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Abstract
This research aims to 1) study for factors affecting safety behaviour among public van passenger
in Bangkok and vicinity 2) to explain the conditions related to the safety behaviour of daily public
van commuting through the perception of commuters and public van drivers. Mixed method:
explanatory sequential design was conducted to collect data from 3 public van stations which are
Bangkok-Chonburi route, Bangkok-Phetchaburi route and Bangkok-Nakhonnayok route.
Completed data was received from 212 passengers and 45 van drivers. The data analysis is done
using multiple regression analysis and content analysis. The findings reveal that 1) people’s
knowledge and attitudes towards safety have impact on the safety behaviour of the commuters at
0.001 statistical significance with the predictable rate of 29%; and 2) The public van drivers
revealed that public van drivers perceived severity of consequences of risk behaviour, safedrivingbehaviour, and guidelines for basic safe-driving knowledge, however, they cannot always
drive safely. For public van passenger, they perceived guildelines for public van commuting, rules
for public van commuting and barriers of safe-driving behaviour. The results of this research
enhance safety behaviour in commuting public van.
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พฤติกรรมปลอดภัย: การโดยสารรถตู6สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1
อมราพร สุรการ2
ณภัทรรัตน0 ไชยอัครกัลป73
บทคัดย(อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค0เพื่อ 1) ศึกษาปHจจัยที่มีผลตJอพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) อธิบายปHจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูO
สาธารณะ ผJานมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะ เปXนการวิจัยผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ วินรถตูOกรุงเทพชลบุรี กรุงเทพ-เพชรบุรี และกรุงเทพ-นครนายก กลุJมตัวอยJาง คือ ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ 212 คน และคนขับรถตูO
สาธารณะ 45 คน เก็ บขO อมู ลโดยการใชO แบบสอบถามและการสั มภาษณ0 เชิ งลึ ก การวิ เ คราะห0 ข O อ มู ล ปริ ม าณ
ใชOการวิเคราะห0การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห0ขOอมูลคุณภาพใชOการวิเคราะห0เนื้อหา ผลการวิจัย 1) ปHจจัยดOาน
ความรูO และดOานทัศนคติตJอความปลอดภัยมีอิทธิพลตJอพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะอยJางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถทำนายไดOรOอยละ 29 และ 2) มุมมองจากคนขับรถตูOสาธารณะ พบวJา
มีการรับรูOความรุนแรงจากพฤติกรรมเสี่ยง การรับรูOความสามารถของตนเองในการขับรถ มีการรับรูOกฎและรับรูOแนว
ทางการปฏิบัติแบบรอบดOานเพื่อพฤติกรรมปลอดภัย แตJยังไมJสามารถปฏิบัติไดOตJอเนื่อง สJวนมุมมองจากผูOโดยสารรถตูO
สาธารณะ พบวJามีการรับรูOการปฏิบัติตามกฎในการโดยสาร มีการรับรูOอุปสรรคที่มีตJอการเกิดพฤติกรรมปลอดภัย และ
มีพฤติกรรมสJงเสริมใหOเกิดความปลอดภัย จากผลการวิจัยสามารถนำไปในสJงเสริมพฤติกรรมปลอดภัยในการใชO
รถโดยสารรถตูOสาธารณะไดO
คำสำคัญ: พฤติกรรมปลอดภัย การโดยสาร รถตูOสาธารณะ
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ที่มาและความสำคัญของป8ญหาวิจัย
การเดินทางโดยสารจากปริมณฑลเขOาสูJกรุงเทพมหานครนั้นมีหลากหลายทางเลือก ไมJวJาจะเปXนรถประจำทาง
รถไฟฟeา เรือโดยสาร รถจักรยานยนต0รับจOาง ซึ่งรถโดยสารสาธารณะที่เปXนที่นิยมในปHจจุบัน คือ รถตูOโดยสาร โดยมี
จุดเดJนอยูJตรงความเร็ว ไมJตOองจอดทุกปeาย มีความสะดวกสบาย ไมJตOองยืน เดินทางไปถึงปริมณฑลตJาง ๆ อยJาง
งJายดายและมีหลายเสOนทาง ตอบสนองไดOตรงความตOองการของผูOใชOบริการ และจากผลการรวบรวมขOอมูลของ
ศูนย0พิทักษ0สิทธิผูOบริโภค มูลนิธิเพื่อผูOบริโภค ในชJวงปh พ.ศ. 2554-2556 พบวJา “รถตูOสาธารณะ” ซึ่งเปXนยานพาหนะ
ยอดฮิตของคนยุคปHจจุบนั มีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุนำโดJงอยJางนJาตกใจ เฉลีย่ การตาย 6 ศพตJอเดือน สJวนใหญJอบุ ตั เิ หตุ
ที่เกิดจากรถตูOจะเสียชีวิตและบาดเจ็บทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุบนผิวการจราจร เมื่อพิจารณาสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถ
โดยสารแตJละประเภทพบวJารถตูOโดยสารเกิดอุบัติเหตุมากกวJารถโดยสารประเภทอื่น ๆ จากขOอมูลของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสJงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพบวJารถตูOโดยสารเกิดอุบัติเหตุรOอยละ 60 ของอุบัติเหตุ
จากรถโดยสารทั้งหมดในชJวงปh 2551-2555 สJวนขOอมูลของมูลนิธิเพื่อผูOบริโภค แสดงใหOเห็นวJารOอยละ 37 ของ
อุบัติเหตุรถโดยสารในชJวงปh 2557-2558 เกิดขึ้นกับรถตูOประจำทาง (Ongkittikun et al., 2016) สำหรับอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นกับรถตูOสาธารณะและรถตูOสJวนบุคคล พบวJา ปh 2559 เกิดเหตุขึ้น 223 ครั้ง บาดเจ็บ 1,200 ราย เสียชีวิต
130 ราย ปh 2560 เกิดเหตุขึ้น 252 ครั้ง บาดเจ็บ 1,046 ราย เสียชีวิต 135 ราย และ ปh 2561 เฉพาะเดือน
มกราคม-ตุลาคม เกิดเหตุ 98 ครั้ง บาดเจ็บ 417 ราย เสียชีวิต 43 ราย (Road Safety Policy Foundation,
2010) และจากรายงานการวิเคราะห0สถานการณ0อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 พบวJารถตูO
สาธารณะยังคงมีอัตราการเกิดอุบัติ 883 ครั้งคิดเปXนรOอยละ 24.53 ของประเภทรถโดยสารทั้งหมด จากสถิติ
ดังกลJาวทำใหOเห็นวJารถตูOสาธารณะเปXนยานพาหนะที่กJอใหOเกิดอันตรายกับผูOโดยสารอันดับตOน ๆ ของรถโดยสาร
จากการศึกษาของ Limanon et al. (2014) ซึ่งไดOทบทวนงานวิจัยตJางๆพบวJาปHจจัยที่ทำใหOรถโดยสาร
สาธารณะเกิดอุบัติเหตุประกอบดOวย 4 องค0ประกอบไดOแกJปHจจัยดOานผูOขับขี่ ปHจจัยดOานยานพาหนะ ปHจจัยดOานถนน
และปHจจัยดOานสิ่งแวดลOอม โดยปHจจัยที่เกี่ยวขOองกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสJวนใหญJ คือ ความผิดพลาดและ
บกพรJองรJวมกันระหวJางคนกับถนน แตJเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมพบวJาความบกพรJองผิดพลาดของคน (ผูOขับขี่) จะมี
สJวนเกี่ยวขOองกับอุบัติเหตุมากที่สุด (Chetwanna et al., 2013) และจากงานวิจัยของ Uthayarat (2013) ที่ศึกษา
สภาพความปลอดภัยรถตูOสาธารณะ พบวJาพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกำหนดและพฤติกรรมการขับรถไมJสุภาพมี
