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บทนาํบทนาํ

อุบัติเหตุจราจรทางถนนเปนปญหาที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติอุบัติเหตุจราจรทางถนนเปนปญหาที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ  และในประเทศและในประเทศ

ไทยอุบัติเหตุจราจรก็เปนปญหาสําคัญระดับตนๆไทยอุบัติเหตุจราจรก็เปนปญหาสําคัญระดับตนๆ  ของสาเหตุการเสียชีวิตและการของสาเหตุการเสียชีวิตและการ

บาดเจ็บของประชาชนคนไทยบาดเจ็บของประชาชนคนไทย    อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตาย  จัดอยูในลําดับที่จัดอยูในลําดับที่  33

การดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนเดิมนั้นเปนหการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนเดิมนั้นเปนหนาที่ของนาที่ของ

ตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดมีการพิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางในการไดมีการพิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นหนวยงานหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นหนวยงานหนึ่งที่ไดเขานึ่งที่ไดเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนมามีสวนรวมในการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนน  



วัตถุประสงควัตถุประสงค

1.1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
 เมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกนเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน  ในการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในการปองกันและควบคุมอุบัติเหต

 
ุ

จราจรทางถนนจราจรทางถนน  
2.2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง  สมรรถนะขององคกรปกครองสวนสมรรถนะขององคกรปกครองสวน

 ทองถิ่นทองถิ่น  กระบวนการกระบวนการ  ขั้นตอนขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติ  และการประเมินผลและการประเมินผล  กับกับ
 ผลลัพธของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนผลลัพธของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน

3.3.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ในเขตอําเภอเมืองขอนแกนในเขตอําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกนในการดําเนินการรณรงคจังหวัดขอนแกนในการดําเนินการรณรงค

 


ปองกันและลดอุบตัิเหตุปองกันและลดอุบตัิเหตุ



ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ  ระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงคปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงคปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรทาง

 ถนนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกนถนนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน  

กลุมเปาหมายที่เลือกเปนกลุมเปาหมายที่เลือกเปน  นายกนายก  อปทอปท..รองนายกรองนายก  อปทอปท..  ปลัดปลัด  อปทอปท..รองรอง
 ปลัดปลัด  อปทอปท..  และเจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานในการดําเนินงานปองกันและและเจาหนาที่ที่ปฏิบตัิงานในการดําเนินงานปองกันและ

 ควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางถนนควบคุมอุบัติเหตุจราจรทางถนน  ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน



วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา  
1 1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม ( (QuestionnaireQuestionnaire) ) 

ประเภทประเมินคาประเภทประเมินคา ( (Rating ScaleRating Scale))

สวนที่สวนที่    1 1 แบบสอบถามลักษณะทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแบบสอบถามลักษณะทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สวนที่สวนที่ 2  2 ปจจัยที่มีผลตอการจัดการและการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดปจจัยที่มีผลตอการจัดการและการดําเนินงานรณรงคปองกันและลด
 อุบัติเหตุจราจรทางถนนอุบัติเหตุจราจรทางถนน

สวนที่สวนที่ 3  3 ความเห็นเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานกระบวนการและความเห็นเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานกระบวนการและ
 ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผลในการดําเนินการรณรงคปองกันแขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผลในการดําเนินการรณรงคปองกันและลดละลด
 อุบัติเหตุจราจรทางถนนอุบัติเหตุจราจรทางถนน

สวนที่สวนที่ 4  4 ระดับผลลัพธของการปฏิบัติระดับผลลัพธของการปฏิบัติ  ของการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดของการดําเนินงานรณรงคปองกันและลด
 อุบัติเหตุเมื่อเทียบกับเปาหมายอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับเปาหมาย  วัตถุประสงควัตถุประสงค

2 2 เครื่องมือและเนื้อหาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณแบบบรรยเครื่องมือและเนื้อหาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณแบบบรรยายเพิ่มเติมายเพิ่มเติม



การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

1.1.แบบสอบถามสวนที่แบบสอบถามสวนที่ 1 1, 2 ,3, 2 ,3  และและ  4 4 ใชสถิติคาความถี่ใชสถิติคาความถี่  คารอยละคารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิตคาเฉลี่ยเลขคณิต    

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( (S.D.S.D.) ) คาความสัมพันธคาความสัมพันธ  เพื่อหาระดับสมรรถนะของเพื่อหาระดับสมรรถนะของ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

กระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผลกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผล  เทียบกับผลลัพธของการเทียบกับผลลัพธของการ
 ดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

 อําเภอเมืองอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกนจังหวัดขอนแกน  

2.2.แบบสอบถามแบบแสดงความคิดเห็นแนบทายนําขอมลูทีไ่ดมาอธิบายเชิงพรรณแบบสอบถามแบบแสดงความคิดเห็นแนบทายนําขอมลูทีไ่ดมาอธิบายเชิงพรรณนานา
 เพิ่มเติมในสวนที่เปนแบบสอบถามเชิงประเมินคาเพิ่มเติมในสวนที่เปนแบบสอบถามเชิงประเมินคา ( (content analysis )content analysis )



ผลการศึกษาผลการศึกษา

ระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงคระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงค
 



ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานสมรรถนะขององคกรปกครองปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานสมรรถนะขององคกรปกครอง
 สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น  พบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับพบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับ  ปานกลางปานกลาง  

คาเฉลี่ยคาเฉลี่ย  3.353.35
 

((S.D. 0.59)S.D. 0.59)

ระดับสมรรถนะระดับสมรรถนะ MeanMean S.D.S.D. การแปลผลการแปลผล

สมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1.  ดานโครงสรางขององคกรดานโครงสรางขององคกร 3.383.38 .70.70 ปานกลางปานกลาง

2.2.ดานบุคลากรภายในดานบุคลากรภายในอปทอปท.. 3.403.40 .59.59 ปานกลางปานกลาง

3.3.ดานงบประมาณดานงบประมาณ 2.872.87 .91.91 ปานกลางปานกลาง

4.4.ดานวสัดุดานวัสดุ//  ครุภัณฑครุภัณฑ//  เทคโนโลยีเทคโนโลยี 3.333.33 .63.63 ปานกลางปานกลาง

5.5.ดานอาคารสถานที่ดานอาคารสถานที่  ทําเลทําเล  ที่ตั้งที่ตั้ง 3.793.79 .78.78 สงูสงู

รวมรวม 3.353.35 .59.59 ปานกลางปานกลาง



ผลการศึกษาผลการศึกษา

ระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณณรงคระดับสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณณรงค
 



ปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานกระบวนการขั้นตอนวิธีการปปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติฏิบัต
 

ิ

และการประเมินผลและการประเมินผล  พบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับพบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับ  สูงสูง  คาเฉลี่ยคาเฉลี่ย  

3.703.70
 

((S.D. 0.51S.D. 0.51) ) 

ระดับสมรรถนะ Mean S.D. การแปลผล

กระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผล

1.แผนการปฏิบัติงาน(Plan) 3.58 .60 สงู

2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Step) 3.62 .52 สงู

3.วิธีการปฏิบัติงาน(Practice) 3.78 .55 สงู

4.การประเมินผล (Evaluation) 3.82 .51 สงู

รวม 3.70 .51 สงู



ผลการศึกษาผลการศึกษา

ระดับสมรรถนะขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงคปองกัระดับสมรรถนะขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานรณรงคปองกันน
 และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานผลลัพธและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในดานผลลัพธ    ของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทั้งของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทั้ง  

3 3 ดานดาน  พบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับพบวากลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะอยูในระดับ  สูงสูง  คาเฉลี่ยคาเฉลี่ย  3.663.66
 

((S.D. S.D. 
0.460.46) ) 

ระดับสมรรถนะ Mean S.D. การแปลผล

ผลลัพธ (Output/ Outcome)ของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุ

1. มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเพื่อดําเนินงานรณรงค

 


ปองกันและลดอุบัติเหตุไดเต็มความสามารถ

3.52 .51 สงู

2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการรณรงค

 


ปองกันและลดอุบัติเหตุได

3.71 .47 สงู

3.ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีในการปองกันและลดอุบัติเหต

 
ุ

จราจรทางถนน

3.74 .52 สงู

รวม 3.66 .46 สงู



ผลการศึกษาผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานที่มีผลตอระดับสมรรถนะองคกรปกครความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานที่มีผลตอระดับสมรรถนะองคกรปกครองสวนองสวน

 ทองถิ่นทองถิ่น  พบวาพบวา  ภาพรวมของสมรรถนะองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาพรวมของสมรรถนะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ((r=0.603, pr=0.603, p--value value 

0.000.00) ) มีความสัมพันธระดับปานกลางทางบวกมีความสัมพันธระดับปานกลางทางบวกกับกับ  ผลลัพธของการปฏิบัติงานผลลัพธของการปฏิบัติงาน  ของการของการ
 ดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนดําเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  เมื่อเทียบกับเปาหมายเมื่อเทียบกับเปาหมาย  วัตถุประสงควัตถุประสงค  อยางมีอยางม

 
ี

นัยสําคัญทางสถิตินัยสําคัญทางสถิติ    (**(**  มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  0.010.01))

