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คํานํา 
  

หนังสือเลมน้ีจัดทําขึ้นเน่ืองจากทางศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใตการสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึง
สถานการณดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย จึงมีการสนับสนุน
โครงการพัฒนาแนวคิดและบทเรียนมาตรการองคกร เพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน ซึ่งสถานประกอบการหลายแหงไดมีการกําหนดมาตรการองคกร
ของตนเองขึ้น เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางทองถนน ดังน้ันจึงจําเปนตองมี
การศึกษาถึงองคประกอบของมาตรการองคกรในสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือเสนอเปนแนวทางดานความปลอดภัยทางถนน 
(Road Safety) ในการลดและปองกันอันตรายในกลุมแรงงานและผูที่
เก่ียวของ โดยสงเสริมการนําทฤษฎีทางสุขภาพมาประยุกตใชกับมาตรการ
องคกร เพ่ือวิเคราะหมาตรการองคกรที่สถานประกอบการดําเนินงานอยูวามี
ประสิทธิภาพหรือมีชองวางที่เปนสาเหตุทําใหมาตรการองคกรน้ันประสบ
ความสําเร็จหรือเกิดอุปสรรคหรือไม สูแนวทางและรูปแบบทางความคิดใน
การวางแผนการบริหารจัดการ เพ่ือสรางความปลอดภัยทางถนน (Road 
Safety) ในสถานประกอบการของประเทศไทย  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
องคการอนามัยโลก (WHO) ประมาณการวาในแตละวันจะมี

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวา 3,000 คน คาดการณวาระหวาง 
พ.ศ. 2543-2563 ประเทศที่มีรายไดสูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลง
ประมาณรอยละ 30 แตจะมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นอยาง
มากในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลาง ถาปราศจากการดําเนินการแกไข
ปญหาที่เหมาะสม และรายงานความปลอดภัยทางถนน (Global Status 
Report on Road Safety, 2015) พบวาขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก 
พ.ศ. 2556 จากการสํารวจ 180 ประเทศทั่วโลก มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนทั่วโลกสูงถึง 1.25 ลานคน และบาดเจ็บจํานวน 20-50 ลานคนใน
แตละป 1       

โดยขอมูลของเว็บไซตเวิลดแอตลาส เก่ียวกับประเทศที่มีอัตราการ
เสียชีวิตบนทองถนนมากที่สุดในโลกป 2560 ปรากฏวาประเทศไทยไดขยับ
ขึ้นมาเปนอันดับ 1 ของโลก มีอัตราผูเสียชีวิต 36.2 รายตอแสนประชากร 
จากเดิมที่รั้งอันดับ 2 เน่ืองจากวาประเทศลิเบียเจาของตําแหนงเดิมมีการสู
รบภายในประเทศ ทําใหมีผูเสียชีวิตบนทองถนนมากไมไดเก่ียวของกับการ
ขับขี่ 2  
 

 

 

1 องคการอนามัยโลก, รายงานสถานการณโลกดานความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558  
2 BLT Bangkok, ไทยครองแชมปเสียชีวิตบนถนนมากที่สุดในโลก
,http://www.bltbangkok.com/CoverStory/. 
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ดังน้ันทุกภาคสวนกําลังพยายามหาทางในการแกไข รวมถึงออก
มาตรการตางๆ เพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนทองถนน ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน 
และทุกคนมีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย จึงเปนสิ่งที่ทุกคนตองรวมมือกัน
อยางจริงจัง ไมใชเพ่ือที่จะใหประเทศไทยหลนจากแชมปโลกที่ไมนายินดีน้ี
เทาน้ัน แตเพ่ือชีวิตของตัวเราและผูคนรอบขางดวย นอกจากน้ีมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือจัดหาอุปกรณสนับสนุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงยกระดับ และติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือสรางความเขมแข็งของหนวยงานหรือสถาบันที่ทํา
หนาที่ประสานดําเนินงานตางๆใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือรับมือกับ
วิกฤตความปลอดภัยทางถนนของทั่วโลก จึงไดมีการเสนอกรอบปฏิบัติการ
สําหรับการดําเนินงานที่สําคัญ 5 ประการ คือ “หาเสาหลัก” (Five Pillars)3 
ประกอบดวย 

เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน การหา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุซ้ําๆ มีการจัดทําแผนงานและมาตรการปองกัน
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน จําเปนตองมีกลยุทธที่ครบวงจร ซึ่ง
ควบคุมดูแลโดยคณะผูบริหารระดับสูง ภายในบริษัทเอกชนบรรดาผูบริหาร
ของบริษัทตองทําเปนตัวอยาง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานของบริษัท
ทุกคนรับผิดชอบรวมกันในการลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนที่เก่ียวเน่ืองกับการทํางาน โดยกําหนดหนวยงานหรือ
คณะทํางาน เพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร
ภายใตกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 

3 ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2559, “ทิศทางและนโยบายสูการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนอยางยั่งยืน” 
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- สงเสริมการสรางความรวมมือจากภาคีทุกภาคสวน 
- บริหารจัดการขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ , การบันทึกขอมูล ,  

รวบรวมขอมูลและสถิติที่ถูกตองครบถวนตรงตามความตองการ 
เสาหลักที่ 2 สภาพถนนและระบบการขนสงทางบกที่มีความ

ปลอดภัยมากขึ้น จะตองมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนต้ังแตการ
ออกแบบ การกอสรางและการบํารุงรักษาดูแล พรอมติดต้ังอุปกรณเพ่ือลด
ความเสี่ยง เชน ราวเหล็กลูกฟูก สรางถนนวงเวียน สรางระบบโครงขายถนน
ที่ปลอดภัยสําหรับผูใชรถใชถนนทุกประเภท โดยประเด็นยุทธศาสตรภายใต
กรอบทศวรรษแหงความปลอดภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

- วางระบบติดตามประเมินผลของโครงสรางพ้ืนฐานถนน 
- ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยง จุด

อันตรายใหปลอดภัย 
- กอสรางราวกันอันตราย 
- ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ิมปายจํากัดความเร็ว การเขมงวด

ดูแลการใชพ้ืนที่บริเวณขางทาง 
- ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง

อํานวยความสะดวกใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 
- พัฒนาชองทางจักรยานใหมีมาตรฐาน ความปลอดภัยและ

สวยงามสามารถใชงานไดจริง และเขมงวดไมใหยานพาหนะอ่ืน
เขาไปใช 

- เรงรัดดําเนินโครงการแกไขปญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ตองเพ่ิม
ความสําคัญของมาตรฐานปองกันการชน เชน ควรออกฎหมายใหรถ
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มอเตอรไซคทุกคัน ติดต้ังระบบเบรกปองกันลอล็อค (ABS) สวนรถยนต
ติดต้ังระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส (ESC) และเมื่อเกิดการ
ชนจะตองมีระบบความปลอดภัยเชิงปกปองเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) 
นอกจากน้ีควรติดต้ังที่น่ังติดรถยนตสําหรับเด็ก (Car Seat) โดยประเด็น
ยุทธศาสตรภายใตกรอบทศวรรษแหงความปลอดภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

- ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของรถตามมาตรฐานสากล 
- กําหนดใหรถทุกคันติดต้ังเข็มขัดนิรภัยและระบบรั้งยึด 
- การใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสําหรับรถยนต เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

ชนอยางมีประสิทธิภาพ 
- กําหนดเกณฑดานความปลอดภัยสําหรับคนเดินเทา 
- บังคับใชที่น่ังเด็กในรถยนต 
- ยกระดับมาตรฐานรถโรงเรียน 
- ปรับปรุงมาตรฐานหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนต 
- พิจารณากําหนดลักษณะ และรูปแบบรถที่เหมาะสมกับการ

นํามาใหบริการสาธารณะ 
- เปดไฟหนารถจักรยานยนตตลอดเวลา 
เสาหลักที่ 4 ผูใชรถใชถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น ดานผูใชรถใช

ถนนจะตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู มีระบบใบอนุญาตขับขี่ที่มีคุณภาพและ
บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะความเสี่ยงหลักในเรื่องของความเร็วรถยนต, 
เมาสุรา และอุปกรณนิรภัย โดยประเด็นยุทธศาสตรภายใตกรอบทศวรรษ
แหงความปลอดภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

- กําหนดมาตรการบังคับใชกฎหมายที่เปนมาตรฐาน 
- กําหนดมาตรการควบคุมการคาดเข็มขัดนิรภัยและระบบรั้งยึด

สําหรับเด็ก 
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- กําหนดมาตรการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย 
- กําหนดแนวทางในการควบคุมและจํากัดความเร็วที่เหมาะสม 
- ปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
  เสาหลักที่ 5 ระบบการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยประเด็นยุทธศาสตรภายใตกรอบทศวรรษแหงความ
ปลอดภัย มีรายละเอียดดังน้ี 

- ชวยเหลือและแกไขเหตุการณในขณะเกิดเหตุ และบริหาร
จัดการใหกลับสูสภาพเดิมในเวลารวดเร็ว 

- พัฒนาระบบดูแลกอนถึงโรงพยาบาล 
- วางระบบฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจผูรับอุบัติเหตุ 
- สงเสริมระบบประกันภัยที่มีคุณภาพดูแลผูไดรับอุบัติเหตุอยาง

เปนธรรม 
จากสถานการณดังกลาวทางคณะทํางานศูนยวิชาการเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) รวมกับภาคีเครือขาย ภายใตการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนใจรูปแบบ
การดําเนินงาน “มาตรการองคกรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” เพ่ือเสนอ

เปนแนวทางในการลดและปองกันอันตรายของกลุมแรงงานและผูที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรายละเอียดเน้ือหาดานมาตรการองคกรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน จะ
ขอกลาวตอไปในบทที่ 2 
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บทที่ 2 
มาตรการองคกร 

