รายงานการศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี

จัดทําโดย
นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
รหัสประจําตัวนักศึกษา 03

เอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 15
ระหวางวันที่ 7 มกราคม 2562 – 5 เมษายน 2562
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คํานํา
การศึ กษาเรื่ อง ความคิ ดเห็น เกี่ย วกับ ระบบรายงานข อมูล อุบั ติเหตุทางถนน (e-report)
ช ว งเทศกาลป ใ หม แ ละสงกรานต ของบุ ค ลากรศู น ย ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 14 อุ ด รธานี
ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
(นบ.ปภ.) รุนที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเปนการศึ กษาเพื่ อศึ กษาเปรีย บเทีย บความคิดเห็ นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูล อุบั ติ เ หตุ
ทางถนน (e-report) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี และใชเปนแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต และผูสนใจศึกษาตอไป
นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนที่ 15
เมษายน 2562

ข

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี” ฉบับนี้
สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความชวยเหลืออยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล อาจารยที่
ปรึกษางานวิจัย ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง และคุณวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได
เสียสละเวลาใหคําปรึกษาและใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการศึกษาตลอดจนเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยดวยดี
เสมอมา ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายพีระพล ยังขาว ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี และบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ที่ใหความกรุณาเสียสละ
เวลาในการใหขอมูล ขอคิดเห็นตางๆ
สุดทายขอขอบพระคุณและคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่
ฝกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อํานวยความสะดวก
ตลอดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนที่ 15 สงผลใหงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี
นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนที่ 15
เมษายน 2562

ค

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี” ในครั้งนี้
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และใชเปนแนวทางการ
แกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่ องจาก เทศกาลป ใหม และสงกรานต ของประเทศไทย เปน ชว งเวลาที่ป ระชาชนสวนใหญเดิน ทางกลับ
ภู มิลํ า เนาและท องเที่ ย วในสถานที่ ตา งๆ เปน จํานวนมาก เนื่องจากเปน ชวงที่มีวันหยุดติ ดตอกั น หลายวัน
ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบริษัทและหางราน รวมทั้งการจัด
งานรื่ น เริ ง ของภาคส ว นต า งๆ ดั ง นั้ น เทศกาลป ใ หม แ ละสงกรานต จึ ง เป น เหมื อ นเทศกาลแห ง ความสุ ข
ความสนุกสนานของคนไทยทั้งประเทศ ทําใหมีการใชรถใชถนนกันเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยพบวามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกวาหลาย ๆ ประเทศทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมาก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหสามารถนําไปใชประโยชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตอไป
ผลการศึกษาที่สรุปวาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคลากร รองลงมา เปนดานกระบวนการดําเนินงาน และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ ไดดังนี้
1. ดานบุคลากร ควรเนนใหมีการอบรม ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในองคกรและบุคลากร
หนว ยงานภาคี เ ครื อข า ย ทั้ งในเรื่องของตั ว แบบฟอร มต างๆ และระบบรายงานข อ มูล อุบัติเหตุ ท างถนน
(e-report) เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องมีความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแก การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม เชน มูลนิธิ เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ทําใหไดขอมูล
ที่ถูกตอง ครอบคลุมและรวดเร็ว หรือบูรณาการใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกขอมูลในสวนของภารกิจที่
เกี่ยวของกับตนเอง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ โดยมี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผลและสรุปขอมูล และมีการปรับระบบ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลไวรองรับการประมวลผลดังกลาว
3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการปรับปรุงระบบฯ เพิ่มฟงกชั่นการทํางาน กําหนดแบบฟอรม
สรุปขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เขาใจงายและสามารถนําเสนอผูบริหารไดทันที เพื่อมีการสรุป
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ทันตอสถานการณในชวงเทศกาล
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ประวัติผูเขียน

บทที่ 1
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย

บทนํา

เทศกาลปใหมและสงกรานตของประเทศไทย เปนชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญเดินทางกลับ
ภู มิลํ า เนาและท องเที่ ย วในสถานที่ ตา งๆ เปน จํานวนมาก เนื่องจากเปน ชวงที่มีวันหยุดติดตอกัน หลายวัน
ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบริษัทและหางราน รวมทั้งการจัด
งานรื่ น เริ ง ของภาคส ว นต า งๆ ดั ง นั้ น เทศกาลป ใ หม แ ละสงกรานต จึ ง เป น เหมื อ นเทศกาลแห ง ความสุ ข
ความสนุกสนานของคนไทยทั้งประเทศ ทําใหมีการใชรถใชถนนกันเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยพบวามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกวาหลาย ๆ ประเทศทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมาก รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป น ประธาน และคณะกรรมการศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน (ศปถ.) มี รั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงมหาดไทยเปนประธาน (ไดตระหนักถึงความสูญเสียจากปญหาดังกลาว) จึงมีความพยายามที่จะ
ลดอุบัติเหตุทางถนนลงใหใกลเคียงกับนานาอารยประเทศ ความพยายามหนึ่ง คือ การจัดใหมีการรณรงคใน
เรื่องความปลอดภั ยทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ซึ่งมีวันหยุดตอเนื่ องหลายวั น ประชาชน
เดินทางจํานวนมากประกอบกับพฤติกรรมเสี่ยงในชวงเวลาดังกลาว ทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานตมีมากกวาในชวงเวลาปกติประมาณ 2 เทา) การกําหนดใหมีการจัดเก็บสถิติ ขอมูลที่เกี่ยว
ของกับอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในการรณรงค เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุน
การบริหารงานและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จึงไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพื่อจัดเก็บสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน เรียกวา ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยพัฒนาเปนระบบ Web Base Application เพื่อใชจัดเก็บและรายงานอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นทั้งในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต จากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศในแบบ Online ซึ่งการใชงานระบบรายงานขอมู ล
อุ บั ติ เหตุ ทางถนน จะต องมี เครื่ องคอมพิ วเตอร ที่ เชื่ อมต อกั บระบบอิ นเตอร เน็ ต โดยในพื้ นที่ จั งหวั ดต าง ๆ
มีเจาหนาที่จากที่วาการอําเภอเปนผูบันทึกขอมูลในระบบ จังหวัดโดยเจาหนาที่จากสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูตรวจ
สอบขอมูลตามลําดับ ในสวนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจตาง ๆ เปนผูบันทึก
ขอมูลในระบบ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูตรวจสอบขอมูล จากนั้นกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน นําขอมูลจาก
ระบบฯ รายงานให ศู นย อํ านวยการความปลอดภั ยทางถนน เพื่ อกํ าหนดแนวทางมาตรการ และข อสั่ งการ
ให หน วยงานต าง ๆ ในพื้ น ที่ ไ ปดํ า เนิ น การ นอกจากนั้ น ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนยั ง ได รั บ
การออกแบบใหสามารถสนับสนุนการรายงานไดทั้งระดับอําเภอ และจังหวัดทั่วประเทศ
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ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาคนควาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
(e-report) วาบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีความเห็นอยางไรตอระบบ
(e-report) เพื่อนําไปพัฒนาการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวยดานใดบาง และมีแนว
ทางการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนแตละดานอยางไร ตลอดจนมี
แนวทางในการพั ฒ นาที่ จ ะนํ า ไปสู  ความสํ า เร็จ ในการรายงานขอมูล อุบัติเหตุทางถนนให ถู กต อง รวดเร็ว
มีรูปแบบการนําเสนอที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งขอมูลอุบัติเหตุทางถนนที่สรุป
นําเสนอผูบริหารระดับจังหวัดมีความถูกตอง และสามารถนําขอมูลที่มีความถูกตองไปตอยอดในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ดานเพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาเปรียบเที ยบความคิ ดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานข อมูลอุ บัติเหตุทางถนน (e-report)
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
4. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป

ขอบเขตของการศึกษา

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย แบบสอบถามที่
สรางขึ้นและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ คือ
ประชากร ที่ ใช ศึกษา คือ บุ คลากรของศูน ยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
เปนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 58 คน

ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย
ตั ว แปรตาม คื อ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบรายงานข อมู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ของกรมป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และด านกระบวนการ
ดําเนินงาน
ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา
สถานที่ศึกษา ที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562
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ประโยชนที่ไดรับในการศึกษา

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอภาคสวนที่เกี่ยวของดังนี้ คือ
1. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ไดคนพบปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ
รายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล ของกรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อนําเสนอผูบริหารใหรับทราบ และใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง และพัฒนาตอไป
2. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี สามารถนําผลการศึกษาวิจัย ไปใชเปนแนว
ทางการดํ า เนิ น งานที่ ถู ก ต อ งชั ด เจน ให แ ก ผู ใ ช ง านระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นิยามศัพทเฉพาะ

คํานิยามศัพทเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
ระบบรายงานข อมูล อุ บัติเ หตุ ทางถนน (e-report) หมายถึ ง ระบบที่ ใช จัดเก็บและรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นทั้งในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตจากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศ
ระบบ Web Base Application หมายถึง โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาขึ้ นมาเพื่อใชงานในลัก ษณะ
(world wide web) หรือ โปรแกรมที่เขาใชงานผานเว็บไซตในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจจะติดตั้ง
ใชงานภายในองคกรในรูปแบบเครือขายอินทราเน็ต
Online หมายถึง การแสดงถึงสถานะการเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต
Internet Explorer หมายถึง เว็บเบราวเซอรของไมโครซอฟทและเปนซอฟต แวรที่มีให พร อมกั บ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส
Mozilla Firefox หมายถึง เว็บเบราวเซอรที่สามารถใชไดในหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาโดย มูลนิธิ
มอซิลลา และอาสาสมัครอีกหลายรอยคน
บุคลากร หมายถึง ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ผูใช
ระบบ หมายถึง บุคคลที่มีปฏิกิริยาโตตอบกับระบบ เพื่อทําใหเกิดการดําเนินการหรือเพื่อใชการทํางานใหเปน
ประโยชน
ผู  ดู แ ลระบบ หรื อ แอดมิ น (อั ง กฤษ: System administrator, systems administrator หรื อ
sysadmin) เปน บุคคลที่ถูกวาจางเพื่อที่จะดูและจัดการระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอร หนาที่ของผูดูแล
ระบบมีความหลากหลายขึ้นอยูกับหนวยงานหรือโครงการ โดยทั่วไปผูดูแลมักจะทําหนาที่ติดตั้ง ตอบคําถาม
ดูแลเซิรฟเวอร หรือระบบคอมพิวเตอรอื่น รวมถึงการวางแผนงาน การดูแล ควบคุมโครงการที่เกี่ยวของกับ
ระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ผูดูแลอาจมีหนาที่ของโปรแกรมเมอรรวมไปดวย ในดานการเขียนโปรแกรม
รวมไปถึงการเตรียมตัวและสอนการใชงานตอผูใชทั่วไป
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง ระบบเครื อ ข า ยระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
เครื่องคอมพิวเตอรที่เตรียมความพรอมไวใชงานในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
กระบวนการดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน เกี่ ย วกั บ การใช ร ะบบและจั ด ทํ า
รายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษา ซึ่งผูวิจัย
ไดทําการสืบคนจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ โดยแบงเนื้อหาของบทนี้ เปน 6 สวน คือ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
2. แนวทางการรายงานขอมูลในระบบรายงานอุบัติภัยทางถนน (e-Report) ชวงเทศกาล
3. ทฤษฎีของความรู (Theory of Knowledge)
4. ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism)
5. ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังนี้
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ เรียกโดย
ยอวา “ คณะกรรมการ นปถ.” ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เปนประธาน กรรมการ
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการคนที่สาม
(5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนที่สี่
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่หา
(7) ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรีปลั ด กระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูอํานวยการสํ านั ก
งบประมาณ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ
(8) ผู  ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ า นวนไมเกิน หาคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ งจากผู มีความรู ค วาม
เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนน เปนกรรมการ
(9) ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 (8 ) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ได
รั บ แตงตั้ งและอาจได รั บ แต งตั้ งอี ก ได แต ต อ งไม เ กิน สองวาระติด ต อกัน ในกรณี ท่ีกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
พนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผู
ทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งได แตงตั้งไวแลว
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เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมให
กรรมการผูทรงวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผู
ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 (8) พนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดใหจําคุ ก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข อ 10 การประชุ มของคณะกรรมการตองมี กรรมการมาประชุมไม น อยกว ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการในลําดับรองลงมาตามขอ 7 เปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดังกลาวไมอยูในที่ ประชุ ม หรือไมอาจปฏิ บัติห นาที่ไ ด ให
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ ตามเสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การ ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 11 ให คณะกรรมการ นปถ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อยกระดับความปลอดภั ย
ทางถนนของประเทศไทยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนกอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติ
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(4) ออกประกาศ หรือคําสั่ง หรือกําหนดแนวทางเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(5) เสนอความเห็ น และให ข  อ เสนอแนะแก น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี ในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ข อ 12 ให ก รมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทยรั บ ผิ ด ชอบในงาน
เลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ นปถ. และประสานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 13 ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “ศปถ.” โดยมี
รั ฐ มนตรี ว  ากากระทรวงมหาดไทย เป น ผู  อํ า นวยการศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนน และให มี
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ศปถ.” ประกอบดวย
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(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(3) ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนที่สาม
(5) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่สี่
(6) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการคนที่หา
(7) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุ ด มศึกษา อธิ บ ดี กรมการขนสงทางบก อธิ บ ดี กรมการปกครอง อธิบ ดีกรม
คุมประพฤติ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เลขาธิการสถาบันการ
แพทยฉุกเฉินแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย และแผนการขนสงและจราจร
ผูบัญชาการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร กรรมการผูจัดการบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด นายกสมาคมสันนิบ าต
เทศบาลแห งประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริห ารสว นจั งหวั ด แห งประเทศไทย นายกสมาคมองค
การบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ผูอํานวยการสํานักงาน
เครือขายลดอุบัติเหตุ เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ เปนกรรมการ
(8) ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินหาคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยทางถนน เปนกรรมการ
(9) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการ
กรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ อธิ บ ดี ม อบหมาย จํ านวนไมเกิน สองคน เป น กรรมการและผู  ช  ว ย
เลขานุการ
ขอ 14 ใหคณะกรรมการ ศปถ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดทําขอเสนอ นโยบาย แผนแมบทความปลอดภัยทางถนนยุทธศาสตรและแผน เกี่ยวกับ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ นปถ.
(2) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ หนวย
งานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) อํานวยการ กํากับ ติดตาม เรงรัด ประเมินผล และประสานการดําเนินงานหนวยงาน
ของรัฐ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
(4) จัดทําฐานขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห ประเมินสถานการณ
(5) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาบุคลากร
ดานความปลอดภัยทางถนน
(6) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนตอสาธารณะ
(7) เสนอแนะแนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนตอคณะกรรมการ นปถ.
(8) รายงานผลการดําเนินงานประจําป ตอคณะกรรมการ นปถ. และคณะรัฐมนตรี
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(9) เสนอความเห็ น ต อ คณะกรรมการ นปถ. เพื่ อ พิ จ ารณาออกประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง
หรือกําหนดแนวทางเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(10) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาใหขอเท็จจริง ใหความเห็นและขอเอกสารหรือขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ตามระเบียบนี้
(11) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(12) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งาน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ศปถ.
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ นปถ. มอบหมาย
ขอ 15 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปน สํานักงาน
เลขานุ ก ารคณะกรรมการ ศปถ. รั บ ผิ ด ชอบในงานเลขานุ ก ารและงานธุ ร การของคณะกรรมการ ศปถ.
และประสานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 16 ใหมีศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา “ศปถ. จังหวัด”
โดยมี ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด เป น ผู  อํ า นวยการศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด และ ให มี
คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด ประกอบดวย
(1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(2) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(3) ปลัดจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(4) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนที่สาม
(5) กรรมการอื่นซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก
(ก) ผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่ประจําอยูในเขตจังหวัด
จํานวนตามที่เห็นสมควร
(ข) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด จํานวนไมเกินสิบคน
(ค) ผูแทนภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชนจํานวนไมเกินหาคน
(ง) ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน
ไมเกินหาคน
(6) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและ เลขานุการ
และเจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จํานวนหนึ่งคน และเจาหนาที่สวนราชการที่
ประจําอยูในจังหวัดจํานวนหนึ่งคนที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ
ขอ 17 ใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปองกันและลด อุบัติเหตุ
ทางถนนใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนแมบทความ ปลอดภัยทางถนน
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด
(2) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด
(3) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลตามแผน ปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
(4) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุ ทาง
ถนนในเขตจังหวัด
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(5) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
(6) จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน
(7) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ
(8) รายงานผลการดําเนิน งานและเสนอความเห็ นต อคณะกรรมการ ศปถ. เพื่อพิจ ารณา
กําหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
(9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการ ศปถ. มอบหมาย
ข อ 18 ให สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ เ ป น สํ า นั ก งาน
เลขานุการคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัด และประสานกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ คณะกรรมการ
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 19 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดใหมีศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ศปถ. กทม.” โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน ผูอํานวยการศูนย
อํ านวยการความปลอดภั ยทางถนนกรุงเทพมหานคร และให มีคณะกรรมการ ศปถ. กทม. ประกอบด วย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเขารวมเปน กรรมการ และมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับระเบียบนี้
สรุปแนวคิดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พ.ศ.2554 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ เรียกโดยยอวา
“ คณะกรรมการ นปถ.” ที่มีอํานาจในการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภั ยทางถนน เรียกโดยย อว า
“ศปถ.” โดยมี รัฐมนตรีวากากระทรวงมหาดไทย เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
และใหมีคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ศปถ.” โดย
มอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่เปน สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ ศปถ.รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ ศปถ. และใหจัดตั้งศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา “ศปถ. จังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผู
อํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
2. แนวทางการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2558) ไดสรุปแนวทางการรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ทางถนน
ชวงเทศกาล มีดังนี้
2.1 คําอธิบายแบบบันทึกขอมูลที่ใหรายงานทางระบบรายงานที่กําหนดเปนขอมูลรายวัน ไดแก
2.1.1 ขอมูลผูปฏิบัติหนาที่ตั้งจุดตรวจ (แบบบันทึก ปภ.บอ.1) ตามแผนปฏิบัติการ และ
การปรับแผนปฏิบัติการประจําวัน
2.1.2 ขอมูลการเรียกตรวจและดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (แบบบันทึก
ปภ.บอ.2) เปนขอมูลจากการปฏิบัติงานของจุดตรวจในชวง เวลา 00.01-24.00 น.
2.1.3 ขอมูลอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.3) เปนขอมูลอุบัติเหตุทางถนนที่มีผูเสียชีวิต
และ/หรือบาดเจ็บกรณีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ที่เกิดขึ้นในชวงเวลา 00.01 - 24.00 น.
2.1.4 ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.4) เปนขอมูลผูเสียชีวิต และ/หรือ
ผูบาดเจ็บที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ที่เกิดจากอุบัติเหตุในขอ (1.3)
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2.2 แนวทางการจัดเก็บขอมูล
2.2.1 ขอมูลผูปฏิบัติหนาที่ตั้งจุดตรวจ (ปภ.บอ.1) : ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักใน
การรวบรวมขอมูล โดยใหรวบรวมขอมูลของจุดตรวจของตํารวจทางหลวงในพื้นที่อําเภอดวย
2.2.2 ขอมูลการเรียกตรวจและการดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (ปภ.บอ.2)
: ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักในการรวบรวมขอมูล รวมทั้งขอมูลจากจุดตรวจของตํารวจทางหลวงใน
พื้นที่อําเภอดวย
2.2.3 ขอมูลอุบัติเหตุและขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.3-4) : ใหที่ทําการปกครองอําเภอ
สถานีตํารวจ โรงพยาบาล รวมกันจัดเก็บและบูรณาการขอมูล
2.2.4 กรณีอุบัติเหตุทางถนนที่มีผูเสียชีวิต หรือมีผูบาดเจ็บ (admit) ที่เขารับบริการจาก
โรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอที่เปนสถานที่เกิดเหตุ ใหเจาหนาที่โรงพยาบาลรวมกับเจาหนาที่ตํารวจทองที่
กรอกแบบรายงาน ปภ.บอ.3-4 สงใหศูนยปฏิบัติการรวมฯ อําเภอทองที่ที่เกิดเหตุ
2.2.5 กรณีอุบัติเหตุทางถนนที่มีผูบาดเจ็บ (admit) ที่เขารับบริการในโรงพยาบาลในเขต
พื้นที่อําเภอที่เปนสถานที่เกิดเหตุแลว แตถูกสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลอื่นในพื้นที่อําเภอเดียวกันหรือสงตัว
ตอไปยังโรงพยาบาลตางทองที่อําเภอ ใหโรงพยาบาลที่ผูบาดเจ็บเขารับบริการแหงแรกประสานขอมูลวา
ผูบาดเจ็บไดเสียชีวิต หรือไดรับบริการรักษาเปนผูปวยใน (admit) หรือไม แลวใหรวมกับเจาหนาที่ตํ ารวจ
ทองที่ กรอกขอมูล ปภ.บอ.3-4 สงใหกับศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอทองที่ที่เกิดเหตุ
2.2.6 กรณีอุบัติเหตุทางถนนเกิดในพื้นที่อําเภอหนึ่งแตผูบาดเจ็บเขารับการรักษาเปน ผูปวย
ใน (admit) ในโรงพยาบาลที่อยูอีกอําเภอหนึ่ง โดยเดินทางมาเองหรือมีผูนําสงใหโรงพยาบาลที่รับ ผูปวยสง
ขอมูล ปภ.บอ.3-4 ใหกับศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบขอมูลและแจงไปยังอําเภอ ทองที่ที่เกิด
เหตุใหดําเนินการบันทึกขอมูล และหากเปนกรณีที่เกิดเหตุนอกพื้นที่จังหวัดใหศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
แจงจังหวัดที่เปนทองที่เกิดเหตุพรอม ปภ.บอ. 3-4 เพื่อดําเนินการบันทึกตอไป
2.3 สรุปเวลารายงาน
แบบบันทึก ปภ.บอ.1 (ขอมูลผูปฏิบัติหนาที่ตั้งจุดตรวจ)
• อําเภอ รายงานภายในเวลา 09.00
• จังหวัด ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 10.00 น.