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธดานสมรรถนะเทียบกับผลลัพธ

ตัวแปรตน  
ผลลัพธ (Output/ Outcome)ของการดาํเนินงานลดอบุัติเหตุ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) p-value ระดับความสัมพันธ

สมรรถนะอปท. 0.603** <0.001 ปานกลาง

โครงสรางขององคกร 0.483** <0.001 ปานกลาง

บุคลากรภายในอปท. 0.575** <0.001 ปานกลาง

งบประมาณ 0.391** <0.001 ปานกลาง

วัสด/ุ ครุภัณฑ/ เทคโนโลยี 0.634** <0.001 ปานกลาง

อาคารสถานที่ ทาํเลที่ตั้ง 0.398** <0.001 ปานกลาง



ผลการศึกษาผลการศึกษา

ดานกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผลดานกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการประเมินผล  เมื่อเทียบกับเปาหมายเมื่อเทียบกับเปาหมาย  
วัตถุประสงควัตถุประสงค  ของการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนของการดําเนินงานรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  
กรณีศึกษาอําเภอเมืองขอนแกนกรณีศึกษาอําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกนจังหวัดขอนแกน  มีความสัมพันธระดับสูงทางบวกในมีความสัมพันธระดับสูงทางบวกใน  
((r=0.768, pr=0.768, p--value 0.00value 0.00))  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ((

 
****  มีความสัมพันธที่ระดับมีความสัมพันธที่ระดับ

 นัยสําคัญทางสถิติที่นัยสําคัญทางสถิติที่  0.010.01))

ตารางที่  5 แสดงความสมัพันธดานกระบวนการกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการ

 ประเมินผลเทียบกับผลลัพธ

ตัวแปรตน  
ผลลัพธ (Output/ Outcome)ของการดําเนินงานลดอุบัติเหตุ

สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) p-value ระดับความสมัพันธ

กระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติและการ

 ประเมินผล

0.768** <0.001 สงู

แผนการปฏิบัติงาน 0.662** <0.001 ปานกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0.744** <0.001 สงู

วิธีการปฏิบัติงาน 0.637** <0.001 ปานกลาง

การประเมินผล 0.790** <0.001 สงู



ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

1.) 1.) มีการกําหนดกระบวนการมีการกําหนดกระบวนการ  วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  แนวทางในการแนวทางในการ
 ปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบตัิไดจริงปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบตัิไดจริง

2.) 2.) ควรมีการปฏิบัติงานแบบควรมีการปฏิบัติงานแบบบูรณาบูรณาการในทุกภาคสวนของสังคมและการในทุกภาคสวนของสังคมและ
 ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น

3.) 3.) หนวยงานรัฐอื่นๆควรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานหนวยงานรัฐอื่นๆควรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  และควรและควร
 ใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.)4.)  ควรมีการใหความรูกอนมีการมอบภารกิจใหกับองคกรปกครองควรมีการใหความรูกอนมีการมอบภารกิจใหกับองคกรปกครอง
 สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น  เพื่อใหองคกรสามารถบริหารจัดการไดมีประสิทธิภาพเพื่อใหองคกรสามารถบริหารจัดการไดมีประสิทธิภาพ



เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

[1] [1] กรมทางหลวงกรมทางหลวง..การศึกษามูลคาความเสียหายของอุบัติเหตุในประเทศการศึกษามูลคาความเสียหายของอุบัติเหตุในประเทศ

ไทยไทย  ..สืบคนเมื่อวันที่สืบคนเมื่อวันที่  25 25 กรกฎาคมกรกฎาคม2551 2551 จากจาก  

http://http://www.doh.go.th/dohweb/index.hwww.doh.go.th/dohweb/index.h
 

tmltml

[2][2]  ชูวงศชูวงศ  ฉาฉายะบุตรยะบุตร..((25392539).).การปกครองทองถิ่นไทยการปกครองทองถิ่นไทย..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ::  โรงพิมพโรงพิมพ      

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น  กรมการปกครองกรมการปกครอง..

[3] [3] นันทวัฒนนันทวัฒน  บรมานันทบรมานันท  ..((25492549).).  การปกครองสวนทองถิ่นการปกครองสวนทองถิ่น  ตามรัฐธรรมนญูตามรัฐธรรมนญู  

แหงราชอาณาจักรไทยแหงราชอาณาจักรไทย  ((พพ..ศศ..
 

25402540))
 

. . พิมพครัง้ที่พิมพครัง้ที่4 4 . . กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ::  วิญูชนวิญูชน..

[4] [4] สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุสํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ  ..สถิติอุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุ  ..  สืบคนเมื่อวันที่สืบคนเมื่อวันที่  25 25 

กรกฎาคมกรกฎาคม25512551จากจาก      http://http://www.accident.or.thwww.accident.or.th//
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ขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณครับ
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