  
มาตรการองคกรเพ่ือความปลอดภัยทางทองถนน เปนคําที่เกิดขึ้น

ในแวดวงคนทํางานดานความปลอดภัย พบวามาตรการองคกรเปนวิธีการ
ที่ต้ังเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการดูแลบุคคลกรในองคกรของตนเอง ที่
ใชยานพาหนะทุกประเภทในการเดินทาง   

จากปญหาดานอุบัติเหตุบนทองถนนที่กลาวมาดังบทนํา หน่ึงในน้ัน
ก็มีการเกิดอุบัติเหตุดานถนนในสถานประกอบการจากการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เชน การใหบริการรถขนสงสินคา เมื่อมีกิจกรรมในการขนสงสินคา
มากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันนํามาซึ่งความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสินก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ดังตัวอยางการเกิดอุบัติเหตุที่มี
รถบรรทุกเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เชน การชนทาย การชนกับรถ
โดยสารสวนบุคคล และรถจักรยานยนต รวมถึงการเดินทางไป-กลับระหวาง
ที่พักกับที่ทํางานของพนักงานก็เปนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน จากปญหาดังกลาวยังขาดการวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริง 
และความสัมพันธของสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทําใหเกิดการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ และไมกอใหเกิดระบบที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ทุกภาคสวนจึงไดสรางความรวมมือใหเกิดการดําเนินงานสนับสนุน 
และผลักดันใหเกิดมาตรการองคกรในสถานประกอบการ จึงจะขอยก
หนวยงานที่ดําเนินงานดานการขับเคลื่อนมาตรการองคกร ไดแก การ
ขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคม E6 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พลเอกอนันตพร 
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กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (รมว.พม.) ฐานะหัวหนาทีมภาครัฐเปนประธานการประชุม
คณะทํางานประชารัฐเพ่ือสังคม (E6) ครั้งที่ 1/2561 พรอมดวย นายอิสระ 
วองกุศลกิจ ประธานอาวุโสหอการคาไทย ในฐานะหัวหนาทีมภาคเอกชน 
และ ดร. สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน สสส. ในฐานะหัวหนาทีม
ภาคประชาสังคม รวมทั้งผูแทนหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ เขารวม
ประชุมเพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงานในประเด็นเรงดวน (5 Quick 
Win) ในสวนของประชารัฐเพ่ือสังคม ดานความปลอดภัยทางถนน (E6.5) 
ไดกําหนดเปาหมายและแนวทางสําคัญในการดําเนินงานในป 2561 โดย
กําหนดให 55 องคกรที่รวม MOU กําหนดมาตรการความปลอดภัยของ
องคกร โดยต้ังเปาการดําเนินงาน ใน 3 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม ไดแก 
ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี คือ การลดจํานวนผูเสียชีวิตในชวงเทศกาล
สงกรานต 2561 ใหไดรอยละ 10 ลดจํานวนผูเสียชีวิตตลอดปใหไดรอยละ 5 
และลดจํานวนผูเสียชีวิตในหนวยงานที่รวม MOU ใหเปน 0 นอกจากน้ี ป 
2561 จะมีการสนับสนุนใหภาคประชาสังคมเขาไปมีสวนรวมใน 3 กลุม
ภารกิจงานใหมากย่ิงขึ้น  

ดังน้ันการศึกษาการจัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
ควรใหความสําคัญกับการวิเคราะหรากของปญหา เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
มาตรการและระบบในการปองกันและแกปญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสม
กับบริบทขององคกร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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กรณีศึกษา : การประสบความสําเร็จจากการใชมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนนของสถานประกอบการในตางประเทศและไทย มี
รายละเอียดดังนี ้

2.1 มาตรการองคกร เพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถาน
ประกอบการตางประเทศ 

2.1.1 บริษัท British Telecommunication (BT) 4 
งานศึกษาไดทําการประเมินผลลัพธที่ไดโปรแกรมการจัดการดาน

ความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวของกับทองถนนของบริษัท British 
Telecommunication ที่มีปฏิบัติการทั่วอังกฤษ และองคกรไดมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานทองถนนมามากกวา 10 ป โดยจุดเริ่มตนของโครงการ
เริ่มในป 2002 โดยการประยุกตเอาหลัก Occupational Health Safety 
( OHS)  Haddon Matrix แ ล ะ  the UK Health and safety executive 
guidance (HSE) มาใชในโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Wallington D, Murray, W., Darby, P., Raeside, R., & Ison, S., Work-related road safety: 
Case study of British Telecommunications (BT). Transport Policy. 2014;32(Supplement 
C):194-202. 
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ตารางที ่1 กระบวนการภายใตแนวคิด Haddon Matrix 

ชวง 
เวลา 

การจัดการทางดาน
วัฒนธรรมองคกร 

การจัดการทางดาน
การเดินทาง 

บุคลากร พาหนะ สังคม 

กอนการ
ขับขี่ 

 การวิเคราะห
ความเสี่ยง 

 การมีสวนรวม
ขอผูเชี่ยวชาญ 

 การประเมิน
นโยบายและ
กระบวนการ
จัดการ 

 การจัดตั้ง
กรรมการท่ี
กํากับดูแล 

 การประเมิน
ความเสี่ยงของ
การเดินทาง 

 การกระจาย
และจัดตาราง
งาน 

 การลดความ
จําเปนในการ
เดินทาง 

 การวางแผน
เสนทาง 
 

 การแนะนํา
กระบวนการ
ตางๆ 

 การจัดทํา
นโยบายและ
คูมือ 

 การจัดทํา
โปรแกรม
ออนไลนท่ี
ครอบคลุม
ประเด็นเรื่อง 
การรับทราบ
ขอมูลของผูขับ, 

 การเลือก 
 ลักษณะเฉพาะ 
 มาตรฐานของ

ความปลอดภัย 
 การตรวจสอบ 
 การบํารุงรักษา 
 การจัดการและ

การติดตามการ
ใชงาน 

 ขอมูลการใช
งานยานพาหนะ 

 

 การมีสวนรวมกับ
การวิจัย 

 การตลาด 
 โครงการท่ีมีตอ

สมาชิกครอบครวั
ของบุคคลากร 

 การมีสวนรวมกับ
ชุมชน 

 การจัดสัมมนา 
 การใหรางวัล 
 การ

ประชาสัมพันธ 
กับสื่อ 
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ชวง 
เวลา 

การจัดการทางดาน
วัฒนธรรมองคกร 

การจัดการทางดาน
การเดินทาง 

บุคลากร พาหนะ สังคม 

 อบรมและ
เก็บขอมูลการ
สื่อสาร  

 การ
ตั้งเปาหมาย 

 การเก็บรวม
รวมขอมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 การจัดการ
ปญหาเรื่อง
ความเหนื่อยลา
ขณะขับขี่ 

 การวางแผนการ
ใชพาหนะอยาง
มีประสิทธิภาพ      
ลดการใช
พลังงาน 

 การอบรมการ
ขับขี่ 

 การใช
เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารขณะ
ขับขี ่

การเขารับการ
อบรมดานความ
เสี่ยง และการ
ประเมินผล 

 การเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติ 

 การประเมิน
สภาวะการ
มองเห็น 

 การจัดทํา 
benchmark 

 Corporate 
Social 
Responsibility 
(CRS) 
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ชวง 
เวลา 

การจัดการทางดาน
วัฒนธรรมองคกร 

การจัดการทางดาน
การเดินทาง 

บุคลากร พาหนะ สังคม 

ขณะขับขี่  กระบวนการ
รายงานและ
ใหการ
สนับสนุน 
ผูขับขี ่

 การจัดการ ณ 
จุดเกิดเหตุ 

 กระบวนการ
รายงาน
เหตุการณและ
การจัดการ 

 การประเมิน
ความเสียหาย 

 การเยียวยา
ชวยเหลือผูมีสวน
เกี่ยวของ 

หลังการ
เกิดอุบัติ 
เหตุ 

 การตรวจสอบ
เหตุการณ 

 การ
ประเมินผล
สืบเนื่อง 

 โปรแกรมการ
ปรับปรุงเพ่ือ
แกปญหา 

 การรายงาน
สรุปเหตุการณ 

 การสืบสวนและ
ปรับปรุง 

 
 
 
 

 

 การนําเสนอ
เหตุการณของผู
ขับขี่ 

 การให
คําแนะนํา
ปรึกษากับผู  
ขับขี่ 

 การติดตามและ
ประเมินผลซํ้า 

 การตรวจสอบ
ยานพาหนะ 

 การซอมบํารุง 

 การจัดการ
ภาพลักษณ 
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จากแนวทางดังกลาว ไดนํามาสูแผนเชิงปฏิบัติการของ BT โดยการ 
- สรางแบบฟอรมออนไลนสําหรับพนักงานขับขี่ (ครอบคลุม 

เรื่อง การรับทราบขอมูลของผูขับขี่ แบบสอบถามประเมิน
แนวคิดและพฤติกรรมตอความเสี่ยงของผูขับขี่)  

- ผูจัดการ 1 คนดูแลพนักงานที่เกี่ยวของกับการขับขี่ 20 คน 
- การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล ทําผานระบบฐานขอมูล

ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ เ รี ย ก ว า  Road safety management 
information system (MIS)  

- มีการจัดสรางโปรแกรมการฝกอบรม การใหคําแนะนําใน
การแกไขพฤติกรรมการขับขี่ การสรางจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัย และการตรวจสุขภาพสายตา 

- การสรางโปรแกรม European New Car Assessment 
Program (NCAP) เพ่ือใชในการจัดซื้อรถ และโครงการ 
Birthday Process เพ่ือใชในการตรวจซอมบํารุง   

- การนําเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและติดตามผลระยะไกล
มาใช 

2.1.2 บริษัท Roache Australia 5 
งานศึกษาเรื่อง Work-related road safety: A case study of 

Roche Australia เปนการศึกษาถึงการบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในดานความปลอดภัยบนทองถนนภายใตโปรแกรม 
Company Motor Vehicle Safety Program ของบริษัท Roche Australia  
(เปนบริษัทในอุตสาหกรรมดานยา) เปนเวลา 5 ป โดยงานศึกษาไดใชวิธี 
 