• ศูนยฯเขต ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 11.00 น.
• กรมฯ ตรวจสอบ/ยืนยัน ใหเสร็จภายในเวลา 12.00 น. แบบบันทึกปภ.บอ.2 (ขอมูลการเรียก
ตรวจและดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ)
• อําเภอ รายงานภายใน เวลา 02.00 น.
• จังหวัด ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 03.00 น.
• ศูนยฯเขต ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 04.00 น.
• กรมฯ ตรวจสอบ/ยืนยัน ใหเสร็จภายในเวลา 04.30 น. แบบบันทึกปภ.บอ.3 ปภ.บอ.4 (ปภ.
บอ.3 ขอมูลอุบัติเหตุ ปภ.บอ.4 ขอมูลผูประสบ อุบัติเหตุ) • อําเภอ รายงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุและไมเกินเวลา
02.00 น.
• จังหวัด ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหศูนยฯเขต ภายในเวลา 03.00 น.
• ศูนยฯเขต ตรวจสอบ/ยืนยัน/สง ใหกรม ภายในเวลา 04.00 น.
• กรมฯ ตรวจสอบ/ยืนยัน ใหเสร็จภายในเวลา 04.30 น.
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สรุปแนวทางการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล เปนกรอบการดําเนินงานใหผูปฏิบัติงาน
ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
3. ทฤษฎีของความรู (Theory of Knowledge)
ชอง เปยเจีย (Jean Piaget:1950) นักจิตวิทยาชาวสวิสผูมีชื่อเสียงมาก มีความคิดวาเด็ก ๆ ไมใชทอที่วาง
เปลาที่ผูใหญจะเทขอมูลและความรูตางๆ เขาไป เด็กคือผูสรางความฉลาดและการเรียนรูของเขาเอง จะเห็นวาเด็ก
เปนผูมีความสามารถ มีพรสวรรคที่จะเรียนรูไดตลอดเวลา เด็กเริ่มเรียนรูจาก ประสบการณในโลกนี้ตั้งแตแรก
คลอดและมีสิ่งเหลานี้ตั้งแตกอนเขาเรียนในโรงเรียนดวยซา ซึ่งเรียกวิธีนี้วา เปยเจตเลิรนนิ่ง
(Piaget Learning) คือ การเรียนรูโดยไมตองไดรับการสอน เชน เด็กพูดไดโดยไมตองจับ มานั่ง
สอน หรือเด็กสามารถเรียนรูรูปทรงเลขาคณิตตางๆจากสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ เปยเจีย ยังอธิบายวาพัฒนาการ
เกี่ยวกับความคิด ความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจาก การที่บุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลยเมื่อ
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวนี้บุคคล จะใชกระบวนการ 2 อยาง คือกระบวนการที่เปยเจีย
เรียกวา การดูดซึมหรือการกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกตาง (acommodation)
1.การดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อไดพบหรือปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอม
ใหมๆที่ไมมีอยูในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปไวเปนความรูใหมของตน
2.การปรับความแตกตาง (acommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อไดพบหรือ ปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมใหมๆที่สัมพันธกับความคิดเดิมที่มีอยูในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกตางระหวางของใหม
กับความคิดเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ และเมื่อใดที่บุคคล สามารถปรับความคิด
เดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมๆได บุคคลจะอยูในสภาวะสมดุล แตเนื่องจาก บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมอยูตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการทั้ง 2 อยาง จึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
สรุ ป แนวคิ ด ทฤษฎี ข องความรู  (Theory of Knowledge) เป น กระบวนการใช ค วามคิ ด
และความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจาก การที่บุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลยเมื่อมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม
4. ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism)
ตามความเห็นของ อลัน ชอว (AlanShaw) กลาววา เคยคิดวา ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
การศึกษาเรียนรู แตความจริงมีมากกวาการเรียนรู เพราะสามารถนําไปใชในสภาวะ การเรียนรูในสังคมไดดวย
ชอว ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบ และ ทฤษฎีการเรียนรูและพัฒนา เขาเชื่อวาใน ระบบการศึกษามีความสําคัญต
อเนื่องไปถึงระบบโครงสรางของสังคม เด็กที่ไดรับการสอนดวยวิธี ใหอยางเดียว หรือ แบบเดียว จะเสียโอกาส
ในการพัฒนาดานอื่น เชนเดียวกับสังคม ถาหากมีรูปแบบ แบบเดียวก็จะเสียโอกาสที่จะมีโครงสราง หรือ
พัฒนาไปในดานอื่น ๆ เชนกัน
อนันตศักดิ์ สรางคํา (2554) กลาวถึงทฤษฎีนี้วา จากทฤษฎี Constructionism ใหความสําคัญกับ
โอกาสและวัสดุที่จะใชในการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถนําไปสรางความรูใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียนเองได
ไมใชมุงการสอนที่เปนการปอนความรูใหกับผูเรียน แตผูเรียนจะตองเรียนรูจากการลงมือทําผูสอนควรเปด
โอกาสใหผเู รียนไดดําเนินกิจกรรม การเรียนดวยตนเองมีทางเลือกที่มากขึ้นโดยการลงมือปฏิบัติหรือสรางงานที่
ตนเองสนใจ และสรางองคความรูขึ้นมาเองโดยการผสมผสานระหวางความรูเดิมกับความรูใหม จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ของบุคคล เมื่อไดรับประสบการณและสภาพแวดลอมใหม ๆ ซึ่งจะสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเองได แบงเปน 4 ขั้นตอน หลัก ๆ คือ
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1. Explore คือ การสํารวจตรวจคน ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจคนหรือพยายามทําความ
เขาใจกับสิ่งใหม (assimilation) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไดพบหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ที่ไมมีอยูในสมอง
ของตน ก็จะพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปเปนความรูใหม พฤติกรรมเหลานี้หลายทานอาจจะเคยสัมผัสดวย
ตนเองหรือเคยสังเกตเห็นจากการเขารวมกิจกรรมการตอเลโก& โลโก จะเห็นวาในวันแรกที่ไดพบกับอุปกรณที่
เปนตัวตอ หลาย ๆ คนที่ไมมีประสบการณเลยอาจจะเริ่มจากสํารวจชิ้นสวน ตาง ๆ วามีอะไรบางและแตละ
ตัวใชทํางานอะไรหรือนั่งมองคนอื่น ๆ ตอไปกอน อาจจะสอบถามจากเพื่อนที่นั่งใกลๆ หรือบางคนอาจจะดู
จากคูมือที่มอี ยูเพื่อพยายามทําความเขาใจกับสิ่งใหมนั้น
2. Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเปนการทดลองทํ าภายหลังจากที่ มีการสํ ารวจ
ไปแลว เป น การปรั บ ความแตกต าง (acommodation) เมื่ อไดพบหรือ ปฏิสัม พัน ธ กับ สิ่ งแวดล อมใหม ๆ
ที่ สั ม พั น ธ กั บ ความคิ ด เดิ ม ที่ มี อ ยู  ใ นสมอง นั่ น หมายความว า เริ่ ม จะปรั บ ความแตกต า งระหว า งของใหม
กับของเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ เชน ในการตอเลโก& โลโก หลังจาก ที่สํารวจ
ชิ้นสวนตาง ๆ และเก็บเปนความรูไวในสมองแลว ตอไปอาจจะเปนการทดลองสรางโดยอาจจะ สรางตามตัว
อยางในคูมือ หรืออาจจะทดลองตอเปนชิ้นงานที่ตนเองอยากจะทํา หรืออาจจะทดลองตอตามเพื่อน ๆ ก็ได
แตบางคนก็พยายามที่จะปรับตนเองโดยการสอบถามเพื่อนที่สามารถทําได (ซึ่งจุดนี้เอง เปนจุดเริ่มตนของการ
ทําใหทราบวาคนเปนแหลงความรูที่สําคัญอยางหนึ่งและการแสวงหาความรูจาก สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว)
ในขั้นตอนนี้อาจจะมีลองผิดลองถูกบางเพื่อจะเก็บเกี่ยวเปนประสบการณและ สรางเปนองคความรูเก็บไวใน
สมองของตนเอง อยางไรก็ตามในขั้นตอนนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (assimilation) และการปรับความแตกตาง
(acommodation) ผสมผสานกันไป
3. Learning by doing คื อ การเรี ย นรู  จ ากการกระทํ า ขั้ น นี้ เ ป น การลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายตอตนเอง แลวสรางเปนองคความรูของ
ตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผานมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (assimilation) และการปรับความ
แตกตาง (acommodation) ผสมผสานกันไป เชนเดียวกัน
4. Doing by learning คื อ การทําเพื่อที่จ ะทําใหเกิดการเรียนรู ขั้น ตอนนี้จ ะต องผ านขั้ นตอน
ทั้ง 3 จนประจักษแกใจตนเองวาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวด
ลอมที่มีความหมายนั้น สามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดและเมื่อเขาใจแลวก็จะเกิดพฤติกรรม ในการเรียนรูที่ดี
รูจักคิดแกปญหา รูจักการแสวงหาความรู การปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ฯลฯ นั่นก็คือเกิดภาวะที่
เรียกวา "Powerfull learning" ซึ่งก็คือเกิดการเรียนรูที่จะดูดซึม (assimilation) และการปรับความแตกตาง
(acommodation) อยูตลอดเวลาอันจะนําไปสูคํากลาวที่วา "คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน" นั่นเอง
อยางไรก็ตามขั้นตอนที่กลาวมาทั้ง 4 ขั้นจะเห็นไดวามีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จนบางทีไม
สามารถแยกออกวาพฤติกรรมที่เห็นนั้นอยูในขั้นตอนไหนเพราะมีการผสมผสานกันอยูตลอดเวลา และในการ
เริ่มตนของแตละบุคคลนั้นอาจมีความแตกตางกันออกไป บางคนอาจจะเริ่มที่ Experiment หรืออาจจะเริ่มที่
Learning by doing เลยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูเดิมที่มีอยูในสมองของแตละบุคคล นั้นไมเทากัน
จากที่กลาวมาสามารถสรุปใหเปนหลักการตางๆที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดดังนี้
1. หลักการที่ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง หลักการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism
คื อ การสรางองค ความรูด ว ยตนเอง โดยใหผู  เ รีย นลงมือประกอบกิจ กรรมการเรีย นรู ดว ยตนเองหรือได
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตัวของผูเรียนเอง
ประสบการณและสิ่ งแวดลอมภายนอก การเรีย นรู จ ะได ผ ลดี ถ าหากว าผู เรีย นเข าใจใน ตนเอง มองเห็น
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ความสําคัญในสิ่งที่เรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความรูเกา (รูวาตนเองไดเรียนรู
อะไรบาง) และสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมา
2. หลั กการที่ ยึ ดผู เ รีย นเปน ศู นยกลางการเรียนรู โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนที่ เ ป ด โอกาสให ผู  เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นด ว ยตนเองโดยมี ท างเลื อ กในการเรี ย นรู 
ที่หลากหลาย (Many Choice) และเรียนรูอยางมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความ
รูเกาได สวนครูเปนผูชวยเหลือและคอยอํานวยความสะดวก
3. หลักการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอม หลักการนี้เนนใหเห็นความสําคัญของการ เรียน
รูรวมกัน (Social value) ทําใหผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอีกแหลงหนึ่งที่สําคัญ การสอนตาม ทฤษฎี
Constructionism เปนการจัดประสบการณเพื่อเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถาผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรู
สําคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรูกันได เมื่อเขาจบออกไปก็จะปรับตัวไดงายและ ทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. หลักการที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือการรูจักแสวงหาคําตอบจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง
เปนผลใหเกิดพฤติกรรมที่ฝงแนนเมื่อผูเรียน "เรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร (Learn how to Learn)"
จากที่กลาวมา สามารถสรุปแนวคิดใหสอดคลองกับ Constructionism วาเปนการเรียนที่ผูเรียน
เปนผูสรางความรู ไมใชเปนผูรับอยางเดียว ความรูเกิดขึ้นจากการสรางขึ้นดวยผูเรียนเอง ไมใชเกิดขึ้นจากครู
หรือผูสอน โดยความรูที่ดีนั้นจะตองรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตนเอง ประสบการณและสิ่งแวดลอม
ภายนอก หมายความวาบุคคลสามารถเก็บขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก และเก็บเขาไปสรางเปนโครงสราง
ของความรูในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูภายในที่มี อยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอม
ภายนอกได ซึ่งจะเปนวงจรตอไปเรื่อยๆ คือ บุคคลจะเรียนรูเอง จากประสบการณ สิ่งแวดลอมภายนอก แลวนําข
อมูลเหลานี้กลับเขาไปในสมองผสมผสานกับ ความรู ภายในที่มีอยู แลวแสดงความรูออกมาสูสิ่งแวดล อม
ภายนอก
5. ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory )
การบูรณาการ หมายถึง การทําใหหนวยยอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เขามารวม
ทําหนาที่ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัว การบูรณาการนั้น เราจะเอา
หนวยยอยหนวยหนึ่งมารวมเขาในองครวมที่มีหนวยยอยอื่นอยูแลวก็ได หรือจะเอาหนวยยอยทั้งหลายที่ตาง
แยกๆกันอยูมารวมเขาดวยกันเปนองครวมก็ได ซึ่งเรียกวาบูรณาการ ทั้งสิ้น แตขอสําคัญจะตองมีตัวยืนที่
เปนหลักอยู 3 อยางในเรื่องบูรณาการ คือ
1. มีหนวยยอยองคประกอบ ชิ้นสวน อวัยวะ หรือขั้น ระดับ แง ดานที่จะเอามาประมวล เขาดวยกัน
อันนี้เปนสิ่งที่จะเอามาประมวลเขาดวยกันคือสิ่งยอยสวนยอย
2. หน ว ยยอยเปน ตนนั้ น มีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัย ซึ่งกันและกัน อัน นี้อาจจะเลยไปถึง
ลักษณะที่วายืดหยุนปรับตัวไดมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาดวย
3. เมื่อรวมเขา ดว ยกัน แลว ก็จ ะเกิดความครบถวนเต็ มบริบู ร ณ โดยมีความประสาน กลมกลื น
เกิดภาวะไดที่ พอดี หรือสมดุล พอไดทหี่ รือพอดีสมดุลแลวองครวมนั้นก็มีชีวิตชีวา ดํารงอยูและดําเนินไปดวยดี
อันเปนภาวะของบูรณาการ
ถาครบ 3 อยางนี้ก็เปนบูรณาการ สามอยางนี้เปนตัวยืนที่จําเปนตามสภาวะ สวนในทางปฏิบัติจะมี
หลักและกระบวนวิธีอยางไร ก็พิจารณาวากันอีกสวนหนึ่ง แตสิ่งที่จะตองเนนก็คือวาความพอดีหรือไดที่หรือ
สมดุล ซึ่งเปนภาวะที่ตองการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาใหเห็นเปนขอสําคัญ ได 2 อยาง
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คือ เมื่อเปนองครวมแลว องครวมนั้นมีชีวิตชีวาหรือดําเนินไปดวยดี องครวมนั้นเกิดมีภาวะและ คุณสมบัติของ
มันเองที่ตางหากจากภาวะและคุณสมบัติขององคประกอบทั้งหลาย
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546) ไดใหความหมายวาการบูรณาการ ก็คือการผนวกการประสาน
การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน รวมกัน เปนตน ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุงที่จะทําใหองค
การระหวางประเทศเปนเสมือนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิก เปรียบเสมือนสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเทียบไดกับ แนวความคิด เกไมนชาฟ ของสังคม
วิทยา หมายถึง ลักษณะสังคมที่เนนความสําคัญของการที่สมาชิกในสังคม มีความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง
เนนความเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมของชุมชน
แนวคิดของการบูรณาการไมพนความสัมพันธกับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนฐานคิดที่สําคัญ ในมิติของสวัสดิการสังคมนั้นมีนักวิชาการหลายทานที่พยายามศึกษาและ จัดหมวดหมู
ซึ่งเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1965 ที่ Wedderburn ไดจัดกลุมที่เรียกวา Integrationism ซึ่งบางคน เชน Titmuss
ไดใหความหมายที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ Institutional Model ซึ่งในความหมายก็คือ เปนการมองการจัด
สวัสดิการในเชิงสถาบัน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความจําเปนตองรวมกลุมสวัสดิการเปนสถาบัน เพื่อความตอเนื่องและ
มั่ น คง แต ก ารบู ร ณาการระยะหลั ง ที่ แ นวโน ม เปลี่ ย นไปตามการเมื อ ง วิ ธี คิ ด ก็ ป รั บ ตามมาเป น ช ว ง ๆ
เชน Classical Liberalism มาสู Neo-Liberalism มาสู The new right หรือตามแตกลุมนักวิชาการกลุมใด
จะใหคําจํากัดความและรูปแบบของการจัดกลุม
ปจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพรอมๆ กับความพยายามที่จะหาคําตอบแบบ Intuition หรือการ
หยั่งรู เพราะวาความเชื่อตลอดทศวรรษที่ผานมาในหลักของ Exact science มีขอจํากัดทําใหแนวคิดของ
ระบบการเรียนรูปรับเปน แบบ Multidisciplinary มองเหตุและปจ จัย แบบองครวม (Holistic) และคิดเชิง
ระบบ (System thinking) มากขึ้น แนวคิดนี้ขยายตัวอยางรวดเร็วในกลุมธุรกิจ ซึ่งมีเปาหมายของการบูรณา
การเพื่อคูแขงและผลตอบแทนทางธุรกิจ ตอมาขยายมาสูระบบรัฐมากขึ้น ซึ่งการบูรณาการดูจะเหมาะสมกับ
ชวงเวลาของวิธีคิดของการผลักดันในการพึ่งตนเองดานสวัสดิการสังคม ขององคกรชุมชน ที่มองวาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยสําคัญ รัฐไมควรเขามาจัดการหรือทําใหรัฐสวัสดิการ มีบทบาทนอยที่สุด เพราะแนวคิดนี้มอง
วา สวัสดิการสังคมทําใหรัฐตองรับภาระมากขึ้นและเปนตัวถวง เศรษฐกิจ เพื่อใหกลไกตลาดเปนตัวกําหนดองค
กรชุ มชนเพื่ อการรวมและจั ดการกั บสวั สดิ การสมาชิ ก ของตนเอง และรู ปแบบได ก อรางขยายครอบคลุ มทุ ก
หมูบาน และการบูรณาการเพื่อใหกลุมองคกรชุมชน มีศักยภาพในการจัดการสวัสดิการของชุมชนไดครอบคลุม
และกวางขวางยิ่งขึ้นซึ่ง Gusztav Names (2005) ไดใชแนวคิดของการบูรณาการเพื่อเสนอทางออกของระบบ
การบริหารจัดการของรัฐที่เปน Top-Down มาเปน Bottom-up ดังที่ปรากฏในงานของเขาคือ Integrated
rural development the concept and its operation เขากลาววาการบูร ณาการสามารถกระทํ า ได ทั้ ง
การบู ร ณาการโดยนํ า สิ่ ง ที่ มี อ ยู  จ ริ ง มาบู ร ณาการ (Factual integration) หรื อ การบู ร ณาการความคิ ด
(Conception integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ไดเสนอในวิธีคิดแบบบูรณาการไว
อยางนาสนใจคือ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ถอดกรอบ เพื่อที่จะใหหลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู ทางประสบการณ
เปนตน
ขั้นที่ 2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง องครวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย การมอง
ประสานขั้วตรงขาม และมองแบบทุกฝายชนะ
ขั้นที่ 3 คุมกรอบ ซึ่งเปนขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง

14
John Ditch (2002) ได ส รุ ป เงื่ อนไขความสํ าเร็จ ของการบูร ณาการสวัส ดิ ก ารของชุมชนในระดั บ
นโยบาย คือ
1. ผูดําเนินกิจกรรมหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. เปาประสงค
3. ทรัพยากร
4. กระบวนการและแนวทางการทํางาน
5. ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ
จากที่ไดกลาวมา สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory ) คือ การทําให
หนวยยอย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เขามารวมทําหนาที่ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่ง
เดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัว การบูรณาการนั้น เราจะเอาหนวยยอยหนวยหนึ่งมารวมเขาในองครวม
ที่มีหนวยยอยอื่นอยูแลวก็ได หรือจะเอาหนวยยอยทั้งหลายที่ตางแยกๆกันอยูมารวมเขาดวยกันเปนองครวม
ก็ได ซึ่งเรียกวาบูรณาการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เศกสรรค คงคชวัน (2556) ไดสรุปผลการศึกษา เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ไวดังนี้
6.1 ดานสภาพการณปจจุบัน
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น
ในปจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี ผูใชงานหลักจะเปนสาย
งานผูปฏิบัติคือ กลุมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สายงานบริหารเปนเพียงผูส่ังการและมอบหมาย
ความรับผิดชอบ สวนกลุมสมาชิกสภาจะเปนเพียงผูรับฟงการรายงานผลในการดําเนินงานเทานั้น การใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ผูใชจะใชตามตําแหนงเฉพาะตัวบุคคลที่ถูกมอบหมาย ใหรับผิดชอบ ซึ่งบุคคล
ที่รับผิดชอบจะผานการศึกษาอบรมเปนรายบุคคลเฉพาะ ทําใหสามารถใชไดและใชเปนตามระบบที่ไดรับ
มอบหมายเพียงคนเดียว ทําใหตําแหนงอื่นที่ไมเกี่ยวของ ไมรูจักหรือไมเคยใชระบบ นั้นๆ เลย
6.2 ปญหาและขอจํากัดในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ปญหาและขอจากัดในการปฏิบัติงานอาจเกิดจากระบบที่เปนปญหาทําใหไมสามารถ ใชปฏิบัติงาน
ได ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสวนกลางซึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบ ไมไดออกแบบมาเพื่อใหรองรับ การเขาใชงาน
พรอมๆ กันทําใหเกิดปญหาการใชงานระบบไมไดในชวงเวลาที่มีผูเขาใชงานจํานวนมาก อีกทั้งยังเกิดปญหาดาน
บุคลากรในองคกรที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เนื่องจากการโอนยายหรือบรรจุใหม ทําใหขาดความตอเนื่องในการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูที่โอนยายหรือผูบรรจุใหมเขามารับชวงตอ โดยไมไดมีทักษะในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ
6.3 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี วามีปญหาดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ที่มีอยูอยาง
จํากัดทําใหไมสามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑมาสนับสนุนการดาเนินงานไดอยางเต็มที่ การใชวัสดุ ครุภัณฑที่
ลาสมัยทําใหเกิดปญหาติดขัดในการใชงานจริง การสงเสริมดานบุคลากรยังไมเต็มที่เทาที่ควร การสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมมีคาใชจายของบุคลากรตอรายคอนขางสูง และเมื่อเขารับการอบรมแลว ไมมีการติดตาม
ตรวจสอบความรูความสามารถภายหลังการเขารับการอบรม ในดานการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน
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ติดตามและตรวจสอบ ไมมีการมอบหมายงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร ขาดการติดตามและ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
Tasana sudjai (2553) ไดส รุ ป แนวคิดเกี่ย วกั บ การจั ด การเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไว ดังนี้ การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จําเปนตองอาศัยงบประมาณคาใชจายดานวัสดุอุปกรณสูง ไมวาจะเปนระบบ
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย ตองมีผูเชี่ยวชาญพรอมผูปฏิบัติงานที่มี ความสามารถ รวมทั้ง
การวางแผนการพัฒนาระบบและการนาวัสดุอุปกรณไปใชอยางรอบคอบรัดกุม จึงจะบรรลุผลตามเปาหมาย
แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แตการนามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดไมใชเรื่องงาย
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ซอฟตแวรบางตัว กวาจะเรียนรูวิธีใชประโยชน
ไดครบถวน อาจมีซอฟตแวรรุนใหมออกจําหนายอีกแลว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองมีวิธีการที่
เหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากับหนวยงานได
จากที่ไดกลาวมา สามารถสรุปแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของไดวา การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องคกร ผูใชจะใชตามตําแหนงเฉพาะตัวบุคคลที่ถูกมอบหมาย ใหรับผิดชอบ ซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบจะผาน
การศึกษาอบรมเปนรายบุคคลเฉพาะ ทําใหสามารถใชไดและใชเปนตามระบบที่ไดรับมอบหมายเพียงคนเดียว
ทํ า ใหตํ าแหน งอื่ น ที่ ไมเ กี่ ย วของ ไมรู จั กหรื อไมเ คยใช ร ะบบ นั้น ๆ เลย รวมทั้ งปญหาและข อจากั ดในการ
ปฏิบัติงานอาจเกิดจากระบบที่เปนปญหาทําใหไมสามารถ ใชปฏิบัติงานได ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสวนกลางซึ่งเปนผู
ดู แลรั บผิ ดชอบระบบ ทั้ ง นี้ แม เทคโนโลยี สารสนเทศจะมี ป ระโยชน แต การนามาใช ให เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูงสุดไมใชเรื่องงาย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพที่ 2.1 : ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ตําแหนง
4. ประสบการณ
5. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
1. ดานบุคลากร
2. ดานเทคโนโลยี
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน

กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามภายใตแนวความคิด
ทฤษฎีของความรู (Theory of Knowledge) ของ ชอง เปยเจีย (Jean Piaget:1950) แนวความคิดทฤษฎีการ
สรางองคความรูดวยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ของ อลัน ชอว (AlanShaw)
และแนวความคิดทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory) ของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
เนื้ อหาของบทเป น การอธิ บ ายถึ งวิธีการวิจัย สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช การวิจัย เชิงปริมาณ
ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือที่ใช ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และ
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดขึ้น

ประชากร

ประชากรที่ ใชศึกษา ไดแก บุ คลากรของศูน ยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุ ด รธานี
ตัวอยางที่ใชศึกษา ไดแก บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี จํานวน 58 ราย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรางแบบสอบถามเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 3 ประเด็น คือ
1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2) แบบสอบถามปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ขอเสนอแนะและความคิ ดเห็นทั่ว ไปเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคการใชร ะบบรายงาน
ขอมูล อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลที่ตองการ
3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข
4. ทําการปรับปรุงแกไขและนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม
5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอยางที่ใชศึกษา

การตรวจสอบเครื่องมือ

การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความครบถวนและความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา

องคประกอบของแบบสอบถาม

ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน พรอมกับวิธีการตอบคําถาม ดังตอไปนี้ คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุตําแหนง ประสบการณ
ระดับการศึกษา โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : บุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุ ดรธานี โดยลั กษณะเปนคํ าถามปลายป ด โดยคํ าถามแบ งเปน 5 ระดั บ ตั้ งแต ไมเห็ นดวยอย างยิ่ ง จนถึ ง
เห็นดวยอยางยิ่ง
สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการใชร ะบบรายงาน ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล โดยลักษณะเปนคําถามปลายเปด
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ตอไปนี้ คือ
1. ผูวิจัยตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถามครบถวน
ซึ่งในระหวางนั้นถาผูตอบมีขอสงสัยเกี่ยวกับคําถาม ผูวิจัยจะตอบขอสงสัยนั้น

การแปลผลขอมูล

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพื่อกํ าหนด
ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น คือ
คาสูงสุด – คาต่ําสุด
=
0.8
5 - 1
จํานวนชั้น
5
ชวงชั้น
คําอธิบายสําหรับการแปลผล
1.00 – 1.80
ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1.81 – 2.61
ระดับไมเห็นดวย
2.62 – 3.42
ระดับไมแนใจ
3.43 – 4.23
ระดับเห็นดวย
4.24 – 5.00
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
1. ผูทําวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดจากการสอบถามกลุมตัวอยาง ตรวจสอบความถูกตองสมบูร ณ
ของขอมูลนํามาจัดระบบและทําการวิเคราะหขอมูล
2. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาดําเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล
2) จําแนกและจัดหมวดหมูของประเด็นที่ศึกษา
3) กรอกขอมูลในแบบสอบถามลงในแบบกรอกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4) วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปผล
ออกมาโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา

สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชบรรยายเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล และคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา ขอมูล
เกี่ยวกับการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรณีศึกษา : บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอ
แนะความคิ ด เห็ น ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การใช ร ะบบรายงานข อมู ล อุบั ติเ หตุ ท างถนน (e-report) ชว งเทศกาลที่
บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปร แตละตัว
ซึ่งขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจากบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี ที่มีคําตอบครบถวนสมบูร ณ จํานวน ทั้งสิ้น 58 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 58 ชุด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย
ส วนที่ 1 เปน ขอมู ล ส ว นบุ คคลทั่ ว ไป เกี่ย วกับ เพศ อายุตําแหน ง ประสบการณ ร ะดับ การศึ ก ษา
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน
(e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ที่ตองการ

การแปลผลขอมูล

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพื่อกํ าหนด
ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น คือ
คาสูงสุด – คาต่ําสุด
จํานวนชั้น
ชวงชั้น
1.00 – 1.80
1.81 – 2.61
2.62 – 3.42
3.43 – 4.23
4.24 – 5.00

5 - 1
5

=

0.8

คําอธิบายสําหรับการแปลผล
ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับไมเห็นดวย
ระดับไมแนใจ
ระดับเห็นดวย
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง

ผลการวิเคราะหขอมูล
ส วนที่ 1 เป น ข อมู ล ส ว นบุ คคลทั่ ว ไป เกี่ย วกับ เพศ อายุตําแหน ง ประสบการณ ร ะดับ การศึ ก ษา
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

46

79.3

หญิง

12

20.7

รวม

58

100
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะเปนเพศชายมากที่สุด
ซึ่งมีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 79.3
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามอายุ
อายุ (ป)

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวา 30 ป

7

12.1

31 - 40

8

13.8

41 – 50 ป

17

29.3

สูงกวา 50 ป

26

44.8

รวม

58

100

ผลการศึ กษาตามตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็น วาผู ตอบแบบสอบถาม ส ว นใหญ มีอายุสูงกวา 50 ป
มากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 44.8
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง

จํานวน (คน)

รอยละ

ขาราชการ

29

50.0

ลูกจางประจํา

14

24.1

พนักงานราชการ

15

25.9

รวม

58

100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีตําแหนง ขาราชการ
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 50.0
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จํ า แนกตามประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นการใช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
ประสบการณ

จํานวน (คน)

รอยละ

1 - 3 ป

34

58.6

4 - 6 ป

10

17.3

7 – 9 ป

9

15.5
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จํ า แนกตามประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นการใช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ตอ)
ประสบการณ

จํานวน (คน)

รอยละ

10 ปขึ้นไป

5

8.6

รวม
58
100
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวาผูต อบแบบสอบถาม สวนใหญมีประสบการณ ก าร
ปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 1 - 3 ป จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 58.6
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

รอยละ

ต่ํากวาปริญญาตรี

14

24.1

ปริญญาตรี

38

65.5

ปริญญาโท

6

10.4

รวม

58

100

ผลการศึ กษาตามตารางที่ 4.5 แสดงใหเ ห็ น ว าผู  ต อบแบบสอบถาม ส ว นใหญ มีร ะดั บ การศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 65.5
สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอระบบ
รายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน
(e-report) ชวงเทศกาล
1. ดานบุคลากร
2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน
รวม

ระดับความคิดเห็น


2.4448
3.0345
3.4517
3.0103

S.D.

