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ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุและกลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสารดวย
รถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสาร ดวยรถตู
ประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง
ผูโดยสาร ดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013) และเพื่อหากลยุทธในการลดอุบัติเหตุ
จากการขนสงผูโดยสารดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013) เพื่อเปนแนวทางในการลด
การเสียชีวิต การบาดเจ็บ พิการ การสูญเสียทรัพยสิน การสูญเสียรายได การสูญเสียคารักษาพยาบาล คาพักพื้นของผูบาดเจ็บ
และทุพพลภาพใหนอยลง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของ 4 กลุม
ได แ ก กลุ ม เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ กลุ ม เจ า หน า ที่ กู ภั ย กลุ ม ผู ป ระกอบการ และกลุ ม เจ า หน า ที่ ห น ว ยอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดจากพนักงานขับรถ เปนอันดับที่ 1 โดยเฉพาะการขับรถดวย
ความประมาท การขับรถเร็ว รองลงมาคือ ปจจัยดานยานพาหนะ ไดแก สภาพเบรกไมดี สภาพยางไมดี ปจจัยดานสภาพถนน
ไดแก พื้นผิวถนนเปนหลุม บอ ทางโคงไมมีปายแจงเตือน และดานสิ่งแวดลอม มีผลนอยที่สุด โดยขอเสนอแนะในการแกไข คือ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้นในการคัดเลือกพนักงานขับรถ หนวยงานภาครัฐควรมีมาตรการที่เหมาะสมใน
การบังคับใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ
คําสําคัญ: การเกิดอุบัติเหตุ การลดอุบัติเหตุ รถตูโดยสารประจําทางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น

Abstract
The objectives of this study was about effecting factors on traffic accidents and traffic accident reduction in
public van transportation from Rayong province to other provinces and to find the strategy for traffic accident reduction in
public van transportation from Rayong province to other provinces (Highway No. 3013). The strategy were applied to
diminish mortality rate, injury, disability as well as loss of income and asset. Moreover, the expenses about medical fee and
convalescence for the patient or the disable would be diminished by the strategy. This study was qualitative research by
collecting data from interviewing relevant sample group consisted of police officers, salvation army, entrepreneurs and
medical care officers in ER and Accident department. The finding found that all groups recognized that the first main factor
causing accident was driver who was carelessness and fast-driving and the next ones were in applicable breaks and
depreciated tires. Moreover, the road surface and environment such as lacking of traffic sign, rough surface were the third
factor and the least one was other surrounding. The solution recommendations were related with strict procedure for driver
recruitment and the federal agency should set up the reasonable, useful measures and restrictions to control the transportation
in the area.
Keyword: Accident, Reducing accident, Public van transportation between Rayong and other provinces.
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1.บทนํา
การขนสงผูโดยสารทางรถยนต มีคาใชจายในการเดินทางที่ไมสูงมาก มีความสะดวก สบาย และรวดเร็ว มีเสนทางการ
เดินทางใหเลือกหลากหลาย และมีความสามารถในการเขาถึงสถานที่ตางๆไดมากกวาการขนสงรูปแบบอื่นๆ การขนสงผูโดยสารทาง
รถยนตจึงเปนการขนสงที่ประชาชนโดยทั่วไปและนักทองเที่ยว ที่ตองการเดินทางนิยมใชกันมากที่สุด จังหวัดระยองก็ยังเปนอีก
จังหวัดหนึ่งที่มีการใหบริการขนสงผูโดยสาร ดวยรถประจําทางปรับอากาศ เพื่อตอบสนองความตองการใหกับประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางในทุกเสนทาง เนื่องจากจังหวัดระยอง เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย ไมวาจะ
เปนน้ําตก ทะเล และยังมีนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแหง จังหวัดระยองจึงมีนักทองเที่ยวและประชาชนที่
ตองการเดินทางมาเปนจํานวนมาก แตในชวงหลายปที่ผานมา ผูคนที่เดินทางมักประสบกับปญหาในเรื่องของการบริการที่มีการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนนบอยครั้ง แมวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีการกวดขัน และดูแลการขับขี่ยานพาหนะของผูที่สัญจร แตก็ยังคงมี
การเกิดอุบัติเหตุอยูบอยครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้ง จะทําใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิน ผูโดยสารเกิดการบาดเจ็บ
พิการ และเสียชีวิต ซึ่งยอมมีผลกระทบตอบริษัทในทางตรงคือ ตองชดเชยคาเสียหายใหกับผูโดยสารที่เดินทาง ตองเสียคาใชจายใน
การบํารุงและซอมแซมรถโดยสาร ผลกระทบทางออมคือ ทําใหผูโดยสารเกิดความไมไววางใจกับความปลอดภัยในการเดินทางทําให
มียอดผูใชบริการจํานวนลดนอยลง ซึ่งจากผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจะทําใหบริษัทมียอดรายไดและกําไรนอยลง และสงผล
กระทบไปยังสวนตางๆเนื่องจากผูที่บาดเจ็บสวนใหญจะเปนเยาวชนหรือหนุมสาวที่อยูในชวงวัยทํางานที่เดินทางเพื่อไปศึกษาหรือ
ทํางาน ซึ่งเยาวชนและประชาชนกลุมนี้ยังอยูในชวงของการทํางานที่จะสามารถสรางประโยชนใหกับสังคมไดในปจจุบันและอนาคต
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงทําใหเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบทางดานสังคม ไมวาจะ
เปนการสูญเสียรายได การสูญเสียคารักษาพยาบาล คาพักพื้นของผูบาดเจ็บ และทุพพลภาพดวย จะเห็นไดวาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในแตละ
ครั้งทําใหสงผลกระทบตางๆตามมาอีกมากมาย จากปญหาที่เกิดขึ้นทําให ผูวิจัยเกิดความสงสัยวา อะไรเปนปจจัยที่มีผลที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุ และจะมีกลยุทธในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหนอยลงไดอยางไร นักวิจัยจึงไดเลือกที่จะศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุและกลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสาร ดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
เพราะเปนทางหลวงชนบทที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดของจังหวัดระยอง และภาคตะวันออก เพื่อเปนแนวทางในการลดการเสียชีวิต
การบาดเจ็บ พิการ การสูญเสียทรัพยสิน การสูญเสียรายได การสูญเสียคารักษาพยาบาล คาพักพื้นของผูบาดเจ็บ และทุพพลภาพให
นอยลง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสารดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยอง
กับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
2. เพื่อหากลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสาร ดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น
(ถนนสาย รย. 3013) เพื่อเปนแนวทางในการลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ พิการ การสูญเสียทรัพยสิน การสูญเสียรายได การสูญเสีย
คารักษาพยาบาล คาพักพื้นของผูบาดเจ็บ และทุพพลภาพใหนอยลง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก
1.1 ศึกษาถึงการขนสงผูโดยสารทางรถยนตเบื้องตน ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการขนสงผูโดยสารทาง
รถยนต บทบาทของรัฐบาลตอการขนสงผูโดยสารทางถนน
1.2 ศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสารทางบกดวยรถประจําทาง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัยทางถนน
1.3 กลยุท ธการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสงผูโดยสารทางบก ดวยรถประจําทาง เชน วิธีการขับรถอยาง
ปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานขับรถ แนวคิดและวิธีการควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางบก เปนตน
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2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก
ประชากรที่ใชในการศึกษา สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ
1. กลุมเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 สถานี
2. กลุมผูประกอบการ 5 ราย
3. กลุมเจาหนาที่กูภัย 5 หนวย
4. กลุมเจาหนาที่โรงพยาบาล 5 หนวย