5 Murray W, White J, Ison S. Work-related road safety: A case study of Roche Australia. 
Safety Science. 2012;50(1):129-37. 
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การศึกษาแบบกรณีศึกษา (case study-based research methodology) 
ที่มีพ้ืนฐานจากขอมูลของบริษัท ขอมูลจากผูจัดการระดับปฏิบัติงาน (Fleet 
manager) และการบริหารจัดการประจําวัน โดยการวิเคราะหผลได 
ครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก การประเมินความเสี่ยงของผูขับขี่
ยานพาหนะ การพัฒนานโยบายและการสื่อสาร การประเมินกระบวนการ
และผลลัพธ และความตอเน่ืองในการทบทวนโครงการ  

ในดานการประเมินความเสี่ยงของผูขับขี่ยานพาหนะ ภายใตระบบ
ที่ใหผูขับขี่ตรวจสอบตนเองผานระบบออนไลนบริษัทสามารถระบุไดถึง
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงมากและนอยและประเด็นที่ยังบกพรอง อันนําไปสู
การสามารถวางเปาหมายที่ ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อ
โปรแกรมดําเนินสืบเน่ืองก็ไดสงผลใหพนักงานเขาใจสิ่งที่จําเปนตองกระทํา
และความสําคัญของมัน 

ดานการพัฒนานโยบายและการสื่อสาร สืบเน่ืองจากการประเมินผู
ขับขี่ยานพาหนะอยางตอเน่ือง บริษัทไดนําผลมาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและ
นําไปสูการพัฒนานโยบายที่เปนรูปธรรม เชน การออกคูมือ รูปแบบการ
สื่อสารภายใตชองทางตางๆ และกระบวนการในการสงมอบยานพาหนะ 
เปนตน 

ดานการประเมินกระบวนการและผลลัพธ บริษัทไดกําหนดดัชนีช้ี
วัดออกเปน 2 กลุมคือ ดัชนีเชิงรุก และเชิงรับ โดยในเชิงรุกจะเนนไปที่
ประเมินความเสี่ยงในดานตางๆของพนักงาน ซึ่งขอมูลที่บริษัทจัดเก็บน้ันทํา
ใหบริษัทสามารถระบุความเสี่ยงไดถึงระดับรายบุคคล ในดัชนีเชิงรับน้ัน
บริษัทประเมินจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุประเภทตางๆ เชน การชนวัตถุที่อยู
น่ิง และการที่ไมสามารถควบคุมรถไดจนเกิดการหมุนของรถ เปนตน ซึ่ง
พบวาจํานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ และการเคลมประกันไดมีแนวโนมที่ลดลง 
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อยางตอเน่ืองภายหลังการเริ่มตนโครงการ โดยพบวาในชวง 5 ปของ
โครงการน้ันโดยรวมแลว จํานวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 42% และจํานวน
การเคลมประกันลดลง 56% ดานความตอเน่ืองในการทบทวนโครงการ 
บริษัทมุงเนนไปที่พัฒนาแบบเชิงรุก คือ การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
ประเมินและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน และพยายามสราง
มาตรฐานที่ใหสามารถนําเสนอในสากลในฐานะกรณีตัวอยางของรูปแบบ
การปฏิบัติการที่ดีซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร  

โดยสรุปแลวงานศึกษาน้ีมีความคลายคลึงกับกรณีความสําเร็จของ 
บริษัท BT ตรงที่ความสําเร็จของโครงการดานความปลอดภัยในการทํางาน
บนทองถนนน้ัน จะเกิดขึ้นไดก็จากการมีความมุงมั่นและไดรับความรวมมือ
จากภาคสวนตางๆในองคกร โครงการที่เห็นผลชัดเจนน้ันมักไมใชโครงการ
ระยะสั้น แตเปนโครงการที่มีลักษณะสืบเน่ือง กลาวคือ มีการปรับปรุงตัว
โครงการอยางตอเ น่ืองเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกรและ
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นตามลําดับ นอกจากน้ีแลวโครงการยังมีลักษณะของ
ความเปนชุดโครงการที่ประกอบไปดวยโครงการยอยตางๆที่มีความสัมพันธ
กันมากกวาโครงการเด่ียว ซึ่งตรงจุดน้ีเองทําใหเปนเรื่องยากที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการยอยเพียงโครงการใดโครงการหน่ึง  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา กรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได
แสดงใหเห็นถึงกรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จ จากแผนงานความ
ปลอดภัยของผูขับขี่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1.3 บ ริ ษั ท  Nationwide Insurance -  Columbus, Ohio 
Nationwide  

เปนหน่ึงในบริษัทประกันภัยที่ใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีระบบ
การดําเนินงานที่ใหญ ในกลุมยวดยานพาหนะสวนตัวในป พ.ศ.2541 
Nation wide พัฒนาและปรับปรุงโครงการความปลอดภัยของผูขับขี่
ยวดยานพาหนะ โดยใช 10 ขั้นตอน เปนคูมือการปฏิบัติงานผลลัพธที่ได คือ  

• ขณะที่จํานวนระยะทางของผูขับขี่ขององคกร Nationwide มี
จํานวนเพ่ิมขึ้น 19 % องคกรสามารถปองกันการชนกันได
เพ่ิมขึ้น 53 % 

• องคกรสามารถลดคาใชจายลงได 40 % 
2.1.4 บริษัท Charter Communications – Michigan  
Charter Communications เปนบริษัทรับบริการดานที่อยูอาศัย

ในมิชิแกน มีพาหนะมากกวา 650 คัน พนักงานขับรถ 1.5 ลานไมลตอเดือน
ในป พ.ศ.2544 บริษัทไดเริ่มโครงการ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูคาดเข็มขัดนิรภัย
จากพนักงานขับรถของบริษัท Charter ทํางานรวมกับ Michigan NETS 
กอต้ังโครงการการคาดเข็มขัดนิรภัยน้ีขึ้นและไดรับรางวัลอีกดวยผูเขารวม
จาก NETS ในแคมเปนสัปดาหแหงการขับขี่รถปลอดภัย และ NHTSA 
รางวัลสําหรับผูคาดเข็มขัดนิรภัย ผลลัพธที่ได คือ  
 
6 United State Department of Labor. Guidelines for Employers to Reduce Motor 
Vehicle Crashes. Available from: 
https://www.osha.gov/Publications/motor_vehicle_guide.html. 

https://www.osha.gov/Publications/motor_vehicle_guide.html
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• ในป พ.ศ.2544 ในสวนการคาดเข็มขัดนิรภัยของ Charter 
Michigan มีอัตราการใช 74 เปอรเซ็นต ในระยะเวลาสองปเพ่ิม
เปน 94 เปอรเซ็นต และยังคงมีอัตราเพ่ิมขึ้นเรื่อยมา  

• ลดอัตราการชนกันของยวดยานพาหนะ 30 เปอรเซ็นตอีกดวย 
 2.1.5 บ ริ ษั ท  General Motors Corporation -  Detroit, 
Michigan  

GM เปนผูผลิตรถยนตรายใหญที่สุดของโลก ประสบความสําเร็จ
จากโครงการ “สรางเสริมใหเปนนิสัยไดริเริ่มจัดหาสถานที่สําหรับการศึกษา
และนโยบายความเขมงวดในการใชเข็มขัดนิรภัยโครงการชวยสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาและรางวัลสําหรับผูคาดเข็มขัดนิรภัย โดย GM สํารวจจาก 90 
ไซตงานในแตละแหง ผลลัพธที่ได คือ  

• GM เพ่ิมจํานวนพนักงานที่คาดเข็มขัดนิรภัยจาก 61 เปอรเซ็นต
ในปพ.ศ. 2541 เปน 85 เปอรเซ็นตในเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 
ซึ่งโครงการดังกลาวยังคงไดรับการสนับสนุนเรื่อยมา  

• โครงการการขับขี่ปลอดภัยไดรับการรับรองดวยการรักษาชีวิต
ผูคน 5 ชีวิตตอป 
 

2.2 มาตรการองคกร เพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถาน
ประกอบการไทย 

การดําเนินงานมาตรการองคกรมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนงาน
ดานความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมและเกิด
ความย่ังยืนในการดําเนินการดานมาตรการองคกรที่เก่ียวของอยางจริงจัง
และตอเน่ือง ทุกภาคสวนทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน จึงตองรวมกันกําหนดมาตรการองคกรขึ้น เพ่ือลดการบาดเจ็บ
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และสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของสถานประกอบการ จะกลาวถึง
มาตรการองคกรที่สถานประกอบการตางๆในประเทศไทยดําเนินงาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  
ในฐานะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน และ

องคกรภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไดรวมประกาศเจตนารมณ
ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 เพ่ือเปนการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอยางย่ังยืน โดยในปแรกจะ
รณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % กับผูขับขี่และผูโดยสาร
รถจักรยานยนต ดังเชน โครงการ“คนขับ คนซอนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100%” ซึ่งการใชรถจักรยานยนตในประเทศไทยนับวันจะมีปริมาณมากขึ้น
ดวยการจราจรในเมืองใหญ ๆ มีปริมาณหนาแนนรถจักรยานยนตเปน
พาหนะที่มีผูใชมากที่สุด เพราะสะดวก ประหยัดนํ้ามัน และรวดเร็วในการ
เดินทาง แตอันตรายของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตก็มีสูงเชนกัน จากผูขับ
ขี่หรือผูโดยสารที่ไมปฏิบัติตามกฎจราจร คือ การขับรถเร็ว การว่ิงยอนศร 
การด่ืมแอลกอฮอลขณะขับขี่รถจักรยานยนตหรือแมกระทั่งการไมสวมใส
หมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซอนทายรถจักรยานยนต ซึ่งเหลาน้ีก็เปนเหตุที่ทํา
ใหเกิดความสูญเสียทั้งรางกายและทรัพยสิน 