0.36523
0.50317
0.50166
0.39545
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีระดับไมแนใจ เกี่ยวกับ
ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ทั้ง 3 ดาน และเมื่อพิจารณา
จากคาเฉลี่ย () เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานบุคลากร ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ดานบุคลากร ของบุคลากร
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร
5.00 – 11.67
11.68 – 18.34
18.35 – 25.00
รวม

ระดับความคิดเห็น
ความถี่
รอยละ
39
14
5
58

67.2
24.2
8.6
100

ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให เ ห็ น ว า ผู  ต อบแบบสอบถามในภาพรวม มี ช ว งคะแนน
18.35 – 25.00 คะแนน ความคิ ดเห็ น ต อระบบรายงานข อ มูล อุ บัติเหตุท างถนน (e-report) ชว งเทศกาล
ดานบุคลากร คิดเปนรอยละ 67.2
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ดานบุคลากร ของบุคลากร
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้
ความคิดเห็นดานบุคลากร
1. ผู ใ ช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ชวงเทศกาล ทุกคนมีความรูดานคอมพิวเตอร
เบื้องตนกอนเขารับการอบรม
2. ผู ใ ช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ชวงเทศกาล ไดรับการอบรมจนมีความเขาใจ
ในระบบกอนปฏิบัติงาน
3. ผู ใ ช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ช ว งเทศกาล มี ความรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกั บ
แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
4. ผู ใ ช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ชวงเทศกาล มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนผานระบบ e-report
5. ผู ใ ช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ช ว งเทศกาล สามารถให คํา ปรึ ก ษาที่ ถู ก ต อ ง
เกี่ยวกับการรายงานขอมูลผานระบบแกอําเภอ

ระดับความคิดเห็น


2.1982

S.D.
0.59337

2.3862

0.62223

2.2931

0.52176

2.1034

0.59056

2.3276

0.46408
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร ในระดับไมเห็นดวย ในแตละประเด็น
ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลป ใหมและสงกรานต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร
5.00 – 11.67
11.68 – 18.34
18.35 – 25.00
รวม

ระดับความคิดเห็น
ความถี่
รอยละ
16
30
12
58

27.6
51.7
20.7
100

ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให เ ห็ น ว า ผู  ต อบแบบสอบถามในภาพรวม มี ช ว งคะแนน
5.00 – 11.67 คะแนน ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 27.6
ตารางที่ 5.0 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้
ความคิดเห็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบ Internet มีความเร็วและเสถียรเหมาะสมตอ
การใช ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (ereport) ชวงเทศกาล ไดทุกครั้ง
2. เครื่องคอมพิวเตอรมีการประมวลผลและ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารเหมาะสมกั บ การใช ร ะบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
3. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล สามารถใสพิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
4. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล สามารถ สรุปขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเขาใจ
งาย เหมาะสมตอการนําไปเผยแพร
5. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล สามารถสรุปขอมูลอุบัติเหตุทางถนนตรง
ความตองการของผูบริหารและนําเสนอผูบริหารไดทันที

ระดับความคิดเห็น

()
3.0138

S.D.
0.59337

3.1586

0.54805

3.1828

0.56944

3.0207

0.55654

3.0310

0.56544
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 5.0 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับไมแนใจ
ตารางที่ 5.1 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานกระบวนการดําเนินงาน
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร
5.00 – 11.67
11.68 – 18.34
18.35 – 25.00
รวม

ระดับความคิดเห็น
ความถี่
รอยละ
7
35
16
58

12.1
69.3
27.6
100

ผลการศึ ก ษาตามตารางที่ 5.1 แสดงให เ ห็ น ว า ผู  ต อบแบบสอบถามในภาพรวม มี ช ว งคะแนน
11.68 – 18.34 คะแนน ความคิ ดเห็ น ต อระบบรายงานข อ มูล อุ บัติเหตุท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล
ดานกระบวนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 69.3
ตารางที่ 5.2 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานกระบวนการดําเนินงาน
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้
ความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินงาน
1. หนวยงานระดับกรมของทาน จัดอบรมทบทวนการใชระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ใหแกอําเภอทุกป
2. หนวยงานระดับกรมของทาน มีการจัดทําแบบรายงานอุบัติเหตุ
สําหรับใชประสานขอมูลจากเครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) เปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. หนวยงานของทานมีการประชุม ชี้แจงการกรอกขอมูลตามแบบ
รายงานอุบัติเหตุใหเครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัด) จนเกิดความเขาใจ
4. หนวยงานของทานมีการประสานบูรณาการดานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลกับเครือขายอยางตอเนื่อง
5. หนวยงานของทานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง

ระดับความคิดเห็น
S.D.
()
3.2138
0.56303
3.4724

0.56624

3.3172

0.54584

3.4828

0.65538

3.7759

0.49712

ผลการศึกษาตามตารางที่ 5.2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานกระบวนการดําเนินงาน มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ
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ตารางที่ 5.3 แสดงคาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ
ความแตกตางตอความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของบุคลากร
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

()

(S.D.)

Std. Error
Mean

t

sig

ชาย

46

3.0826

0.41703

0.06149

-1.047

0.300

หญิง

12

3.1167

0.28868

0.08333

-1.294

0.208

*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050*
จากตาราง 5.3 การทดสอบความแตกตางของกัน (Independent Sample T-Test) เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของบุคลากรศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีคาเฉลี่ยเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกัน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 5.4 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของชวงอายุตอความคิดเห็นของระบบรายงาน
ข อมู ล อุ บั ติ ทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาลชว งเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของบุคลากรศูน ยป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD
อายุ (ป)

ต่ํากวา 30 ป

31 - 40

41 - 50

สูงกวา 50 ป

ต่ํากวา 30 ป
31 - 40
41 - 50

0.003*
(M.D. = -0.5000)
0.003*
(M.D. = 0.5000)

สูงกวา 50 ป
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050*
จากตาราง 5.4 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของชวงอายุต อความคิดเห็น ของระบบรายงาน
ข อมู ล อุ บั ติ ทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาลชว งเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของบุคลากรศูน ยป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระหวางชวงอายุ 31 – 40
ป กับ 41 – 50 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในชวงอายุ 41 – 50 ป มีคาเฉลี่ยมากกวา
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ตาราง 5.5 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของตําแหนงตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูล
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD
ตําแหนง

ขาราชการ

ขาราชการ
ลูกจาง

0.001*
(M.D. = -42857)

พนักงานราชการ

0.004*
(M.D. = -0.3333)

ลูกจาง

พนักงานราชการ

0.001*
(M.D. = 0.42857)

0.004*
(M.D. = 0.3333)

*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050*
จากตาราง 5.5 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของตําแหนงตอความคิดเห็นของระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เขต 14 อุ ดรธานี ด ว ยคาสถิติจ ากการวิ เคราะห LSD พบว า ข าราชการ กับ ลู กจ าง
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา ขาราชการ กับ
พนักงานราชการ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา
ตาราง 5.6 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ
ต อ ความคิ ด เห็ น ของระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาลช ว งเทศกาลป ใ หม แ ละ
สงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห
LSD
ระยะเวลา

1 – 3 ป

1 – 3 ป

4 – 6 ป
7 – 9 ป
10 ป ขึ้นไป

0.002*
(M.D. = 0.3547)

0.001*
(M.D. = 43788)
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050*

4 – 6 ป

7 – 9 ป

10 ป ขึ้นไป

0.002*
(M.D. = 0.3547)

0.001*
(M.D. = 0.43788)
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จากตาราง 5.6 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการ
ใชงานระบบฯ ตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการ
วิเคราะห LSD พบวาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ ประสบการณระยะเวลา10 ปขึ้นไป
กับ 1 – 3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระยะเวลา10 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา
ประสบการณระยะเวลา 7 – 9 ป กับ 1 – 3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสบการณ
ระยะเวลา 7 – 9 ป มีคาเฉลี่ยมากกวา
ตาราง 5.7 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระดับการศึกษาตอความคิดเห็นของระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD
ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0.003*(M.D. = - 0.4721)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

0.003*
(M.D. = 0.4721)