ความสัมพันธ0กับความรูOสึกไมJปลอดภัยในขณะนั่งรถตูOโดยสารอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการสัมภาษณ0ยัง
พบวJาคนขับรถมีพฤติกรรมขับรถเร็ว ปาดหนOา ขับโดยไมJเวOนระยะ และมีพฤติกรรมการใชOโทรศัพท0โดยไมJใชOอุปกรณ0
ชJวย นอกจากนี้ ยังมีปHจจัยทางชีวภาพของคนขับ เชJน ภาวะความเจ็บป•วย การใชOสารเสพติด สภาพรJางกายที่ไมJพรOอม
เชJน การพักผJอนไมJเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหลJานี้แสดงถึงการขาดความรูOความเขOาใจและทัศนคติที่ยังไมJถูกตOองตJอความ
ปลอดภัยในการขับรถ
ถึงแมOวJาการโดยสารดOวยรถตูOสาธารณะจะมีความสะดวกและรวดเร็ว แตJจากพฤติกรรมการขับรถที่ยังขาดความ
ตระหนักถึงความปลอดภัย ก็ทำใหOผูOโดยสารมีความวิตกกังวลในการใชOบริการ (Tanprasan & Phangkesorn, 2014)
และจากสJวนหนึ่งของงานวิจัยของ Ongkittikun et al. (2016) ไดOสำรวจถึงความรูOสึกปลอดภัยในการโดยสารรถ
สาธารณะ พบวJาความรูOสึกปลอดภัยตJอการขับขี่ของพนักงานขับรถและความปลอดภัยในภาพรวมมีระดับต่ำ คิดเปXน
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รOอยละ 13.16 และระดับปานกลางคิดเปXนรOอยละ 7.11 (เมื่อเทียบกับการโดยสารรถสาธารณะอื่น) (รถตูOโดยสาร
ระหวJางจังหวัดและรถตูOโดยสารภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จึงแสดงใหOเห็นวJาการเดินทางโดยรถตูOยังไมJ
สามารถสรOางความรูOสึกปลอดภัยแกJผูOโดยสารไดOเทJาที่ควร
การวิจัยเกี่ยวกับรถโดยสารสาธาณะสJวนใหญJทำการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมที่ทำใหOเกิดความไมJ
ปลอดภัย เชJน การไมJคาดเข็มขัดนิรภัย (Ongkittikun et al., 2016; Wong et al., 2016; Beck et al., 2019)
พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกำหนดและพฤติกรรมการขับรถไมJสุภาพ พฤติกรรมขับรถเร็ว ปาดหนOา ขับโดยไมJเวOน
ระยะ และมีพฤติกรรมการใชOโทรศัพท0โดยไมJใชOอุปกรณ0ชJวย สJวนใหญJเปXนการรายงานจากผูOโดยสาร มีความสอดคลOอง
กับการศึกษาในตJางประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ไมJปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ (Sabbour & Ibrahim,
2010; Mallia et al., 2015) การนำทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพ (Health belief model) ซึ่งเปXนทฤษฎี
ทางดOานจิตวิทยาและพฤติกรรมศาตร0มาอธิบายเพื่อสรOางความเขOาใจถึงความเชื่อในการปฏิบัติของบุคคลใหOชัดเจนขึ้น
(Abraham & Sheeran, 2005) โดยพบวJามีงานวิจัยที่นำทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพมาอธิบายพฤติกรรม
ที ่ เ กี ่ ย วขO อ งกั บ การขั บ ขี ่ ป ลอดภั ย (Soltani & Sharifirad, 2012; Razmara et al., 2018; Dadipoor et al.,
2020) และผูOวิจัยไดOนำวิธีวิจัยผสานวิธี (Mixed methods) แบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory sequential
design) (Creswell & Plano Clark, 2018) เพื่อนำผลการวิจัยจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่คาดหวังวJาปHจจัยที่มีผลตJอ
พฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะเปXนอยJางไร และนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาอธิบายปHจจัยเงื่อนไข
ของการกระทำในเชิงลึกตามมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะถึงพฤติกรรมปลอดภัย เพื่อใหOเกิดความ
เขOาใจตJอพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค@การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปHจจัยที่มีผลตJอพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2) เพื่ออธิบายปHจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะในชีวิตประจำวัน
ผJานมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขGอง
พฤติกรรมปลอดภัย (Safety Behaviour)
จากงานวิจัยของ Limanon et al. (2014) ไดOกลJาวถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับรถโดยสาร ไดOแกJ
การตรวจสอบและประเมินความพรOอมกJอนการขับขี่ (ปHจจัยดOานผูOขับขี่ เชJน มีใบอนุญาตในการขับขี่ มีการคาดเข็ม
ขัดนิรภัย เปŸดไฟหนOารถกJอนออกเดินทางมีการมองกระจกกJอนที่จะออกรถ มีการปรับตำแหนJงเบาะนั่งคนขับใหOอยูJ
ในตำแหนJงที่เหมาะสม ไมJขับรถเมื่อมีการเมาสุรา หรือใชOยาเสพติด เปXนตOน และดOานยานพาหนะ เชJน ไฟหนOารถ
เข็มขัดนิรภัย เปXนตOน) และการตรวจสอบระหวJางการขับขี่ เชJน การปฏิบัติตามกฏจราจร ไมJเบรคกระทันหัน
ใชOความเร็วตามที่กำหนด เปXนตOน นอกจากนี้มีเกณฑ0การตรวจสอบเพื่อสJงเสริมใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยของ
Ravn (2010) กลJาวคือ ตOองมีการตรวจสอบสภาพรถ เชJน ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉิน อุณหภูมิ และเชื้อเพลิง
ทดสอบสัญญาณแตร ทดสอบเบรก ตรวจสอบไฟเบรค ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ตรวจสอบสภาพกระจกรถ ตรวจสอบ
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ถังดับเพลิงใหOอยูJในที่ที่ไดOเตรียมไวO ตรวจสอบสภาพคนขับ เชJน ทัศนคติในการขับขี่ ประสบการณ0การขับขี่ ใบตรวจ
รJางกายจากแพทย0 ใบอนุญาตขับขี่ และการปฏิบัติตัวของผูOโดยสาร เชJน ปฏิบัติตามคำแนะนำของคนขับ ไมJสJง
เสียงดัง ไมJยื่นมือและศีรษะออกนอกตัวรถ คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยูJในรถ และสำหรับรถตูOมีระบบของ
การตรวจสอบเพื่อใหOเกิดความปลอดภัย (Brotherhood Mutual Insurance Company, 2008) เชJน มีการติด
ปeายบังคับใหOผูOโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย มีผูOโดยสารไมJเกิน 9 ที่นั่ง พื้นที่วJางดOานหลังมีสัมภาระหรือไมJ ตรวจสอบ
ลมยางและดอกยางทุกเดือน หลีกเลี่ยงการขับขี่ระหวJางเที่ยงคืนถึงหกโมงเชOา หรือตอนที่คนขับเหนื่อยลOาและ
ทัศนวิสัยไมJดี มีขOอบังคับใหOคนขับขับรถติดตJอกันไมJเกิน 10 ชั่วโมง เปXนตOน พฤติกรรมปลอดภัยถือเปXนพฤติกรรม
สุขภาพดOานหนึ่งกลJาวคือเปXนพฤติกรรมสุขภาพในสJวนของพฤติกรรมการปeองกันโรค ตามความหมายของ Kasl
and Cobb (1966) โดยใหOความหมายวJา เปXนการปฏิบัติของบุคคลเพื่อปeองกันมิใหOเกิดโรคขึ้น เชJน การไมJสูบบุหรี่
การออกกำลังกาย การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต0 การสวมถุงยางอนามัยกJอนมีเพศสัมพันธ0กับหญิง
บริการ เปXนตOน การสJงเสริมใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะ เปXนการชJวยลดอัตรา
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการกระทำผิดดOวยการละเมิดกฎหมาย (Razmara et al., 2018) ซึ่งในงานวิจัย
ครั ้ ง นี้ พฤติ ก รรมปลอดภั ย หมายถึ ง การที่ ค นขั บ และผู O โ ดยสารมี ก ารรั บ รู O ถ ึ ง การกระทำที ่ จ ะทำใหO เ กิ ด
