสอบพบว่า ผู้ โดยสาร ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มี ความตระหนัก
ในความปลอดภัยในการเดินทาง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีของนิวแมน – คูลล์ (Newman - keuls method) พบว่า ผู้ที่จบมัธยมศึกษามี ความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางน้อยกว่าผู้ที่จบอนุปริญญา,ปวส. และปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ส่วนผู้โดยสาร ที่จบอนุปริญญา ,ปวส. มี ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง น้อยกว่า
ผู้โดยสารที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ส่วนผลการทด สอบ อายุ อาชีพ และรายได้ ของผู้โดยสารที่ต่างกัน พบว่า มี ความตระหนัก
ในความปลอดภัยในการเดินทางไม่แตกต่างกัน
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ตาราง 22 เปรียบเทียบความแ ตกต่างระหว่างคะแนนความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง จาแนกตาม การเลือกรถโดยสาร ความถี่ในการเดินทาง และลักษณะของการ
คาดเข็มขัดนิรภัย
ตัวแปรที่ศึกษา
การเลือกรถโดยสาร

ความถี่ในการเดินทาง

ลักษณะของการคาด
เข็มขัดนิรภัย

แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

p

ระหว่างกลุ่ม

3.89

2

1.94

12.226

.000*

ภายในกลุ่ม

64.37

404

.15

รวม

68.27

406

ระหว่างกลุ่ม

1.65

3

.55

3.349

.019*

ภายในกลุ่ม

60.62

367

.16

รวม

62.28

370

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

.35
18.85
19.21

2
153
155

1.442

.240

.17
.12

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 22 ผลการทดสอบ พบว่า ผู้ โดยสาร ที่ มีการเลือกประเภทของรถโดยสาร
ต่างกัน มี ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของนิวแมน – คูลล์ (Newman - keuls method) พบว่า ผู้
ที่เลือกรถโดยสารประเภทปรับอาการชั้น 1 (ป.1) เป็นอันดับแรก มี ความตระหนักในความปลอดภัย
ในการเดินทางน้อยกว่าผู้ที่เลือกรถโดยสารประเภท VIP 24 ที่นั่ง และ VIP 32 ที่นั่ง เป็นอันดับแรก
ผู้ โดยสาร ที่ มีความถี่ในการเดินทางแตกต่างกั นมี ความตระหนักในความปลอดภัยในการ
เดินทาง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ
นิวแมน – คูลล์ (Newman - keuls method) พบว่า ผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทางส่วนใหญ่ทุก
เดือนมีความตระหนักในความปลอดภัยมากกว่าผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทางส่วนใหญ่ทุกปี
ส่วนผลการทดสอบลักษณะของการคาดเข็มขัดนิรภัย ของผู้โดยสารที่ต่างกัน พบว่า มี ความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางไม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ให้ ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อ งความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ สรุปได้ดังนี้
- อยากให้ มีมาตรการในการควบคุมความเร็วในการขับขี่รถโดยสารประจาทาง เพื่อความ
ปลอดภัย
- ควรปรับปรุงสภาพรถโดยสารรถให้ดีกว่านี้ และให้มีความปลอดภัย
- รถโดยสารที่ให้บริการมีสภาพเก่า และไม่ปลอดภัย
- ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้อมตลอดเวลา และมีความปลอดภัย ก่อนที่รถจะออกให้บริการ
ประชาชนทุกครั้ง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
- ควรเข้มงวดรถโดยสารที่บรรทุกคนเกินกาหนด
- รถโดยสารไม่ควรวิ่งนอกเส้นทางหรือจอดบ่อยหรือรับคนตามทาง
- ควรมีตรวจสมรรถภาพพนักงานขับรถให้มีความพร้อม ก่อนที่รถจะออกให้บริการ
ประชาชนทุกครั้ง
- ควรควบคุม ดูแลพนักงานขับรถอย่างเข็มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
- พนักงานขับรถประ จาทาง บางบริษัทบริการไม่สุภาพ ขับรถไ ม่ปลอดภัย และจอดรถให้
ผู้โดยสารลงในทีที่อันตราย
- คนขับควรคานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักและการบริการที่ดี
- บางครั้งมีคนขับรถโดยสาร 2 คน แต่ก็นั่งคุยกันทั้งสองคน ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่
- ควรรณรงค์ให้คนขับรถไม่ดื่มเหล้าและโทรศัพท์ขณะขับรถ
- ควรมีการคัดเลือกพนักงานขับรถทีส่ มรรถภาพที่เหมาะสม
- ควรทดสอบสมรรถนะของคนขับรถทุกปี
- เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารบางคันมีสภาพเก่า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่พร้อมใช้งาน
- ขัดนิรภัยใช้งานไม่สะดวก กับผู้ที่เดินทางไกล อึดอัด
- เบาะนั่งคับแคบนั่งไม่สบาย คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วทาให้อึดอัด ไม่สะดวก ควรปรับ ปรุงให้ที่
นั่งสบายกว่านี้
- พนักงานที่ให้บริการบนรถควรมีการเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดทุกครั้ง ขณะเดินทาง
- เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารบางคันใช้งานไม่ได้
- ไม่แน่ใจว่าการคาดเข็มขัดในลักษณะรูปแบบรถบัสนั้น น่าจะปลอดภัยหรือไม่ เพราะ ไม่
เหมือนกับการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ส่วนตัว
- ควรรณรงค์อย่างจริงจังในการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารแต่ไม่ควรบังคับ ควรให้เป็นไป
ตามตระหนักของแต่ละบุคคล
- บริษัทที่ให้บริการรถโดยสาร ควรคานึงเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารสาคัญที่สุด
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- พนักงาน ควรจะให้คาแนะนาในการ คาด เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร เหมือนกับที่นั่ง
เครื่องบิน
- รถโดยสารบางคันก็ไม่มีเข็มขัดนิรภัยเลยทั้งๆที่เป็นรถ VIP
- ควรมีการอบรมผู้บริการบนรถก่อนปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ควรมีการแนะนา วิธีการปฏิบัติตัวในการโดยสารรถประจาทาง ก่อนออกเดินทาง
เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
- ควรพัฒนาการให้บริการของรถโดยสารให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านความ
ปลอดภัย
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นการประเมินความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะในด้ านความปลอดภัยในการเดินทาง และ
การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถโดยสารประจาทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถยนต์โดยสารสาธารณะ และศึกษาการใช้
เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้
แนวทางการดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดิน ทาง
ไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่สถานีขนส่งสายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่ งหมอชิต ) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยมีประชากรเฉลี่ย 1 เดือน
จานวน 9,968 คน แบ่งออกเป็น รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง จานวน 2,448 คน และ รถปรับอากาศ
VIP 32 ที่นั่ง จานวน 7,520 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารรถประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปต่างจังหวัด
โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง และ รถ
ปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง ที่สถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีขนส่งหมอ
ชิต) และสถานีขนส่งสายใต้ โดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บข้อมูลตามสัดส่วน