โครงการ “คนขับ คนซอนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  
เปนโครงการเพ่ือที่จะสรางสรรคประโยชนใหกับสังคม โดยรณรงคเพ่ือความ
ปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต ผานกิจกรรมรณรงค ตาง ๆ ของ
บริษัทกลางฯ และภาคีเครือขายภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสงเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100 % และลดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนต รวมทั้งการ
ประกาศกฎบัตรวาดวยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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 กฎบัตรวาดวยความปลอดภัยทางถนนน้ี เปนสวนหน่ึงขององคกรที่
มีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยตระหนักวาอุบัติเหตุจากรถน้ันเปนเรื่องของ
ทุกคนมิใชเรื่องของคนใดคนหน่ึง เพ่ือสงเสริมและเสริมสรางใหเกิดเปน
วัฒนธรรมในการขับขี่อยางปลอดภัย จึงไดปฏิญาณตนเพ่ือถือปฏิบัติ เพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน 7 ดังน้ี  

1. พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯ จะรักษาและ
ปฏิบัติตามอุดมการณขององคกรอยางเครงครัด คือ“ต้ังมั่นในคุณธรรมและ
ความถูกตอง มุงมั่นในบริการที่เปนเลิศ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 
เช่ือมั่นในคุณคาของคน” 

2. พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯ จะยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัด ในทุกครั้งที่มีการใชรถใชถนน ทั้งในระยะใกล
หรือไกล 

3. พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯ จะยึดถือและ
ปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยทางถนนดังน้ี 

- สวมหมวก นิ ร ภัยทุ กครั้ งที่ มี ก า รขั บขี่ ห รื อซ อนท าย
รถจักรยานยนต 

- ขับรถดวยความเร็วไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและไม
ประมาท  

- ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต รวมทั้งผูโดยสาร
ทุกคน  

- ไมด่ืมสุราหรือเสพสิ่งของมึนเมาใดๆเมื่อมีการขับขี่รถ 

 

7 บริษัทกลางฯเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน, 
http://www.thairsc.com/th/whitepaper/rule.htm 
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 ไมใชโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณสื่อสารใดๆในขณะที่ขับขี่

รถ  

4. พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯ จะสงเสริม
รวมมือ รวมกิจกรรมและขยายผลในการปฏิบัติตน เพ่ือความปลอดภัยทาง
ถนนตอบุคคลในองคกร บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืนใดในสังคมให
ยึดถือปฏิบัติรวมกัน 

5. พนักงานเจาหนาที่ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯจะมีสวนรวมใน
การสํารวจถึงปจจัยเสี่ยงภัยหรือสิ่งที่อาจเปนจุดอันตรายเกี่ยวกับการใชรถใช
ถนนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพ่ือการแกไขและปองกัน 

6. พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับช้ันในบริษัทกลางฯ ยินยอมใหการ
ฝาฝนหรือการกระทําผิดในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนน้ันเปนโทษทาง
วินัยของบริษัท และมีผลตอการประเมินการปฏิบัติงานในแตละป 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารมีมุมมองและใหความสําคัญตองานความปลอดภัยทาง

ถนน และคอยกํากับดูแลอยางใกลชิดตลอดโครงการ และ
สรางสรรคประโยชนใหกับสังคม 

2. พนักงานทุกระดับเกิดความรวมมือในทุกครั้งที่มีการใชรถใชถนน 
ทั้งในระยะใกลหรือไกล และปฏิบัติตามกฎบัตรวาดวยความ
ปลอดภัยทางถนน ทั้งการสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับ คนซอน 
และขับรถดวยความเร็วไมเกินกฎหมายกําหนด ไมด่ืมสุราหรือ
เสพสิ่งของมึนเมาใดๆเมื่อมีการขับขี่รถ ไมใชโทรศัพทมือถือ 
หรืออุปกรณสื่อสารใดๆในขณะที่ขับขี่รถ อยางเครงครัด 
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2.2.2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
ความกาวหนาการดําเนินงานตามเปาหมายของปตท. ไดกําหนด

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
โดยถายทอดไปสูการปฏิบัติ ดวยการกําหนดเปนเปาหมาย แผนกลยุทธ 
แผนงาน และตัวช้ีวัดการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประเด็นสิ่งแวดลอมถือวาเปนประเด็นที่ 
ปตท. ใหความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยยึดหลักปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
จัดการความย่ังยืนกลุม ปตท. ที่พยายามประยุกต ถือปฏิบัติโดยใชหลักการ
ตามแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ ใช
เปนมาตรฐาน รวมทั้งนํามาประยุกตใชกับโครงการลงทุนขนาดใหญ 
ตลอดจนการขยายธุรกิจที่ดําเนินการอยู มีการกําหนดใหทําการตรวจสอบ
วิเคราะหสถานะดานสังคมและสิ่งแวดลอม เปนสวนหน่ึงในการปรับ
โครงสรางองคกร และการรวมกิจกรรมดานความปลอดภัยทางถนนที่
ดําเนินงานผานโครงการตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับ ปตท.” จัดขึ้นเพ่ือมุง
เสริมความรูความเขาใจแกนักขับขี่รุนใหมใหขับรถอยางถูกตอง ปลอดภัย มี
วินัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งจะชวยใหผูขับรถฯ และขับขี่อยางถูกวิธี 
นอกจากน้ี ผูเขารวมโครงการฯ ยังจะไดรับใบอนุญาตขับรถจากกรมการ
ขนสงทางบกทันที เมื่อสอบผานการทดสอบในทุกขั้นตอน 8 

ผลการดําเนินงาน 
1. เกิดความรูและความเขาใจในการใชรถใชถนน และสงเสริมใหผู

ขับขี่รถตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยใน 
 

8 โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ กลุม ปตท. , 
http://www.csrcom.com/project/view/110 
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ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง และผูรวมใชทองถนนดวยการขับ
รถอยางถูกตอง ปลอดภัย มีวินัย และเคารพกฎจราจร 

2. ทราบเทคนิคการขับรถอยางปลอดภัย และมารยาทในการขับ
รถบนทองถนน ตลอดจนความรูเก่ียวกับการเลือกใชผลิตภัณฑ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑหลอลื่น และการดูแลรักษาเครื่องยนต ซึ่ง
จะชวยใหผูขับรถสามารถประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี 

2.2.3 บริษัท เอ.พี.ฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด 
ตลอดระยะเวลากวา 27 ปที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนดา (ประเทศไทย) 

จํากัด ไดดําเนินกิจการในประเทศไทยและไดรับความเช่ือมั่น และความ
ไววางใจจากผูใชรถจักรยานยนตทั่วประเทศมาโดยตลอด ฮอนดามุงมั่นต้ังใจ
ที่จะเปนองคกรที่ดีของสังคม ดวยการดําเนินกิจกรรมทุกดานดวยความ
ซื่อตรงและโปรงใสไปพรอมๆ กับการบรรลุถึงเปาหมายในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑที่มีคุณคา สรางความไววางใจใหแกทุกคนและทุกหนวยงานที่เรา
ไดติดตอ เพ่ือมุงสูการเปนบริษัทที่สังคมตองการใหดํารงอยู โดยการรวม
กิจกรรมดานความปลอดภัยทางถนนที่ดําเนินงานผานโครงการตางๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

โครงการ “หนูนอยหัวแข็ง ปที่ 2” โครงการน้ีมีการรณรงคสราง
ความตระหนักรูและมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตอง
รวมมือดําเนินการอยางจริงจัง จึงทําใหเกิดการบูรณาการโครงการในรูปแบบ
ของการดําเนินงานแบบ“ประชารัฐ”ขึ้น โดยบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
รวมมือกับภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระ ไดแก 
บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด, องคการชวยเหลือเด็กประจําประเทศไทย, 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และกองบัญชาการตํารวจนครบาล จัดโครงการ “หนูนอยหัวแข็ง ปที่ 2” 
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ขึ้น เพ่ือสานตอการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับกลุมเยาวชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อกและสรางวินัยจราจรในการเดินทาง  

 

ภาพที่ 1 โครงการ “หนูนอยหัวแข็ง ปที่ 2” 
กิจกรรมหลักของงาน คือการใหความรูและเนนยํ้าความสําคัญของ

การขับขี่ปลอดภัยใหกับคุณครูและนักเรียน โดยเฉพาะการตระหนักรูใน
ความสําคัญของการใสหมวกกันน็อกในการโดยสารรถมอเตอรไซคของ
เด็กไทยเพ่ือลดอุบัติเหตุ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยบนทองถนน และการให
ความรูเรื่องกฎจราจรจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ อีกทั้งยังคงความสนุกสนาน
กับการไดฝกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยจากสนามจราจรจําลอง  

ผลการดําเนินงาน 
1. การตระหนักรูในความสําคัญของการใสหมวกกันน็อก ในการ

ขับขี่รถมอเตอรไซคของเด็กไทย รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยบน
ทองถนน  

2. เกิดความรวมมือของภาคีเครือขาย ไดแก บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน), องคการชวยเหลือเด็กประจําประเทศไทย, สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร, สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.), กองบัญชาการตํารวจนครบาล และบริษัท เอ.พี. 
ฮอนดา จํากัด  
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โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย” ทําการผลักดันแผนการรณรงคการลด
อุบัติเหตุบนทองถนนสูสังคม เพ่ือมุงมั่นดําเนินกิจกรรมดานการขับขี่
ปลอดภัยในเมืองไทยมาอยางตอเ น่ือง ภายใตสัญลักษณ  SAFETY 
THAILAND “เมืองไทยปลอดภัย” อยางเปนทางการ ต้ังแตป 2532 เพ่ือให
ลูกคาสามารถขับขี่ไดอยางปลอดภัย เอ.พี. ฮอนดา ไดบุกเบิกการรณรงคขับ
ขี่ปลอดภัยและเผยแพรความรูในดานน้ีใหกับสังคมไทยแบบครบวงจร ทั้งมี
การพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพจราจรในประเทศ
ไทย ควบคูไปกับการผลิตครูฝกขับขี่ปลอดภัย เพ่ือถายทอดความรูใหกับ
ประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 9 ทั้งน้ี ฮอนดา ไดมีการสรางศูนยฝกขับขี่
ปลอดภัยแหงแรกในอาเซียน และขยายศูนยไปยังภาคตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
เพ่ือเปนสถานที่ฝกอบรมการขับขี่อยางปลอดภัยใหกับประชาชนผูสนใจ โดย
ใชรถจักรยานยนตที่ทันสมัย เพ่ือใหแนใจวาประสบการณการเรียนรูของที่ผู
ขับขี่จะมีประโยชน และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง และสรางความ
เขาใจในสภาพการขับขี่บนทองถนนทุกรูปแบบ เพ่ือความปลอดภัยบนทอง
ถนน บริษัทรวมมือกับรานผูจัดจําหนาย สถานศึกษา และหนวยงานของรัฐ 
ทําให เอ.พี. ฮอนดา เปนตนแบบการรณรงคขับขี่ปลอดภัยใหกับหลาย ๆ 
ประเทศในอาเซียนรวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกสาธารณะในการใชรถใชถนน 

 
 
 
 
 
 

9 เอ.พี.ฮอนดา รวมรณรงคความปลอดภัยของเด็กบนทองถนน เผยแพร: 9 พ.ย. 2560 โดย: MGR 
Online, https://mgronline.com/motoring/detail/9600000112829 

https://mgronline.com/motoring/detail/9600000112829
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ภาพที่ 2 ศูนยฝกขับขี่ปลอดภัย 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพ

จราจรในประเทศไทย ควบคูไปกับการผลิตครูฝกขับขี่ปลอดภัย 
เพ่ือถายทอดความรู ใหกับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2. เกิดศูนยฝกขับขี่ปลอดภัยแหงแรกในอาเซียน และขยายศูนยไป
ยังภาคตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนสถานที่ฝกอบรมการขับขี่
อยางปลอดภัยใหกับประชาชนผูสนใจ 

2.2.4 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด   
บริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยบนทองถนน ซึ่งถือเปน

หน่ึงในนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ไมเพียงแตมุงมั่นพัฒนา
เทคโนโลยียานยนตที่มีคุณภาพเทาน้ัน ยังดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
หลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
ภายใตโครงการ โตโยตา ถนนสีขาว ซึ่งดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2531 จน
ปจจุบัน โดยเริ่มตนโครงการดวยการสรางการรับรูใหแกสังคมไทยผานสื่อ
ประชาสัมพันธ เพ่ือรณรงคใหตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน การให
ความรูเรื่องการขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาล การเคารพกฎจราจร และมี
นํ้าใจตอกันบนทองถนน รวมถึงใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐตางๆ 
อาทิ กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กองบังคับการตํารวจทางหลวง สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ และหาแนวทางปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุในเชิงรุกรวมกัน เพ่ือใหเกิดถนนที่ปลอดอุบัติเหตุหรือถนนสีขาว
อยางเปนรูปธรรม 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ “Toyota Campus Challenge” เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการขับขี่ปลอดภัยใหกับเยาวชน ตลอดจนการทํากิจกรรมเพ่ือปลูกฝง
การมีวินัยและนํ้าใจบนทองถนน อาทิ เมืองจราจรจําลอง การสรางถนนแหง
รอยย้ิม และชุมชนขับขี่ปลอดภัยเน่ืองจากการประสานความรวมมือกันจาก
ทุกภาคสวน ถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการสงเสริมการปองกัน อุบัติเหตุทาง
ถนนอยางย่ังยืน  

ผลการดําเนินงาน 
1. เกิดการปลูกฝงการมีวินัยและนํ้าใจบนทองถนน อาทิ เมือง

จราจรจําลอง การสรางถนนแหงรอยย้ิม และชุมชนขับขี่
ปลอดภัย เน่ืองจากการประสานความรวมมือกันจากทุกภาค
สวนถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการสงเสริมการปองกัน อุบัติเหตุ
ทางถนนอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 

10 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ,“องคกรเกียรติยศดานความปลอดภัยทางถนน 
(Prime Minister Road Safety Award)” ประจําป 2560 ดานองคกรที่มีผลงานดีเดนดานความ
ปลอดภัยทางถนน จากโครงการ“โตโยตา ถนนสีขาว”, 
https://www.toyota.co.th/news/YOq5yQOZ 

https://www.toyota.co.th/news/YOq5yQOZ
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โครงการ “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเสนทาง” (Safe-
Eco Driving)” เกิดความรวมมือระหวางบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย จํากัด ชมรมผูแทนจําหนาย และกรมการขนสงทางบก มีวัตถุประสงค
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชรถใชถนนใหคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ลดความเสี่ยงในการขับรถ อีกทั้งยังสงเสริมเทคนิคการขับรถที่ประหยัด
พลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม ผานความรวมมือของขนสงจังหวัดและ
ผูแทนจําหนายในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนคนไทยในระยะยาว ตลอดจนเปนตนแบบใหแกหนวยงานภาครัฐ 
ทองถิ่น และผู นําชุมชน  ในครั้งน้ี บริษัทฯ ไดตอยอดโครงการอบรม 
“ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเสนทาง” ใหกับพนักงานขับรถของบริษัท 
ยูดริ้งค ไอไดรฟ จํากัด โดยบริษัทฯ มีความมุนมั่นที่จะเปนตัวแทนจาก
ภาคเอกชนในการขยายเครือขายความปลอดภัยทางถนนใหเกิดขึ้นอยาง
ย่ังยืนสรางสรรคคนขับรถที่ ดีบนทองถนน เพ่ือสงความสุขและความ
ปลอดภัยใหกับประชาชนชาวไทย และยังมีอีกหลายโครงการที่เปนกิจกรรม
สําคัญเพ่ือสังคม เชน โครงการรถตูโดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย 

ภาพที่ 3 โครงการ “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเสนทาง” 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชรถใชถนน ที่คํานึงถึง

ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการขับรถ อีกทั้งยังสงเสริม
เทคนิคการขับรถที่ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 
ผานความรวมมือของขนสงจังหวัด และผูแทนจําหนายในทุกๆ 
จังหวัดทั่วประเทศ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนคน
ในระยะยาว ตลอดจนเปนตนแบบใหแกหนวยงานภาครัฐ 
ทองถิ่น/ชุมชน 

2. บริษัทฯ ไดตอยอดโครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ 
ประหยัดทุกเสนทาง” ใหกับพนักงานขับรถของบริษัท ยูดริ้งค 
ไอไดรฟ จํากัด โดยบริษัทฯ มีความมุนมั่นที่จะเปนตัวแทนจาก
ภาคเอกชนในการขยายเครือขายความปลอดภัยทางถนนให
เกิดขึ้นอยางย่ังยืน  

โครงการ “รถตูขับขี่โดยสารสาธารณะปลอดภัย” เปนอีกหน่ึง
กิจกรรมภายใตความรวมมือระหวางโตโยตาและกรมการขนสงทางบก เพ่ือ
ตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐ เก่ียวกับความปลอดภัยเพ่ือนําไปสูการลด
อุบัติเหตุบนทองถนนของรถตูโดยสารสาธารณะ และไดนําหลักสูตรขับขี่
ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” มาใชในการจัดอบรมใหแก
ผูขับรถตูโดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบไปดวยทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มุงเนนใหผูอบรมมีความเขาใจที่ถูกตอง ตลอดจนฝกฝน
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เพ่ือใหเกิดทักษะในการขับขี่ และสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการคํานึงถึง
ความปลอดภัยบนทองถนน 

ภาพที่ 4 โครงการ “รถตูโดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” 
หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย “Toyota Safe Driving Education” ที่

นํามาใชสําหรับจัดฝกอบรมใหแกผูขับรถตูโดยสารสาธารณะในครั้งน้ี ไดรับ
การพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนยการศึกษาความปลอดภัยโม
บิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใตการดูแลของบริษัท โตโยตา มอเตอร คอร
ปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน รวมกับหลักสูตรความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎและ
วินัยจราจร จากกรมขนสงทางบก โดยแบงการอบรมออกเปนภาคทฤษฎี 
และ ภาคปฏิบัติ อันไดแก 

ภาคทฤษฎี 
1)   สถานการณอุบัติเหตุของไทย (รถตูโดยสาร) และปจจัยที่ทําให  

  เกิดอุบัติเหตุ 
2)   การสรางจิตสํานึกของการขับขี่ปลอดภัย 
3)   การคาดการณอุบัติเหตุ 
4)   การเตรียมความพรอมกอนการขับขี่ 
ภาคปฏิบัติ 
1)  การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน  
2)  ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ  
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3)  จุดบอดและขอจํากัดวิสัยทัศนการขับขี่  
โครงการน้ีจะเปนสวนหน่ึงที่จะชวยสรางจิตสํานึก และวินัยในการ

ขับขี่บนทองถนนใหเกิดขึ้น เพ่ือชวยลดจํานวนอุบัติเหตุบนทองถนน และที่
สําคัญคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยใหไดมากที่สุด 11 

ผลการดําเนนิงาน 
1. เกิดความรวมมือระหวางโตโยตาและกรมการขนสงทางบก เพ่ือ

ตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐ เก่ียวกับความปลอดภัย เพ่ือ
นําไปสูการลดอุบัติเหตุบนทองถนนของรถตูโดยสารสาธารณะ  

2. เ กิ ด ห ลั ก สู ต ร ขั บ ขี่ ป ล อ ด ภั ย “Toyota Safe Driving 
Education” มาใชในการจัดอบรมใหแก ผูขับรถตูโดยสาร
สาธารณะ 

2.2.5 บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง) 
บริษัทเริ่มดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ “หวงใครใหใส

หมวก” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต โดยมีเปาหมายคือพนักงานและผูรับเหมา ตองสวมหมวก
นิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% สําหรับประกาศนโยบายโรงงานโดย
ผูอํานวยการโรงงาน เพ่ือพนักงานทราบและปฏิบัติตามน้ัน 12 ประกอบดวย 