ความปลอดภัย และแสดงกระทำสิ่งที่ทำใหOเกิดความปลอดภัยขณะอยูJในรถ สำหรับผูOโดยสาร เชJน การคาดเข็มขัด
นิรภัย การไมJรบกวนคนขับ การโดยสารอยJางมีสติ เปXนตOน และในสJวนของผูOขับขี่ มีพฤติกรรมปลอดภัยโดย ขับรถ
อยJางระมัดระวัง ไมJขับเร็วเกินกำหนด คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร เปXนตOน
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดRานสุขภาพ (Health belief model)
เปXนแบบแผนหรือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีทางดOานจิตวิทยาสังคมเพื่อใชOอธิบายการตัดสินใจของ
บุคคลที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยครั้งแรกไดOนํามาใชOในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมการปeองกันโรค
(Preventive health behaviour) ตJอมาภายหลังไดOดัดแปลงไปใชOในการอธิบายพฤติกรรมการเจ็บป•วย (Illness
behaviour) และพฤติ ก รรมของผู O ป • ว ยในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามคํ า แนะนํ า ของแพทย0 (Sick-role behaviour)
Rosenstock (1974) ไดOอธิบายแนวคิดของแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพวJา การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
สุขภาพอยJางใดอยJางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเปXนโรค บุคคลนั้นจะตOองมีความเชื่อและการรับรูO 4 ดOาน ไดOแกJ
1) การรับรูOโอกาสเสี่ยงของการเปXนโรค (Perceived susceptibility) 2) การรับรูOความรุนแรงของโรค (Perceived
severity) 3) การรับรูOถึงประโยชน0ของการรักษาและปeองกันโรค (Perceived benefits) 4) การรับรูOตJออุปสรรค
(Perceived barriers) การที่บุคคลจะตัดสินใจทำตามคำแนะนำก็ขึ้นอยูJกับการที่บุคคลเปรียบเทียบขOอดี ขOอเสีย
ของการกระทำนั้นและพบวJา การทำตามคำแนะนำมีขOอดีมากกวJา ตัวแปรอีกตัวที่สำคัญคือ สิ่งชักนำสูJการปฏิบัติ
(Cues to action) ซึ่งเปXนเหตุการณ0ทั้งภายในและภายนอกที่กระตุOนใหOบุคคลเกิดความพรOอมที่จะลงมือทำ ตJอมา
ในปh ค.ศ. 1988 มีการเพิ่มองค0ประกอบความสามารถตนเอง (Self - efficacy) นำมาจากทฤษฎีปHญญาสังคม
(Social cognitive theory) ของ Bandura เพื่อใชOอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมJเหมาะสม เชJน การสูบ
บุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย เปXนตOน (Tansakul, 2007)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูOวิจัยไดOนำทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพ (Health belief model) นำมาประยุกต0
ในการสรOางแบบวัด เพื่อวัดความรูO และเจตคติที่มีตJอการโดยสารรถตูOสาธารณะ โดยใหOความหมายของความรูO
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หมายถึง การมีความรูOเกี่ยวกับขOอมูลที่ทำใหOเกิดความปลอดภัย ไดOแกJ กฏระเบียบในการโดยสารรถตูOสาธารณะ
การปฏิบัติตัวที่ถูกตOองเพื่อทำใหOเกิดความปลอดภัย ความรุนแรงเมื่อไดOรับอันตรายจากการโดยสารรถตูOสาธารณะ
และใหOความหมายของเจตคติที่มีตJอการโดยสารรถตูOสาธารณะ หมายถึง ความรูOสึกที่มีตJอการโดยสารรถตูOสาธารณะ
ไดOแกJ ความรูOสึกมั่นใจในการปฏิบัติตนอยJางถูกตOอง ความรูOสึกไมJสบายใจเมื่อตกอยูJในสถานการณ0ที่ไมJปลอดภัย
จากการทบทวนวรรณกรรม นำไปสูJการสรOางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปXนการวิจัยผสานวิธี (Mixed methods) แบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory
sequenctial design) เริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสำรวจความรูO ทัศนคติตJอความปลอดภัย และพฤติกรรม
ปลอดภัยของการโดยสารรถตูOสาธารณะ และตามดOวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายวJาพฤติกรรมปลอดภัย
และเงื่อนไขของการนำไปสูJพฤติกรรมปลอดภัยเปXนอยJางไร
กลุ(มตัวอย(าง
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุJมตัวอยJางคือ ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะจากพื้นที่วิจัย 3 แหJง ไดOแกJ วินรถตูOกทม-นครนายก กทม-เพชรบุรี
และกทม-ชลบุรี รวม 152 คน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญJและไมJทราบจํานวนประชากรที่แนJนอน ดังนั้นขนาด
ตัวอยJางสามารถคํานวณไดOจากสูตรไมJทราบขนาดตัวอยJางของ Cochran (1977, as cited in Vanichbuncha,
2006) โดยกำหนดระดับคJาความเชื่อมันรOอยละ 95 และระดับคJาความคลาดเคลื่อนรOอยละ 5
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชOพื้นที่เดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูOใหOขOอมูลสำคัญกลุJมที่ 1 คนขับรถตูOสาธารณะ มีเกณฑ0ในการคัดเลือก ไดOแกJ 1) ตOองเปXนผูOขับรถตูOสาธารณะ
เปXนอาชีพอยJางนOอย 1 ปhขึ้นไปในพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ 2) มี 3 ชJวงอายุ คือ กลุJมวัยรุJน (18-25 ปh) กลางคน (25-59 ปh)
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และสูงอายุ (60 ปhขึ้นไป) 3) เปXนทั้งเพศชายและหญิง 4) กลุJมที่เปXนเจOาของรถ ลูกจOาง และเชJาขับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 45
คน (3 พื้นที่พื้นที่ละ 15 คน)
ผูOใหOขOอมูลสำคัญกลุJมที่ 2 ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ มีเกณฑ0ในการคัดเลือก ไดOแกJ 1) เปXนผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ
อยJางเปXนประจำในวันทำงานอยJางนOอย 3 วันขึ้นไปตJอสัปดาห0เปXนเวลา 1 ปhขึ้นไปในพื้นที่วิจัย 2) อายุและอาชีพที่
แตกตJางหลากหลาย เชJน นักเรียน นักศึกษา ขOาราชการ พนักงานเอกชน คOาขาย แมJบOาน และผูOสูงอายุ รวมจำนวน
ทั้งหมด 60 คน (3 พื้นที่ พื้นที่ละ 20 คน) โดยจำนวนกลุJมผูOใหOขOอมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพไมJควรนOอยกวJา 15 คน
(Guest et al., 2006)
เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใชOในการวิจัยเชิงปริมาณ เปXนแบบสอบถามที่ผูOวิจัยพัฒนามาจากทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ0
ระหวJ า งความรู O ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรม (Rojer, 1987) มี ค J า ความเชื ่ อ มั ่ น 0.81 โดยใชO ว ั ด ความรูO ทั ศ นคติ
พฤติกรรมของผูOโดยสารในเรื่องการโดยสารรถตูOสาธารณะ และความพึงพอใจของผูOโดยสารที่มีตJอการใชOบริการรถตูO
สาธารณะ โดยแบJงเปXน 3 ตอน ไดOแกJ ตอนที่ 1 เปXนแบบสอบถามเกี่ยวกับปHจจัยสJวนบุคคลของผูOใชOบริการรถตูO
สาธารณะ มีลักษณะเปXนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเติมคำ จำนวน 5 ขOอ ไดOแกJ เพศ สถานภาพ
สมรส อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพปHจจุบัน ตอนที่ 2 เปXนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูO และพฤติกรรมของ