2.วิธีการศึกษา
เลือกกลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเปนกลุมที่รับผิดชอบในพื้นที่ถนนสาย รย.3013 โดยสามารถ
แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมเจาหนาที่ตํารวจ กลุมผูประกอบการ กลุมเจาหนาที่กูภัย กลุมเจาหนาที่โรงพยาบาล โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน การขนสงผูโดยสารทางรถยนตเบื้องตน ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการขนสง
ผูโดยสารทางรถยนต ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัยทางถนน แนวคิดความปลอดภัยในการขับขี่ แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัย และการ
เกิดอุบัติภัยจราจร นโยบายดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
2. สร า งแบบที่ ใ ช สั ม ภาษณ ก ลุ ม เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ กลุ ม ผู ป ระกอบการ กลุ ม เจ า หน า ที่ กู ภั ย และกลุ ม เจ า หน า ที่
โรงพยาบาล ที่อยูในจังหวัดระยอง โดยการถามขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางในการ
ลดอุบัติเหตุ
การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหและการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) เปนกลยุทธในการตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง (Validation) การศึกษาเชิง
คุณภาพเปนการหาคําตอบ เพื่อหาความนาเชื่อถือ (Credibility) ของขอมูล การทดสอบความเที่ยงตรง (Reliability) และความถูกตอง
(Validity) การรวบรวมโดยวิธีการใชผูสังเกตุ (Observer) ทฤษฎี (Theory) วิธีการ (Methods) และขอมูลเชิงประจักษ (Empirical material)
ที่หลากหลายซ้ําซอนเพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือกอนที่จะนํามาวิเคราะหขอมูล ดังขั้นตอนตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลอยางละเอียด โดยการถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ โดยทําการวิเคราะหขอมูลเปนกลุม ๆ ใหเสร็จ
สิ้นทีละกลุม
2. วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ
และกลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสาร ดวยรถตูประจําทาง ระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่น (ถนนสาย รย.3013)
โดยการตีความจากขอมูลที่ไดหรือคําพูดที่มีการพูดบอยที่สุด (Key word) เพื่อจัดกลุมหรือจัดหมวดหมูของประเด็นคําถามของแตละ
กลุมตัวอยาง
3. สังเคราะหสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา ทั้งในสวนของการวิเคราะหเนื้อหาและปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดอุบัติเหตุและกลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสาร อันนําไปสูการวิเคราะหกลยุทธการลดอุบัติเหตุการ
ขนสงผูโดยสารดวยรถตูประจําทางระหวางจังหวัดระยองกับจังหวัดอื่นตอไป ดังภาพที่ 1
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กําหนดประชากร คือ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
งานอุบัติเหตุบนทองถนน

กลุมตัวอยาง 4 กลุม ไดจากการเลือกแบบเจาะจง
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 20 คน

ตรวจขอมูล

วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)

