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คํานํา 
 

  การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  
ฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นบ.ปภ.) รุนท่ี 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย โดยเปนการศึกษาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุ 
ทางถนน (e-report) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 
อุดรธานี และใชเปนแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป 

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต และผูสนใจศึกษาตอไป 
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 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี” ฉบับนี้ 
สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความชวยเหลืออยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล อาจารยท่ี
ปรึกษางานวิจัย ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง และคุณวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ท่ีได
เสียสละเวลาใหคําปรึกษาและใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการศึกษาตลอดจนเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยดวยดี
เสมอมา ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ นายพีระพล  ยังขาว ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 14 อุดรธานี และบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ท่ีใหความกรุณาเสียสละ
เวลาในการใหขอมูล ขอคิดเห็นตางๆ   
     สุดทายขอขอบพระคุณและคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาท่ี
ฝกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีอํานวยความสะดวก
ตลอดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 15 สงผลใหงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี” ในครั้งนี้ 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และใชเปนแนวทางการ 
แกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เนื่องจาก เทศกาลปใหมและสงกรานตของประเทศไทย เปนชวงเวลาท่ีประชาชนสวนใหญเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาและทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆ เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนชวงท่ีมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน 
ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบริษัทและหางราน รวมท้ังการจัด 
งานรื่นเริงของภาคสวนตางๆ ดังนั้น เทศกาลปใหมและสงกรานตจึงเปนเหมือนเทศกาลแหงความสุข  
ความสนุกสนานของคนไทยท้ังประเทศ ทําใหมีการใชรถใชถนนกันเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยพบวามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกวาหลาย ๆ ประเทศทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมาก การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนแนวทางการแกไข 
ปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ใหสามารถนําไปใชประโยชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ตอไป 

ผลการศึกษาท่ีสรุปวาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  
พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรม 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคลากร รองลงมา เปนดานกระบวนการดําเนินงาน และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการแกไขปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ ไดดังนี้ 

1. ดานบุคลากร ควรเนนใหมีการอบรม ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในองคกรและบุคลากร
หนวยงานภาคีเครือขาย ท้ังในเรื่องของตัวแบบฟอรมตางๆ และระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  
(e-report) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องมีความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. ดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแก การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมเติม เชน มูลนิธิ เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ทําใหไดขอมูล 
ท่ีถูกตอง ครอบคลุมและรวดเร็ว หรือบูรณาการใหแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของกรอกขอมูลในสวนของภารกิจท่ี
เก่ียวของกับตนเอง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ โดยมี 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผลและสรุปขอมูล และมีการปรับระบบ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลไวรองรับการประมวลผลดังกลาว  

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการปรับปรุงระบบฯ เพ่ิมฟงกชั่นการทํางาน กําหนดแบบฟอรม 
สรุปขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เขาใจงายและสามารถนําเสนอผูบริหารไดทันที เพ่ือมีการสรุป 
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีทันตอสถานการณในชวงเทศกาล  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

เทศกาลปใหมและสงกรานตของประเทศไทย เปนชวงเวลาท่ีประชาชนสวนใหญเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาและทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆ เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนชวงท่ีมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน 
ประกอบกับการนิยมจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบริษัทและหางราน รวมท้ังการจัด 
งานรื่นเริงของภาคสวนตางๆ ดังนั้น เทศกาลปใหมและสงกรานตจึงเปนเหมือนเทศกาลแหงความสุข  
ความสนุกสนานของคนไทยท้ังประเทศ ทําใหมีการใชรถใชถนนกันเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยพบวามีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงกวาหลาย ๆ ประเทศทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมาก รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธาน และคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มีรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยเปนประธาน (ไดตระหนักถึงความสูญเสียจากปญหาดังกลาว) จึงมีความพยายามท่ีจะ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนลงใหใกลเคียงกับนานาอารยประเทศ ความพยายามหนึ่ง คือ การจัดใหมีการรณรงคใน
เรื่องความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ซ่ึงมีวันหยุดตอเนื่องหลายวัน ประชาชน
เดินทางจํานวนมากประกอบกับพฤติกรรมเสี่ยงในชวงเวลาดังกลาว ทําใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 
ปใหมและสงกรานตมีมากกวาในชวงเวลาปกติประมาณ 2 เทา) การกําหนดใหมีการจัดเก็บสถิติ ขอมูลท่ีเก่ียว 
ของกับอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในการรณรงค เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสนับสนุน
การบริหารงานและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน  

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จึงไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ึนเพ่ือจัดเก็บสถิติขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุทางถนน เรียกวา ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยพัฒนาเปนระบบ Web Base Application เพ่ือใชจัดเก็บและรายงานอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนท้ังในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต จากพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวท้ังประเทศในแบบ Online ซ่ึงการใชงานระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน จะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ  
มีเจาหนาท่ีจากท่ีวาการอําเภอเปนผูบันทึกขอมูลในระบบ จังหวัดโดยเจาหนาท่ีจากสํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผูตรวจ
สอบขอมูลตามลําดับ ในสวนของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจตาง ๆ เปนผูบันทึก 
ขอมูลในระบบ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูตรวจสอบขอมูล จากนั้นกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน นําขอมูลจาก
ระบบฯ รายงานใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เพ่ือกําหนดแนวทางมาตรการ และขอสั่งการ 
ใหหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีไปดําเนินการ นอกจากนั้น ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนยังไดรับ 
การออกแบบใหสามารถสนับสนุนการรายงานไดท้ังระดับอําเภอ และจังหวัดท่ัวประเทศ 

 

 

 



 
 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาคนควาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  
(e-report) วาบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีความเห็นอยางไรตอระบบ  
(e-report) เพ่ือนําไปพัฒนาการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน ประกอบดวยดานใดบาง และมีแนว
ทางการแกปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนแตละดานอยางไร ตลอดจนมี
แนวทางในการพัฒนาท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหถูกตอง รวดเร็ว  
มีรูปแบบการนําเสนอท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ อีกท้ังขอมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีสรุป
นําเสนอผูบริหารระดับจังหวัดมีความถูกตอง และสามารถนําขอมูลท่ีมีความถูกตองไปตอยอดในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงคของการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้ 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 

ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  

ดานเพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา  
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป  

ขอบเขตของการศึกษา  
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย แบบสอบถามท่ี

สรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ คือ  

ประชากร ท่ีใชศึกษา  คือ  บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  
เปนกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังหมด 58 คน  

ตัวแปร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ประกอบดวย 
         ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานกระบวนการ
ดําเนินงาน 

         ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 
อุดรธานี ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา 

สถานท่ีศึกษา  ท่ีผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  

ระยะเวลาในการศึกษา   เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562  

 

 

 

2 



 
 

ประโยชนที่ไดรับในการศึกษา  
ผลจากการศึกษามีประโยชนตอภาคสวนท่ีเก่ียวของดังนี้ คือ 
1. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ไดคนพบปญหาและอุปสรรคในการใชระบบ

รายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือนําเสนอผูบริหารใหรับทราบ และใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง และพัฒนาตอไป 

2. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี สามารถนําผลการศึกษาวิจัย ไปใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานท่ีถูกตองชัดเจน ใหแกผูใชงานระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นิยามศัพทเฉพาะ  
คํานิยามศัพทเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  
ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) หมายถึง ระบบท่ีใชจัดเก็บและรายงานขอมูล 

อุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนท้ังในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตจากพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวท้ังประเทศ  
ระบบ Web Base Application หมายถึง โปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชงานในลักษณะ 

(world wide web) หรือ โปรแกรมท่ีเขาใชงานผานเว็บไซตในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจจะติดตั้ง 
ใชงานภายในองคกรในรูปแบบเครือขายอินทราเน็ต  

Online หมายถึง การแสดงถึงสถานะการเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต  
Internet Explorer หมายถึง เว็บเบราวเซอรของไมโครซอฟทและเปนซอฟตแวรท่ีมีใหพรอมกับ 

ระบบปฏิบัติการวินโดวส  
Mozilla Firefox หมายถึง เว็บเบราวเซอรท่ีสามารถใชไดในหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาโดย มูลนิธิ

มอซิลลา และอาสาสมัครอีกหลายรอยคน  
บุคลากร หมายถึง ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ผูใช

ระบบ หมายถึง บุคคลท่ีมีปฏิกิริยาโตตอบกับระบบ เพ่ือทําใหเกิดการดําเนินการหรือเพ่ือใชการทํางานใหเปน 
ประโยชน  

ผู ดูแลระบบ หรือ แอดมิน ( อังกฤษ: System administrator, systems administrator หรือ 
sysadmin) เปน บุคคลท่ีถูกวาจางเพ่ือท่ีจะดูและจัดการระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอร หนาท่ีของผูดูแล
ระบบมีความหลากหลายข้ึนอยูกับหนวยงานหรือโครงการ โดยท่ัวไปผูดูแลมักจะทําหนาท่ีติดตั้ง ตอบคําถาม  
ดูแลเซิรฟเวอร หรือระบบคอมพิวเตอรอ่ืน รวมถึงการวางแผนงาน การดูแล ควบคุมโครงการท่ีเก่ียวของกับ
ระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ผูดูแลอาจมีหนาท่ีของโปรแกรมเมอรรวมไปดวย ในดานการเขียนโปรแกรม  
รวมไปถึงการเตรียมตัวและสอนการใชงานตอผูใชท่ัวไป  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบเครือข ายระบบรายงานข อมูล อุบัติ เหตุทางถนน  
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเตรียมความพรอมไวใชงานในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  

กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน เก่ียวกับการใชระบบและจัดทํา  
รายงานขอมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทนี้เปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรของการศึกษา ซ่ึงผู วิจัย 
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 ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม (Constructionism)  
5. ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory)  
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

รายละเอียดในแตละสวนท่ีกลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังนี้  

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554  
ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ เรียกโดย 

ยอวา “ คณะกรรมการ นปถ.” ประกอบดวย  
(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เปนประธาน กรรมการ  
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง  
(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสาม  
(5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสี่  
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหา  
(7) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ  

(8) ผู ทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน ซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้งจากผู มีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนน เปนกรรมการ  

(9) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

ขอ 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 (8 ) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันท่ีได
รับแตงตั้งและอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ในกรณีท่ีกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ  
พนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงได แตงตั้งไวแลว  

 

 



 
 

เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมให
กรรมการผูทรงวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการผู
ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี  

ขอ 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 7 (8) พนจาก 
ตําแหนงเม่ือ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) เปนบุคคลลมละลาย  
(4) เปนคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ  
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ขอ 10 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ 

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการในลําดับรองลงมาตามขอ 7 เปนประธานในท่ีประชุม  
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดังกลาวไมอยู ในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให 
ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  

การวินิจฉัยของท่ีประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน 
การ ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

ขอ 11 ให คณะกรรมการ นปถ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้ 
(1) กําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือยกระดับความปลอดภัย 

ทางถนนของประเทศไทยใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนกอนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
อนุมัติ  

(3) พิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรและแผนเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(4) ออกประกาศ หรือคําสั่ง หรือกําหนดแนวทางเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(5) เสนอความเห็นและใหข อเสนอแนะแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ในการ

ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
(6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย  
ขอ 12 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในงาน 

เลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ นปถ. และประสานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

ขอ 13 ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “ศปถ.” โดยมี  
รัฐมนตรีว ากากระทรวงมหาดไทย เปนผู อํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน และใหมี
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ศปถ.” ประกอบดวย  
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(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ  
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  
(3) ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง  
(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสาม  
(5) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสี่  
(6) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหา  
(7) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม 
คุมประพฤติ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เลขาธิการสถาบันการ
แพทยฉุกเฉินแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย และแผนการขนสงและจราจร  
ผูบัญชาการสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร กรรมการผูจัดการบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองค 
การบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ผูอํานวยการสํานักงาน
เครือขายลดอุบัติเหตุ เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ เปนกรรมการ  

(8) ผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินหาคน ซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้งจากผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยทางถนน เปนกรรมการ  

(9) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอธิบดีมอบหมาย จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการและผู ช วย
เลขานุการ  

ขอ 14 ใหคณะกรรมการ ศปถ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้ 
(1) จัดทําขอเสนอ นโยบาย แผนแมบทความปลอดภัยทางถนนยุทธศาสตรและแผน เก่ียวกับ

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ นปถ.  
(2) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ หนวย

งานของรัฐและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
(3) อํานวยการ กํากับ ติดตาม เรงรัด ประเมินผล และประสานการดําเนินงานหนวยงาน 

ของรัฐ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน  
 (4) จัดทําฐานขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และการวิเคราะห ประเมินสถานการณ  
(5) ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนางานดานความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาบุคลากร 

ดานความปลอดภัยทางถนน  
(6) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนตอสาธารณะ  
(7) เสนอแนะแนวทางการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดนตอคณะกรรมการ นปถ.  
(8) รายงานผลการดําเนินงานประจําป ตอคณะกรรมการ นปถ. และคณะรฐัมนตรี  

6 



 
 

(9) เสนอความเห็นต อคณะกรรมการ นปถ. เพ่ือพิจารณาออกประกาศ หรือคําสั่ ง  
หรือกําหนดแนวทางเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  

(10) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาใหขอเท็จจริง ใหความเห็นและขอเอกสารหรือขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามระเบียบนี้  

(11) ตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
(12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ 

คณะกรรมการ ศปถ.  
(13) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ นปถ. มอบหมาย  
ขอ 15 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีเปน สํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการ ศปถ. รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ ศปถ.  
และประสานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจน
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

ขอ 16 ใหมีศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา “ศปถ. จังหวัด” 
โดยมีผู ว าราชการจังหวัด เปนผู อํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และ ใหมี
คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด ประกอบดวย  

(1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ  
(2) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  
(3) ปลัดจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง  
(4) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสาม  
(5) กรรมการอ่ืนซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก 

(ก) ผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ีประจําอยูในเขตจังหวัด 
จํานวนตามท่ีเห็นสมควร  

(ข) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด จํานวนไมเกินสิบคน  
(ค) ผูแทนภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชนจํานวนไมเกินหาคน  
(ง) ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ ดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 

ไมเกินหาคน  
 (6) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและ เลขานุการ

และเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จํานวนหนึ่งคน และเจาหนาท่ีสวนราชการท่ี
ประจาํอยูในจังหวัดจํานวนหนึ่งคนท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ  

ขอ 17 ใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี ้ 
(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) รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ศปถ. เพ่ือพิจารณา 

กําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด  
(9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี  
(10) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการ ศปถ. มอบหมาย  
ขอ 18 ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทําหนาท่ีเปนสํานักงาน 

เลขานุการคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ ศปถ. 
จังหวัด และประสานกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ คณะกรรมการ 
ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

ขอ 19 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดใหมีศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ศปถ. กทม.” โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน ผูอํานวยการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร และใหมีคณะกรรมการ ศปถ. กทม. ประกอบดวย 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเขารวมเปน กรรมการ และมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับระเบียบนี ้

สรุปแนวคิดของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
พ.ศ.2554 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ เรียกโดยยอวา  
“ คณะกรรมการ นปถ.” ท่ีมีอํานาจในการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา 
“ศปถ.” โดยมี รัฐมนตรีวากากระทรวงมหาดไทย เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
และใหมีคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ศปถ.” โดย
มอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีเปน สํานักงานเลขานุการ 
คณะกรรมการ ศปถ.รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการ ศปถ. และใหจัดตั้งศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยยอวา “ศปถ. จังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผู
อํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

2. แนวทางการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2558) ไดสรุปแนวทางการรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ทางถนน 

ชวงเทศกาล มีดังนี้  
2.1 คําอธิบายแบบบันทึกขอมูลท่ีใหรายงานทางระบบรายงานท่ีกําหนดเปนขอมูลรายวัน ไดแก  

2.1.1 ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (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) เปนขอมูลอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผูเสียชีวิต 
และ/หรือบาดเจ็บกรณีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลา 00.01 - 24.00 น. 

2.1.4 ขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (แบบบันทึก ปภ.บอ.4) เปนขอมูลผูเสียชีวิต และ/หรือ 
ผูบาดเจ็บท่ีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในขอ (1.3)  
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2.2 แนวทางการจัดเก็บขอมูล  
2.2.1 ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ (ปภ.บอ.1) : ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักใน 

การรวบรวมขอมูล โดยใหรวบรวมขอมูลของจุดตรวจของตํารวจทางหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอดวย  
2.2.2 ขอมูลการเรียกตรวจและการดําเนินคดีตามมาตรการหลัก 10 มาตรการ (ปภ.บอ.2)  

: ใหสถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักในการรวบรวมขอมูล รวมท้ังขอมูลจากจุดตรวจของตํารวจทางหลวงใน
พ้ืนท่ีอําเภอดวย  

2.2.3 ขอมูลอุบัติเหตุและขอมูลผูประสบอุบัติเหตุ (ปภ.บอ.3-4) : ใหท่ีทําการปกครองอําเภอ 
สถานีตํารวจ โรงพยาบาล รวมกันจัดเก็บและบูรณาการขอมูล  

2.2.4 กรณีอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผูเสียชีวิต หรือมีผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเขารับบริการจาก 
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีอําเภอท่ีเปนสถานท่ีเกิดเหตุ ใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจทองท่ี 
กรอกแบบรายงาน ปภ.บอ.3-4 สงใหศูนยปฏิบัติการรวมฯ อําเภอทองท่ีท่ีเกิดเหตุ 

2.2.5 กรณีอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผูบาดเจ็บ (admit) ท่ีเขารับบริการในโรงพยาบาลในเขต 
พ้ืนท่ีอําเภอท่ีเปนสถานท่ีเกิดเหตุแลว แตถูกสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืนในพ้ืนท่ีอําเภอเดียวกันหรือสงตัว 
ตอไปยังโรงพยาบาลตางทองท่ีอําเภอ ใหโรงพยาบาลท่ีผูบาดเจ็บเขารับบริการแหงแรกประสานขอมูลวา 
ผูบาดเจ็บไดเสียชีวิต หรือไดรับบริการรักษาเปนผูปวยใน (admit) หรือไม แลวใหรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ 
ทองท่ี กรอกขอมูล ปภ.บอ.3-4 สงใหกับศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอทองท่ีท่ีเกิดเหตุ  

2.2.6 กรณีอุบัติเหตุทางถนนเกิดในพ้ืนท่ีอําเภอหนึ่งแตผูบาดเจ็บเขารับการรักษาเปน ผูปวย
ใน (admit) ในโรงพยาบาลท่ีอยูอีกอําเภอหนึ่ง โดยเดินทางมาเองหรือมีผูนําสงใหโรงพยาบาลท่ีรับ ผูปวยสง 
ขอมูล ปภ.บอ.3-4 ใหกับศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบขอมูลและแจงไปยังอําเภอ ทองท่ีท่ีเกิด
เหตุใหดําเนินการบันทึกขอมูล และหากเปนกรณีท่ีเกิดเหตุนอกพ้ืนท่ีจังหวัดใหศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
แจงจังหวัดท่ีเปนทองท่ีเกิดเหตุพรอม ปภ.บอ. 3-4 เพ่ือดําเนินการบันทึกตอไป  