ปริญญาเอก
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050*
จากตาราง 5.7 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระดับ การศึกษาตอความคิด เห็น ของระบบ
รายงานข อมู ล อุ บั ติทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาลช ว งเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของบุคลากรศูน ย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระดับการศึกษา
ปริญญาโท กับ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการศึกษาปริญญา
โท มีคาเฉลี่ยมากกวา
สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน
(e-report) ชว งเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของบุคลากรศู น ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี
ขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี ไดดังนี้
1. ที่มาของขอมูล มีดังนี้
1.1 การประสานและการบูรณาการขอมูลในระดับอําเภอ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อําเภอไม
สามารถประสานขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ และโรงพยาบาลประจําอําเภอ ในการใหไดมาซึ่งขอมูลที่
ครบถวน ตามแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4
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1.2 ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุแตละหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขายไมตรงกัน เชน ขอมูลการ
เกิดอุบัติเหตุของสถานีตํารวจภูธรแตละแหง จะตองเปนคดีมีการแจงความความหรือรับแจง ความเทานั้น
ถาลมเองจะไมมีขอมูลการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว
1.3. ระบบรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไมมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรม ปภ.บอ.
3 และ ปภ.บอ.4 (ในกรณีที่เปนขอมูลเพิ่มเติมจากที่ สถานีตํารวจภูธรในพื้นที่และอําเภอรายงาน) เพราะใน
ระบบการจัดเก็บของโรงพยาบาลจะไมมีขอมูลดังกลาว ทําใหยากในการจัดเก็บลงระบบ
2. การนําเขาขอมูล มีดังนี้
2.1 อําเภอไมคอยใหความสําคัญกับขอมูลที่กรอกเขาระบบซึ่งมักไมครบถวน หรือผิดพลาด เชน
ไมทราบขอมูลถนนที่เปนจุดเกิดเหตุ (ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท หมูบาน เทศบาล) และ เจาหนาที่ของ
อําเภอซึ่งเปนผูรายงานประจําวันบางคนไมอยูใหสอบถามหรือตามขอมูลไดอยางตอเนื่อง ทําใหรายงานเขา
ระบบลาชา ไมตรงตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการไดคาตอบแทนในชวง เทศกาลนอยหรือไมได
รับเลย จึงไมใหความสําคัญในการรายงานขอมูลเทาที่ควร
2.2 อําเภอไดรับการฝกอบรมการใชระบบฯ (e-report) ชวงเทศกาล ทุก ๆ ป แตคนที่มาเขารับ
การฝกอบรมไมไดกลับไปปฏิบัติงานชวงอยูเวร แตใหคนที่ไมไดรับการอบรมปฏิบัติแทน จึงเกิดความไมเขาใจ
ในระบบ ไมสามารถกรอกขอมูลเขาระบบได ตองสงแฟกซมาใหจังหวัดกรอกขอมูลใหทําใหเปนการเพิ่มภาระ
ตอจังหวัด ในกรณีที่อําเภอมักมีขอมูลแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 ไมครบ ซึ่งอําเภอ มีความสัมพันธ
ใกลชิดในหนวยงานเครือขายในพื้นที่มากกวาจังหวัด งายตอการประสานขอขอมูล
2.3 การใสพิกัดจุดตรวจและจุดเกิดอุบัติเหตุมีความสะดวกในระดับหนึ่ง ถาจุดตรวจและจุดเกิด
อุบัติเหตุอยูบริเวณถนนสายรอง ในแผนที่ Google map จะไมคอยมีรายละเอียดชื่อถนนหรือสถานที่ใกลเคียง
จึงทําใหเกิดความลาชาและอาจผิดพลาดในกรณีระบุพิกัดได
2.4 การยืนยันขอมูล ตองยืนยันา
ซ เสียเวลาและไมสะดวกกับการรายงานที่ตองทันตอสถานการณ
2.5 ขอมูลในระบบไมสามารถนําออกมารายงานผูบริหารไดทันที ตองนํามาสรุปอีกครั้งในแบบ
ฟอรมของแตละจังหวัดที่กําหนดไว ทําใหเกิดความลาชา ทําใหตองเรงรีบในการสรุปและจากการอยูเวรของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติติดตอกันหลายวันทําใหพักผอนไมเพียงพออาจสงผลให ผิดพลาดในการคิดคํานวณคาตาง ๆ ได
3. การแสดงผล การวิเคราะห และการรายงาน มีดังนี้
3.1 เมนูสรุปขอมูล ทั้งประจําวัน สะสม เมื่อจะเขาไปเลือกรายการเพื่อสั่งพิมพ จะตองมีการเลือก
ทีละรายการ ซึ่งมีหลายรายการมากเกินไป ซึ่งจากการอยูเวรของเจาหนาที่ผูปฏิบัติติดตอกันหลายวันทําให
พักผอนไมเพียงพออาจสงผลใหเกิดความสับสนได
3.2 แบบการสรุ ป รายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนบางรายการซาซ อ นและมี ห ลายรายการ
มากเกินไป
4. ระบบโปรแกรม มีดังนี้
4.1 ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล มักมีปญหาเขาระบบไมไดใน
วันแรกๆ
5. งบประมาณ มีดังนี้
5.1 งบประมาณในสวนของผูรับผิดชอบในการอยูเวรรายงานขอมูลชวงกลางคืนถูกจัดสรรใหนอย
เกินไป
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ขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุป ขอเสนอแนะและความคิด เห็น ทั่ว ไปเกี่ ยวกับ การแก ไข
ปญหา และพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เสนอมีดังนี้
1. ควรใหระดับกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ เนนย้ํา กําชับใหหนวยงานในความรับผิดชอบ
ในระดับจังหวัดให ความสํา คัญ ในการรายงานขอมูล อุบั ติเหตุทางถนนชวงเทศกาลดวย โดยเฉพาะอําเภอ
หรือควรโอนภารกิจใหกับหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรง เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
2. ให แตล ะหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกรอกข อมู ล ในสว นของภารกิจ ที่ เกี่ ย วข อ งกั น ตนเอง เช น
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และควร
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผล และสรุปขอมูล โดยอาจมีการ
ปรับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ไวรองรับการประมวลผลดังกลาว
3. ควรมีขอสั่งการใหหนวยงานดานคมนาคมเขามารวมทํางานในระบบรายงานขอมูล อุบัติเหตุ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล เพื่อความถูกตองของขอมูล (การรายงานขอมูลในระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด)
4. ควรมีขอสั่งการใหมีการบูรณาการระบบการจัดเก็บขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4)
5. ควรมีขอสั่งการใหมีการปรับรูปแบบการจัดเก็บขอมูลตามแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4
ของแตละหนวยงาน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กองบังคับการตํารวจภูธร) ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง
6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจในแบบฟอรม
ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 ระหวางหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ สภ.ทุกแหง เพื่อ
เพิ่มความสัมพันธระหวางหนวยงาน อีกทั้งสามารถสํารวจปญหาอุปสรรคและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาวไดอยางตรงกับปญหา
7. หนวยงานที่ทําหนาที่รายงานขอมูลควรมีการกําหนดผูติดตอประสานงาน (เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล ผูใหคําปรึกษาหรือตัดสินใจ) พรอมเบอรโทรในแตละวันชวงเทศกาลใหชัดเจน ทั้งในสวนของสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตฯ พรอมเผยแพรให
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือ ภาคีเครือขายทราบ เพื่อสะดวกในการประสานงานในสวนที่ เกี่ยวของและติ ดตาม
ขอมูล
8. การสรุปขอมูล ควรมีรายการเทาที่จําเปนหรือเหมาะสม และเพิ่มฟงกชั่นการเลือกวาจะสั่ง
พิมพ รายการไดครั้งละหลายรายการหรือเลือกทุกรายการไดดวย
9. เพิ่มฟงกช่ันการใสพิกัดใหตอบสนองการใชงานใหงายและสะดวกขึ้น เชน ใหสามารถพิมพชื่อ
สถานที่ตั้งจุดตรวจหรือจุดเกิดอุบัติเหตุ แลวคาพิกัดจะแสดงขึ้นมาใหอัตโนมัติ
10. การยืนยันขอมูล ควรมีการยืนยันใหจบในตัวระบบ
11. ปรับรูปแบบการสรุปขอมูลการเกิดอุบัติเหตุตามมาตรการใหเขาใจงาย
12. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการกําหนดรูปแบบและแบบฟอรมการสรุปราย
งาน ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําวั นที่นําเสนอผูบริห ารในสวนของจั งหวัด ใหเปน มาตรฐานเดียวกั น ทั่ว
ประเทศ
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13. กรมป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย ควรมี การนํ ารูป แบบหรือ แบบฟอร ม ที่กํา หนดเป น
มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศแลว บรรจุ เ ข าไปอยู  ในระบบรายงานข อ มูล อุ บัติ เหตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาล และสามารถสั่งพิมพสรุปขอมูลการสรุปรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน นําเสนอผูบริหารในแตละ
ระดับไดทันที ไมตองมาคํานวณ หรือคิดคาเปอรเซ็นตาง ๆ อีกทั้งสามารถประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวให
หนวยงานเครือขายไดทันตอสถานการณในชวงเชา
14. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนใหกับผูอยูเวรรายงานขอมูล
ชวงกลางคืนใหเหมาะสม คุมคากับการไมมีวันหยุดในชวงเทศกาล
15. กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ควรปรั บ ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
(e-report) ชวงเทศกาล เขาใจงายขึ้น ไมซับซอน และกระบวนการรายงานใหรายงานไดตลอดเวลา ทุกคน
สามารถรายงานไดเพื่อลดการเกิดปญหาเกี่ยวกับการติดตอประสานงานดาน ขอมูลของอําเภอในชวงเวลา
กลางคืน
16. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเพิ่มหนวยงานมูลนิธิ เขามามีสวนรวมในการจัดเก็บ
ขอมูลตามแบบ ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 เพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียดที่ถูกตองเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลนิธิ จะเปน
หนวยงานที่มีการลงพื้นที่มากที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
บทนี้ เ ป น การสรุ ป ผลการศึ กษาความสัมพัน ธร ะหวางตัว แปรทั้งสอง รวมทั้งการอภิป รายผลของ
การศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยไดทําการสืบคนและนําเสนอไวใน
บทที่ 2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาดานคุณสมบัติ ของผูตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงคมีดังนี้
สรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกรอกแบบสอบถาม สวนใหญจะเปนเพศชายมากที่สุด ซึ่งมี
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 79.31 มีอายุสูงกวา 50 ป มากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 63.79
ในตําแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.86 มีประสบการณการ
ปฏิ บั ติ งานดา นการใชระบบรายงานข อมู ล อุบัติเหตุ ทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาล ระยะเวลา 1-3 ป
มากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 60.34 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 62.07