นําเสนอขอมูล

ภาพที่ 1 ขั้นตอนวิธีการวิจัย

3. ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
จากการสั มภาษณ กลุ มตั วอย าง 4 กลุ มหน วยงานที่ เกี่ ยวข องกั บงานอุ บั ติ เหตุ ประกอบด วย กลุ มเจ าหน าที่ ตํ ารวจ
กลุมเจาหนาที่หนวยกูภัย กลุมผูประกอบการ กลุมเจาหนาที่โรงพยาบาล สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา กลุมตัวอยางทั้งสิ้น
20 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป มีประสบการณทํางาน มากกวา 10 ป มากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหวาง 25-35 ป โดยมีอายุ
งานต่ํากวา 10 ป
2. ความถี่ (ความบอย) และลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ผูใหสมั ภาษณสวนใหญใหสัมภาษณวา การเกิดอุบัติเหตุรถตูโดยสารประจําทางเกิดไมบอยมากแตเมื่อเทียบกับอดีต
ที่ผานมาแลวมีความถี่บอยขึ้น โดยสวนใหญจะเปนรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนตมากกวา และลักษณะของอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นมีทั้งรุนแรงและไมรุนแรง ซึ่งสวนใหญไมคอยรุนแรงโดยจะเปนลักษณะของการเฉี่ยวชน ผูโดยสารไมไดรับบาดเจ็บ
หรือบาดเจ็บนอยราย สวนที่รุนแรงมากที่สุด คือมีผูโดยสารเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งโดยสวนใหญจะเกิดขึ้นในชั่วโมงเรงรีบ และในชวง
เทศกาล ดังคําใหสัมภาษณของกลุมตัวอยาง
“เดือนนึงเกิดประมาณ เดือนละครั้งครับ... ลักษณะที่เกิดก็สวนมากก็เฉี่ยวชน ขับรถเร็วครับ ก็จะแคบาดเจ็บเล็กนอย
ครับ สวนที่รุนแรง ก็จะมีคนเสียชีวิต” (เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจปลวกแดง)
“ก็เสียหายเยอะครับ ครั้งลาสุดเมื่อเดือนที่แลวมีการเสียชีวิต 3 ศพ ในรถตู” (เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรนิคมพัฒนา)
“เกิดขึ้นบอยเหมือนกันในชวงเทศกาลครับ” (เจาหนาที่หนวยกูภัยสวางศีลธรรม จุดบอวิน)
“เกิดขึ้นบอยนับไมถวนครับ แตใน 1 เดือน เกือบ ๆ 100 ราย แตจะเปนพวกมอเตอรไซด รถยนตมากกวา มีทั้ง
รุนแรงและไมรุนแรง...แตถาเกิดจากรถตูจะรุนแรงเนื่องจากรถตูขับกันเร็ว ในชวงถนน 334 ถึงเวลาจะบังคับรถไมคอยอยู”
(เจาหนาที่หนวยกูภัยสวางศีลธรรม จุดบานบึง)
“เดือนนึงประมาณ 2 ครั้ง...และเปนลักษณะแบบเฉี่ยว ๆ ครับ” (ผูประกอบการบริษัทศรีจันทร)
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“ไมคอยบอยนะครับ ประมาณเดือนละครั้ง เพราะเราก็มีกฎที่จะใชกับคนขับรถตูเองหรือบริษัทเองอยูเหมือนกัน”
(ผูประกอบการ รถตูสายระยอง-จันทบุรี)
“รุนแรงนะเพราะบางครั้งก็ชนตนไม ชนกัน แลวก็มีผูเสียชีวิต มีอุบัติเหตุทุกวัน ชวงเวลาที่เคาจะเขาออกงานกันจะ
มีอุบัติเหตุตลอด โดยอุบัติเหตุจราจรจะเยอะมาก โดยที่นี่จะเยอะที่สุดในจังหวัด” (เจาหนาที่โรงพยาบาลปลวกแดง)
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสารดวยรถตูโดยสารประจําทาง
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานขับรถ
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 18 คน ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ สามารถสรุปประเด็น
อุบัติเหตุที่เกิดจากพนักงานขับรถ โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้
1. ความประมาท
2. ขับรถเร็ว
3. สภาพรางกายไมพรอม
4. ทําเวลา/ทํารอบ
5. ยาเสพติด/สิ่งมึนเมา
6. ไมเคารพกฎจราจร
7. การขาดจิตสํานึกในความปลอดภัยของผูโดยสารประจําทาง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 18 คน ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ สามารถสรุปประเด็นอุบัติเหตุที่
เกิดจากสาเหตุยานพาหนะโดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้
1. ระบบเบรกไมดี
2. สภาพยางไมดี
3. การไมตรวจสอบอุปกรณติดรถอื่น ๆ
4. การบรรทุกน้ําหนักเกินมาตรฐาน
3. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 18 คน ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ สามารถสรุปประเด็นอุบัติเหตุที่
เกิดจากสภาพถนนโดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้
1. พื้นผิวถนนเปนหลุม บอ
2. ทางโคงไมมีปายแจงเตือน
3. ทางแยกไมเหมาะสม และทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร
4. ไหลถนนใชงานไมได
5. จุดกลับรถไมเหมาะสม พื้นผิวถนนเสื่อมสภาพจากการใชงานถนนแคบไมเพียงพอกับปริมาณรถ และการ