2.3 สรุปเวลารายงาน  
แบบบันทึก ปภ.บอ.1 (ขอมูลผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ)  
• 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 รายงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุและไมเกินเวลา 
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 ไมใชทอท่ีวาง 
เปลาท่ีผูใหญจะเทขอมูลและความรูตางๆ เขาไป เด็กคือผูสรางความฉลาดและการเรียนรูของเขาเอง จะเห็นวาเด็ก
เปนผูมีความสามารถ มีพรสวรรคท่ีจะเรียนรูไดตลอดเวลา เด็กเริ่มเรียนรูจาก ประสบการณในโลกนี้ตั้งแตแรก
คลอดและมีสิ่งเหลานี้ตั้งแตกอนเขาเรียนในโรงเรียนดวยซา ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา เปยเจตเลิรนนิ่ง  

(Piaget Learning) คือ การเรียนรูโดยไมตองไดรับการสอน เชน เด็กพูดไดโดยไมตองจับ มานั่ง
สอน หรือเด็กสามารถเรียนรูรูปทรงเลขาคณิตตางๆจากสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ เปยเจีย ยังอธิบายวาพัฒนาการ
เก่ียวกับความคิด ความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจาก การท่ีบุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลยเม่ือ
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวนี้บุคคล จะใชกระบวนการ 2 อยาง คือกระบวนการท่ีเปยเจีย  
เรียกวา การดูดซึมหรือการกลมกลืน (assimilation) และการปรับความแตกตาง (acommodation)  

1.การดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอม
ใหมๆท่ีไมมีอยูในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปไวเปนความรูใหมของตน  

2.การปรับความแตกตาง (acommodation) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพบหรือ ปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมใหมๆท่ีสัมพันธกับความคิดเดิมท่ีมีอยูในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกตางระหวางของใหม
กับความคิดเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ และเม่ือใดท่ีบุคคล สามารถปรับความคิด
เดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมๆได บุคคลจะอยูในสภาวะสมดุล แตเนื่องจาก บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมอยูตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการท้ัง 2 อยาง จึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  

สรุปแนวคิดทฤษฎีของความรู   (Theory of Knowledge) เปนกระบวนการใชความคิด  
และความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจาก การท่ีบุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลยเม่ือมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม 

4. ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคช่ันนิสซ่ึม (Constructionism) 
ตามความเห็นของ อลัน ชอว (AlanShaw) กลาววา เคยคิดวา ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม เปนทฤษฎีเก่ียวกับ
การศึกษาเรียนรู แตความจริงมีมากกวาการเรียนรู เพราะสามารถนําไปใชในสภาวะ การเรียนรูในสังคมไดดวย 
ชอว ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบ และ ทฤษฎกีารเรียนรูและพัฒนา เขาเชื่อวาใน ระบบการศึกษามีความสําคัญต
อเนื่องไปถึงระบบโครงสรางของสังคม เด็กท่ีไดรับการสอนดวยวิธี ใหอยางเดียว หรือ แบบเดียว จะเสียโอกาส
ในการพัฒนาดานอ่ืน เชนเดียวกับสังคม ถาหากมีรูปแบบ แบบเดียวก็จะเสียโอกาสท่ีจะมีโครงสราง หรือ
พัฒนาไปในดานอ่ืน ๆ เชนกัน  

อนันตศักดิ์ สรางคํา (2554) กลาวถึงทฤษฎีนี้วา จากทฤษฎี Constructionism ใหความสําคัญกับ
โอกาสและวัสดุท่ีจะใชในการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถนําไปสรางความรูใหเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียนเองได 
ไมใชมุงการสอนท่ีเปนการปอนความรูใหกับผูเรียน แตผูเรียนจะตองเรียนรูจากการลงมือทําผูสอนควรเปด 
โอกาสใหผูเรียนไดดําเนินกิจกรรม การเรียนดวยตนเองมีทางเลือกท่ีมากข้ึนโดยการลงมือปฏิบัติหรือสรางงานท่ี
ตนเองสนใจ และสรางองคความรูข้ึนมาเองโดยการผสมผสานระหวางความรูเดิมกับความรูใหม จากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ของบุคคล เม่ือไดรับประสบการณและสภาพแวดลอมใหม ๆ ซ่ึงจะสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเองได แบงเปน 4 ข้ันตอน หลัก ๆ คือ  
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1. Explore คือ การสํารวจตรวจคน ในข้ันตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจคนหรือพยายามทําความ 
เขาใจกับสิ่งใหม (assimilation) ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ท่ีไมมีอยูในสมอง
ของตน ก็จะพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปเปนความรูใหม พฤติกรรมเหลานี้หลายทานอาจจะเคยสัมผัสดวย
ตนเองหรือเคยสังเกตเห็นจากการเขารวมกิจกรรมการตอเลโก& โลโก จะเห็นวาในวันแรกท่ีไดพบกับอุปกรณท่ี
เปนตัวตอ หลาย ๆ คนท่ีไมมีประสบการณเลยอาจจะเริ่มจากสํารวจชิ้นสวน ตาง ๆ วามีอะไรบางและแตละ
ตัวใชทํางานอะไรหรือนั่งมองคนอ่ืน ๆ ตอไปกอน อาจจะสอบถามจากเพ่ือนท่ีนั่งใกลๆ หรือบางคนอาจจะดู
จากคูมือท่ีมีอยูเพ่ือพยายามทําความเขาใจกับสิ่งใหมนั้น 

2. Experiment คือ การทดลอง ในข้ันตอนนี้จะเปนการทดลองทําภายหลังจากท่ีมีการสํารวจ  
ไปแลว เปนการปรับความแตกตาง (acommodation) เม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ  
ท่ีสัมพันธกับความคิดเดิมท่ีมีอยู ในสมอง นั่นหมายความวาเริ่มจะปรับความแตกตางระหวางของใหม  
กับของเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ เชน ในการตอเลโก& โลโก หลังจาก ท่ีสํารวจ 
ชิ้นสวนตาง ๆ และเก็บเปนความรูไวในสมองแลว ตอไปอาจจะเปนการทดลองสรางโดยอาจจะ สรางตามตัว 
อยางในคูมือ หรืออาจจะทดลองตอเปนชิ้นงานท่ีตนเองอยากจะทํา หรืออาจจะทดลองตอตามเพ่ือน ๆ ก็ได  
แตบางคนก็พยายามท่ีจะปรับตนเองโดยการสอบถามเพ่ือนท่ีสามารถทําได (ซ่ึงจุดนี้เอง เปนจุดเริ่มตนของการ
ทําใหทราบวาคนเปนแหลงความรูท่ีสําคัญอยางหนึ่งและการแสวงหาความรูจาก สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว)  
ในข้ันตอนนี้อาจจะมีลองผิดลองถูกบางเพ่ือจะเก็บเก่ียวเปนประสบการณและ สรางเปนองคความรูเก็บไวใน
สมองของตนเอง อยางไรก็ตามในข้ันตอนนี้จะเกิดท้ังการดูดซึม (assimilation) และการปรับความแตกตาง 
(acommodation) ผสมผสานกันไป  

3. Learning by doing คือ การเรียนรู จากการกระทํา ข้ันนี้ เป นการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม  
อยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีมีความหมายตอตนเอง แลวสรางเปนองคความรูของ
ตนเองข้ึนมา ซ่ึงจะคาบเก่ียวกับข้ันตอนท่ีผานมา ข้ันนี้จะเกิดท้ังการดูดซึม (assimilation) และการปรับความ
แตกตาง (acommodation) ผสมผสานกันไป เชนเดียวกัน  

4. Doing by learning คือ การทําเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรู ข้ันตอนนี้จะตองผานข้ันตอน  
ท้ัง 3 จนประจักษแกใจตนเองวาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวด 
ลอมท่ีมีความหมายนั้น สามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดและเม่ือเขาใจแลวก็จะเกิดพฤติกรรม ในการเรียนรูท่ีดี  
รูจักคิดแกปญหา รูจักการแสวงหาความรู การปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ฯลฯ นั่นก็คือเกิดภาวะท่ี
เรียกวา "Powerfull learning" ซ่ึงก็คือเกิดการเรียนรูท่ีจะดูดซึม (assimilation) และการปรับความแตกตาง 
(acommodation) อยูตลอดเวลาอันจะนําไปสูคํากลาวท่ีวา "คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน" นั่นเอง  

อยางไรก็ตามข้ันตอนท่ีกลาวมาท้ัง 4 ข้ันจะเห็นไดวามีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน จนบางทีไม
สามารถแยกออกวาพฤติกรรมท่ีเห็นนั้นอยูในข้ันตอนไหนเพราะมีการผสมผสานกันอยูตลอดเวลา และในการ
เริ่มตนของแตละบุคคลนั้นอาจมีความแตกตางกันออกไป บางคนอาจจะเริ่มท่ี Experiment หรืออาจจะเริ่มท่ี 
Learning by doing เลยก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรูเดิมท่ีมีอยูในสมองของแตละบุคคล นั้นไมเทากัน  

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปใหเปนหลักการตางๆท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไดดังนี้  
1. หลักการท่ีผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง หลักการเรียนรูตามทฤษฎี Constructionism 