1. การขับขี่รถจักรยานยนต ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบจรจร ตอง
สวมหมวกนิรภัยอยางเต็มใบ มีกระบังหนาใส การขับขี่รถยนต
ตองคาดเขม็ขัดนิรภัยตลอดเวลา และหยุดรถใหเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตรวจสอบกอนเขาออกโรงงาน 

 

 
11 โครงการอบรบขับขี่ปลอดภัยแกพนักงานขับรถ, https://www.toyota.co.th/news/lo46pZdB 
12 บนเสนทาง มาตรการองคกรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  

https://www.toyota.co.th/news/lo46pZdB
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2. ผูรับเหมาที่ขับรถขนสงสินคาที่จะมาติดตองาน จะตองสวมใส
เสื้อสะทอนแสงและมีการแลกบัตรเขาออกโรงงาน 

3. ตามดวยการแจงพนักงาน และผูรับเหมาเพ่ือทราบถึงนโยบาย
มาตรการขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติตามรวมถึงบทลงโทษ ตาม
ดวยการแจงทีม รปภ. เพ่ือทราบถึงนโยบาย มาตรการขับขี่
ปลอดภัย และปฏิบัติตามรวมถึงบทลงโทษในฐานะผูตรวจสอบ
และควบคุมมาตรการ 

กิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักและสนับสนุนใหเกิดการใชหมวก
นิรภัย ไดแก 

1. การจัดโครงการจําหนายหมวกนิรภัยราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน 
มอก. ใหกับพนักงาน 

2. การอบรมขับขี่ปลอดภัยรุน 2 ใหกับพนักงานดานออยและ
ชาวไร โดยมีหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานขนสง สํานักงาน
ประกันสังคม เปนตน มาบรรยายใหความรูในดานตางๆ  

3. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยรวมกับยามาฮาเมืองเลย โดยผูเขารวม
อบรมขับขี่จักรยานยนตอยางถูกวิธี พรอมเขารวมการทดสอบ
การขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําการ
ขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย 

4. ปายรณรงคขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ จากชมรมเมาไม
ขับ ปายรณรงคการขับขี่ปลอดภัยในชวงฤดูกาลผลิต : ติดต้ัง
ปายเตือน (ถนนลื่น) เพ่ือแกไขและปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน
หนาบริษัท 

5. จัดทําสถานที่จอดรถจักรยานยนต ที่แขวนหมวกใหกับพนักงาน
และผูรับเหมา 
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ภาพที่ 5 อบรมการขับขี่ปลอดภัย 
สําหรับบทลงโทษ โดยมาตรการและเทคโนโลยี CCTV เขามาชวย

บังคับใช เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบันมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ผูขับขี่รถจักรยานยนตถาไมสวมหมวกนิรภัยจะไมอนุญาตใหเขา

จอดภายในโรงงาน 
2. ถาผูซอนทายไมสวมหมวกนิรภัยตองเดินลงเขาโรงงาน จะ

อนุญาตใหเฉพาะผูขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยเทาน้ัน 
3. หามผูคุมกฎ คือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมเขมงวด มี

โทษถึงขั้นพักงาน 
4. หากผูโดยสารรถยนตของบริษัท ไมคาดเข็มขัดนิรภัย พนักงาน

ขับรถจะไมเคลื่อนรถออกจากจุดจอด 
5. ขอปฏิบัติกับ Supplier จะระบุชัดเจน เรื่องคุณสมบัติคนขับ 

การตรวจปริมาณแอลกอฮอล 2 จุดควบคุม 
6. ระบบการจัดการยานพาหนะใหปลอดภัย 
7. จัดทําที่วัดระดับความสูงของรถบรรทุกออยกอนเขาโรงงาน 
8. บรรจุเรื่องความปลอดภัยไวในหลักสูตรการอบรมพนักงานใหม 

รวมถึงบทลงโทษสูงสุด คือ การพักงาน 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารมีมุมมองและใหความสําคัญตองานความปลอดภัยทาง

ถนนทั้งในและนอกงาน 
2. เ กิดการกําหนดเปนนโยบายที่ ชัด เจนแยกสวนตรงกับ

กลุมเปาหมาย 
3. เกิดการมีสวนรวมไมเฉพาะบุคคลกรขององคกรแตยังรวมถึง

ภาคีเครือขาย 
จะเห็นไดวากรณีศึกษามาตรการองคกรในสถานประกอบการของ

ตางประเทศและไทยยังมีชองวางของดําเนินงานอยู เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
แนวทางในการดําเนินงานของสถานประกอบการ จําเปนตองมีการศึกษาถึง
ตัวแปรที่จะชวยแยกกิจกรรมและลดชองวางน้ันลง ซึ่งจะขอกลาวตอไปใน
บทที่ 3 
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บทที่ 3 
ทฤษฎีทางสุขภาพกับ 

การปองกันอุบัติเหตุทางถนน  

  
บทที่ 3 จะกลาวถึงการศึกษาถึงทฤษฎีทางสุขภาพ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชกับการปองกันอุบัติเหตุทางทองถนน ซึ่งนายแพทยธนะพงศ 
จินวงษ ผูอํานวยการศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ไดนําเสนอ
ทฤษฎีทางสุขภาพ ไดแก ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model และกฎ
บัตรออตตาวา (Ottawa Charter) มาประยุกตใช เ พ่ืออธิบาย case 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชรถใชถนนใหกับผูที่ทํางานดานความปลอดภัย
ทางถนนสามารถวิเคราะหหาตนเหตุของปญหาไดอยางแทจริง รวมกับการ
นํามนุษยปจจัย (Human factors) ของนาวาอากาศเอกสุวรรณ ภูเต็ง
และคณะ ที่นําหลักคิดขีดจํากัดของมนุษยผานแบบจําลอง SHEL มาใช    
อธิบายการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีตางๆดังน้ี 
 

3.1 ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model 
การวิเคราะหปจจัยของพฤติกรรมสุขภาพ  

 PRECEDE-PROCEED Model (2005) เปนกระบวนการวิเคราะห
เพ่ือวางแผนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งมีกรอบการดําเนินงาน
วางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ 13 คือ  
 
 

13  ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย, หนังสือแนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion 
Theories and Concepts) 
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1. PRECEDE เปนคํายอมาจาก Predisposing, Reinforcing and 
Enabling Causes in Educational / evaluation Diagnosis 
and Evaluation  

2. PROCEED เ ป น คํ า ย อ ม า จ า ก  Policy, Regulatory and 
Organizational Constructs in Educational and 
Environmental Development 

การวิเคราะห ใน PRECEDE-PROCEED Model ประกอบดวย
ขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังภาพที่ 6 
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  ภาพที ่6 PRECEDE-PROCEED 
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PRECEDE-PROCEED Model ของ Green และ Kreuter น้ันอาจ
สรุปไดวาคุณภาพชีวิตของบุคคลมีปจจัยดานสุขภาพเปนองคประกอบที่
สําคัญย่ิงองคประกอบหน่ึงและองคประกอบน้ีถูกกระทบกระเทือนจาก
องคประกอบและปจจัยอ่ืนๆของมนุษยที่ไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอม นับจาก
วงจรชีวิตของมนุษยเอง สิ่งแวดลอมที่มนุษยตองเก่ียวของดวยทุกระดับ 
รวมทั้งปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น ปจจัยภายใน ภายนอก และสิ่งแวดลอม ตางมี
สวนสรางเสริมหรืออุปสรรคตอการกระทําหรือปฏิบัติพฤติกรรมทางสุขภาพ 
สําหรับ PRECEDE-PROCEED Model น้ันเปนรูปแบบจําลองที่กลาวถึง 
ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม ที่ชวยใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 PRECEDE-PROCEED Model กับการประยุกตใชในมาตรการ

องคกร 
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3.2 กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 
การสรางเสริมสุขภาพไดปรากฏตัวเต็มรูปแบบผานทางกฎบัตร

ออตตาวา  เ พ่ือการสร าง เสริมสุขภาพ  (Ottawa Charter for Health 
Promotion) กฎบัตรน้ีไดรับการลงมติ เพ่ือนําไปใชในการประชุมระดับโลก
ครั้งแรกขององคการอนามัยโลกที่วาดวยงานการสรางเสริมสุขภาพ (WHO 
Global Conference on Health Promotion) ในขอบเขตการทํางานใน 5 
ประเด็นตามกฎบัตรออตตาวา (Five Ottawa Charter Action Areas) โดย
ประยุกตการทํางานใหครอบคลุมวัยตางๆ กลุมประชากร และในสถานที่ที่
แตกตางกัน เชน โรงเรียน ที่ทํางาน และชุมชน ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(Action Areas) น้ีไดถูกออกแบบขึ้นเพ่ือนําไปสูการสรางนโยบายสาธารณะ 
สรรสรางสภาวะแวดลอมที่เก้ือหนุน เสริมภาคปฏิบัติการใหชุมชนแข็งแกรง
มากขึ้น 

กฎบัตรออตตาวา ไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพไว
ดังน้ี 13 

1. การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Build Healthy 
Public Policy) การสรางเสริมสุขภาพจะตองมีการกําหนด
นโยบาย ดานสุขภาพที่ชัดเจนในทุกระดับของผูกําหนด นโยบาย
ในระดับประเทศ ทองถิ่น และชุมชน โดยกําหนดนโยบาย
จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพเปนสําคัญ 

 
 
 
 
13  ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย, หนังสือแนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion 

Theories and Concepts) 
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2. สร า งสิ่ งแวดล อมที่ เ อ้ื อต อสุ ขภาพ (Create Supportive 
Environment) สงเสริมใหคนและสิ่งแวดลอมอยูรวมกันอยาง
เก้ือกูลและสมดุล ถือวาการอนุรักษทัพยากรธรรมชาติทั่วโลก
เปนภารกิจรวมกันของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตการทํางาน การพักผอนใหมีสุขภาวะที่ ดี และ
ปลอดภัยโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 

3. การสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community 
Action) เปนการสนับสนุนใหชุมชนพ่ึงตนเองได โดยชุมชนเปน
ผูตัดสินใจ และจัดการ มีการระดมทรัพยากร และวัตถุภายใน
ชุมชน ทั้งน้ีชุมชนจะตองไดรับขอมูลขาวสาร โอกาสการเรียนรู 
และแหลงทุนสนับสนุน 

4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills) การ
พัฒนาบุคคลและสังคม ดวยการใหขอมูลขาวสาร การศึกษาและ
การเสริมทักษะชีวิตในการจัดการที่ดี เพ่ือปองกันและควบคุม
สุขภาพของตนเอง 

5. การปรับเปลี่ยนระบบปริการสุขภาพ (Reorient Healthy 
Services) การจัดระบบบริการสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพ 
ในการสรางเสริมสุขภาพ เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
บุคคล ชุมชน และบุคลากรดานสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุข
และรัฐบาล ซึ่งจะตองทํางานรวมกันเพ่ือมุงไปสูสุขภาพของ
ประชาชน  
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กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) เปนกระบวนการที่มุงเนนทุก
คนเขามามีสวนรวมและปรับปรุงตนเอง รวมทั้งการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมที่
เอ้ือ และจําเปนตองอาศัยความรวมมือ การระดมพลังทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที ่8 กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) กับการ    

ประยุกตใชในมาตรการองคกร 
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3.3 มนุษยปจจัย (Human factors) 
มนุษยปจจัย(Human factors) หรือปจจัยมนุษยอันเน่ืองมาจาก

ความเปนมนุษยของเราที่เกี่ยวของกับคนน้ันเอง เปนเรื่องของการสราง
ความสัมพันธที่ถูกตองระหวางคนกับสภาพแวดลอมในการใชชีวิตและการ
ทํางาน การอธิบายโดยอาศัยแบบจําลอง SHEL เพ่ือใหเขามากขึ้นปจจัย
เกี่ยวกับคนแบงออกเปน 4 ดาน 14  

คน (L=Liveware) หมายถึง ทุกคนที่เปนผูใชรถใชถนนถือวาเปน
ปจจัยที่มีความแปรปรวนมากที่สุด ทวาหากไดรับความรู การฝกอบรมเพ่ือ
สรางทักษะ ทั้งทักษะเชิงเทคนิคและทักษะอยางถูกตอง คนที่จะมีปจจัย
อยางมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล ในการปองกันอุบัติเหตุที่จะ
สามารถสรางใหเกิดความปลอดภัยอยางย่ังยืน ปจจัยเก่ียวกับคนสามารถ
แบงออกเปน 4 ดาน 

• ปจจัยทางจิตใจ หมายถึง ความรู ความเช่ือ ทักษะ ประสบการณ 
การฝกอบรม ทัศนคติ การรับรู และการยอมรับความเสี่ยง 
ความเครียด 

• ปจจัยทางกายภาพ หมายถึง ขนาดของรางกาย ความสูง 
นํ้าหนัก เพศ อายุความแข็งแรง ขีดจํากัดของประสาทในการ
รับรู ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 

• ปจจัยดานจิตสังคม หมายถึง ความขัดแยงระหวางบุคคล ความ
สูญเสีย ปญหาทางการเงิน ปญหาครอบครัว ปญหาจากที่ทํางาน 

• ปจจัยดานสรีรวิทยา หรือกระบวนการทํางานของอวัยวะตางๆ
ในรางกาย 
 

14 นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภูเต็ง, หนังสือทักษะคิด ฝาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน 
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ยานพาหนะ (H=Hardware) หมายถึง การออกแบบ การควบคุม 
จอหรือเครื่องวัดแสดงผลหรือสมรรถนะของยานพาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ
สวนควบรวมทั้งอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน หมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภัย 
และระบบความปลอดภัยของรถ 

ซอฟทแวร (S=Software) หมายถึง ขอมูลทั้งหลายที่บอกวาการ
ขับขี่ที่ถูกตองทําอยางไร หมายรวมถึง กฎจราจร, คําสั่ง, คูมือแนะนํา, 
ระเบียบมาตรฐาน, คําเตือน, ปายหรือสัญญาณไฟ 

สภาพแวดลอม (E=Environment) หมายถึง สภาพอากาศ 
สภาพถนน ควัน ไฟขางทาง เสียง ความรอน แสงสวาง การระบายอากาศ 
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และสิ่งรบกวน 

 มนุษยปจจัย (Human factors) หรือปจจัยอ่ืนอันเน่ืองมาจาก
ความเปนมนุษยของเรา ที่กลาวถึงการสรางสัมพันธที่ถูกตองระหวางคนกับ
สิ่งแวดลอมในการใชชีวิตและการทํางาน ในสถานการณของการเดินทางบน
ทองถนนน้ัน คนตองปฏิสัมพันธกับยวดยานพาหนะ กฎจราจร ภายใต
สภาวะแวดลอมรอบตัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับผูใชรถใชถนนคนอ่ืนๆ 
รวมทั้งขีดจํากัดของของมนุษยที่อาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติทางทอง
ถนนของตัวบุคคล ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที ่9 แบบจําลอง SHEL 
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ภาพที ่9 แบบจําลอง SHEL 
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ผู เขียนไดทํ าการสรุปและประยุกตตามภาพของทฤษฎีทั้ ง 
PRECEDE-PROCEED Model กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) และ
แบบจําลอง SHEL มีปจจัยที่ เหมือนกันกันอยู  3 ตัวแปร ที่ส งผลตอ
พฤติกรรมมนุษย ไดแก บุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการศึกษาในครั้ง
น้ีจะนําปจจัยทั้ง 3 ตัวมาวิเคราะห เพ่ือสรุปบทเรียนมาตรการองคกรใน
สถานประกอบการ ซึ่งจะขอกลาวตอไปในบทที่ 4 
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บทท่ี 4 
สรุปบทเรียนมาตรการองคกร 

 
สรุปบทเรียนมาตรการองคกร ซึ่งประกอบดวยการนําขอมูลตัวอยาง

มาตรการองคกรในสถานประกอบการของตางประเทศและไทย ในสวนของ
บทที่ 2 มาสรุปเปนบทเรียน ซึ่งมีการนําทฤษฎีทางสุขภาพมาประยุกตใชกับ
มาตรการองคกร ใหเกิดการวางแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Safety) ในสถานประกอบการของประเทศไทย เพ่ือเสนอเปน
แนวทางสูความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

  

ตารางที่ 2 การดําเนินงานมาตรการองคกรในสถานประกอบการตางประเทศและไทย 

บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
บริษัท British 
Telecommu
nication (BT) 

โปรแกรมการ
จัดการดาน
ความ
ปลอดภัยใน
การทํางานท่ี
เกี่ยวของกับ
ทองถนนของ
บริษัท British 
Telecommu
nication 

 ใหคําแนะนําในการ
แกไขพฤติกรรมการขับ
ขี่ 

 การจัดการภาพลักษณของ
องคกร 

 การใหรางวัลกับพนักงาน 
 การสรางนโยบายสาธารณะ 
 
 

 จัดซ้ือรถ  
 การตรวจซอมบํารุง  
 การนําเทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสารและติดตามผล
ระยะไกลมาใช 

 การจัดเก็บและวิเคราะห
ขอมูล ทําผานระบบ
ฐานขอมูลของบริษัทท่ี
เรียกวา Road safety 
management 
information  
system (MIS)  
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
 สรางแบบฟอรมออนไลน

สําหรับพนักงานขับขี่ 
(ครอบคลุม เร่ือง การ
รับทราบขอมูลของผูขับขี่ 
แบบสอบถามประเมิน
แนวคิดและพฤติกรรมตอ
ความเสี่ยงของผูขับขี่) 
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
บริษัท กลาง
คุมครอง
ผูประสบภัย
จากรถ จํากัด 

โครงการ
“คนขับ     
คนซอน
ปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย 
100%” 

 การสรางความตระหนัก
ใหกับพนักงานในการ
สวมหมวกนิรภัย โดยยึด
ม่ันในความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชื่อม่ันใน  
“คุณคาของคน” 

 

 การออกกฎบัตรวาดวยความ
ปลอดภัยทางถนนพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง
เครงครัดในทุกครั้งท่ีมีการใช
รถใชถนน ท้ังในระยะใกลหรือ
ไกล ไดแก  

- สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีมี
การขับขี่หรือซอนทาย
รถจักรยานยนต 

- ขับรถดวยความเร็วไมเกิน
กวาท่ีกฎหมายกําหนดและ
ไมประมาณ 

- ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
ครั้งท่ีขับรถยนต  

 หาจุดเสี่ยงหรือสิ่งท่ีอาจ
เปนจุดอันตรายเกี่ยวกับ
การใชรถใชถนน 
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
- ไมด่ืมสุราหรือเสพสิ่งของมึน

เมาใดๆเม่ือมีการขับขี่รถ 
- ไมใชโทรศัพทมือถือหรือ

อุปกรณสื่อสารใดๆใน
ขณะท่ีขับขี่รถ 

 สงเสริมและเสริมสรางใหเกิด
วัฒนธรรมในการขับขี่อยาง
ปลอดภัยภายในองคกร 

บริษัท ปตท. 
จํากัด(มหาชน) 

โครงการ  
“ขับขี่
ปลอดภัย รัก
วินัยจราจรกับ 
ปตท.” 