กีดขวางชองทางจราจร
4. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดลอม
กลุม ตัวอยางทั้ง 18 ราย โดยสวนใหญใหค วามเห็นไปในทิศ ทางเดียวกันวา สภาพแวดล อ มมี ผลนอยมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับดานอื่น ๆ หรือเปนปจจัยอันดับสุดทาย โดยที่มีผลสวนใหญจะเกิดขึ้นในกรณีฝนตก ซึ่งเปนเรื่องที่ควบคุมไมได
ขึ้นอยูกับพนักงานขับรถที่ตองระวังเปนพิเศษ
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จากประเด็นปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ จากกลุมผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
เรียงลําดับปจจัยที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุดไดดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานพนักงาน
2. ปจจัยดานยานพาหนะ
3. ปจจัยดานสภาพถนน
4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ผลการศึกษาแนวทางการลด การเกิดอุบัติเหตุจากขนสงผูโดยสารดวยรถตูโดยสารประจําทาง
1. แนวทางในการแกปญหาและลดอุบัติเหตุ
1.1 ดานพนักงานขับรถ
ทุกกลุมใหความเห็นวาปจจัยดานพนักงานเปนปจจัยหลักที่สําคัญที่จะทําใหอุบัติเหตุลดนอยลง จากการที่
พนักงาน ขับรถดวยความประมาท ขับรถดวยความเร็วเกินกฎหมายกําหนด สภาพรางกายไมพรอม ทํารอบหรือทําเวลา ไม
เคารพกฎจราจร รวมถึงสิ่งเสพติดมึนเมา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ควรแกไขที่พนักงานขับ
รถ ใหมีจิตสํานึกในความปลอดภัยของผูโดยสารมากขึ้น ขับรถดวยความระมัดระวัง ไมเรงรีบจนเกินไป ทั้งนี้ควรเขมงวดใน
เรื่องของใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถตูใหบริการมากยิ่งขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบการควรมีการคัดเลือกพนักงาน
ขับที่เขมงวดมากกวานี้ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรใสใจในปญหาดังกลาวมากยิ่งขึ้น จัดการอบรมใหความรูกับ
พนักงานอยางตอเนื่อง และจริงจัง ดังคําสัมภาษณของกลุมตัวอยาง
“ควรมีการตรวจเช็คประวัติจากคนขับวา เกี่ยวกับยาเสพติด เคยมีประวัติการขับรถหรือเปลา โดยผูประกอบการ
ควรเช็คใหดี และควรตรวจปสสาวะทุกเดือน” (เจาหนาที่สถานีตํารวจภูธรปลวกแดง)
“มันก็ตองไปแกที่ตนเหตุกอน แกที่ตัวของผูขับขี่เราก็จะตองใหความรูเตือนสติ แลวก็ตองมีการตรวจสอบกัน
อยูตลอด ตองมีหนวยงานที่มารับผิดชอบเรื่องนี้และตรวจสอบตอไป และก็เอาจริงเอาจังกับปญหาของการเกิดอุบัติเหตุที่มา
จากความประมาทของพนักงาน เพราะการเปนพนักงานขับรถโดยสาร จะตองดูแลชีวิตของผูโดยสารมากกวาปกติ ตองมี
มาตรฐานการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตการขับขี่ที่ถูกตอง และก็เรื่องของกฎจราจร แลวก็นาจะมีการใหหนวยงานหรือตํารวจนี่
ละครับเขาไปตรวจสอบเรื่องสภาพรถ” (เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรนิคมพัฒนา)
“คนขับรถรับสงพนักงาน หรือ รถบัส อันดับแรกอยากใหเนนที่คนขับ อยากใหพักผอนใหเพียงพอ มีสภาพ
ร า งกายที่ พ ร อ ม เพราะถ า อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น แล ว จะเกิ ด การสู ญ เสี ย อย า งมาก อย า งกรณี ล า สุ ด เป น รถรั บ ส ง พนั ก งานของ
บริษัทฟอรด มอเตอร ทําใหเกิดความสูญเสียมาก เนื่องจากคนขับเมา ทําใหเกิดเสียหายตอทรัพยสิน ผมไมอยากใหเกิดขึ้นครับ
ในสวนของเจาของรถรับสงพนักงาน รบกวนชวยเช็คคนขับหนอยวาพรอมจะขับรถรึเปลา อยางที่เห็นๆ รถ 1 คันจะมีคนขับ
เพียงคนเดียว ถึงเวลาก็ขับรถออกไปเลย ไมมีความพรอมในการขับขี่ และไมมีการตรวจสอบของเจาของรถเลย” (เจาหนาที่
หนวยกูภัยมูลนิธิสวางศีลธรรม จุดบอวิน)
“ขึ้นอยูกับเจาของรถขนสง เพราะถาพนักงานขับรถพักผอนไมเพียงพอ คนขับจะงวงชวงบายหลังเที่ยงไปแลว
เนื่องจากเปนเวลาพักผอน ชวงบายแดดแรงมันแทงตา สายตาสูแ ดดไม ไหวก็จะหลับ และควรคํานวณระยะทาง รวมถึง
ความเร็วของรถใหเหมาะสม เพราะฉะนั้นตองคิดถึงผูโดยสารเปนหลัก เพราะถาคนขับพลาดผูโดยสารก็จะไมปลอดภัยมาก
ขึ้น ทุกคนบนรถตูเคาจะฝากชีวิตไวกับคนขับ เพราะเคาเสียเงินแลว สวนใหญขึ้นอยูกับคนขับทั้งหมด” (เจาหนาที่หนวยกูภัย
มูลนิธิสวางศีลธรรม จุดบานบึง)
“ก็มีการตักเตือนครับ ถาบอยครั้งก็อาจใหออกครับ ถาคุยกันไมรูเรื่อง” (ผูประกอบการรถตูศรีจันทร)