ประเภทของรถโดยสาร ได้ตัวอย่าง จานวนอย่างน้อย 370 คน
ตัวแปรในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรต้น
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
2) ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถสารสาธารณะ
3) ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน
4) การรับรู้ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยใน
รถโดยสารสาธารณะ
ตัวแปรตาม
1) การใช้เข็มขัดนิรภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
2) ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านคาถามและ ตอบคาถาม
เอง ได้แก่ แบบสอบถามข้อมู ลส่วน บุคคล ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถสารสาธารณะ
ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ
โดยสารสาธารณะ และการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ , แบบสอบถามความตระหนักใน
ความปลอดภัยในการเดินทางในด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ พฤติกรรมของผู้โดยสาร และยานพาหนะ
และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผลการศึกษา
1. ข้อมูล ส่วนบุคคล จากการศึกษาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
414 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารสถานีขนส่งหมอชิต จานวน 265 คน (64.0%) และสถานีขนส่งสายใต้
149 คน (36.0%) โดยเป็นผู้โดยสารรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง 108 คน (26.1%) และวีไอพี 32 ที่นั่ง 306
คน (73.9%) โดยเป็นเพศชาย 265 คน (64.0%) และเป็นเพศหญิง 149 คน (36.0%)
จาแนกตาม อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี อายุ 20 – 30 (36.0%) รองลงมา
31 – 40 ปี (31.6%) และน้อยที่สุด อายุน้อยกว่า 20 ปี (5.3%)
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า (65.2%)
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา(15.9%) และระดับอนุปริญญา, ปวช, ปวส, ปกศ. (15.2%) ตามลาดับ
- สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด (51.4%) รองลงมาสถานภาพ
แต่งงาน จานวน (43.0%) และน้อยที่สุดสถานภาพ หย่า/ม่าย (5.6%)
อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ /พนักงานราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(31.2%) รองลงมาธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย (22.9%), พนักงานบริษัทเอกชน (20.0%) และน้อยที่สุด
เกษตรกรรม/รับจ้าง (8.5%)
รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท (20.0%) รองลงมา 5,000 –
10,000 บาท (21.7%), 10,001 - 15,000 บาท (19.1%) และน้อยที่สุดน้อยกว่า 5,000 บาท (6.5%)
2. ประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสาร
เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (39.1%) รองลงมา ภาคใต้ (27.1%) และภาคเหนือ (18.4%)
ตามลาดับ
- ความถี่ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง พบว่า ส่วนใหญ่เดินทาง ทุกๆ
3 เดือน (24.2%) รองลงมา ทุกเดือน และ ทุกปี เท่ากัน(23.9%) และทุกๆ 6 เดือน (17.6%) ตามลาดับ
- ประเภทรถที่ใช้เดินทางไปต่างจังหวั ด พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางไป
ต่างจังหวัดโดยรถโดยสารประจาทาง ,รถทัวร์ , รถบัส (75.4%) รองลงมารถยนต์ส่วนตัว (20.8%)
น้อยที่สุดรถจักรยานยนต์ (1.0%)
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ประเภทรถโดยสารที่เลือกเป็นอันดับแรกในการเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสาร
จะเลือกรถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง (51.1%) รองลงมา รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง (29.2%) และ
อันดับสามคือ รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1) (14.7%) โดยเหตุผลสาคัญของการเลือกรถโดยสารประจา
ทาง พบว่า ส่วนใหญ่เลือก ความสะดวกสบายของรถที่ให้บริการ รองลงมา จานวนและขนาดที่นั่ง ,
สภาพของรถ (ใหม่-เก่า), เวลาที่ใช้ในการเดินทาง, บริษัทที่ให้บริการ และราคาค่าโดยสาร ตามลาดับ
3. ประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุจราจรบนถนนของผู้โ ดยสารรถโดยสารสาธารณะ
พบว่า มีผู้โดยสารเคยประสบอุบัติเหตุบนถนน (30.2%) จานวนครั้งในการประสบอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่
ผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุบนถนน 1-2 ครั้งมากที่สุด (76.0%) รองลงมา 3-4 ครั้ง (16%) ประเภทรถ
ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด
(56 .9%) รองลงมา
รถจักรยานยนต์ (40.7%) และรถโดยสารประจาทาง , รถทัวร์ , รถบัส (13.8%), ลักษณะการบาดเจ็บ
พบว่า ส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย (65.3%) รองลงมาบาดเจ็บปานกลาง (26.3%)
4. การรับรู้ข้อมูลเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยพบว่า
ผู้โดยสารเคยได้รับรู้การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ 62.8% โดยแหล่งข้อมูลที่ได้รับรู้
ส่วนใหญ่ได้รับรู้จาก วิทยุ , โทรทัศน์ มากที่สุด รอ งลงมา หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร , วารสารต่างๆ ,
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ป้ายโฆษณาตามลาดับ ส่วนการรับรู้เรื่องการ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ พบว่าผู้โดยสารที่ทราบว่ามีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยบนรถ
โดยสารสาธารณะมีเพียง38.6% แต่มีผู้ระบุประเภทรถโดยสารที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยถูกต้องเพีย26.1%
ง
5. ความคิดเห็นต่อการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้โดยสารที่มีความ
คิดเห็นว่าควรมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 83.3% ส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่ควร 16.7% โดยเหตุผลที่ควร
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เพราะเห็นว่าเข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้ ส่วนผู้ที่ตอบ
ว่าไม่ควร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ติดตั้งไปก็ไม่มีผู้ใช้ รองลงมา คาดแล้วทาให้รู้สึกราคาญไม่
สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน, การเดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็มขัด
นิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้ ตามลาดับ
6. การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารเคยใช้เข็มขัด
นิรภัย 37.7% โดยส่วนใหญ่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง รองลงมาใช้เป็นประจา โดยมีลักษณะ
การคาดจะใช้ตลอดเวลาเดินทาง รองลงมาใช้เมื่อรู้สึ กว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย ,
ใช้เฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง ใช้เฉพาะเวลารถวิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยวคาด และเมื่อมี
พนักงานบนรถเตือนให้ใช้เข็มขัดนิรภัย
ส่วนผู้โดยสารที่ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย 62.3% ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เพราะ
รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน รองลงมา ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย , เดินทางโดยรถ
โดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ

74

7. ความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่า
โดยภาพรวม ผู้โดยสารมีความตระหนักต่อความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีเพียงข้อเดียว
เท่านั้นที่ผู้โดยสารมีความตระหนักในระดับน้อย คือ การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึก
ราคาญ ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน
8. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางกับตัว
แปรต่างๆ พบว่า ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมี ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง
แตกต่างกัน โดยเพศชายมีความตระหนักในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าเพศหญิง
- ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความตระหนักในความปลอดภัยในกา
ร
เดินทางแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่จบมัธยมศึกษามีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง
น้อยกว่าผู้ที่จบอนุปริญญา, ปวส. และปริญญาตรีหรือสูงกว่า และผู้โดยสารที่จบอนุปริญญา, ปวส. มี
ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางน้อยกว่าผู้โดยสารที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
- ผู้โดยสารที่มี การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัย ต่างกันมี ความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
คาดเข็มขัดนิรภัยมีความตระหนักในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับ
- ผู้โดยสาร ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางถนนต่างกันมี
ความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน มีความตระหนักในใน
ความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ
- ผู้โดยสารที่เคยใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะต่างกันมี ความตระหนัก
ในความปลอดภัยในการเดินทางแตกต่างกัน โดยผู้ที่ เคยใช้คาดเข็มขัดนิรภัย มีความตระหนักในใน
ความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย
- ผู้โดยสารที่มีการเลือกประเภทของรถโดยสารต่างกันมี ความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทางแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ ที่เลือกรถโดยสารประเภทปรับอาการชั้น 1 (ป.1)
เป็นอันดับแรก มี ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางน้อยกว่าผู้ที่เลือกรถโดยสาร
ประเภท VIP 24 ที่นั่ง และ VIP 32 ที่นั่ง
- ผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทางแตกต่างกันมี
ความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทางแตกต่าง กัน โดย พบว่า ผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทุกเดือนมีความ
ตระหนักในความปลอดภัยมากกว่าผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทุกปี
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในเรื่อง
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ สรุปได้ดังนี้
- รถโดยสารที่ให้บริการมีสภาพเก่า และไม่ปลอดภัย ควรปรับปรุงสภาพรถโดยสาร
รถให้ดีกว่านี้ และให้มีความปลอดภัย และรถโดยสารบางคันก็ไม่มีเข็มขัดนิรภัยทั้งๆที่เป็นรถ VIP
- อยากให้มีมาตรการในการควบคุมความเร็วในการขับขี่รถโดยสารประจาทาง เพื่อ
ความปลอดภัย
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- ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้อมตลอดเวลา และมีความปลอดภัย ก่อนที่รถจะออก
ให้บริการประชาชนทุกครั้ง
- ควรมีตรวจสมรรถภาพพนักงานขับรถให้มีความพร้อม ก่อนที่รถจะออกให้บริการ
ประชาชนทุกครั้ง
- ควรเข้มงวดรถโดยสารที่บรรทุกคนเกินกาหนด และไม่ควรวิ่งออกนอกเส้นทาง
หรือจอดบ่อยหรือรับคนตามทาง ซึ่งทาให้ไม่ปลอดภัยและรบกวนผู้โดยสารผู้อื่น
- พนักงานขับรถประจาทางบางบริษัทบริการไม่สุภาพ ขับรถเร็วไม่ปลอดภัย และ
จอดรถให้ผู้โดยสารลงในทีที่อันตราย ควรคานึงถึงความปลอดภั ยของผู้โดยสารเป็นหลักและการ
บริการที่ดี
- ควรรณรงค์ให้คนขับรถไม่ดื่มเหล้าและโทรศัพท์ขณะขับรถ และควรมีการคัดเลือก
พนักงานขับรถที่สมรรถภาพที่เหมาะสมและมีการทดสอบสมรรถนะของคนขับรถทุกปี
- เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารบางคันมีสภาพเก่า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่พร้อมใช้งาน
- ขัดนิรภัยใช้งานไม่สะดวกกับผู้ที่เดินทางไกล อึดอัด
- เบาะนั่งคับแ คบนั่งไม่สบาย คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วทาให้อึดอัด ไม่สะดวก ควร
ปรับปรุงให้ที่นั่งสบายกว่านี้
- ควรรณรงค์อย่างจริงจังในการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารแต่ไม่ควรบังคับ ควร
ให้เป็นไปตามตระหนักของแต่ละบุคคล
- พนักงานที่ให้บริการบนรถ ควรมีการเตือนให้ผู้โดยสารคา ดเข็มขัดทุกครั้ง ขณะ
เดินทาง
- เจ้าหน้าที่ควรมีการแนะนาวิธีการปฏิบัติตัวในการโดยสารรถประจาทางก่อนออก
เดินทางเพราะหากมีเหตุฉุกเฉิน ผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
- ควรพัฒนาการให้บริการของรถโดยสารให้เทียบเท่ากั บประเทศที่พัฒนาแล้วใน
ด้านความปลอดภัย
อภิปรายผล
1. ความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จาก
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะมีความตระหนักต่อความปลอดภัย
ต่อการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความตระหนักในเรื่องของพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
การเข้มงวดตรวจสอบของพนักงานขับรถ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ขณะขับรถ การเมาสุรา การขับขี่ไม่
ปลอดภัย การบรรทุกคนเกินกาหนด การตรวจสอบสภาพรถ และการให้บริการของพนักงานบนรถ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ผู้โดยสารผู้โดยสารให้ความสาคัญ แต่พบว่า ผู้โดยสารมีความตระหนักในระดับน้อย ในเรื่อง
ของการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ โดยให้เหตุผลว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยทาให้รู้สึก
ราคาญ ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานานในการเดินทาง และมีผู้โดยสารจานวนมากกว่า
1 ใน 3 ที่เห็นด้วยว่า การเ ดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไม่จาเป็นต้องใช้เข็มขัดนิรภัย และการ