คือ การสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใหผู เรียนลงมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู ดวยตนเองหรือได
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีความหมาย ซ่ึงจะรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตัวของผูเรียนเอง 
ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอก การเรียนรู จะไดผลดีถาหากวาผู เรียนเขาใจใน ตนเอง มองเห็น
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ความสําคัญในสิ่งท่ีเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความรูเกา (รูวาตนเองไดเรียนรู
อะไรบาง) และสรางเปนองคความรูใหมข้ึนมา  

2. หลักการท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยครูควรพยายามจัดบรรยากาศการเรียน  
การสอนท่ีเปดโอกาสใหผู เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเองโดยมีทางเลือกในการเรียนรู   
ท่ีหลากหลาย (Many Choice) และเรียนรูอยางมีความสุขสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความ
รูเกาได สวนครูเปนผูชวยเหลือและคอยอํานวยความสะดวก 

3. หลักการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอม หลักการนี้เนนใหเห็นความสําคัญของการ เรียน
รูรวมกัน (Social value) ทําใหผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรูอีกแหลงหนึ่งท่ีสําคัญ การสอนตาม ทฤษฎี
Constructionism เปนการจัดประสบการณเพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถาผูเรียนเห็นวาคนเปนแหลงความรู
สําคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรูกันได เม่ือเขาจบออกไปก็จะปรับตัวไดงายและ ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง 
มีประสิทธิภาพ  

4. หลักการท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือการรูจักแสวงหาคําตอบจากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง
เปนผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีฝงแนนเม่ือผูเรียน "เรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร (Learn how to Learn)"  

จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปแนวคิดใหสอดคลองกับ Constructionism วาเปนการเรียนท่ีผูเรียน 
เปนผูสรางความรู ไมใชเปนผูรับอยางเดียว ความรูเกิดข้ึนจากการสรางข้ึนดวยผูเรียนเอง ไมใชเกิดข้ึนจากครู
หรือผูสอน โดยความรูท่ีดีนั้นจะตองรวมถึงปฏิกิริยาระหวางความรูในตนเอง ประสบการณและสิ่งแวดลอม
ภายนอก หมายความวาบุคคลสามารถเก็บขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก และเก็บเขาไปสรางเปนโครงสราง
ของความรูในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูภายในท่ีมี อยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอม
ภายนอกได ซ่ึงจะเปนวงจรตอไปเรื่อยๆ คือ บุคคลจะเรียนรูเอง จากประสบการณ สิ่งแวดลอมภายนอก แลวนําข
อมูลเหลานี้กลับเขาไปในสมองผสมผสานกับความรู ภายในท่ีมีอยู แลวแสดงความรูออกมาสูสิ่งแวดลอม
ภายนอก  

5. ทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory )  
การบูรณาการ หมายถึง การทําใหหนวยยอย ๆ ท้ังหลายท่ีสัมพันธอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เขามารวม

ทําหนาท่ีประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียว ท่ีมีความครบถวนสมบูรณในตัว การบูรณาการนั้น เราจะเอา
หนวยยอยหนวยหนึ่งมารวมเขาในองครวมท่ีมีหนวยยอยอ่ืนอยูแลวก็ได หรือจะเอาหนวยยอยท้ังหลายท่ีตาง
แยกๆกันอยูมารวมเขาดวยกันเปนองครวมก็ได ซ่ึงเรียกวาบูรณาการ ท้ังสิ้น แตขอสําคัญจะตองมีตัวยืนท่ี 
เปนหลักอยู 3 อยางในเรื่องบูรณาการ คือ  

1. มีหนวยยอยองคประกอบ ชิ้นสวน อวัยวะ หรือข้ัน ระดับ แง ดานท่ีจะเอามาประมวล เขาดวยกัน 
อันนี้เปนสิ่งท่ีจะเอามาประมวลเขาดวยกันคือสิ่งยอยสวนยอย  

2. หนวยยอยเปนตนนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน อันนี้อาจจะเลยไปถึง 
ลักษณะท่ีวายืดหยุนปรับตัวไดมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาดวย  

3. เม่ือรวมเขาดวยกันแลวก็จะเกิดความครบถวนเต็มบริบูรณ โดยมีความประสาน กลมกลืน  
เกิดภาวะไดท่ี พอดี หรือสมดุล พอไดท่ีหรือพอดีสมดุลแลวองครวมนั้นก็มีชีวิตชีวา ดํารงอยูและดําเนินไปดวยดี
อันเปนภาวะของบูรณาการ  

ถาครบ 3 อยางนี้ก็เปนบูรณาการ สามอยางนี้เปนตัวยืนท่ีจําเปนตามสภาวะ สวนในทางปฏิบัติจะมี
หลักและกระบวนวิธีอยางไร ก็พิจารณาวากันอีกสวนหนึ่ง แตสิ่งท่ีจะตองเนนก็คือวาความพอดีหรือไดท่ีหรือ
สมดุล ซ่ึงเปนภาวะท่ีตองการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาใหเห็นเปนขอสําคัญ ได 2 อยาง 
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คือ เม่ือเปนองครวมแลว องครวมนั้นมีชีวิตชีวาหรือดําเนินไปดวยดี องครวมนั้นเกิดมีภาวะและ คุณสมบัติของ
มันเองท่ีตางหากจากภาวะและคุณสมบัติขององคประกอบท้ังหลาย  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศักดิ์ (2546) ไดใหความหมายวาการบูรณาการ ก็คือการผนวกการประสาน 
การเติมเต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน รวมกัน เปนตน ทฤษฎีการบูรณาการในทางการเมือง มุงท่ีจะทําใหองค 
การระหวางประเทศเปนเสมือนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิก เปรียบเสมือนสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้อาจจะเทียบไดกับ แนวความคิด เกไมนชาฟ ของสังคม
วิทยา หมายถึง ลักษณะสังคมท่ีเนนความสําคัญของการท่ีสมาชิกในสังคม มีความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง 
เนนความเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมของชุมชน  

แนวคิดของการบูรณาการไมพนความสัมพันธกับระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ 
ซ่ึงเปนฐานคิดท่ีสําคัญ ในมิติของสวัสดิการสังคมนั้นมีนักวิชาการหลายทานท่ีพยายามศึกษาและ จัดหมวดหมู 
ซ่ึงเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1965 ท่ี Wedderburn ไดจัดกลุมท่ีเรียกวา Integrationism ซ่ึงบางคน เชน Titmuss  
ไดใหความหมายท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือ Institutional Model ซ่ึงในความหมายก็คือ เปนการมองการจัด
สวัสดิการในเชิงสถาบัน ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงความจําเปนตองรวมกลุมสวัสดิการเปนสถาบัน เพ่ือความตอเนื่องและ
ม่ันคง แตการบูรณาการระยะหลังท่ีแนวโนมเปลี่ยนไปตามการเมือง วิธีคิด ก็ปรับตามมาเปนชวง ๆ  
เชน Classical Liberalism มาสู Neo-Liberalism มาสู The new right หรือตามแตกลุมนักวิชาการกลุมใด
จะใหคําจํากัดความและรูปแบบของการจัดกลุม  

ปจจุบันแนวคิดบูรณาการเกิดมาพรอมๆ กับความพยายามท่ีจะหาคําตอบแบบ Intuition หรือการ
หยั่งรู  เพราะวาความเชื่อตลอดทศวรรษท่ีผานมาในหลักของ Exact science มีขอจํากัดทําใหแนวคิดของ
ระบบการเรียนรู ปรับเปนแบบ Multidisciplinary มองเหตุและปจจัยแบบองครวม (Holistic) และคิดเชิง
ระบบ (System thinking) มากข้ึน แนวคิดนี้ขยายตัวอยางรวดเร็วในกลุมธุรกิจ ซ่ึงมีเปาหมายของการบูรณา
การเพ่ือคูแขงและผลตอบแทนทางธุรกิจ ตอมาขยายมาสูระบบรัฐมากข้ึน ซ่ึงการบูรณาการดูจะเหมาะสมกับ 
ชวงเวลาของวิธีคิดของการผลักดันในการพ่ึงตนเองดานสวัสดิการสังคม ขององคกรชุมชน ท่ีมองวาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยสําคัญ รัฐไมควรเขามาจัดการหรือทําใหรัฐสวัสดิการ มีบทบาทนอยท่ีสุด เพราะแนวคิดนี้มอง 
วา สวัสดิการสังคมทําใหรัฐตองรับภาระมากข้ึนและเปนตัวถวง เศรษฐกิจ เพ่ือใหกลไกตลาดเปนตัวกําหนดองค
กรชุมชนเพ่ือการรวมและจัดการกับสวัสดิการสมาชิก ของตนเอง และรูปแบบไดกอรางขยายครอบคลุมทุก 
หมูบาน และการบูรณาการเพ่ือใหกลุมองคกรชุมชน มีศักยภาพในการจัดการสวัสดิการของชุมชนไดครอบคลุม 
และกวางขวางยิ่งข้ึนซ่ึง Gusztav Names (2005) ไดใชแนวคิดของการบูรณาการเพ่ือเสนอทางออกของระบบ
การบริหารจัดการของรัฐท่ีเปน Top-Down มาเปน Bottom-up ดังท่ีปรากฏในงานของเขาคือ Integrated 
rural development the concept and its operation เขากลาววาการบูรณาการสามารถกระทําไดท้ัง
การบูรณาการโดยนํา สิ่งท่ีมีอยู จริงมาบูรณาการ (Factual integration) หรือการบูรณาการความคิด 
(Conception integration) ข้ันตอนของการบูรณาการ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ไดเสนอในวิธีคิดแบบบูรณาการไว
อยางนาสนใจคือ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน  

ข้ันท่ี 1 ถอดกรอบ เพ่ือท่ีจะใหหลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู ทางประสบการณ 
เปนตน 