“ลักษณะแบบนี้บริษัทก็ตองเขมงวดกับพนักงานแลวก็ตองมีการตรวจสอบ” (เจาหนาที่โรงพยาบาลหนวยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลปลวกแดง)
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จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขหรือลดอุบัติเหตุจากรถตูโดยสารประจําทาง สามารถ
สรุปแนวทางแกไขปญหาหลัก ๆ ไดดังตอไปนี้
1. เขมงวดในการคัดเลือกพนักงาน
2. เขมงวดในการขออนุญาตใบขับขี่
3. ปลูกจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยใหกับพนักงาน
1.2 ดานยานพาหนะ
กลุมตัวอยาง สวนใหญใหความเห็นวาจากยานพาหนะตองมีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีการตรวจเช็ค
สภาพรถกอนใชงานทุกครั้ง ดังคําใหสัมภาษณ
“บริษัทตองเช็คความปลอดภัยลูกคา ผูโดยสาร สวนมากจะประหยัด ไมเช็คยาง ยางอาจระเบิดบาง ตองดูปญหา
หลายอยาง” (เจาหนาที่สถานีตํารวจภูธรปลวกแดง)
“เปนทางผูประกอบการเองที่จะตองมีกําหนดไปตรวจสภาพของรถทุกคันอยูแลวครับ แลวก็จะตองมีหนังสือ
รับรองเวลาเราจะจดทะเบียนทํากิจการอะไร ตองมีการตรวจทุกป สวนเรื่องของถนนนี่ เราก็มีการแกไขอยูตลอดเพราะ แตละ
โรงพักก็จะมีตัวชี้วัดในการลดอุบัติเหตุจราจร พอมีการเกิดอุบัติเหตุมานี่ เราก็จะมาวิเคราะหกันวา มันเกิดจากอะไร แลวก็จะทํา
การแกไขทันทีครับ” (เจาหนาที่สถานีตํารวจภูธรนิคมพัฒนา)
“ก็ตรวจเช็คสภาพของรถกอนใชงานครับ พวก เบรก ยาง ถาลมยางไมเทากันก็อาจจะเกิดยางระเบิดไดครับ จึง
ใหเช็คสภาพทุกครั้งกอนที่จะเอารถออกขนสง”(ผูประกอบการรถตูศรีจันทร)
“อยางรถเนี่ยเราก็ตองมีการตรวจสอบสภาพรถตลอด กอนใชงานทุกครั้ง ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถตาม
ระยะทางที่เปนกิโลเมตร” (เจาหนาที่โรงพยาบาลหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จังหวัดระยอง)
1.3 ดานสภาพถนน
สวนใหญใหความเห็นวา หนวยงานที่ดูแล โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐควรเขามาดูแลอยางจริงจัง และมีการ
ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหมีสภาพที่ดีอยูตลอดเวลาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพถนนไดมากยิ่งขึ้น
“อันนี้ก็ตองผลักภาระใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแล กรมทางหลวง เทศบาลเจาหนาที่ของรัฐตองมีสวน
รับผิดชอบ เชน ถนนชํารุด ก็ตองมีปายบอก ใหผูขับขี่ทราบ” (เจาหนาที่สถานีตํารวจภูธร แหลมฉบัง)
“สวนใหญตองรองเรียนไป ถึงจะมีคนมาทํา ถาไมมีการรองก็ไมเห็นมีการปรับปรุงแกไข อยากใหหนวยงาน
ชวยเขามาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข เพื่อทําใหเกิดอุบัติเหตุลดลง” (เจาหนาที่หนวยกูภัยมูลนิธิสวางศีลธรรม จุดบอวิน)
“อยากใหทางราชการทําถนนใหดี ๆ หนอย เพราะวาถนนดี รถก็วิ่งดีครับ โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงดวย แลวก็
เรื่องสัญญาณไฟแดงตามสี่แยก หรือวายูเทิรนสามแยก ก็มีสวน ถาเกิดมันเสีย โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็งาย” (ผูประกอบการรถตู
ปรับอากาศสายระยอง-จันทบุรี)
“สภาพถนนจริงๆแลวก็จะเปนสวนของโยธา อยางเราก็จ ะไดแคแจงอยางการทําเคาก็ตองดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของเคาไป อยางสภาพถนนความจริงมันพัง เคาก็ตองมีการปรับเขามาแกไขในสวนที่ชํารุดแลวบางที่มันก็เปนหลุมเปน
บอเยอะ บางทีมามืดๆมองไมเห็นก็จะตกหลุม แลวก็อยางตนไมตามขางทางที่มันบังทําใหมองไมเห็น แลวก็พวกปายที่เคาชอบ
มาปดประกาศมันอาจจะบัง ก็ตองเขมงวดในสวนนี้ดวย แตจริงๆแลวถาจะติดตองขออนุญาตอันนี้ก็ไมแนใจวาขออนุญาตใคร”
(เจาหนาที่โรงพยาบาลหนวยงานฉุกเฉินโรงพยาบาลปลวกแดง)
การแกไขปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนน สวนใหญใหความเห็นวาเปนหนาที่รับผิดชอบหนวยงานที่
เกี่ยวของในการแกไขปญหาเหลานี้
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2. ผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธในการลดอุบัติเหตุจากรถตูโดยสารประจําทาง
ปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง แนวทางในการแกไขปญหาในการเกิดอุบัติเหตุ และกลยุทธการลดอุบัติเหตุ
ของการขนสงดวยรถตูโดยสารประจําทาง ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่เกี่ยวของ
กลยุทธการลด
อุบัติเหตุ
ดานพนักงาน
กลยุทธการลด
ความเสี่ยงจาก
การขับรถ