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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ใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารทาให้ดูเป็นคนแปลกประหลาด จะเห็นว่าข้อคาถามในเรื่องเข็มขัดนิรภัย
ผู้โดยสารจะมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าข้อคาถามอื่นๆ ซึ่งพอสรุปได้ว่า ผู้โดยสารมีความตระหนักและให้
ความสาคัญในความ ปลอดภัยในการเดินทาง แต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยบนร ถโดยสาร
สาธารณะ ผู้โดยสารจะมีความตระหนักอยู่ในระดับที่น้อยกว่าหรือให้ความสาคัญน้อยกว่า แสดงให้เห็น
ว่าผู้โดยสารเห็นความสาคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้จากการสอบถาม
ถึง การเคยใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสาร62.3% ไม่เคยใช้ เข็มขัดนิรภัยขณะโดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ
และจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการเดินทาง การเลือกประเภทของรถโดยสาร การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ประสบการณ์ในการเคยเกิ ดอุบัติเหตุของผู้โดยสาร การ
เคยใช้และไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เมื่อนาเปรียบเทียบกับ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง พบว่า ผู้โดยสารที่มี
ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกันจะมีความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
แตกต่างกันด้วย โดยพบว่า เพศชายมีความตระหนักในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่า
เพศหญิง , ผู้ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความตระหนักในในความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับ, ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางถ นนมีความตระหนัก
ในในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ และผู้ที่เคยคาดเข็มขัดนิรภัย
ในรถโดยสารสาธารณะ มีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยคาดเข็ม
ขัดนิรภัย
2. การใช้เข็มขัดนิรภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จากการศึกษา ผู้โดยสารรถ
โดยสารสาธารณะ ประเภท VIP 24 ที่นั่ง และรถ VIP 32 ที่นั่ง ซึ่งเป็นรถที่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
ทุกตาแน่งที่นั่งตามกฎหมายกาหนด พบว่า มีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยเพียง 37.7% ซึ่งให้เหตุผลในการ
ใช้เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ที่เคย
ใช้เข็มขัดบนรถโดยสาร พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง ไม่ได้ใช้ตลอดการ
เดินทาง ผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า จะใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนขับรถ
ขับรถไม่ปลอดภัยมากที่สุด รองลง มาใช้เฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง , ใช้เฉพาะเวลารถวิ่งขึ้น
เขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยวคาด และเมื่อมีพนักงานบนรถเตือนให้ใช้เข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้
เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารมี 62.3% ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เพราะ รู้สึกราคาญไม่
สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน รองลงมา ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย , เข็มขัดนิรภัยมีสภาพใช้การ
ไม่ได้, การเดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการ
บาดเจ็บได้
และจากการศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยกับตัวแปรต่าง พบว่า ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุบนท้ อง
ถนนเคยใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่าผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง และผู้ที่เคยมีอาการบาดเจ็บรุนแรง และผู้ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จะเคยใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่วนพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ที่อายุ
น้อยกว่า 30 ปี จะมีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 31 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา
พบว่า ผู้ที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะมีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยมากที่สุด และอาชีพที่เคยใช้เข็มขัด
นิรภัยมากที่สุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว /ค้าข าย และรับราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจ้างส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า มีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะน้อยกว่าผู้ที่ไม่
เคยใช้เคยใช้ โดยมีผู้เคยใช้เพียง 37.7% แต่เมื่อสอบถามข้อมูลในเชิงลึก พบว่า ในจานวนผู้ที่เคยใช้
เข็มขัดนิรภัย ไม่ ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในการเดินทาง โดยผู้โดยสารจะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็น
บางครั้ง ซึ่งจะใช้เมื่อรู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย จึงหันมาใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ผู้โดยสารสามารถทาได้ในชั่วขณะนั้น เมื่อ พิจารณาผู้ไม่
เคยใช้เข็มขัดนิรภัยมีจานวนมากถึง 63.3% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้เข็มขัด
นิรภัยน้อยมาก ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยว่า รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคย
ชิน, ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย, เข็มขัดนิรภัยมีสภาพใช้การไม่ได้, การเดินทางโดยรถโดยสารมี
ความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้ จะเห็นว่าถึงแม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจะมีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สุดตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่ก็ไม่ได้ เห็น ความสาคัญของการคาดเ ข็มขัดนิรภัยมากนัก โดยจะให้ความสาคัญของ
ความสะดวกสบายของรถที่ให้บริการ เป็นอันดับแรก รองลงคือ มาจานวนและขนาดที่นั่ง , สภาพของ