ข้ันท่ี 2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่อง องครวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย การมอง
ประสานข้ัวตรงขาม และมองแบบทุกฝายชนะ  

ข้ันท่ี 3 คุมกรอบ ซ่ึงเปนข้ันกลับมาบูรณาการอีกครั้ง  
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John Ditch (2002) ไดสรุปเง่ือนไขความสําเร็จของการบูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับ 
นโยบาย คือ 

1. ผูดําเนินกิจกรรมหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย  
2. เปาประสงค  
3. ทรัพยากร  
4. กระบวนการและแนวทางการทํางาน  
5. ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ  

จากท่ีไดกลาวมา สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีการบูรณาการ (Integrative Theory ) คือ การทําให 
หนวยยอย ๆ ท้ังหลายท่ีสัมพันธอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน เขามารวมทําหนาท่ีประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่ง
เดียว ท่ีมีความครบถวนสมบูรณในตัว การบูรณาการนั้น เราจะเอาหนวยยอยหนวยหนึ่งมารวมเขาในองครวม
ท่ีมีหนวยยอยอ่ืนอยูแลวก็ได หรือจะเอาหนวยยอยท้ังหลายท่ีตางแยกๆกันอยูมารวมเขาดวยกันเปนองครวม 
ก็ได ซ่ึงเรียกวาบูรณาการ 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
เศกสรรค คงคชวัน (2556) ไดสรุปผลการศึกษา เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ไวดังนี้  
6.1 ดานสภาพการณปจจุบัน  

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
ในปจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี ผูใชงานหลักจะเปนสาย
งานผูปฏิบัติคือ กลุมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สายงานบริหารเปนเพียงผูสั่งการและมอบหมาย
ความรับผิดชอบ สวนกลุมสมาชิกสภาจะเปนเพียงผูรับฟงการรายงานผลในการดําเนินงานเทานั้น การใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ผูใชจะใชตามตําแหนงเฉพาะตัวบุคคลท่ีถูกมอบหมาย ใหรับผิดชอบ ซ่ึงบุคคล
ท่ีรับผิดชอบจะผานการศึกษาอบรมเปนรายบุคคลเฉพาะ ทําใหสามารถใชไดและใชเปนตามระบบท่ีไดรับ
มอบหมายเพียงคนเดียว ทําใหตําแหนงอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ ไมรูจักหรือไมเคยใชระบบ นั้นๆ เลย  

6.2 ปญหาและขอจํากัดในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
ปญหาและขอจากัดในการปฏิบัติงานอาจเกิดจากระบบท่ีเปนปญหาทําใหไมสามารถ ใชปฏิบัติงาน

ได ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากสวนกลางซ่ึงเปนผูดูแลรับผิดชอบระบบ ไมไดออกแบบมาเพ่ือใหรองรับ การเขาใชงาน 
พรอมๆ กันทําใหเกิดปญหาการใชงานระบบไมไดในชวงเวลาท่ีมีผูเขาใชงานจํานวนมาก อีกท้ังยังเกิดปญหาดาน 
บุคลากรในองคกรท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เนื่องจากการโอนยายหรือบรรจุใหม ทําใหขาดความตอเนื่องในการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูท่ีโอนยายหรือผูบรรจุใหมเขามารับชวงตอ โดยไมไดมีทักษะในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ  

6.3 ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตอการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลควนศรี วามีปญหาดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ท่ีมีอยูอยาง
จํากัดทําใหไมสามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑมาสนับสนุนการดาเนินงานไดอยางเต็มท่ี การใชวัสดุ ครุภัณฑท่ี 
ลาสมัยทําใหเกิดปญหาติดขัดในการใชงานจริง การสงเสริมดานบุคลากรยังไมเต็มท่ีเทาท่ีควร การสงบุคลากร 
เขารับการฝกอบรมมีคาใชจายของบุคลากรตอรายคอนขางสูง และเม่ือเขารับการอบรมแลว ไมมีการติดตาม
ตรวจสอบความรูความสามารถภายหลังการเขารับการอบรม ในดานการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน 
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ติดตามและตรวจสอบ ไมมีการมอบหมายงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน เปนลายลักษณอักษร ขาดการติดตามและ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

Tasana sudjai (2553) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวดังนี้ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จําเปนตองอาศัยงบประมาณคาใชจายดานวัสดุอุปกรณสูง ไมวาจะเปนระบบ 
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย ตองมีผูเชี่ยวชาญพรอมผูปฏิบัติงานท่ีมี ความสามารถ รวมท้ัง 
การวางแผนการพัฒนาระบบและการนาวัสดุอุปกรณไปใชอยางรอบคอบรัดกุม จึงจะบรรลุผลตามเปาหมาย 
แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แตการนามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดไมใชเรื่องงาย 
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ซอฟตแวรบางตัว กวาจะเรียนรูวิธีใชประโยชน
ไดครบถวน อาจมีซอฟตแวรรุนใหมออกจําหนายอีกแลว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองมีวิธีการท่ี
เหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากับหนวยงานได  

จากท่ีไดกลาวมา สามารถสรุปแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวของไดวา การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องคกร ผูใชจะใชตามตําแหนงเฉพาะตัวบุคคลท่ีถูกมอบหมาย ใหรับผิดชอบ ซ่ึงบุคคลท่ีรับผิดชอบจะผาน
การศึกษาอบรมเปนรายบุคคลเฉพาะ ทําใหสามารถใชไดและใชเปนตามระบบท่ีไดรับมอบหมายเพียงคนเดียว 
ทําใหตําแหนงอ่ืนท่ีไมเก่ียวของ ไมรู จักหรือไมเคยใชระบบ นั้นๆ เลย รวมท้ังปญหาและขอจากัดในการ
ปฏิบัติงานอาจเกิดจากระบบท่ีเปนปญหาทําใหไมสามารถ ใชปฏิบัติงานได ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากสวนกลางซ่ึงเปนผู
ดูแลรับผิดชอบระบบ ท้ังนี้ แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แตการนามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลสูงสุดไมใชเรื่องงาย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ภาพท่ี 2.1 : ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ตําแหนง 
4. ประสบการณ 
5. ระดับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  ดังนี้ 

1. ดานบุคลากร 
2. ดานเทคโนโลยี 
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เนื้อหาของบทเปนการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงใชการวิจัยเชิงปริมาณ  
ประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และ
การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีกําหนดข้ึน  

ประชากร  
ประชากรท่ีใชศึกษา ไดแก บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  

ตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี จํานวน 58 ราย  

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ  

การสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอน ดังนี้  
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
2. สรางแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 3 ประเด็น คือ  

1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
2) แบบสอบถามปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)  

ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3) ขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงาน 

ขอมูล อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลท่ีตองการ  
3. นําแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไข  
4. ทําการปรับปรุงแกไขและนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให

อาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม  
5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอยางท่ีใชศึกษา  

การตรวจสอบเคร่ืองมือ  
การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ

ความครบถวนและความสอดคลองของเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา 

องคประกอบของแบบสอบถาม  
ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน พรอมกับวิธีการตอบคําถาม ดังตอไปนี ้คือ  
สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุตําแหนง ประสบการณ

ระดับการศึกษา โดยลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบ  
สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : บุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 
อุดรธานี โดยลักษณะเปนคําถามปลายปด โดยคําถามแบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึง  
เห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการใชระบบรายงาน ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล โดยลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

 



 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ตอไปนี้ คือ  
1. ผูวิจัยตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถาม  
2. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระท่ังตอบคําถามครบถวน  
ซ่ึงในระหวางนั้นถาผูตอบมีขอสงสัยเก่ียวกับคําถาม ผูวิจัยจะตอบขอสงสัยนั้น  

การแปลผลขอมูล  
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพ่ือกําหนด 

ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น คือ  
 

คาสูงสุด – คาต่ําสุด      = 0.8 
 

    ชวงช้ัน         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. ผูทําวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดจากการสอบถามกลุมตัวอยาง ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของขอมูลนํามาจัดระบบและทําการวิเคราะหขอมูล  
2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาดําเนินการ ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล  
2) จําแนกและจัดหมวดหมูของประเด็นท่ีศึกษา 
3) กรอกขอมูลในแบบสอบถามลงในแบบกรอกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
4) วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปผล

ออกมาโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา  

สถิติที่ใชในการวิเคราะห  
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี 

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชบรรยายเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคล และคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษา ขอมูล
เก่ียวกับการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรณีศึกษา : บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และขอมูลเก่ียวกับขอเสนอ
แนะความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลท่ี
บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  
 

 

 

จํานวนชั้น 
5  -  1 
   5 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมลู 

บทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปร แตละตัว 
ซ่ึงขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจากบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 
อุดรธานี ท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน ท้ังสิ้น 58 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถาม
ท้ังหมด 58 ชุด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย  

สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป เก่ียวกับเพศ อายุตําแหนง ประสบการณระดับการศึกษา  
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 
ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน 
(e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ท่ีตองการ 

การแปลผลขอมูล  
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคชั้นสําหรับการแปลผลขอมูลโดยคํานวณคาอันตรภาคชั้น เพ่ือกําหนด 

ชวงชั้น ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแตละชวงชั้น ดังนี้ อันตรภาคชั้น คือ  
 

คาสูงสุด – คาต่ําสุด      = 0.8 
 

    ชวงช้ัน         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  

ผลการวิเคราะหขอมูล  

สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป เก่ียวกับเพศ อายุตําแหนง ประสบการณระดับการศึกษา  
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 
จําแนกตามเพศ  