ผูOโดยสารในเรื่องการโดยสารรถตูOสาธารณะ เปXนแบบมาตรประเมินรวมคJา จำนวน 16 ขOอ และ ตอนที่ 3 เปXน
แบบสอบถามความทัศนคติตJอความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูOโดยสารที่มีตJอการใชOบริการรถตูOสาธารณะ
เปXนแบบมาตรประเมินรวมคJา จำนวน 27 ขOอ ตัวอยJางขOอคำถาม เชJน “ทJานรูOสึกไวOวางใจวJาคนขับรถตูOสาธารณะ
จะพาทJานไปถึงจุดหมายอยJางปลอดภัย” “ทJานคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่นั่งอยูJบนรถตูOโดยสาร” เปXนตOน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดOแกJ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ0เชิงลึก และแนวทางการสังเกต
ผูOวิจัยไดOสรOางแนวคำถามแบบกึ่งโครงสรOางโดยยึดหลักตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพเพื่อเปXนแนวทาง
สำหรับการเก็บขOอมูลเพื่อใหOไดOขOอมูลครบตามประเด็นคำถามการวิจัย และปeองกันการขาดตกบกพรJองของประเด็น
ที่ตOองการศึกษา แนวคำถามมีประเด็นกวOาง ๆ แตJครอบคลุมประเด็นคำถามการวิจัยที่ตOองการคOนหาคำตอบ
คำถามที่ใชOถามจะมีความยืดหยุJนตามสถานการณ0ที่ประสบจริงในขณะที่ทำการเก็บขOอมูล โดยมีตัวอยJางของ
แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ0เชิงลึก เชJน แนวคำถามสำหรับผูOโดยสาร 1) ชีวิตประจำวันในการใชOรถตูOของทJาน
เปXนอยJางไร 2) การปฏิบัติตัวเวลานั่งรถตูOของทJานเปXนอยJางไรบOาง 3) ชJวยเลJาเหตุการณ0 หรือประสบการณ0ที่ทำใหO
ทJานรูOสึกถึงความไมJปลอดภัย เปXนตOน แนวคำถามสำหรับคนขับรถตูO 1) การรับรูOหรือความรูOสึกหรือสัญญาณอะไรที่
เตือนวJาเราไมJพรOอมในการขับ 2) ทJานคิดสิ่งใดทำใหOเกิดความเสี่ยงหรือทำใหOความปลอดภัยของการขับรถตูO
โดยสารลดลง
การวิเคราะห@ขGอมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ
สถิติในการวิเคราะห0ขOอมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดOวย 1) การวิเคราะห0เพื่อตรวจสอบความ
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เชื่อมั่นดOวยการประมาณคJาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลOองภายในแบบแอลฟ•า (α) 2) สถิติพรรณนา
เพื่อการวิเคราะห0ลักษณะเบื้องตOน ไดOแกJ คJาเฉลี่ย คJาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคJาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0 3) สถิติ
อนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดOแกJ การวิเคราะห0การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู O ว ิ จ ั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห0 ข O อ มู ล โดยการนำขO อ มู ล ที ่ ไ ดO จ ากการสั ม ภาษณ0 และการศึ ก ษาเอกสาร
มาจัดกระทำและวิเคราะห0ขOอมูลตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ไดOแกJ 1) การจัดระเบียบขOอมูล
(Data organizing) โดยนำขOอมูลที่ไดOจากการสัมภาษณ0มาถอดเทป จำแนกขOอมูลออกเปXนหัวขOอใหญJ ทำตาราง
แยกเปXนหมวดหมูJที่ชัดเจนตามประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค0การวิจัย แลOวทำเปXนประเด็นยJอย ๆ เพื่อ
อำนวยความสะดวกตJอการวิเคราะห0และสังเคราะห0ขOอมูล 2) การแสดงขOอมูล (Data display) ผูOวิจัยใชOการ
วิเคราะห0เนื้อหา การพรรณนา และการรายงานผลโดยการวิเคราะห0เชื่อมโยงขOอมูลที่จัดระเบียบแลOวเขOาดOวยกัน
เพื่อสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่วิจัย 3) การหาขOอสรุป การตีความ และการยืนยัน (Conclusion,
interpretation, and verification) ผูOวิจัยจะทบทวนรายละเอียดของขOอมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสูJ การตีความ ทำ
ความเขOาใจถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะ พรOอมทั้งตรวจสอบความ
ถูกตOองแมJนยำดOานเนื้อหาและการตีความ หลังจากนั้นผูOวิจัยจะตรวจสอบขOอมูลแบบ 3 เสOา เพื่อนำเสนอขOอคOนพบ
ครั้งนี้
จริยธรรมในการวิจัย
ผูOวิจัยมีการพิทักษ0สิทธิ์ของผูOใหOขOอมูล โดยการทำหนังสือขออนุญาตเก็บขOอมูลอยJางเปXนทางการ และไดOมี
กระบวนการขออนุญาตเพื่อเขOาเก็บขOอมูลในพื้นที่วิจัย โดยผJานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย0 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไดOรับการรับรองเลขที่ SWUEC/E-142/2561
ผลการวิจัย
ในการนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ แบJงผลการนำเสนอเปXน 2 สJวน ไดOแกJ 1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ที่แสดง
ใหOเห็นขOอมูลทั่วไปของกลุJมตัวอยJาง และปHจจัยที่มีผลตJอพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่นำเสนอการอธิบายเพิ่มเติมเชื่อมโยงในเรื่อง
ปHจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัย ใหOเห็นภาพในบริบทและสถานการณ0จริงในการโดยสารรถตูOสาธารณะ
ในชีวิตประจำวัน ผJานมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย แบJงเปXน 3 สJวน ไดOแกJ สJวนที่ 1 ผลการวิจัยขOอมูลทั่วไปของกลุJมตัวอยJางและระดับของความรูO
ทั ศ นคติ ต J อ ความปลอดภั ย และระดั บ พฤติ ก รรมปลอดภั ย สJ ว นที ่ 2 คJ า สหสั ม พั น ธ0 ข องความรูO ทั ศ นคติ ตJ อ
ความปลอดภัย และพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะ และสJวนที่ 3 ผลการวิเคราะห0ขOอมูล
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห0ขOอมูลเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้
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ส^วนที่ 1
ลักษณะขOอมูลทั่วไปของกลุJมตัวอยJางจำนวน 152 คน กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปXนเพศหญิง คิดเปXนรOอยละ
67.10 มีสถานภาพ คือ โสด คิดเปXนรOอยละ 81.60 มีชJวงอายุอยูJระหวJาง 20-30 ปh คิดเปXนรOอยละ 52.00 มีระดับ
การศึกษาอยูJที่ ปริญญาตรี คิดเปXนรOอยละ 99.30 และ มีอาชีพสJวนใหญJ คือ นักเรียน/นิสิตนักศึกษา คิดเปXน
รOอยละ 53.90
ระดับความรูOของผูOโดยสารรถตูOที่เกี่ยวกับการโดยสารรถตูOสาธารณะอยูJในระดับปานกลางคิดเปXนรOอยละ
70.38 ระดับทัศนคติตJอความปลอดภัยของผูOโดยสารรถตูOสาธารณะอยูJในระดับปานกลาง มีคJาเฉลี่ย 3.03 และ
ระดับพฤติกรรมปลอดภัยของผูOโดยสารรถตูOสาธารณะอยูJในระดับนOอย มีคJาเฉลี่ยที่ 2.99
ส^วนที่ 2
ความสัมพันธ0ของความรูO ทัศนคติตJอความปลอดภัย และพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะ
โดยใชOการทดสอบคJาสหปฏิสัมพันธ0 (Correlation) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 มีรายละเอียด ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค0าสหสัมพันธ?ของความรูB การรับรูBความปลอดภัย และพฤติกรรม
ปลอดภัยในการโดยสารรถตูBสาธารณะ
ตัวแปร
Means
S.D.