รถ (ใหม่-เก่า), เวลาที่ใช้ในการเดินทาง , บริษัทที่ให้บริการ และราคาค่าโดยสาร และเมื่อสอบถามถึง
เรื่องทราบหรือไม่ว่ามีรถโดยสารประเภทใดบ้างที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ตอบว่า
ไม่ทราบ 61.4% มีผู้ที่ตอบว่าทราบเพียง 38.6% แต่ในจานวนที่ตอบว่าทราบ 260 คน สามารถระบุ
ประเภทรถโดยสารที่กฎหมายกาหนดให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยถูกต้องเพียง108 เท่านั้น (26.1%) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารไม่ได้ความสาคัญของเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งบนรถโดยสาร รวมถึงมีผู้เคยใช้เข็ม
ขัดนิรภัยจานวนเพียงบางส่วน และไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในการนั่งโดยสาร โดยใช้เพียง
บางครั้งเมื่อรู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการเข็มขัดนิรภัย
บนรถโดยสารประจาทางน้อยมาก สิ่งที่สาคัญที่ต้องดาเนินการเป็นอันดับแรก คือ การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ให้ความความรู้การใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเห็นความสาคัญของการ
คาดเข็มขัดนิรภัยก่อน เพราะเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งเดียวที่ผู้โดยสารบนรถโดยสารสามารถกระทา ได้
ด้วยตังเอง รวมถึงการมีใช้มาตรการด้านอื่นๆ ที่จะช่วยให้การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะมี
ความปลอดภัยมากขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจากัดว่าเป็นการศึกษาในรถโดยสารที่มีกา รติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถ VIP 24 ที่นั่ง และรถ VIP 32 ที่นั่ง ซึ่งมีจานวนน้อยมากเ มื่อเทียบกับรถ
โดยสารที่ให้บริการอยู่ทั้งหมดประเทศ สภาพปัญหาในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร
สาธารณะนั้น สามารถเกิดขึ้นกับรถโดยสารทุกประเภท แต่ว่ามีรถโดยสารจานวนน้อยไม่ถึง 10 %
ที่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ควรมีการศึกษารถโดยสารสาธารณะทั้งระบบที่ให้บริก
ารผู้โดยสาร
ทางไกล และเป็นรถที่มีที่นั่งที่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และเน้นให้ผู้โดยสารเห็นความสาคัญ และมี
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ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เข็มขัดเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญที่
สามารถป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ แ ละเป็นเพียงอุปกรณ์ชนิดเดียวที่
ผู้โดยสารสามารถกระทาได้ด้วยตัวเอง เข็มขัดนิรภัยไม่ควรเป็นแค่ส่วนเกิน หรือแค่อุปกรณ์เสริมบน
รถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
3. จากการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ให้ผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร ในเรื่องสภาพของรถโดยสาร โดยอยากให้ ปรับปรุงสภาพรถ
โดยสารและการให้บริการให้มีความปลอดภัย เนื่องจากรถโดยสารที่ให้บริการบางคันมีสภาพเก่า
และไม่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยมีสภาพใช้งานไม่ได้ ทั้งๆที่เป็นรถวีไอพี ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้อม
ตลอดเวลา และ ให้ มีความปลอดภัย ก่อนที่รถจะออกให้บริการประชาชนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องการให้บริการของรถโดยสาร รวมทั้งพฤติกรรมของพนักงานขับรถ โดยอยากให้
มีมาตรการในการควบคุมความเร็วของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัย รถโดยสารไม่ควรวิ่งนอก
เส้นทาง จอดบ่อยๆห รือ รับผู้โดยสารตามทาง รวมถึงการบรรทุกคนเกินกาหนด การตรวจ
สมรรถภาพพนักงานขับรถให้มีความพร้อมก่อนที่รถจะออกให้บริการประชาชนทุกครั้ง การควบคุม
พนักงานขับรถไม่ให้ดื่มเหล้าและโทรศัพท์ขณะขับรถ บริษัทที่ให้บริการรถโดยสารควรคานึงเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสาคัญ ส่วนในเรื่องของการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
ผู้โดยสารแนะนาว่า ควรรณรงค์อย่างจริงจังในการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารแต่ไม่ควรบังคับควร
ให้เป็นไปตามตระหนักของแต่ละบุคคล ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้โดยสารเห็นความสาคัญ
เข็มขัดนิรภัย วิธีการใช้ที่ ถูกต้อง พนักงานที่ให้บริการบนรถควรมีการเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัด
นิรภัย หรือให้คาแนะนาในการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารเหมือนกับที่นั่งเครื่องบิน และให้
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการแนะนาวิธีการปฏิบัติตัวในการโดยสารรถประจาทางก่อนออกเดินทาง
หากมีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรรณรงค์ให้ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง
และเห็น
ความสาคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารไม่ได้ให้ความสาคัญ
ของการใช้เข็มขัดนิรภัย ที่ติดตั้งบนรถโดยสาร โดยมีผู้เคยใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารเพียง 37.7%
และในจานวนนี้ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในการนั่งโดยสาร โดยใช้เพียงบางครั้ง เมื่อรู้สึกว่า
ตนเองอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย รวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถ
โดยสารส าธารณะ พบว่าผู้โดยสารได้รับรู้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจากผลการศึกษา ผู้โดยสารมีความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางในระดับมากที่สุด แต่ในเรื่องเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารให้
ความสาคัญน้อยกว่าเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอื่นๆ กลับมีความตระหนักในระดับน้อย สิ่งที่สาคัญที่
ต้อ งดาเนินการ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยก่อนเป็นอันดับแรก
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และควรมีการรณรงค์อย่างจริงจัง เพราะเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งเดียวที่ผู้โดยสารจะสามารถกระทาไ
ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้บาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ

ด้

2. ผู้โดยสารได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องสภาพรถที่ให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีบาง
บริษัทที่นารถที่มีสภาพที่เก่า ทรุดโทรม ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน มาให้บริการ สภาพรถไม่
ปลอดภัย รวมถึง เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งบนรถมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ชารุด ทั้งๆที่เป็นรถวีไอพี ซึ่ง
กาหนดให้เบาะที่นั่งต้องติดตั้งเข็ม นิรภัย ผู้โดยสารให้ข้อเสนอแนะ โดยอยากให้ ปรับปรุงสภาพรถ
โดยสารที่ให้บริการและให้มีความปลอดภัย ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนที่รถจะออกให้บริการ
ประชาชนทุกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัยว่าใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่ตรวจสอบเพียง
ว่ามีการติดตั้งหรือไม่เท่านั้น
3. ควรมีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมพนักงานขับรถ
ทั้งในเรื่องของการจากัดความเร็วของรถโดยสารเพื่อความปลอดภัย การวิ่ง ออกนอกเส้นทาง การ
จอดบ่อยหรือรับผู้โดยสารกลางทาง ซึ่งอาจจะทาให้บรรทุกคนเกินกาหนด หรือเกินจานวนที่นั่ง
รวมถึงการตรวจสมรรถนะของพนักงานขับรถให้มีความพร้อมก่อนที่รถจะออกให้บริการประชาชน
ทุกครั้ง การอบรมพนักงานขับรถให้มีความตระหนักในความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสาคั ญ ไม่
ดื่มสุราและโทรศัพท์ขณะขับรถ และควรกาหนดให้อาชีพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ ตลอดจนควรมีการส่งเสริมให้อาชีพพนักงานขับรถมีความมั่งคงและสวัสดิการที่ดี มีชั่วโมง
การทางานที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมให้พนักงานขับรถมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะ
ให้บริการอย่างเต็มใจ ซึ่งจะมีส่วนทาให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร ควรมีหน้าที่มากกว่าการให้บริการความสะดวกสบายแก่
ผู้โดยสารเท่านั้น ควรมีหน้าที่ให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติตนในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วย
เช่น การเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง และให้คาแนะนาวิธีการคาดเข็มขัดนิรภัย
ในรถโดยสาร การแนะนาวิธีการปฏิบัติตัวในการโดยสารรถประจาทางก่อนออกเดินทาง หากมีเหตุ
ฉุกเฉินผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึ กษาแนวทาง หรือวิธีการที่จะรณรงค์ สร้างความตระหนักให้ผู้โดยสารรถ
โดยสารสาธารณะเห็นความสาคัญและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง
เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้
บาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารไม่ได้ให้ความสาคัญ
ของการใช้เข็มขัดนิรภัยทีติ่ ดตั้งบนรถโดยสารสาธารณะ
2. ควรมี การศึกษารูปแบบ การตรวจสมรรถนะของพนักงานขับรถ ที่เป็นมาตรฐาน การ
กาหนดให้อาชีพ พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตประกอบ อาชีพ ตลอดจนควรมี รูปแบบการส่งเสริม
ให้อาชีพพนักงานขับรถมีความมั่งคงและสวัสดิการที่ดี มีชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม และมาตรการ
ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมพนักงานขับรถ การให้ความรู้ การสร้าง
การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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จิตสานึกในการให้บริการ รวมถึง การจากัดควา มเร็วของรถโดยสาร การวิ่งออกนอกเส้นทาง การ
จอดบ่อยหรือรับผู้โดยสารกลางทาง การบรรทุกคนเกินกาหนดหรือเกินจานวนที่นั่ง
3. ควรมีการศึกษ าการพัฒนาการปฏิบัติงานของ พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร สาธารณะ
ให้มีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีหน้าที่ มากกว่าการให้บริการ อานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้โดยสารเท่านั้น ทั้ง ในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วย เช่น การเตือนให้ผู้โดยสารคาด
เข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง แนะนาวิธีการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร การแนะนาวิธีการปฏิบัติตัว
ในการโดยสารรถ โดยสารสาธารณะ ก่อนออกเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารจะได้สามารถ
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4. ควรมี การศึกษารถโดยสารสาธารณะ ที่ให้บริการผู้โดยสารทางไกล ในปัจจุบัน ว่ามี รถ
โดยสารประเภทใดบ้างที่ควร ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย หรือเป็น รถที่มี เบาะที่นั่งที่สามารถติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยได้ สภาพปัญหาในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะนั้น สามารถเกิดขึ้นกับรถ
โดยสารได้ ทุกประเภท แต่ว่ามีรถโดยสาร เพียงจานวนน้อยไม่ถึง 10 % ที่มีการติด ตั้งเข็มขัดนิรภัย
ควรมีการศึกษาว่ารถโดยสารที่ให้บริการระยะทางไกล ควรเป็นรถโดยสารประเภทใด และควรมีการ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารที่ให้บริการทางไกลทุกคันหรือไม่

การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
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สถานีขนส่ง  หมอชิต  สายใต้

ชนิดของรถ  24 ที่นั่ง  32 ที่นั่ง

เลขที่แบบสอบถาม...................

แบบสอบถามประเมินความตระหนักในความปลอดภัยและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้เข็มขัด
นิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและความคิดเห็นของ
ท่าน ซึ่งไม่ มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบ ข้อมูลจะ ถูกปิดเป็นความลับ ท่านไม่ต้องลงชื่อและที่อยู่ของท่าน ผลการศึกษาที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการป้องการการบาดเจ็บจากการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในอนาคต และขอขอบคุณ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงใน  ตามความเป็นจริงและตามความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ

 น้อยกว่า 20 ปี  20-25 ปี
 35-40 ปี
 40- 45 ปี

 26-30 ปี
 46 –50 ปี

 31- 35 ปี
 มากกว่า50 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา  อนุปริญญา,ปวช, ปวส, ปกศ.
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  อื่นๆ ระบุ.......................................................... ..

4. สถานภาพสมรส

 โสด

 แต่งงาน  ม่าย/หย่า  อื่นๆ ระบุ......................................

5. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใดเป็นหลัก
 นักเรียน/นักศึกษา  รับราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานบริษัทเอกชน
 รับจ้าง
 เกษตรกรรม
 ธุรกิจส่วนตัว
 ค้าขาย
 อื่นๆ ระบุ...............................................
6. รายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 5,000 บาท
 15,001 - 20,000 บาท

 5,000 - 10,000 บาท
 20,001 - 25,000 บาท

 10,001 - 15,000 บาท
 มากกว่า25,000 บาท

7.ส่วนใหญ่ท่านเดินทางไปจังหวัดอะไร...................................................
7.1 ส่วนใหญ่เดินทางไปต่างจังหวัดโดยรถประเภทใด
 1. รถยนต์ส่วนตัว  2.รถจักรยานยนต์  3.รถโดยสารประจาทาง, รถทัวร์, รถบัส  4.อื่นๆ ระบุ..............
7.2 เดินทางไปต่างจังหวัดโดยรถประจาทางบ่อยครั้งแค่ไหน (โดยประมาณ)
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกๆ 3 เดือน ทุกๆ 6 เดือน ทุกปี  อื่นๆ...................................
8. ถ้าท่านเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง ท่านจะเลือกเดินทางด้วยรถประเภทใดเป็นอันดับแรก
 1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง
 2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
 3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)
 4.รถปรับอากาศ ชั้น 2 (ป.2)
 5.รถธรรมดา พัดลม
 6.อื่นๆ ระบุ..............................
8.1 เหตุผลสาคัญของท่านในการเลือกประเภทรถโดยสารประจาทางตามข้อ 8 (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
 1.ความสะดวกสบายของรถที่ให้บริการ  5.ราคาค่าโดยสาร (ถูก-แพง)
 2.สภาพของรถ (ใหม่-เก่า)
 6.เวลาในการเดินทาง (ถึงเร็วกว่า)
 3.มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
 7.จานวน และขนาดที่นั่ง (นั่งสบาย-นั่งไม่สบาย)
 4.ระยะทาง (ใกล้-ไกล)
 8.บริษัทที่ให้บริการ (บริการที่ด-ี ไม่ดี)
 9.อื่นๆ ระบุ................................................................................................. ....