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 46 79.3 

หญิง 12 20.7 

รวม 58 100 

จํานวนชั้น 
5  -  1 
   5 

 



 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะเปนเพศชายมากท่ีสุด
ซ่ึงมีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 79.3 

ตารางท่ี 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 
 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผู ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุสูงกวา 50 ป 
มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 44.8 

ตารางท่ี 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 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีตําแหนง ขาราชการ
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (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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ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ตอ) 

ประสบการณ จํานวน (คน) รอยละ 

10 ปข้ึนไป 5 8.6 

รวม 58 100 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีประสบการณการ

ปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 1 - 3 ป จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 58.6 

ตารางท่ี 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 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวาผู ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษา  
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 65.5 

สวนท่ี 2  เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 
ปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอระบบ
รายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน  
(e-report) ชวงเทศกาล 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

1. ดานบุคลากร 2.4448 0.36523 
2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.0345 0.50317 
3. ดานกระบวนการดําเนินงาน 3.4517 0.50166 

รวม 3.0103 0.39545 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีระดับไมแนใจ เก่ียวกับ
ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ท้ัง 3 ดาน และเม่ือพิจารณา 

จากคาเฉลี่ย () เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการดําเนินงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานบุคลากร ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานบุคลากร ของบุคลากร 
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล 
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
ความถ่ี รอยละ 

5.00 – 11.67 39 67.2 
11.68 – 18.34 14 24.2 
18.35 – 25.00 5 8.6 

รวม 58 100 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวาผู ตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีชวงคะแนน  
18.35 – 25.00 คะแนน ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ดานบุคลากร คิดเปนรอยละ 67.2 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานบุคลากร ของบุคลากร 
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้ 

ความคิดเห็นดานบุคลากร ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 

1. ผู ใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน  (e-
report) ชวงเทศกาล ทุกคนมีความรูดานคอมพิวเตอร
เบื้องตนกอนเขารับการอบรม 

2.1982 0.59337 

2. ผู ใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน  (e-
report) ชวงเทศกาล ไดรับการอบรมจนมีความเขาใจ
ในระบบกอนปฏิบัติงาน 

2.3862 0.62223 

3. ผู ใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน  (e-
report) ชวงเทศกาล มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
แบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน 

2.2931 0.52176 

4. ผู ใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน  (e-
report) ชวงเทศกาล มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนผานระบบ e-report 

2.1034 0.59056 

5. ผู ใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน  (e-
report) ชวงเทศกาล สามารถใหคําปรึกษาท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการรายงานขอมูลผานระบบแกอําเภอ 

2.3276 0.46408 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน 
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร  ในระดับไมเห็นดวย ในแตละประเด็น  

ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล 
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
ความถ่ี รอยละ 

5.00 – 11.67 16 27.6 
11.68 – 18.34 30 51.7 
18.35 – 25.00 12 20.7 

รวม 58 100 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวาผู ตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีชวงคะแนน  
5.00 – 11.67 คะแนน ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 27.6 

ตารางท่ี 5.0 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
บุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้ 

ความคิดเห็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความคิดเห็น 

() S.D. 

1. ระบบ Internet มีความเร็วและเสถียรเหมาะสมตอ
การใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน (e-
report) ชวงเทศกาล ไดทุกครั้ง 

3.0138 0.59337 

2. เครื่องคอมพิวเตอรมีการประมวลผลและ 
ระบบปฏิบัติการเหมาะสมกับการใชระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 

3.1586 0.54805 

3. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล สามารถใสพิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง 

3.1828 0.56944 

4. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล สามารถ สรุปขอมูลอุบัติเหตุทางถนนเขาใจ
งาย เหมาะสมตอการนําไปเผยแพร 

3.0207 0.55654 

5. ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล สามารถสรุปขอมลูอุบัติเหตุทางถนนตรง
ความตองการของผูบริหารและนําเสนอผูบริหารไดทันที 

3.0310 0.56544 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 5.0 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน 
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับไมแนใจ  

ตารางท่ี 5.1 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานกระบวนการดําเนินงาน  
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

ชวงคะแนนความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูล 
อุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
ความถ่ี รอยละ 

5.00 – 11.67 7 12.1 
11.68 – 18.34 35 69.3 
18.35 – 25.00 16 27.6 

รวม 58 100 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 5.1 แสดงใหเห็นวาผู ตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีชวงคะแนน  
11.68 – 18.34 คะแนน ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ดานกระบวนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 69.3 

ตารางท่ี 5.2 คาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นตอระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ดานกระบวนการดําเนินงาน  
ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ในแตละประเด็น ดังนี้ 

ความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินงาน ระดับความคิดเห็น 

() S.D. 

1. หนวยงานระดับกรมของทาน จัดอบรมทบทวนการใชระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ใหแกอําเภอทุกป 

3.2138 0.56303 

2. หนวยงานระดับกรมของทาน มีการจัดทําแบบรายงานอุบัติเหตุ
สําหรับใชประสานขอมูลจากเครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด) เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3.4724 0.56624 

3. หนวยงานของทานมีการประชุม ชี้แจงการกรอกขอมูลตามแบบ
รายงานอุบัติเหตุใหเครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัด) จนเกิดความเขาใจ 

3.3172 0.54584 

4. หนวยงานของทานมีการประสานบูรณาการดานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลกับเครือขายอยางตอเน่ือง 

3.4828 0.65538 

5. หนวยงานของทานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลผานส่ือประชาสัมพันธชองทางตางๆ อยางตอเน่ือง 

3.7759 0.49712 

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 5.2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอระบบรายงาน 
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ดานกระบวนการดําเนินงาน มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจ  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงคาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติท่ีใชในการทดสอบ
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 

*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050* 
จากตาราง 5.3 การทดสอบความแตกตางของกัน (Independent Sample T-Test) เม่ือพิจารณา

ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของบุคลากรศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีคาเฉลี่ยเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกัน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตาราง 5.4 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของชวงอายุตอความคิดเห็นของระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD 

อายุ (ป) ต่ํากวา 30 ป 31 - 40 41 - 50 สูงกวา 50 ป 

ต่ํากวา 30 ป     

31 - 40   0.003* 
(M.D. = -0.5000) 

 

41 - 50  0.003* 
(M.D. = 0.5000) 

  

สูงกวา 50 ป     
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050* 

จากตาราง 5.4 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของชวงอายุตอความคิดเห็นของระบบรายงาน
ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกัน 
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 ลูกจาง พนักงานราชการ 

ขาราชการ  0.001* 
(M.D. = 0.42857) 

0.004* 
(M.D. = 0.3333) 

ลูกจาง 0.001* 
(M.D. = -42857) 

  

พนักงานราชการ 0.004* 
(M.D. = -0.3333) 

  

*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050* 
จากตาราง 5.5 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของตําแหนงตอความคิดเห็นของระบบรายงาน

ขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวา ขาราชการ กับ ลูกจาง  
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา ขาราชการ กับ 
พนักงานราชการ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา  

ตาราง 5.6 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ
ตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห 
LSD 

ระยะเวลา 1 – 3 ป 4 – 6 ป 7 – 9 ป 10 ป ข้ึนไป 

1 – 3 ป   0.002* 
(M.D. = - 
0.3547) 

0.001* 
(M.D. = - 
0.43788) 

4 – 6 ป     

7 – 9 ป 0.002* 
(M.D. = 0.3547) 

   

10 ป ข้ึนไป 0.001* 
(M.D. = 43788) 

   

*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050* 
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จากตาราง 5.6 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการ
ใชงานระบบฯ ตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการ
วิเคราะห LSD พบวาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ ประสบการณระยะเวลา10 ปข้ึนไป 
กับ 1 – 3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระยะเวลา10 ปข้ึนไป 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 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต่ํากวาปริญญาตรี   0.003*(M.D. = - 0.4721)  

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท 0.003* 
(M.D. = 0.4721) 

   

ปริญญาเอก     
*กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050* 

จากตาราง 5.7 การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระดับการศึกษาตอความคิดเห็นของระบบ
รายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระดับการศึกษา
ปริญญาโท กับ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการศึกษาปริญญา
โท มีคาเฉลี่ยมากกวา  

สวนท่ี 3 เปนขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน 
(e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 
อุดรธานี  

ขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เขต 14 อุดรธานี ไดดังนี้  

1. ท่ีมาของขอมูล มีดังนี้  
1.1 การประสานและการบูรณาการขอมูลในระดับอําเภอ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อําเภอไม

สามารถประสานขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี และโรงพยาบาลประจําอําเภอ ในการใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ี 
ครบถวน ตามแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4  
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1.2 ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายไมตรงกัน เชน ขอมูลการ
เกิดอุบัติเหตุของสถานีตํารวจภูธรแตละแหง จะตองเปนคดีมีการแจงความความหรือรับแจง ความเทานั้น  
ถาลมเองจะไมมีขอมูลการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว  

1.3. ระบบรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไมมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรม ปภ.บอ.
3 และ ปภ.บอ.4 (ในกรณีท่ีเปนขอมูลเพ่ิมเติมจากท่ี สถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ีและอําเภอรายงาน) เพราะใน
ระบบการจัดเก็บของโรงพยาบาลจะไมมีขอมูลดังกลาว ทําใหยากในการจัดเก็บลงระบบ  

2. การนําเขาขอมูล มีดังนี้  
2.1 อําเภอไมคอยใหความสําคัญกับขอมูลท่ีกรอกเขาระบบซ่ึงมักไมครบถวน หรือผิดพลาด เชน  