1
2
3
1
0.71
0.22
0.29***
0.42***
2
3.02
0.40
0.48***
3
2.99
0.43
หมายเหตุ.*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
1 หมายถึง ความรูQ
2 หมายถึง ทัศนคติตMอความปลอดภัย
3 หมายถึง พฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูQสาธารณะ

ส^วนที่ 3
การวิเคราะห0ถดถอยพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
มีรายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห?ถดถอยพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูBสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ตัวแปร
b
error
beta
T
คJาเริ่มตOน
1.38
0.23
ความรูO
0.60
0.14
0.31
4.31***
ทัศนคติตJอความปลอดภัย
0.39
0.08
0.37
5.07***
F = 31.27***, 𝑅! = 0.29
หมายเหตุ. *** P<0.001
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการทำความเขOาใจเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะในชีวิตประจำวัน
ผJานมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะ จะประกอบไปดOวยการรับรูOเงื่อนไขที่ทำใหOเกิดความเสี่ยง
และเงื่อนไขที่จะนำไปสูJพฤติกรรมปลอดภัย ที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับโอกาสของการเกิดอันตราย
การเกิดความรุนแรง และความสามารถที่จะปeองกันอุบัติเหตุและอุปสรรคตJาง ๆ ที่จะทำใหOพวกเขาสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมปลอดภัยไดO โดยนำเสนอรายละเอียดดังนี้
มุมมองจากคนขับ
การรับรูGเงื่อนไขที่ทำใหGเกิดความเสี่ยง ผูOวิจัยไดOทำการสัมภาษณ0เชิงลึก และไดOพบวJา การใชOชีวิตบนทOองถนน
ในทุกๆวัน เฉลี่ยอยJางนOอยมากกวJา 6 ชั่วโมงตJอวันทำใหOคนขับรถตูOสาธารณะ มีการรับรูOโอกาสเสี่ยงของการขับรถตูO
สาธารณะ รับรูOสิ่งที่ทำใหOเกิดพฤติกรรมเสี่ยง และความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งยังมีอุปสรรคในการลดพฤติกรรม
ปลอดภัย การรับรูOกฏและขOอตกลงที่ทำใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัย การรับรูOความสามารถของตนเองในการขับรถ
เพื่อความปลอดภัย และการรับรูOแนวทางปฏิบัติแบบรอบดOานเพื่อความปลอดภัยอีกดOวย ดังรายละเอียดตJอไปนี้
การรับรูGโอกาสเสี่ยงของการขับรถตูGสาธารณะ จากปHจจุบันที่มีจำนวนรถมากขึ้น ถนนไมJเพียงพอกับรถ
ทำใหOการจราจรหนาแนJน โดยเฉพาะชJวงเวลาเรJงรีบทำใหOมีสภาพการจราจรที่คับขันมากขึ้น สภาพถนน สภาพ
ความไมJพรOอมของรถตูO การพักผJอนไมJเพียงพอ
“ก็ ค ื อ ส0 ว นมากรถตู B ท ี ่ ม ั น เปR น อั น ตรายเนี ่ ย ก็ ค ื อ มั น เขาไม0 ไ ดB ใ ชB ย างใหม0 เขาใชB ย างมื อ สอง
ยางเปอร?เซ็นต? โอกาสทีย่ างจะแตกอ0ะสูง เพราะว0ามันเปRนรถบรรทุก” (คนขับชลบุรี 9)
การรับรูGความรุนแรงจากพฤติกรรมเสี่ยง บางครั้งคนขับรถตูOสาธารณะมองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นวJามี
ความรุนแรงถึงขั้นกJอใหOเกิดความเสียหาย ตั้งแตJระดับการเสียเวลา เสียทรัพย0สิน และเสียชีวิต โดยเหตุผลสำคัญ
ยังคงเปXนเรื่องของการดื่มเหลOา หลับใน และการขับรถผิดกฎจราจรของมอเตอร0ไซด0
“ถB า มั น เฉี ่ ย วชนก็ เ สี ย เวล่ ำ เวลามั น ก็ ถ ึ ง ตาย เสี ย เวลาเรา เสี ย เวลาทำมาหากิ น พู ด ง0 า ยๆ”
(คนขับเพชรบุรี 2)
อุปสรรคต(อพฤติกรรมปลอดภัย การที่จะปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการขับรถตูOสาธารณะไมJใชJเรื่องงJาย
มักจะมีปHจจัยอื่น ๆ ทั้งในตัวของผูOโดยสารที่ตOองการไปถึงที่หมายโดยเร็ว ภาวะเศรษฐกิจของคนขับที่ตOองการ
รายไดOใหOเพียงพอกับคJาใชOจJาย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อวJาระยะทางสั้น ๆ จะไมJทำใหOเกิดอุบัติเหตุรOายแรง
การรับสJงผูOโดยสารนอกปeายตามความตOองการของผูOโดยสารเอง หรือตามความเรJงรีบของคนขับซึ่งทำใหOตOองมี
การขOามถนนจากเกาะกลาง และการประเมินสภาพความผิดปกติของรถวJาจะไมJเกิดอันตราย
“เราก็บอกผูBโดยสารว0ารถมี GPS จับความเร็วนะ ผูBโดยสารเคBาก็ไม0พอใจว0าวิ่งชBา” (คนขับชลบุรี 3)
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เงื่อนไขที่จะนำไปสู(พฤติกรรมปลอดภัย
การรับรูGกฎและขGอตกลงทำใหGเกิดพฤติกรรมปลอดภัย พฤติกรรมหนึ่งที่แสดงถึงการรับรูOตJอการปeองกัน
อันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตJอการโดยสารรถตูOสาธารณะ โดยคนขับใหOความสำคัญตJอความรูOสึกของ
ผูOโดยสารวJาถOาขับเร็วเกินกำหนดของเครื่องควบคุมความเร็ว ผูOโดยสารจะมีความวิตกกังวลและกลัวตJอเสียงเตือน
ของเครื่องควบคุมความเร็ว ซึ่งผูOโดยสารอาจไปรOองเรียนตJอผูOที่มีอำนาจบังคับใชOกฏ ซึ่งจะสJงผลตJอการถูกตักเตือน
เสียคJาปรับ และมีผลตJออาชีพขับรถ ทำใหOคนขับรถยอมทำตามกฏเกณฑ0ที่กำหนดไวO ซึ่งทำใหOสามารถลดอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นไดOแลOว ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของวินรถตูOเอง ก็มีสJวนสำคัญในการลดความเสี่ยงตJอการเกิด
อุบัติเหตุจากการโดยสารรถตูOสาธารณะ ระยะของการปลJอยรถที่แนJนอน การกำหนดจุดจอด การหOามแซงกัน
ทำใหOคนขับมีความเขOาใจตรงกันและยอมรับกับจำนวนผูOโดยสารวJาอาจมีมากบOางนOอยบOาง สลับกันไป เห็นอก
เห็นใจกัน เพราะรับรูOวJาทุกคนก็มีโอกาสที่ไมJแตกตJางกัน
“บอกว0ารถผมวิ่งตามเวลาครับ ถBาเขาบอกใหBรีบไป ก็บอกรถวิ่งไดBแค0นตี้ ามกฎเลย”
(คนขับเพชรบุรี 6)
การรับรูGความสามารถของตนเองในการขับรถเพื่อความปลอดภัย คนขับรถตูOสาธารณะสามารถประเมิน
สภาวะที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ตนเองไดO ว J า มี ผ ลตJ อ การขั บ รถ โดยสJ ว นใหญJ เ ปX น เรื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ อายุ สุ ข ภาพรJ า งกาย
ความเจ็บป•วย รวมไปถึงการขับรถแบบคำนึงถึงความปลอดภัยของผูOโดยสารวJาเปXนคนในครอบครัว มีความเปXน
เพื่อนมนุษย0เหมือนกัน ทำใหOคนขับรถตูOโดยสารมีความระมัดระวังและขับรถแบบไมJเห็นแกJตัว พยายามทำใหO