ดานยานพาหนะ
กลยุทธการ
ตรวจเช็ค
สภาพรถและ
อํานวยความ
สะดวก
ดานสภาพถนน
กลยุทธถนน
สีขาว

ผูประกอบการ

แนวทางการปฏิบัตผิ ูทีเกี่ยวของ
หนวยงานภาครัฐ

พนักงานขับรถ

1. คัดสรรพนักงานขับรถอยางเครงครัดโดย
ตรวจสอบประวัติ
2. การฝกอบรมใหความรูกับพนักงานอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง ประมาณ 3 เดือนตอครั้ง
และมีการวัดความรู ความสามารถที่ไดรับ
ในการอบรมแตละครั้ง
3. การมอบรางวัลดีเดนใหกับพนักงานที่ไม
เคยประสบอุบัตเิ หตุของพนักงานขับรถ
4. การจัดสรรเวลาวิ่งรถ และจํานวนเที่ยวให
เหมาะสมเพื่อใหไมเกิดความเรงรีบของ
พนักงานขับรถ

1. เขาไปมีสวนรวมในการรณรงค เพื่อ
การขับขี่อยางปลอดภัยใหกับผูขับขี่
ยานพาหนะโดยสือ่ ตาง ๆ
2. มีเจาหนาที่มาตรวจสอบเกี่ยวกับ
การเสพสิ่งเสพติดของพนักงานขับรถตู
อยางตอเนื่อง
3. การเขมงวดในการขออนุญาตใบขับขี่
ประเภทบริการ
4. จัดวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ
ดานการขับขี่ปลอดภัย มาอบรมใหความรู
กับพนักงานขับรถโดยประสานผานทาง
ผูประกอบการ

1. มีการตรวจสภาพความพรอมของรถยนต
ทุกครั้งกอนการใชงาน
2. ตรวจสภาพรถตามระยะทางหรือ
ตรวจสอบสภาพรถตามระยะ

1. จัดเจาหนาที่ภาครัฐเขามาดูแลในขณะที่
มีการตรวจสภาพรถของผูประกอบการ
2. เขมงวดในเรื่องการออกใบอนุญาต
ขับขี่รถยนตประเภทรถตู ในเรื่องสภาพรถ
ที่เหมาะสม

-

1. มีการตรวจสอบสภาพถนนในพื้นที่ที่มี
รถบรรทุกวิ่งเปนประจํา
2. ซอมแซมถนนใหอยูในสภาพใชงานได
ดีตลอดเวลา
3. จัดหนวยงานตรวจสอบถนนทุกชวง
เปนระยะๆ และสรางความปลอดภัยใหกับ
ผูขับขี่เองและลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
สภาพถนน