 เสริมสรางความรู ความ
เขาใจแกนักขับขี่           
จัดหลักสูตรท่ีเหมาะสม
แกนักขับรถมือใหมใน

 ไดลงนามความรวมมือดาน
ความปลอดภัยบนทองถนน 
กับหนวยงานภาครัฐ 

 การจัดตั้งศูนยควบคุม 
การขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม  
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
 
 

เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทาง
บก, เทคนิคการขับรถ
อยางปลอดภัยและ
มารยาทในการขับ
รถยนต, การเลือกใช
ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นสําหรับรถยนต 

ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม รวม 55 องคกร   

 

Transportation 
Control Center : TCC) 
เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
พฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขนสงทุกเสนทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง   

 ผูเขารวมโครงการฯ จะ
ไดรับใบอนุญาตขับรถจาก
กรมการขนสงทางบก
ทันที เม่ือสอบผานการ
ทดสอบในทุกขั้นตอน 

บริษัท เอ.พี.
ฮอนดา 

โครงการ “หนู
นอยหัวแข็ง ป
ท่ี 2” 

 การรณรงคขับขี่
ปลอดภัยและเผยแพร
ความรู ท้ังมีการพัฒนา

 การผลักดันแผนการรณรงค
การลดอุบัติเหตุบนทองถนนสู
สงัคม เพ่ือมุงม่ันดําเนิน

 สรางศูนยฝกขับขี่
ปลอดภัยแหงแรกใน
อาเซียน และขยายศูนย
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

โครงการ “ขับ
ขี่ปลอดภัย” 

หลักสูตรการขับขี่
ปลอดภัยท่ีเหมาะกับ
สภาพจราจรในประเทศ
ไทย 

กิจกรรมดานการขับขี่
ปลอดภัยในเมืองไทยมาอยาง
ตอเนื่อง ภายใตสัญลักษณ 
SAFETY THAILAND 

 

ไปยังภาคตางๆ เพ่ือเปน
สถานท่ีฝกอบรมการขับขี่
อยางปลอดภัยใหกับ
ผูสนใจ 

 การผลิตครูฝกขับขี่
ปลอดภัย  

บริษัท        
โตโยตา 
มอเตอร 
ประเทศไทย 
จํากัด 

โครงการ 
“Toyota 
Campus 
Challenge” 
 
โครงการ 
“ปลอดภัยทุก
การขับ 

 สื่อประชาสัมพันธ เพ่ือ
รณรงคใหพนักงานและ
ประชาชน ตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางถนน  

 การใหความรูเรื่องการ
ขับขี่ปลอดภัยในชวง
เทศกาล การเคารพกฎ

 สรางเครือขายกับหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ รวมกันสราง
ความปลอดภัยทางถนน   
เชน หาแนวทางปองกันกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในเชิงรุก 
เพ่ือใหเกิดถนนท่ีปลอด
อุบัติเหตุ หรือถนนสีขาวอยาง
เปนรูปธรรม 

 สรางเทคนิคการขับรถท่ี
ประหยัดพลังงาน 

 สรางหลักสูตรขับขี่
ปลอดภัย “Toyota Safe 
Driving Education” 
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
ประหยัดทุก
เสนทาง” 
(Safe-Eco 
Driving)” 
 
โครงการ “รถ
ตูสาธารณะ
ปลอดภัยขับขี่
โดยสาร 

จราจร และมีน้ําใจตอ
กันบนทองถนน 

 
 

 
 

 

บริษัทรวม
เกษตร
อุตสาหกรรม 
จํากัด (มิตรภู
หลวง) 

โครงการ 
“หวงใครใหใส
หมวก” 

 การอบรมใหความรูการ
ขับ ข่ีปลอดภัย ใหกับ
พนักงาน 

 ก า ร บั ง ค บ ใ ช ก ฎ ห ม า ย /
ระเบียบ/ขอบังคับ/นโยบาย
ภายในองคกร 

 ทํ า ป า ย ร ณ ร ง ค ขั บ ขี่
ปลอดภัยในชวงเทศกาล
ตางๆ 

 จั ด ทํ า ส ถ า น ท่ี จ อ ด
รถจักรยานยนต ท่ีแขวน
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บริษัท โครงการ ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 
บุคคล 

(Person) 
สังคม 

(Social) 
สิ่งแวดลอม 

(Environment) 
ห ม ว ก นิ ร ภั ย ใ ห กั บ
พนักงานและผูรับเหมา 

 การ ติด ต้ั งกลอง  CCTV 
ควบคุมพฤติกรรม 
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สรุปภาพรวมการ ดํา เนินงานมาตรการองคกรในสถาน
ประกอบการตางประเทศและไทย 
 จะเห็นไดวาการปองกันอุบัติเหตุทางทองถนนในสถานประกอบการ
ไมสามารถดําเนินงานโดยปราศจากความรวมมือของหนวยงานตางๆได และ
ปจจัยที่นํามาสูความสําเร็จ คือ ตัวผูบริหารเองที่ตองใหความสําคัญในการ
บังคับใช กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ผานตัวผูควบคุมกฎ เพ่ือใหเกิด
การสรางวัฒนธรรมองคกร ผานโครงการตางๆใหกับบุคลากรในสถาน
ประกอบการ เชน การสรางวัฒนธรรมองคกรดานความปลอดภัยทางถนน 
การสรางจิตสํานึก การใหความรู การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม และการ
บังคับใชกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในที่น้ีตองมีการกํากับและติดตามผลของการดําเนินงาน 
เพ่ือใหมาตรการองคกรเกิดรูปธรรมและสรางความย่ังยืนตอไป ซึ่งผูเขียนขอ
สรุปภาพรวมบทเรียนของมาตรการองคกรของสถานประกอบการ ผาน
ปจจัยที่ เ ก่ียวของทั้งบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ เกิดผลลัพธการ
ดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 3 ผลลัพธการดําเนินงานมาตรการองคกรในสถานประกอบการ

ตางประเทศและไทย 

ปจจัยที่เกี่ยวของ ผลลัพธการดําเนินงาน 
บุคคล 

(Person) 
 เกิดความรู ความเขาใจ ดานความปลอดภัย

ทางถนนกับพนักงาน 

 เกิดแรงจูงใจใหกับพนักงาน เชน การชี้ใหเห็น
ถึงอันตรายและการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ตนเองและสวนรวม รวมท้ังประโยชนท่ีจะ
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ปจจัยที่เกี่ยวของ ผลลัพธการดําเนินงาน 
ไดรับถาหากปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช
รถใชถนน 
 

สังคม 
(Social) 

 เกิ ดการสร า งนโยบายและบั งคับ ใช กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ผานตัวผูควบคุม
กฎภายในองคกร 

 เกิดกระแสสังคมและเกิดเปนวัฒนธรรมใน
องคกร ในการจัดการภาพลักษณขององคกร 
เชน การสวมหมวกนิรภัยและคาดนิรภัยเปน
เรื่องท่ีตองทําทุกคร้ังในการขับข่ีหรือโดยสาร
รถจักรยานยนต รถยนต และรถโดยสาร
สาธารณะ 

 เกิดเครือขายท่ีรวมกันสรางมาตรการองคกร
การปองกันอุบัติเหตุทางถนน ดังตัวอยางของ
บริษัทตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ผานโครงการตางๆ โดยเนนการทํางานรวมกับ
ภาคี เครือขาย เชน ปตท. ท่ี ทํา MOU กับ
หนวยงานตางๆ 55 องคกร ในดานความ
ปลอดภัยทางถนน 
 

สิ่งแวดลอม 
(Environment) 

 เกิดการสราง/การปรับปรุงหลักสูตรอบรม
ใหกับผูขับขี่  เชน หลักสูตรขับข่ีปลอดภัย 
“Toyota Safe Driving Education” ในกลุม
ผูขับรถสาธารณะ  

 มีการจําหนายหมวกนิรภัยราคาถูก คุณภาพ
มาตรฐาน มอก. ใหกับพนักงาน 
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ปจจัยที่เกี่ยวของ ผลลัพธการดําเนินงาน 

 เกิดสถานท่ีจอดรถจักรยานยนตและท่ีแขวน
หมวกนิรภัยใหกับพนักงาน 

 มีการนําเทคโนโลยี CCTV เขามาชวยบังคับใช
ควบคุมพฤติกรรม และการใชอุปกรณสื่อสาร
และติดตาม 

 เกิดการสรางบรรยากาศ เชน ทําปายรณรงค
ขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาลตางๆ 

 มีการกําหนดจุดเสี่ยงหรือสิ่งท่ีอาจเปนจุด
อันตรายเกี่ยวกับการใชรถใชถนน 

 มีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติ ผาน
ระบบฐานขอมูล 
 

 

แนวทางสูความสําเร็จ 
1. การมุ งเนนกับกลุม จป. เจาของสถานประกอบ และกลุม

พนักงานที่เปนเปาหมายหลักในการลดอุบัติเหตุ ใหความรูบวกกับระเบียบ
ดานความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานประกอบการ จะเปนการกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว  

2. ควรมีการหนุนเสริมจัดทําโครงการใหเกิดการบูรณาการดาน
ความปลอดภัยการใชรถใชถนนสูอําเภอตนแบบอยางย่ังยืน หรือผลักดัน
กิจกรรมหลักของโครงการเขาสูระบบการจัดการขององคกรที่เกี่ยวของ  

3. ผลักดันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ ควรทําทีละประเด็น เชน 
ปญหาจุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัย ความเร็วในการขับขี่ เปนตน เพราะแต
ละเรื่องมีการจัดการปญหาที่แตกตางกัน  
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4. ควรเก็บรวบรวมขอมูลสถิติหรือหลักฐานตางๆ ดานอุบัติเหตุของ
พนังงานในสถานประกอบการในรูปแบบฐานขอมูล และเปรียบเทียบขอมูล
กอนดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงาน 

5. ควรมีแผนการดําเนินงานที่ตอเน่ืองหลังจบการดําเนินโครงการ 
และการรักษากระแสความต่ืนตัวใหคงที่  

6. สรางความรวมมือกันทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการรวมกันกําหนดทิศทางเรื่องความปลอดภัยทางถนนใน
สถานประกอบการถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงาน
มาตรการองคกรประสบความสําเร็จ 

7. ผูบริหารควรมองในมิติองครวมทั้งบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม 
เชน การสรางความรวมมือในพนักงาน การใหรางวัล ผูที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ขอบังคับ/นโยบาย และการสรางสิ่งแวดลอมที่เ อ้ือใหกับ
พนักงาน ซึ่งจะชวยใหการกําหนดมาตรการเกิดเปนรูปธรรมและประสบ
ความสําเร็จย่ิงขึ้น  
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