ทุกคนไดOไปถึงเปeาหมายอยJางปลอดภัย
“อีกอย0างเราขับเราก็เปRนห0วงครอบครัวเรา เราก็คิดว0าผูBโดยสารก็เหมือนคนในครอบครัวเรา
ก็ปลอดภัยไวBก0อน” (คนขับชลบุรี 2)
การรับรูGแนวทางการปฏิบัติแบบรอบดGานเพื่อความปลอดภัย จากความเขOาใจ การตระหนักรูOถึงเหตุชักนำ
ในการขับรถตูOโดยสาร ทำใหOคนขับนำมาสูJการปฏิบัติที่มองวJาจะชJวยลดอันตรายและปeองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในการโดยสารรถตูOสาธารณะ ดOวยการเตรียมตนเองใหOพรOอมทั้งดOานรJางกาย และจิตใจ การเตรียมรถและอุปกรณ0
ชJวยเหลือ
“เวลาเขาเรียกเขBาวิน เราไม0พรBอม เราง0วงก็บอกผ0านไปก0อน ใหBคันอื่นที่พรBอมกว0าเราไป เราก็นอน
ซัก 1ชั่วโมงก0อนค0อยเขBาวิน คือบางทีเราไม0ไหวอย0าฝdน” (คนขับนครนายก 8)
มุมมองจากผูRโดยสารรถตูRสาธารณะ
เงื่อนไขที่มาจากมุมมองของผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ พบวJา การใชOรถตูOสาธารณะเปXนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมJไดO
ในชีวิตประจำวัน ถึงแมOจะมีการรับรูOแนวทางการปฏิบัติ / กฎระเบียบในการรถตูO และอุปสรรคที่มีตJอพฤติกรรม
ปลอดภัยแตJไมJสามารถปฏิบัติไดOจริง ก็ยังคงตOองเลือกใชOรถตูOดOวยการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไมJปลอดภัยตJอไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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การรับรูGเงื่อนไขที่ทำใหGเกิดความเสี่ยง
การเลือกใชGรถตูGทั้งที่รูGว(ามีความเสี่ยง ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะใหOขOอมูลวJา การใชOรถตูOชJวยในเรื่อง
ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่องของเวลา ราคา และสถานที่ของการเดินทาง ถึงแมOจะรูOวJามี
ความเสี่ยงอยJางมากในการใชOบริการก็ตาม
“เหมือนรูBมาว0า ถBานั่งหลังคนขับแลBวจะปลอดภัย แต0บางทีก็เลือกที่นั่งไม0ไดB ก็ตBองนั่งไป เพราะเรา
รีบไง ไม0มีรถอื่นแลBวดBวย” (ผูOโดยสารชลบุรี 12)
อุปสรรคที่มีต(อการพฤติกรรมปลอดภัย ถึงแมOจะมีการพยายามรักษาสิทธิ์ของความปลอดภัยของผูOโดยสาร
รถตูOแลOว แตJก็ยังมีอุปสรรคที่มีตJอพฤติกรรมการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยJางตJอเนื่อง นั่นคือ การยอมใหOคนขับวิ่งรถเร็ว
แตJไมJกลOาพูดเตือนคนขับ เพราะกลัวจะถูกคนอื่น ๆ ที่ตOองการใหOขับเร็วมองไมJดี การยอมใหOมีการโดยสารเกิน
กำหนด
“เคBาวิ่งเร็ว ขับเร็ว ไม0พอใจก็บ0อยนะ แต0ก็ไม0กลBาพูดเกรงใจคนในรถดBวย ถBาเราพูดไปคนไม0โอเค
มันจะทำใหBคนอื่นมองเราไม0ดีไดB” (ผูOโดยสารเพชรบุรี 9)
เงื่อนไขที่จะนำไปสู(พฤติกรรมปลอดภัย
การรับรูแG นวทางการปฏิบัติ / กฎระเบียบในการโดยสารรถตูG
ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ มีการรับรูOแนวทางปฏิบัติ และกฎระเบียบในการโดยสารรถตูOตามกฏหมาย แตJใน
การปฏิบัติจริง มีหลายเงื่อนไขที่ทำใหOไมJสามารถปฏิบัติตามแนวทางนั้นไดO เชJน อุปกรณ0ปeองกันมีนOอย การไมJกลOา
บอกใหOคนขับปฏิบัติตามกฎหมาย
“รูBนะ จากช0วงเทศกาล เคBาก็จะมีประชาสัมพันธ?จากขนส0งบBาง ตามวินบBาง ว0าคนนั่งตBองคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้ง รถตูBตBองมีติด GPS หBามวิ่งเร็วเกินกำหนด ตBองมีอุปกรณ?พวกถังดับเพลิงบนรถดBวย”
(ผูOโดยสารเพชรบุรี 5)
พฤติกรรมส(งเสริมใหGเกิดความปลอดภัย การลดอันตรายและปeองกันความเสี่ยงที่นำไปสูJพฤติกรรม
ปลอดภัย มีหลายพฤติกรรมที่ผูOโดยสารเลือกปฏิบัติ เชJน การเลือกที่นั่งที่คิดวJาปลอดภัย การไมJเลJนโทรศัพท0
และไมJหลับ เพื่อชJวยคนขับดูทาง และไมJใหOแสงไฟจากโทรศัพท0ทำลายสมาธิของคนขับ การสื่อสารกับคนขับ
ในเรื่องการขับเร็วเกินไป และการที่ผูOโดยสารปฏิบัติตามสิ่งที่ผูOโดยสารใกลOเคียงปฏิบัติ เชJน การคาดเข็มขัด
นิรภัย ซึ่งทุกพฤติกรรมถือเปXนพฤติกรรมสJงเสริมใหOเกิดความปลอดภัยที่ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะเลือกปฏิบัติ
ในทุกครั้ง
“จริงๆ เวลานั่งรถตูBจะคาดเข็มขัดนิรภัย แต0พอหลัง ๆ มา จากการที่ไดBฟgงข0าวหรือ และเห็นคนที่นั่ง
ขBาง ๆ เราเคBาคาดกัน เราเลยรูBสึกว0าเราตBองทำสิ คนอื่นยังทำเลย ก็ตBองเปRนห0วงตัวเองไวBก0อน”
(ผูOโดยสารนครนายก 15)
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อภิปรายผลการวิจัย
ปHจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับพฤติกรรมปลอดภัยการโดยสารรถตูOสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในมุมมองของผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะ ผJานผลการศึกษาเชิงปริมาณและ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณแสดงใหOเห็นถึงการที่ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะโดยสJวนใหญJมีความรูOความเขOาใจ
ตJอขOอควรปฏิบัติในการโดยสารรถตูOสาธารณะ แตJก็ยังไมJนำไปสูJการปฏิบัติพฤติกรรมปลอดภัยที่ถูกตOอง และยังคง
จำเปXนตOองใชOบริการรถตูOสาธารณะตJอไปดOวยหลายปHจจัยที่เกิดขึ้น จึงไดOนำผลที่ไดOจากการวิจัยเชิงคุณภาพอภิปราย
เพิ่มเติมในเรื่อง ปHจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวขOองกับความปลอดภัยในการการโดยสารรถตูOสาธารณะในชีวิตประจำวัน
ผJานมุมมองของผูOโดยสาร และคนขับรถตูOสาธารณะ เพื่อนำไปสูJการสรOางขOอเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ถูกตOองสำหรับ
ผูOโดยสารและคนขับรถตูOสาธารณะตJอไปไดO
ในดOานความรูOและความเขOาใจของผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ ที่พบวJาผูOโดยสารมีความรูOและความเขOาใจใน
การปฏิบัติตัวที่ถูกตOองระหวJางการโดยสาร มีความเขOาใจอยูJในระดับสูง สJวนในเรื่องหนJวยงานที่รับแจOง
เกิดปHญหาในขณะโดยสารรถตูOสาธารณะและแอพพลิเคชั่นในการรOองเรียนรถตูOสาธารณะ พบวJามีความรูO
ระดับปานกลาง ซึ่งถOาผูOโดยสารที่มีความรูOเรื่องความปลอดภัยจะมีความสามารถในการประเมินผลที่อาจ