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ทั้ง 3 ดาน พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย () เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยไดดังนี้ ดานกระบวน
การดํ า เนิ น งานสู งสุ ด มี ค า เฉลี่ ย ( =3.4517) และดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีคาเฉลี่ย ( = 3.0345)
ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย ( =2.4448) ตามลําดับ
สรุปผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุ ด รธานี ด า นเพศ อายุ ตํ า แหน ง ประสบการณ ระดับ การศึกษามีผ ลต อความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ระบบรายงานข อมู ล อุบั ติเ หตุ ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ของกรมปองกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ไดดังนี้
ปจจัยความแตกตางของเพศและเพศหญิง
จากการทดสอบความแตกตางของกัน (Independent Sample T-Test) เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
ตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีคาเฉลี่ยเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกัน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยความแตกตางดานอายุ
จากการทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของชวงอายุตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระหวาง ชวงอายุ 31 – 40 ป กับ 41 – 50 ป มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในชวงอายุ 41 – 50 ป มีคาเฉลี่ยมากกวา
ปจจัยความแตกตางดานตําแหนง
การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของตําแหนงตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน
(e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
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อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวา ขาราชการ กับ ลูกจาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา ขาราชการ กับ พนักงานราชการ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา
ปจจัยความแตกตางดานระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ
การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ
ต อ ความคิ ด เห็ น ของระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาลช ว งเทศกาลป ใ หม แ ละ
สงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห
LSD พบวาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ ประสบการณระยะเวลา10 ปขึ้นไป กับ 1 – 3
ป มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยระยะเวลา10 ป ขึ้ นไป มี ค า เฉลี่ ย มากกว า และพบว า
ประสบการณระยะเวลา 7 – 9 ป กับ 1 – 3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสบการณ
ระยะเวลา 7 – 9 ป มีคาเฉลี่ยมากกวา
ปจจัยความแตกตางดานระดับการศึกษา
การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระดับการศึกษาตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูล อุบัติ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระดับการศึกษาปริญญาโท กับ ระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการศึกษาปริญญาโท มีคาเฉลี่ยมากกวา
จากการสํารวจขอเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงาน
ข อมู ล อุ บั ติ เ หตุ ทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูน ยปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี พบวามีหลายประเด็น สรุปไดดังนี้
1. ดานบุคลากร ควรเนนใหมีการอบรม ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในองคกรและบุคลากรหนวยงาน
ภาคีเครือขาย ทั้งในเรื่องของตัวแบบฟอรมตางๆ และระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) เพื่อให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องมีความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแก การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่ มเติม
เชน มูลนิธิ เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ครอบคลุมและรวดเร็ว หรือบูรณาการใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกรอกขอมูลในสวนของภารกิจที่เกี่ยวของ
กับตนเอง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ โดยมีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผลและสรุปขอมูล และมีการปรับระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลไวรองรับการประมวลผลดังกลาว
3. ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการปรับปรุงระบบฯ เพิ่มฟงกชั่นการทํางาน กําหนดแบบฟอร ม
สรุปขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เขาใจงายและสามารถนําเสนอผูบริหารไดทันที เพื่อมีการสรุป
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ทันตอสถานการณในชวงเทศกาล

การอภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาที่ ส รุ ป ว า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรม
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคลากร รองลงมา เปนดานกระบวนการดําเนินงาน และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลดั ง กล า วมี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง ทฤษฎี ข องความรู  (Theory of Knowledge)
ชอง เปยเจีย (Jean Piaget:1950) ความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจากการที่บุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูใน
สภาวะสมดุลยเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวนี้บุคคลจะใชกระบวนการ 2 อยาง คือ กระบวนการ
ที่ เปยเจีย เรียกวา การดูดซึมหรือการกลมกลืน (assimilation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น เมื่อไดพบหรือ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหมๆ ที่ไมมีอยูในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปไวเปนความรูใหม
ของตน และการปรับความแตกตาง (acommodation) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อไดพบหรือปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมใหมๆ ที่สัมพันธกับความคิดเดิมที่มีอยูในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกตางระหวางของใหม
กับความคิดเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ และเมื่อใดที่บุคคลสามารถปรับความคิด
เดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมๆ ได และสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง
หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ของอนันตศักดิ์ สรางคํา (2554) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา
ความรูเกิดขึ้นจากการสรางขึ้นดวยผูเรียนเอง ไมใชเกิดขึ้นจากครูหรือผูสอน โดยความรูที่ดีนั้นจะตองรวมถึง
ปฏิกิริยาระหวางความรูในตนเอง ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอก หมายความวาบุคคลสามารถเก็บขอมูล
จากสิ่งแวดลอมภายนอกและเก็บเขาไปสรางเปนโครงสรางของความรูในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เอาความรูภายในที่มีอยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกได ซึ่งจะบูรณาการเปนวงจรต อไป
เรื่อยๆ คือ บุคคลจะเรียนรูเองจากประสบการณ สิ่งแวดลอมภายนอก แลวนําขอมูลเหลานี้กลับเขาไปในสมอง
ผสมผสานกับความรูภายในที่มีอยูแลวแสดงความรูออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก และทฤษฎีการบูรณาการ
(Integrative Theory ) ของ Gusztav Names (2005) ไดใชแนวคิดของการบูรณาการเพื่อเสนอทางออกของ
ระบบการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ ที่ เ ป น Top-Down มาเป น Bottom-up ดั ง ที่ ป รากฏในงานของเขาคื อ
Integrated rural development the concept and its operation เขากล า วว า การบู ร ณาการสามารถ
กระทํ าได ทั้ง การบู ร ณาการโดยนํ า สิ่ ง ที่ มี อยู จ ริ งมาบูร ณาการ (Factual integration) หรือการบูร ณาการ
ความคิด (Conception integration)

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา เชน บุคลากรผูใชระบบ กระบวนการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ และพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล เพิ่มประสิทธิภาพใหแกระบบฯ
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการผูใชงาน ใหเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
และสามารถนําขอมูล อุบั ติเหตุ ทางถนนไปนํ าเสนอผูบริห ารไดอยางมีรูป แบบ และเปนมาตรฐานเดี ย วกัน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชน ในการ
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให แ ก ร ะบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล
ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางอื่น ๆ ดวย
เชน กลุมผูเขารับการฝกอบรมใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลในพื้นที่แตละ
จังหวัด เพื่อใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคอื่นที่เกี่ยวของจากผูใชงานไดอยางกวางขวางและครอบคลุม
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มากขึ้น ซึ่งจะทําใหทราบความหลากหลายของปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความหลากหลายในการเสนอ
แนวคิ ด การแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน (e-report) ช ว งเทศกาล
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถามเพื่อทําการวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุนที่ 15 วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหา อุปสรรค
และแนวทางการแกไขในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน (e-report) ช ว งเทศกาลป ใ หม แ ละสงกรานต ของกรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ผู ต อบ
แบบสอบถาม คือ บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี

แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ นต อระบบรายงานข อ มู ล อุ บั ติ ทางถนน (e-report) ช วงเทศกาลป ใหม แ ละสงกรานต
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ปใหมและสงกรานต ที่ตองการ
แบบสอบถามฉบับนี้ ใชสําหรับหาขอมูลในการศึกษาวิจัยเทานั้ น และการตอบแบบสอบถามจะไม มี
ผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ โปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริงผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนโดยตรง
ต อ ผู ใช ร ะบบรายงานข อ มู ลอุ บัติ เ หตุ ทางถนน (e-report) ช วงเทศกาลป ใหม แ ละสงกรานต ข องกรมป อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย และจะนําใชในการพิจารณาปรับปรุงและระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม
นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 15

แบบสอบถาม

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย √ ใน ( )
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) ต่ํากวา 30 ป

( ) 31 - 40 ป

( ) 41 - 50 ป

( ) สูงกวา 50 ป

2. อายุ

3. ตําแหนง
( ) ขาราชการ

( ) ลูกจางประจํา

( ) พนักงานราชการ

( ) อื่นๆ (ระบุ).................................

4. ประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
( ) ระยะเวลา 1 - 3 ป

( ) ระยะเวลา 4 - 6 ป

( ) ระยะเวลา 7 - 9 ป

( ) ระยะเวลา 10 ปขึ้นไป

5. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี

( ) ปริญญาโท

( ) ปริญญาเอก

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี
คําชี้แจง

กรุณาตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report)

ดานบุคลากร
1. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล ทุกคนมี
ความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตนกอนเขารับ
การอบรม
2. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล ไดรับการ
อบรมจนมีความเขาใจในระบบกอน
ปฏิบัติงาน
3. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับแบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน
4. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนผานระบบ
5. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล สามารถให
คําปรึกษาที่ถูกตองเกี่ยวกับการรายงาน
ขอมูลผานระบบแกอําเภอ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ระบบ Internet มีความเร็วและเสถียร
เหมาะสมตอการใชระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล
ไดทุกครั้ง

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
อยางยิ่ง
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report)

7. เครื่องคอมพิวเตอรมีการประมวลผลและ
ระบบปฏิบัติการเหมาะสมกับการใชระบบ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล
8. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
(e-report) ชวงเทศกาล สามารถใสพิกัดจุด
เกิดอุบัติเหตุไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
9. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
(e-report) ชวงเทศกาล สามารถ สรุปขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนเขาใจงาย เหมาะสมตอการ
นําไปเผยแพร
10. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
(e-report)ชวงเทศกาล สามารถสรุปขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนตรงความตองการของ
ผูบริหารและนําเสนอผูบริหารไดทันที
ดานกระบวนการดําเนินงาน
ดานกระบวนการ
11. หนวยงานระดับกรมของทาน จัดอบรม
ทบทวนการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน (e-report)ชวงเทศกาล ใหแก
อําเภอทุกป
12. หนวยงานระดับกรมของทาน มีการ
จัดทําแบบรายงานอุบัติเหตุสําหรับใช
ประสานขอมูลจากเครือขาย(สนง.
สาธารณสุขจังหวัด, กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด) เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
อยางยิ่ง
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report)
13. หนวยงานของทานมีการประชุม ชี้แจง
การกรอกขอมูลตามแบบรายงานอุบัติเหตุให
เครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด)จนเกิดความ
เขาใจ
14. หนวยงานของทานมีการประสาน
บูรณาการดานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลกับเครือขายอยางตอเนื่อง
15. หนวยงานของทานเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลผานสื่อประชาสัมพันธชองทางตางๆ
อยางตอเนื่อง

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
อยางยิ่ง
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ที่ตองการ
1. ปญหาและอุปสรรคดานระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ที่ทานพบมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาและพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)
ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเกิดประสิทธิภาพหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูล

ประวัติผูเขียน
ชื่อ สกุล นายจิรายุทธ ชมพจนานันท

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
พ.ศ. 2541

วุฒิ

ชื่อสถาบัน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขา วิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขา การจัดการงานกอสราง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2552

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
สาขา การจัดการภาครัฐ
และเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

พ.ศ. 2552

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
พ.ศ. 2554

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2556

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2559

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2561-ปจจุบัน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 14 อุดรธานี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