9.ท่านทราบหรือไม่ว่ารถโดยสารประเภทใดที่บ้างที่มกี ารติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
 ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 10)
 ทราบ ได้แก่ รถประเภทใด.....  1.รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง  2.รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง
 3.รถปรับอากาศ ชั้น 1 (ป.1)  4.รถปรับอากาศ ชั้น 2 (ป.2)
 5.รถธรรมดา พัดลม
 6. อื่นๆ ระบุ...........................
10. ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันท่านเคยประสบอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนหรือไม่
 ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 11)
 เคย....กี่ครั้ง..... 1-2 ครั้ง  3-4 ครั้ง  มากกว่า 4 ครั้ง  จาไม่ได้
10.1) ถ้าท่านเคยเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากท่านใช้รถประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.รถส่วนตัว กี่ครั้ง...................  2.รถจักรยานยนต์ กี่ครั้ง........................
 3.รถโดยสารประจาทาง, รถทัวร์, รถบัส กี่ครั้ง..........................
 4. อื่นๆ ระบุ.................................กี่ครั้ง.....................
10.2) ถ้าท่านเคยเกิดอุบตั ิเหตุ ท่านบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
 1.บาดเจ็บเล็กน้อย มีแผลถลอก/เคล็ด/ช้า/ไม่ได้ไปโรงพยาบาล
 2.บาดเจ็บปานกลาง เกิดบาดแผลหลายแห่ง/มีเลือดไหล/ไปโรงพยาบาล
 3.บาดเจ็บรุนแรง/ต้องนอนโรงพยาบาล
11. ท่านได้รู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารประจาทางหรือไม่
 ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 12)
 เคย......จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. วิทยุ, โทรทัศน์
 2. หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร ต่างๆ
 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  4. แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ป้ายโฆษณา
 5. อินเทอร์เน็ต
 6. อื่นๆ ระบุ............................................
12.ท่านคิดว่ารถโดยสารประจาทาง (รถทัวร์, รถบัส) ควรติดตั้งเข็มขัดนิรภัยหรือไม่
 ไม่ควร เพราะว่า....  1.ติดตั้งไปก็ไม่มีผู้ใช้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  2.ไม่เชื่อว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้
 3.เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง มีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว
 4.คาดแล้วทาให้รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน
 5.คาดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
 6.อื่นๆ ระบุ..............................................................................................
 ควร เพราะว่า…..... 1.เข็มขัดนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
 2. อื่นๆ ระบุ..................................................................................... ........

13.ท่านเคยคาดเข็มขัดนิรภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางหรือไม่
 ไม่เคย...เพราะว่า  1. รู้สึกราคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  2. ไม่เชื่อว่า เข็มขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้
 3. คาดก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
 4. ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย
 5. เดินทางโดยรถโดยสาร มีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว
 เคย..... บ่อยแค่ไหน 1. คาดเป็นประจา 2. คาดเป็นบางครั้ง

3. นานๆ ครั้ง

- เหตุผลของการคาด เพราะว่า  1. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. อื่นๆ.............................................................. .........................................
- ลักษณะการคาดเข็มขัดนิรภัยของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.คาดตลอดเวลาเดินทาง
 2. คาดเฉพาะเวลารถวิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเคี้ยว
 3. คาดเฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง  4. คาดเมื่อรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย
 5. คาดเมื่อมีพนักงานบนรถเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย  อื่นๆ ระบุ..........................................................
14. ความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
โปรดทำเครื่องหมำย √ ลงในช่องตำมควำมคิดเห็นของท่ำน
ความคิดเห็น
ข้อความ
1.การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางไม่จาเป็นต้องคาด
เข็มขัดนิรภัย
2.การคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารดูเป็นคนแปลกประหลาด
เพราะไม่ค่อยมีคนคาด
3.การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทางทาให้รู้สึกราคาญ ไม่สะดวก
อึดอัด เพราะต้องนั่งเป็นเวลานาน
4.รถโดยสารที่บรรทุกคนจานวนมากเกินจานวนที่นั่ง
อาจทาให้รถเกิดอุบัติเหตุได้
5.ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีผู้ส่งเสียงดังรับกวนสมาธิคนขับรถ
6.ท่านอยากให้คนขับรถโดยสารขับรถเร็วๆ เพราะ
จะได้ถึงที่หมายเร็วขึ้น
7.รถโดยสารที่วิ่งทางไกลๆควรมีคนขับรถ อย่างน้อย 2 คน
8.ควรเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับรถ แก่คนขับรถ
โดยสารประจาทาง
9.ควรมีมาตรการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่
ของคนขับรถโดยสารประจาทางอย่างเข็มงวด

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็น ไม่
ด้วย แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ความคิดเห็น
เห็น ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

10.ควรมีการอบรมคนขับรถโดยสารประจาทาง
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย และจิตสานึกในงานบริการ
11.ถ้าพบคนขับรถโดยสารประจาทาง มีพฤติกรรม
ขับรถเร็ว หวาดเสียวไม่ปลอดภัย ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.ท่านคิดว่า การขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน
อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ
13.คนขับรถดื่มเหล้าเพียงเล็กน้อย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
14.ควรมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในคนขับรถโดยสาร
15.การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
16.ควรมีการตรวจสภาพรถโดยสารทุกปี และเจ้าหน้าที่
ควรเข็มงวดในการตรวจสภาพรถ
17.รถโดยสารไม่ควรมีเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก
ประตูฉุกเฉิน เนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์
18.ถ้าพบรถโดยสารรถที่มีสภาพ ไม่ปลอดภัย ควรแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
19.เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารของบริษัททีน่ ่าเชื่อถือและปลอดภัย
20.ผู้ให้บริการ ควรมีการแนะนาการใช้บริการและวิธีปฏิบัติตน
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถประจาทาง
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับรถโดยสารประจาทาง
.................................................................................................. ..........................................................................................
.................................................. ............................................................. .............................................................................
.................................................. ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
.......................................................... .................................................................. ................................................................
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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