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงไดOอยJางถูกตOอง และความตระหนักในประเด็นดOานความปลอดภัยของแตJละบุคคล
จะสJงผลตJอการรับรูOถึงความรุนแรงและการรับรูOถึงโอกาสที่จะเกิดความไมJปลอดภัย (Tan & Bigman, 2014)
และสJวนหนึ่งของการรับรูOความปลอดภัยมาจากการประชาสัมพันธ0 จากงานวิจัยของ Somsri (2017) พบวJา
การประชาสั ม พั น ธ0 ม ี ผ ลตJ อ การสJ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ดO า นการคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ในดO า นทั ศ นคติ ตJ อ
การโดยสารรถตูOสาธารณะพบวJา ผูOโดยสารสJวนใหญJมีความคิดเห็นระดับปานกลางในเรื่องความรูOสึกปลอดภัย
เมื่อนั่งรถตูOสาธารณะ พฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกำหนด พฤติกรรมการขับรถไมJสุภาพ มีแนวโนOมที่จะ
สัมพันธ0กับความรูOสึกไมJปลอดภัยในขณะนั่งรถตูOโดยสาร (Uthayarat, 2013) ในดOานพฤติกรรมลดอันตราย
ของผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ พบวJา ผูOโดยสารมีพฤติกรรมหลายประการที่ไมJเหมาะสม เชJน ไมJคาดเข็มขัด
นิรภัย การคุยโทรศัพท0ซึ่งเปXนการรบกวนสมาธิผูOขับขี่ขณะที่นั่งอยูJในรถตูOสาธารณะ ผูOโดยสารไมJกลOาบอก
คนขับรถตูOสาธารณะเมื่อมีการขับรถหวาดเสียวหรือรับผูOโดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ทำใหOพบวJาถึงแมOวJาผูOโดยสาร
จะมีความรูOเรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อนั่งรถตูOสาธารณะแตJก็ไมJนำมาสูJการปฏิบัติ ดังจะเห็นไดOจากการศึกษาของ
Poolpol (2015) ที่พบวJาผูOโดยสารสJวนใหญJไมJคาดเข็มขัดนิรภัยรOอยละ 90.24 และยังคงมีการกระทำ
กิจกรรมตJางๆที่เปXนการรบกวนผูOขับรถ ซึ่งผลการวิจัยพบวJาการรบกวนจากผูOโดยสารเปXนเหตุผลหนึ่งของ
การทำใหOเกิดอันตรายระหวJางขับขี่ (D'Souza & Maheshwari, 2012) สามารถอธิบายไดOตามหลักการของ
ความเชื่อตามกลุJมอOางอิง (Normative beliefs) (Ajzen, 1991) เนื่องจากคนสJวนใหญJมักจะไมJมีการคาดเข็มขัด
นิรภัยขณะนั่งโดยสารในรถตูO
จากผลการวิจัยพบวJาการที่ผูOโดยสารมีพฤติกรรมที่ตOองปeองกันอันตรายสJวนหนึ่งอาจเปXนเหตุมาจาก
ความรูOสึกไมJมั่นใจตJอความปลอดภัยขณะโดยสารรถตูO สอดคลOองกับงานวิจัยของ Ruangkham (2017) โดย
พบวJาผูOโดยสารมีทัศนคติดOานความปลอดภัยในการใชOบริการอยูJในระดับไมJดี ดังผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวJา
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ผูOโดยสารมีการรับรูOถึงพฤติกรรมปลอดภัย ประกอบไปดOวย การเลือกที่นั่งที่ปลอดภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย
การไมJใชOโทรศัพท0ที่เปXนการรบกวนสมาธิคนขับ มีสติไมJหลับ บอกคนขับใหOรับรูOเมื่อมีการขับที่เร็วและ
ไมJปลอดภัย ซึ่งการใชOเข็มขัดนิรภัยจะชJวยลดความเสี่ยงตJอการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่อยูJในรถ
(Beirness, 1993) และการตระหนั ก รู O ต J อ ความปลอดภั ย ทั ศ นคติ การคลO อ ยตามกลุ J ม อO า งอิ ง การรั บ รูO
ความรุนแรงและการรับรูOโอกาสเกิดอันตราย มีอิทธิพลทางบวกตJอพฤติกรรมปลอดภัยในบริบทของการขนสJง
สาธารณะ ผูOโดยสารมักจะสรOางจิตสำนึกดOานความปลอดภัยในเชิงรุกหากสังเกตเห็นผูOคนรอบตัวปฏิบัติ
(Wang et al., 2020) โดยพฤติกรรมปลอดภัยของผูOโดยสารสJวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของคนรอบขOาง เชJน
เพื่อน ครอบครัว และผูOโดยสารดOวยกัน โดยถOาบุคคลอOางอิงมีความสำคัญมากเทJาใด ความตระหนักที่บุคคล
จะทำพฤติกรรมก็จะยิ่งแข็งแกรJงมากขึ้นเทJานั้น (Asif et al., 2018) ผูOโดยสารที่มีการควบคุมพฤติกรรม
ตนเองใหOปฏิบัติตามหลักดOานความปลอดภัยระดับสูง ก็จะสJงผลตJอการรับรูOถึงความปลอดภัย (Glanz et al.,
2008)
ในสJวนของคนขับรถตูOสาธารณะนั้น ผลการวิจัยพบวJาคนขับมีการรับรูOถึงปHจจัยที่สนับสนุนใหOเกิด
พฤติกรรมปeองกันอันตรายนั้น ไดOแกJ การที่คนขับรถเคยมีประสบการณ0อุบัติเหตุมากJอน ทำใหOมีความกลัว
ไมJตOองการใหOเหตุการณ0เหลJานั้นเกิดขึ้นกับตนเอง การรับรูOมาตรการและกฎหมายในการขับรถ การรับรูO
ความพรOอมดOานรJางกายและจิตใจของตนเอง การรูOสึกวJาผูOโดยสารเปXนคนสำคัญ จากการศึกษาของ Taylor
(2010) พบวJาคนขับรถประจำทางที่มีการตระหนักรูOถึงความปลอดภัย การปeองกันอันตรายและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบในการขับรถ จะมีแนวโนOมที่จะเห็นอกเห็นใจผูOอื่น และระหวJางขับขี่ก็จะใหOทางกับผูOอื่น ทำใหOลดการ
เกิดอุบัติเหตุลง ปHจจัยเหลJานี้สอดคลOองกับ Razmara et al. (2018) ไดOทำการศึกษาการทำนายพฤติกรรม
การขั บ ขี ่ ป ลอดภั ย ของคนขั บ รถแท็ ก ซี ่ ด O ว ยการใชO โ มเดลความเชื ่ อ ดO า นสุ ข ภาพ พบวJ า ความหมายของ
การชักนำสูJการปฏิบัติ และการรับรูOการถึงประโยชน0แสดงใหOเห็นวJามีความสัมพันธ0เชิงบวกกับพฤติกรรม
การขับขี่อยJางปลอดภัยในขณะที่การรับรูOอุปสรรคมีความสัมพันธ0เชิงลบ และความปลอดภัยในการโดยสารนั้น
เกี่ยวขOองกับทักษะความปลอดภัยของผูOขับขี่มืออาชีพ (Öz et al., 2013) จากการรับรูOดังกลJาวสามารถ
อธิบายในเชิงทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดOานสุขภาพ (Becker, 1974) วJาการที่บุคคลมีการรับรูOถึงปHจจัยที่
สนับสนุนใหOเกิดพฤติกรรมและการรับรูOตJออุปสรรคซึ่งเปXนการคาดการณ0ลJวงหนOาของบุคคลตJอการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่เกี่ยวขOองพฤติกรรมนี้สามารถใชOทํานายพฤติกรรมการใหOความรJวมมือในการปeองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นไดO นอกจากนี้สิ่งชักนำสูJการปฏิบัติ ซึ่งเปXนเหตุการณ0ทั้งภายในและภายนอกที่กระตุOนใหOบุคคลเกิด
ความพรOอมที่จะลงมือทำไมJวJาจะเปXนทัศนคติ การเห็นแบบอยJางหรือประสบการณ0ที่เกิดขึ้นถือเปXนการเรียนรูO
ที ่ ไ ดO ม าจากทฤษฎี ป H ญ ญาสั ง คมของ Bandura เพื ่ อ ใชO อ ธิ บ ายการเปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรมใหO เ หมาะสม