ไมทราบขอมูลถนนท่ีเปนจุดเกิดเหตุ (ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท หมูบาน เทศบาล) และ เจาหนาท่ีของ
อําเภอซ่ึงเปนผูรายงานประจําวันบางคนไมอยูใหสอบถามหรือตามขอมูลไดอยางตอเนื่อง ทําใหรายงานเขา
ระบบลาชา ไมตรงตามเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากการไดคาตอบแทนในชวง เทศกาลนอยหรือไมได
รับเลย จึงไมใหความสําคัญในการรายงานขอมูลเทาท่ีควร  

2.2 อําเภอไดรับการฝกอบรมการใชระบบฯ (e-report) ชวงเทศกาล ทุก ๆ ป แตคนท่ีมาเขารับ 
การฝกอบรมไมไดกลับไปปฏิบัติงานชวงอยูเวร แตใหคนท่ีไมไดรับการอบรมปฏิบัติแทน จึงเกิดความไมเขาใจ
ในระบบ ไมสามารถกรอกขอมูลเขาระบบได ตองสงแฟกซมาใหจังหวัดกรอกขอมูลใหทําใหเปนการเพ่ิมภาระ 
ตอจังหวัด ในกรณีท่ีอําเภอมักมีขอมูลแบบฟอรม ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 ไมครบ ซ่ึงอําเภอ มีความสัมพันธ
ใกลชิดในหนวยงานเครือขายในพ้ืนท่ีมากกวาจังหวัด งายตอการประสานขอขอมูล  

2.3 การใสพิกัดจุดตรวจและจุดเกิดอุบัติเหตุมีความสะดวกในระดับหนึ่ง ถาจุดตรวจและจุดเกิด
อุบัติเหตุอยูบริเวณถนนสายรอง ในแผนท่ี Google map จะไมคอยมีรายละเอียดชื่อถนนหรือสถานท่ีใกลเคียง 
จึงทําใหเกิดความลาชาและอาจผิดพลาดในกรณีระบุพิกัดได  

2.4 การยืนยันขอมูล ตองยืนยันซา เสียเวลาและไมสะดวกกับการรายงานท่ีตองทันตอสถานการณ  
2.5 ขอมูลในระบบไมสามารถนําออกมารายงานผูบริหารไดทันที ตองนํามาสรุปอีกครั้งในแบบ 

ฟอรมของแตละจังหวัดท่ีกําหนดไว ทําใหเกิดความลาชา ทําใหตองเรงรีบในการสรุปและจากการอยูเวรของ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติติดตอกันหลายวันทําใหพักผอนไมเพียงพออาจสงผลให ผิดพลาดในการคิดคํานวณคาตาง ๆ ได  

3. การแสดงผล การวิเคราะห และการรายงาน มีดังนี้  
3.1 เมนูสรุปขอมูล ท้ังประจําวัน สะสม เม่ือจะเขาไปเลือกรายการเพ่ือสั่งพิมพ จะตองมีการเลือก 

ทีละรายการ ซ่ึงมีหลายรายการมากเกินไป ซ่ึงจากการอยูเวรของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติติดตอกันหลายวันทําให 
พักผอนไมเพียงพออาจสงผลใหเกิดความสับสนได  

3.2 แบบการสรุปรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนบางรายการซาซอนและมีหลายรายการ 
มากเกินไป  

4. ระบบโปรแกรม มีดังนี้  
4.1 ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล มักมีปญหาเขาระบบไมไดใน

วันแรกๆ  
5. งบประมาณ มีดังนี้  

5.1 งบประมาณในสวนของผูรับผิดชอบในการอยูเวรรายงานขอมูลชวงกลางคืนถูกจัดสรรใหนอย
เกินไป  
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ขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับการแกไข
ปญหา และพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เสนอมีดังนี้  

1. ควรใหระดับกระทรวงทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของ เนนย้ํา กําชับใหหนวยงานในความรับผิดชอบ 
ในระดับจังหวัดใหความสําคัญในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลดวย โดยเฉพาะอําเภอ  
หรือควรโอนภารกิจใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรง เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  

2. ใหแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของกรอกขอมูลในสวนของภารกิจท่ีเก่ียวของกันตนเอง เชน 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และควร
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผล และสรุปขอมูล โดยอาจมีการ
ปรับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ไวรองรับการประมวลผลดังกลาว  

3. ควรมีขอสั่งการใหหนวยงานดานคมนาคมเขามารวมทํางานในระบบรายงานขอมูล อุบัติเหตุ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล เพ่ือความถูกตองของขอมูล (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  
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง  

6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดประชุมชี้แจง ซักซอมความเขาใจในแบบฟอรม 
ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 ระหวางหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ สภ.ทุกแหง เพ่ือ
เพ่ิมความสัมพันธระหวางหนวยงาน อีกท้ังสามารถสํารวจปญหาอุปสรรคและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 
ดังกลาวไดอยางตรงกับปญหา  

7. หนวยงานท่ีทําหนาท่ีรายงานขอมูลควรมีการกําหนดผูติดตอประสานงาน (เจาหนาท่ีบันทึก  
ขอมูล ผูใหคําปรึกษาหรือตัดสินใจ) พรอมเบอรโทรในแตละวันชวงเทศกาลใหชัดเจน ท้ังในสวนของสํานักงาน 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตฯ พรอมเผยแพรให 
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือ ภาคีเครือขายทราบ เพ่ือสะดวกในการประสานงานในสวนท่ี เก่ียวของและติดตาม 
ขอมูล  

8. การสรุปขอมูล ควรมีรายการเทาท่ีจําเปนหรือเหมาะสม และเพ่ิมฟงกชั่นการเลือกวาจะสั่ง
พิมพ รายการไดครั้งละหลายรายการหรือเลือกทุกรายการไดดวย  

9. เพ่ิมฟงกชั่นการใสพิกัดใหตอบสนองการใชงานใหงายและสะดวกข้ึน เชน ใหสามารถพิมพชื่อ 
สถานท่ีตั้งจุดตรวจหรือจุดเกิดอุบัติเหตุ แลวคาพิกัดจะแสดงข้ึนมาใหอัตโนมัติ  

10. การยืนยันขอมูล ควรมีการยืนยันใหจบในตัวระบบ  
11. ปรับรูปแบบการสรุปขอมูลการเกิดอุบัติเหตุตามมาตรการใหเขาใจงาย  
12. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการกําหนดรูปแบบและแบบฟอรมการสรุปราย

งาน ขอมูลอุบัติเหตุทางถนนประจําวันท่ีนําเสนอผูบริหารในสวนของจังหวัดใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัว
ประเทศ  
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13. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรมีการนํารูปแบบหรือแบบฟอรมท่ีกําหนดเปน 
มาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศแลว บรรจุเขาไปอยู ในระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาล และสามารถสั่งพิมพสรุปขอมูลการสรุปรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน นําเสนอผูบรหิารในแตละ
ระดับไดทันที ไมตองมาคํานวณ หรือคิดคาเปอรเซ็นตาง ๆ อีกท้ังสามารถประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวให 
หนวยงานเครือขายไดทันตอสถานการณในชวงเชา  

14. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดคาตอบแทนท่ีชัดเจนใหกับผูอยูเวรรายงานขอมูล 
ชวงกลางคืนใหเหมาะสม คุมคากับการไมมีวันหยุดในชวงเทศกาล  

15. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรปรับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน  
(e-report) ชวงเทศกาล เขาใจงายข้ึน ไมซับซอน และกระบวนการรายงานใหรายงานไดตลอดเวลา ทุกคน
สามารถรายงานไดเพ่ือลดการเกิดปญหาเก่ียวกับการติดตอประสานงานดาน ขอมูลของอําเภอในชวงเวลา
กลางคืน  

16. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเพ่ิมหนวยงานมูลนิธิ เขามามีสวนรวมในการจัดเก็บ 
ขอมูลตามแบบ ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีรายละเอียดท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมูลนิธิ จะเปน 
หนวยงานท่ีมีการลงพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  
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บทท่ี 5 

บทสรุปและอภิปรายผล 

บทนี้เปนการสรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสอง รวมท้ังการอภิปรายผลของ
การศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยไดทําการสืบคนและนําเสนอไวใน 
บทท่ี 2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

สรุปผลการศึกษา  
ผลการศึกษาดานคุณสมบัติ ของผูตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงคมีดังนี้  
สรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูกรอกแบบสอบถาม สวนใหญจะเปนเพศชายมากท่ีสุด ซ่ึงมี

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 79.31 มีอายุสูงกวา 50 ป มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 63.79
ในตําแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.86 มีประสบการณการ
ปฏิบัติงานดานการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุ ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ระยะเวลา 1-3 ป  
มากท่ีสุด ซ่ึงมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 60.34 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 62.07 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 

ปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ท้ัง 3 ดาน พบวา 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย () เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยไดดังนี้ ดานกระบวน

การดําเนินงานสูงสุด มีคาเฉลี่ย ( =3.4517) และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย ( = 3.0345)  

ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย ( =2.4448) ตามลําดับ  
สรุปผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 14 อุดรธานี ดานเพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณ ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดดังนี้ 

ปจจัยความแตกตางของเพศและเพศหญิง 
จากการทดสอบความแตกตางของกัน (Independent Sample T-Test) เม่ือพิจารณาความคิดเห็น

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  
 

 



 
 

อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวา ขาราชการ กับ ลูกจาง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา ขาราชการ กับ พนักงานราชการ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตําแหนง ขาราชการ มีคาเฉลี่ยมากกวา  

ปจจัยความแตกตางดานระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ 
การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระยะเวลาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ  

ตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห 
LSD พบวาประสบการณการปฏิบัติงานดานการใชงานระบบฯ ประสบการณระยะเวลา10 ปข้ึนไป กับ 1 – 3 
ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระยะเวลา10 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยมากกวา และพบวา 
ประสบการณระยะเวลา 7 – 9 ป กับ 1 – 3 ป มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสบการณ
ระยะเวลา 7 – 9 ป มีคาเฉลี่ยมากกวา 

ปจจัยความแตกตางดานระดับการศึกษา 
การทดสอบเปรียบเทียบแตกตางของระดับการศึกษาตอความคิดเห็นของระบบรายงานขอมูลอุบัติ

ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ดวยคาสถิติจากการวิเคราะห LSD พบวาระดับการศึกษาปริญญาโท กับ ระดับตํ่า
กวาปริญญาตรี มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการศึกษาปริญญาโท มีคาเฉลี่ยมากกวา 

จากการสํารวจขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงาน 
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี พบวามีหลายประเด็น สรุปไดดังนี้  

1. ดานบุคลากร ควรเนนใหมีการอบรม ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกคนในองคกรและบุคลากรหนวยงาน
ภาคีเครือขาย ท้ังในเรื่องของตัวแบบฟอรมตางๆ และระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) เพ่ือให
เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องมีความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. ดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแก การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม  
เชน มูลนิธิ เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ทําใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 
ครอบคลุมและรวดเร็ว หรือบูรณาการใหแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของกรอกขอมูลในสวนของภารกิจท่ีเก่ียวของ
กับตนเอง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฯลฯ โดยมีกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางในการประมวลผลและสรุปขอมูล และมีการปรับระบบรายงาน 
ขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลไวรองรับการประมวลผลดังกลาว  

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการปรับปรุงระบบฯ เพ่ิมฟงกชั่นการทํางาน กําหนดแบบฟอรม 
สรุปขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เขาใจงายและสามารถนําเสนอผูบริหารไดทันที เพ่ือมีการสรุป 
ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีทันตอสถานการณในชวงเทศกาล  

การอภิปรายผล  
ผลการศึกษาท่ีสรุปวาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  
พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรม 

31 



 
 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานบุคลากร รองลงมา เปนดานกระบวนการดําเนินงาน และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ผลดั งกล  าวมีความสอดคล  องกับแนวคิดเรื่ อง ทฤษฎีของความรู   (Theory of Knowledge)  
ชอง เปยเจีย (Jean Piaget:1950) ความเขาใจของบุคคลนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลพยายามจะปรับตัวใหอยูใน
สภาวะสมดุลยเม่ือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การปรับตัวนี้บุคคลจะใชกระบวนการ 2 อยาง คือ กระบวนการ
ท่ี เปยเจีย เรียกวา การดูดซึมหรือการกลมกลืน (assimilation) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน เม่ือไดพบหรือ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหมๆ ท่ีไมมีอยูในสมองตนเอง บุคคลจะรับหรือดูดซึมเก็บเขาไปไวเปนความรูใหม
ของตน และการปรับความแตกตาง (acommodation) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดพบหรือปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมใหมๆ ท่ีสัมพันธกับความคิดเดิมท่ีมีอยูในสมอง บุคคลจะเริ่มปรับความแตกตางระหวางของใหม 
กับความคิดเดิมจนเกิดความเขาใจวาควรจะทําอยางไรกับสิ่งใหมนี้ และเม่ือใดท่ีบุคคลสามารถปรับความคิด
เดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมๆ ได และสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง 
หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม (Constructionism) ของอนันตศักดิ์ สรางคํา (2554) ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา 
ความรูเกิดข้ึนจากการสรางข้ึนดวยผูเรียนเอง ไมใชเกิดข้ึนจากครูหรือผูสอน โดยความรูท่ีดีนั้นจะตองรวมถึง
ปฏิกิริยาระหวางความรูในตนเอง ประสบการณและสิ่งแวดลอมภายนอก หมายความวาบุคคลสามารถเก็บขอมูล 
จากสิ่งแวดลอมภายนอกและเก็บเขาไปสรางเปนโครงสรางของความรูในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เอาความรูภายในท่ีมีอยูแลวแสดงออกมาใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกได ซ่ึงจะบูรณาการเปนวงจรตอไป
เรื่อยๆ คือ บุคคลจะเรียนรูเองจากประสบการณ สิ่งแวดลอมภายนอก แลวนําขอมูลเหลานี้กลับเขาไปในสมอง
ผสมผสานกับความรูภายในท่ีมีอยูแลวแสดงความรูออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก และทฤษฎีการบูรณาการ  
(Integrative Theory ) ของ Gusztav Names (2005) ไดใชแนวคิดของการบูรณาการเพ่ือเสนอทางออกของ 
ระบบการบริหารจัดการของรัฐท่ีเปน Top-Down มาเปน Bottom-up ดังท่ีปรากฏในงานของเขาคือ 
Integrated rural development the concept and its operation เขากลาววาการบูรณาการสามารถ
กระทําไดท้ังการบูรณาการโดยนําสิ่งท่ีมีอยู จริงมาบูรณาการ (Factual integration) หรือการบูรณาการ
ความคิด (Conception integration)  

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช  
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนา เชน บุคลากรผูใชระบบ กระบวนการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ และพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก ระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล เพ่ิมประสิทธิภาพใหแกระบบฯ 
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการผูใชงาน ใหเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
และสามารถนําขอมูลอุบัติเหตุทางถนนไปนําเสนอผูบริหารไดอยางมีรูปแบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชน ในการ

ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก ระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ดวย 
เชน กลุมผูเขารับการฝกอบรมใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลในพ้ืนท่ีแตละ
จังหวัด เพ่ือใหสามารถทราบปญหาและอุปสรรคอ่ืนท่ีเก่ียวของจากผูใชงานไดอยางกวางขวางและครอบคลุม
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มากข้ึน ซ่ึงจะทําใหทราบความหลากหลายของปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความหลากหลายในการเสนอ
แนวคิดการแกไขปญหาและพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติ เหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล  
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  
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แบบสอบถามเพ่ือทําการวิจัย 
เรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 14 อุดรธานี 

 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับน้ี เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคในการใชระบบรายงานขอมูล 
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 14 อุดรธานี ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 
รุนท่ี 15 วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแกไขในการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูตอบ
แบบสอบถาม คือ บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 

แบบสอบถามฉบับนี้ม ี3 ตอน คือ 
ตอนที ่1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นตอระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตอนที่ 3   ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 
ปใหมและสงกรานต ท่ีตองการ 

แบบสอบถามฉบับน้ี ใชสําหรับหาขอมูลในการศึกษาวิจัยเทาน้ัน และการตอบแบบสอบถามจะไมมี
ผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ โปรดตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริงผลการวิจัยในครั้งน้ี จะเปนประโยชนโดยตรง
ตอผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตของกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย และจะนําใชในการพิจารณาปรับปรุงและระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนของกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
นายจิรายุทธ  ชมพจนานันท 

นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี 15 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report) 

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      เขต 14 อุดรธานี 

 
ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  กรุณาตอบคาํถามโดยทําเครื่องหมาย  √   ใน (   ) 

1. เพศ 

(    )  ชาย       (    )  หญิง 

2. อาย ุ

(    )  ตํ่ากวา 30 ป      (    )  31 - 40 ป 

(    )  41 - 50 ป       (    )  สูงกวา 50 ป 

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 

(    )  ตํ่ากวาปริญญาตรี      (    )  ปริญญาตรี 

(    )  ปริญญาโท      (    )  ปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-report)  
            ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ของบุคลากรศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            เขต 14 อุดรธานี 
 
คําชี้แจง  กรุณาตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย   √   ลงใน      ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

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 เก่ียวกับแบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน 

     

4. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล มีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับการรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนนผานระบบ 

     

5. ผูใชระบบรายงานขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน (e-report) ชวงเทศกาล สามารถให
คําปรึกษาท่ีถูกตองเก่ียวกับการรายงาน
ขอมูลผานระบบแกอําเภอ 

     

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ระบบ Internet มีความเร็วและเสถียร
เหมาะสมตอการใชระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล 
ไดทุกครั้ง 

     

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

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 

     

 



 
 

 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบรายงานขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน (e-report) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

13. หนวยงานของทานมีการประชุม ชี้แจง
การกรอกขอมูลตามแบบรายงานอุบัติเหตุให
เครือขาย (สนง.สาธารณสุขจังหวัด, กอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด)จนเกิดความ
เขาใจ 

     

14. หนวยงานของทานมีการประสาน 
บูรณาการดานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลกับเครือขายอยางตอเน่ือง 

     

15. หนวยงานของทานเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลผานส่ือประชาสัมพันธชองทางตางๆ
อยางตอเน่ือง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

ตอนที่ 3  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการใชระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report)  
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ที่ตองการ 

 

1. ปญหาและอุปสรรคดานระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) ชวงเทศกาล ท่ีทานพบมีอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาและพัฒนาระบบรายงานขอมูลอุบัติทางถนน (e-report) 
ชวงเทศกาล ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเกิดประสิทธิภาพหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหขอมูล 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ  สกุล   นายจิรายุทธ  ชมพจนานันท 

วุฒิ ช่ือสถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขา วิศวกรรมไฟฟา 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขา การจัดการงานกอสราง 

 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รป.ม.) 
สาขา การจัดการภาครฐั 

และเอกชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

พ.ศ. 2541 
 
 

พ.ศ. 2552 
 
 

พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 

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 

 

 

 