-

-

- 93 -

1. มีจิตสํานึกที่ดี
ในการขับขี่เพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
2. เตรียมสภาพ
รางกายใหพรอม
อยูตลอดเวลา
3.ไมเสพสารเสพติด
มึนเมา ขณะขับรถ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานพนักงาน เปนปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญมากที่สุด ที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุตามทอง
ถนน ไมเฉพาะเพียงแตรถตูโดยสารประจําทางเทานั้น รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานต สวนใหญมีสาเหตุจาก ผูขับขี่ทั้งสิ้น
สาเหตุที่เกิดจากพนักงานขับรถ มีความประมาทเนื่องจากพนักงานบางคนคุนเคยกับเสนทาง ทําใหขับรถโดยประมาท ขับรถเร็ว
เกินกฎหมายกําหนดเพื่อใหไดจํานวนรอบ และผูโดยสารมากขึ้น สอดคลองกับมงคล อยางรัตนโชติ (2548) ศึกษาปจจัยที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุจากการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่น และเพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุ
ของการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง ระหวางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่น กลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมผูประกอบการรถ
โดยสารประจําทางระหวางสุโขทัยกับจังหวัดอื่นจํานวน 7 คน จากบริษัททั้งหมด 7 บริษัท พบวา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
พนักงานขับรถ ผูประกอบการ เจาหนาที่และประชาชนผูใชบริการ มีทั้งหมด 3 ปจจัยดังนี้ 1) เปนปจจัยดานการใชรถใชถนน
ประกอบดวย ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด แซงรถอื่นในที่คับขัน ไมใหสัญญาณจอด ชะลอ หรือเลี้ยวรถ ขับรถตัดหนา
ระยะกระชั้นชิด ดื่มสุราหรือสารกระตุนกอนหรือขณะขับขี่ หลับในเนื่องจากพักผอนไมเพียงพอ และความคุนเคยกับสภาพถนน
ทํ า ให ป ระมาท 2) ด า นยานพาหนะส ว นใหญ เ ป น รถจั ก รยานยนต มี ก ารขั บ รถด ว ยความเร็ ว สู ง และยานพาหนะมี ร ะบบ
ไฟสัญญาณบกพรอง และ 3) ดานสิ่งแวดลอมและถนน คือ หลอดไฟตามทางไมสวาง สวนดานถนนเปนถนนสายหลักมากที่สุด
และสอดคลองกับ พวงเพ็ญ ออนสีบุตร (2551) ศึกษาอุบัติการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกและการกระจายของการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรของอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ระหวาง พ.ศ. 2546-2550 และปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหวาง
พ.ศ.2548-2550 โดยเก็บขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือแบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
บกในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และแบบรายงานบันทึกคดีอุบัติเหตุจราจรของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน และวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณาและอัตราอุบัติการณของอุบัติเหตุจราจร คํานวณจากจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรที่เกิดขึ้นในระหวางป (คน) คูณดวย 100,000 ตอจํานวนประชากรที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่พบมากที่สุด คือ การฝาฝนกฎจราจรและความประมาทของผูขับขี่พาหนะ รองลงมา
คือการดื่มสุรากอนขับขี่ยานพาหนะ และสภาพรางกายออนเพลีย
ปจจัยดานยานพาหนะเปนอีกหนึ่งสาเหตุรองจาก พนักงานคนขับ ที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอย โดยพบวา สาเหตุ
ที่สําคัญ คือเรื่องระบบเบรก สภาพยางที่ไมพรอม สงผลใหเกิดยางระเบิด ยางแตก ถือวาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหความปลอดภัย
ในการขับขี่ลดนอยลงและประสิทธิภาพในการขับขี่นอยลงเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดความปลอดภัยในการขับขี่ โดย
แนวคิ ดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับ ขี่ ที่รวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ ไดแ ก การขับรถอย างปลอดภัย คุณสมบัติข อง
คนขับรถที่ดี กลยุทธในการควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางบก และสวนประกอบ สาเหตุ และวิธีการลดความเครียดแกพนักงานขับ
รถ โดยแนวคิดดังกลาวเสนอวา การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต กอนขับขี่ทุกครั้งสงผลตอความปลอดภัยของผูขับขี่ สอดคลอง
กับ มงคล อยางรัตนโชติ (2548) ที่พบวา ปจจัยสภาพรถโดยสาร ประกอบดวย ระบบเบรก สภาพยาง และระบบสัญญาณไฟของ
รถ เปนปจจัยที่สงผลตอการกเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอื่น
สภาพถนนที่ไมไดรับการซอมแซม มีลักษณะเปนหลุมบอ เปนสาเหตุมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่รถบรรทุกจํานวน
มากวิ่งเสนทางดังกลาว ทําใหถนนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น การขับรถตูโดยสวนใหญ จะขับดวยความเร็วสูงอยูแลว มักเสียหลักเมื่อ
เจอหลุม บอ หรือพื้นผิวถนนไมเรียบ นอกจากนี้ การไมมีปายสัญญาณจราจรตามทางแยก หรือการตัดแยกถนนไมเหมาะสม
โดยเฉพาะบริเวณแยกที่เปนเนินสูง จะสงผลตอการมองเห็นของผูขับขี่ไมสามารถมองเห็นรถที่วิ่งสวน ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอย
ดวยเชนกัน นอกจากนี้บริเวณทางโคงที่ไมมีปายแจงเตือน วาเปนโคงอันตราย ทําใหผูขับขี่ที่ไมคุนเคยกับเสนทางเกิดเสียหลัก
และไมระวังเทาที่ควรทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงายยิ่งขึ้น โดยปจจัยดานถนนที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร ประกอบดวย
ความกวางของผิวจราจร ไหลทาง พื้นที่ดานขางของผิวทางที่อยูดานนอกทั้งสองขาง และไมไดจัดทําเปนทางเทา ซึ่งมีผลตอ
ความปลอดภัยในการจราจร โดยไหลทางชนิดที่ไมปูผิวทาง จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาชนิดที่ปูผิวทางอยางชัดเจน
- 94 -

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

สัดสวนการเกิดอุ บัติเหตุบนถนนที่มีไหลทางชนิดไมปูผิวทางและปูผิวทาง ระยะมองเห็นในทางโคงแนวราบโดยระยะที่
ปลอดภัยนั้นมีความสําคัญอยางมากสําหรับการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะใหไดรับความปลอดภัย ระยะมองเห็นในทางโคง
แนวดิ่ง บนทางหลวงที่มีขอจํากัดของระยะมองเห็นที่ปลอดภัยที่บริเวณทางโคงดิ่งแบบคว่ํา (Crest curve) จะมีความถี่ตอการเกิด
อุบัติเหตุถึงรอยละ 52 ของทางโคงแบบหงาย (Sag curve) เครื่องหมายจราจร คือ เครื่องมือบอกขอมูล ดานการหาม การเตือน
และการแนะนําที่สําคัญสําหรับผูใชรถใชถนน เพื่อชวยใหการขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยลักษณะของเครื่องหมายจราจร
จําเปนตองเขาใจงายสังเกตุไดชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ตําแหนงของเครื่องหมายมีความเหมาะสมตอผูขับขี่และคนเดินเทาที่
จะสามารถมองเห็นไดชัด ตองมีความชัดเจนไมลบเลือนหายไป
แนวทางในการแกไขปญหาและกลยุทธในการลดอุบัติเหตุ โดยลดความเสี่ยงจากการขับรถ การตรวจเช็คสภาพรถ
อํานวยความสะดวก และถนนสีขาว ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธในการควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางบก (สญชัย ศิริวรรณบุศย, 2538 )
ซึ่งประกอบดวย Behavior modification หมายถึง การปรับพฤติกรรมการขับขี่ของผูขับรถ ไดแก Public education คือ การให
การศึกษาระดับตางๆแกกลุมเปาหมายที่ควรทราบ Law enforcement คือ การใชกฏหมายบังคับอยางเขมงวด เพื่อปองปราม
Crash control หมายถึง การปองกันไมใหเกิดการชน ไดแก Road engineering คือ การออกแบบสรางถนนตามหลักวิศวกรรม
จราจร Vehicle engineering คือ การออกแบบรถที่ปลอดภัยแข็งแรงมีเครื่องควบคุม ปองกันอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ User restriction คือการกําหนดคุณสมบัติผูขับขี่ยานพาหนะแตละประเภท และ Vehicle design คือ
การกําหนดมาตรฐานของรถและเครื่องควบคุมรถ เชน ความแข็งและความยืดหยุนของการชน เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ฯลฯ

4. สรุปผลการวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงผูโดยสารดวยรถตูโดยสารประจําทาง
1.1 ดานพนักงานขับรถ สาเหตุจากพนักงานขับรถ ประกอบดวย
อันดับที่ 1 ความประมาท
อันดับที่ 2 ขับรถเร็ว
อันดับที่ 3 สภาพรางกายไมพรอม
อันดับที่ 4 ทําเวลา/ ทํารอบ
อันดับที่ 5 ยาเสพติด / สิ่งมึนเมา
อันดับที่ 6 ไมเคารพกฎจราจร
อันดับที่ 7 การขาดจิตสํานึกในความปลอดภัยของผูโดยสารประจําทาง
1.2 ดานยานพาหนะ สาเหตุจากยานพาหนะ ประกอบดวย
อันดับที่ 1 ระบบเบรกไมดี
อันดับที่ 2 สภาพยางไมดี
อันดับที่ 3 การไมตรวจสอบอุปกรณติดรถอื่น ๆ
อันดับที่ 4 การบรรทุกน้ําหนักเกินมาตรฐาน
1.3 ดานสภาพถนน สาเหตุจากสภาพถนน ประกอบดวย
อันดับที่ 1 พื้นผิวถนนเปนหลุม บอ
อันดับที่ 2 ทางโคงไมมีปายแจงเตือน
อันดับที่ 3 ทางแยกไมเหมาะสม และทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร
อันดับที่ 4 ไหลถนนใชงานไมได
อันดับที่ 5 จุดกลับรถไมเหมาะสม ถนนแคบไมเพียงพอกับปริมาณรถ และการกีดขวางชองทางจราจร
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1.4 ดานสิ่งแวดลอม พบวา สวนใหญใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา สภาพแวดลอมไมคอยมีผลหรือมี
ผลนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น ๆ หรือเปนปจจัยอันดับสุดทาย โดยที่มีผลสวนใหญจะเกิดขึ้นในกรณีฝนตก ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ควบคุมไมได พนักงานขับรถที่ตองระวังเปนพิเศษ
จากกลุมผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเรียงลําดับปจจัยที่มีผลมากที่สุดไปนอยที่สุดตอไปนี้
อันดับที่ 1 ปจจัยดานพนักงาน
อันดับที่ 2 ปจจัยดานยานพาหนะ
อันดับที่ 3 ปจจัยดานสภาพถนน
อันดับที่ 4 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
2. แนวทางการลดอุบัติเหตุและกลยุทธในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากรถตูโดยสารประจําทาง
2.1 ดานพนักงาน สามารถสรุปแนวทางแกไขปญหาหลัก ๆ ไดดังตอไปนี้
1. เขมงวดในการคัดเลือกพนักงาน
2. เขมงวดในการขออนุญาตใบขับขี่
3. ปลูกจิตสํานึกในการขับขี่ปลอดภัยใหกับพนักงาน
2.2 ดานยานพาหนะ
แนวทางการแกไขหรือลดอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะ สวนใหญใหความเห็นวา ยานพาหนะตองมีสภาพ
พรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีการตรวจเช็คสภาพรถกอนใชงานทุกครั้ง
2.3 ดานสภาพถนน สวนใหญใหความเห็นวาเปนหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไข
ปญหาเหลานี้
สามารถวิเคราะหและสรุปเพื่อกําหนดกลยุทธในการลดอุบัติเหตุไดดังตอไปนี้
1. ดานพนักงาน ใชกลยุทธการลดความเสี่ยงในการขับรถ โดยทุกภาคสวนตองมีสวนรวมและรวมมือใน
การผลักดันกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพโดยประกอบดวย ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และพนักงานขับรถ
2. ดานยานพาหนะ ใชกลยุทธการตรวจเช็คสภาพรถและอํานวยความสะดวกโดยเนนที่ผูประกอบการและ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
3. ดานสภาพถนน ใชกลยุทธ ถนนสีขาว โดยเนนที่กลุมหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการเขามารับผิดชอบ
และดูแลใหถนนมีสภาพดีอยูตลอดเวลาและลดการเกิดอุบัติเหตุใหนอยลงหรือเปนถนนที่ปลอดจากอุบัติเหตุ
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