(Tansakul, 2007) ดังงานวิจัยของ Gras et al. (2007) ที่พบวJาความสำคัญของการเตือนดOวยสติกเกอร0
ขOอความเตือนความจำในลานจอดรถ ที่ทำงานและในรOานกาแฟในการสJงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในหมูJ
คนขับ ทำใหOการรับรูOความเสี่ยงของผูOขับขี่ และการรับรูOหนOาที่ของการเปXนคนขับรถมีความสัมพันธ0เชิงบวก
และสJงผลตJอทัศนคติดOานความปลอดภัยทางถนนอยJางมีนัยสำคัญ เพื่อสรOางใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยใน
การโดยสาร คนขับ ผูOโดยสารและผูOที่มีสJวนเกี่ยวขOองในการดูแลระบบโดยสาร จำเปXนตOองพัฒนาใหOมีการรับรูO
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ถึงผลลัพธ0ในการปeองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ เนื่องจากระบบขนสJงสาธารณะเปXนทางเลือกในการเดินทาง
การคมนาคมขนสJงในสังคมและชุมชน (Ryan & Wretstrand, 2019)
ขGอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชG
ขGอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับคนขับรถตูGสาธารณะ
1. จากผลการวิ จ ั ย พบวJ า คนขั บ รถตู O ส าธารณะมี การรั บรู O ความรุ นแรงจากพฤติ กรรมเสี ่ ยง และรั บ รูO
ความสามารถของตนเองในการขับรถเพื่อความปลอดภัยแตJยังไมJสามารถปฏิบัติไดOอยJางตJอเนื่อง ดังนั้นคนขับรถตูO
สาธารณะควรประเมินตนเองในเรื่องสุขภาพและความพรOอมของตนเองและรถที่ใชO เชJน เวลาในการพักผJอน
ความเจ็บป•วย เปXนตOน พรOอมทั้งหาวิธีการลดความเหนื่อยลOาหรืองJวงนอน เชJน การใชOเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
การบอกผูOโดยสารอยJางตรงไปตรงมา การขอจอดรถลOางหนOาเพื่อความสดชื่น เพื่อปeองกันความรุนแรงจาก
พฤติกรรมเสี่ยง และทำใหOตนเองมีความสามารถในการขับรถตูOสาธารณะใหOไดOมากที่สุด
2. จากผลการวิจัยพบวJา คนขับรถตูOสาธารณะ มีการรับรูOกฎและขOอตกลงทำใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยแตJยัง
ไมJสามารถปฏิบัติไดOอยJางตJอเนื่อง ดังนั้น คนขับรถตูOสาธารณะจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายอยJางเครJงครัด เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชJน การใชOความเร็ว การแจOงเตือนใหOผูOโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และการไมJรับ
ผูOโดยสารเกินกำหนด
3. จากผลการวิจัยพบวJา คนขับรถตูOมีการรับรูOแนวทางการปฏิบัติแบบรอบดOานเพื่อความปลอดภัย แตJไมJ
สามารถปฏิบัติไดOอยJางตJอเนื่อง ดังนั้น คนขับรถตูOโดยสารจึงอาจเริ่มจาก การสรOางเจตคติที่ดีตJอผูOโดยสาร การสรOาง
สัมพันธภาพดOวยการสื่อสารอยJางสรOางสรรค0 การเห็นอกเห็นใจ การปรับความคิดวJาตนเองควรเปXนผูOดูแลผูOโดยสาร
เพื่อทำใหOไปถึงจุดหมายที่ตOองการ
ขGอเสนอแนะเชิงปฏิบัติสำหรับผูGโดยสารรถตูGสาธารณะ
1. จากผลการวิจัยพบวJา ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะมีการรับรูOแนวทางการปฏิบัติ/กฎระเบียบในการโดยสาร
รถตูO แตJยังไมJสามารถปฏิบัติไดOอยJางตJอเนื่อง ดังนั้น ในการโดยสารรถตูOสาธารณะทุกครั้ง ผูOโดยสารจึงควรเริ่มจาก
การคำนึงถึงขOอปฏิบัติงJาย ๆ เชJน การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ในทุก ๆ ที่นั่ง เพราะเข็มขัดนิรภัยชJวยลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุและหากไมJปฏิบัติจะผิดกฎหมาย และควรหาขOอมูลชJองทางการรOองเรียนเมื่อรูOสึก
ไมJปลอดภัย เชJน แอพพลิเคชั่นของกรมขนสJงทางบก สื่อสังคมออนไลน0 เปXนตOน
2. จากผลการวิจัยพบวJา ผูOโดยสารรับรูOอุปสรรคที่มีตJอการเกิดพฤติกรรมปลอดภัย แตJยังมีความไมJกลOาที่จะ
ปฏิบัติ รวมทั้งกังวลในการสื่อสารกับผูOโดยสารที่มีคนจำนวนมากและไมJรูOจักกัน ดังนั้น ผูOโดยสารจึงควรพยายาม
สื่อสารความตOองการความปลอดภัยของตนเองใหOคนขับ และผูOโดยสารคนอื่นใหOเขOาใจดOวยการสื่อสารอยJาง
สรOางสรรค0 เพื่อลดอุปสรรคที่มีตJอการเกิดพฤติกรรมปลอดภัย
ขGอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัยพบวJา ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายเปXนสJวนนOอย เนื่องดOวยโทษปรับที่
ไมJมาก และไมJมีการเตือนอยJางเขOมงวดจากคนขับรถตูO กรมขนสJงทางบกอาจพิจารณามีการบังคับใชOกฏหมาย
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บางอยJางเพิ่มเติม เชJน การไมJคาดเข็มขัดของผูOโดยสาร ควรใหOคนขับและผูOประกอบการมีสJวนรJวมในการจJาย
นJาจะชJวยใหOมีการตระหนักถึงความสำคัญและชJวยตักเตือนผูOโดยสารใหOทำตามกฏหมาย
2. จากผลการวิจัยพบวJา ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของรถตูOสาธารณะ มักตรวจอยJางเขOมงวด
ในชJวงเทศกาล ทำใหOในชJวงเวลาทั่วไป คนขับรถตูOและผูOโดยสารมีการละเลยการปฏิบัติเปXนจำนวนมาก ตำรวจและ
กรมขนสJงทางบกจึงควรบังคับใชOกฎหมายอยJางสม่ำเสมอ และควรมีความรJวมมือกันระหวJางหนJวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวขOองในการลงพื้นที่อยJางตJอเนื่อง เพื่อใหOผูOใชOรถตูOสาธารณะทุกสJวนรับทราบวJามีการใชOกฎหมายตรวจสอบ
การกระทำที่ไมJเหมาะสมตลอดเวลา
ขGอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต(อไป
1. จากผลการวิจัยพบวJา ในการปฏิบัติเพื่อใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารรถตูOสาธารณะ มีหลาย
ฝ•ายที่มีความเกี่ยวขOองตั้งแตJ คนขับรถตูO ผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ เจOาของวินรถตูO เจOาหนOาที่จากกรมขนสJง และ
เจOาหนOาที่ตำรวจ จึงควรมีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสJวนรJวม เพื่อใหOผูOที่มีสJวนเกี่ยวขOองไดOเห็นความสำคัญของ
ปHญหาและนำขOอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชOในการพัฒนาใหOเกิดพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารสาธารณะ
จากขOอเสนอแนะที่ไดOจากความรJวมมือของทุกฝ•ายที่มีสJวนเกี่ยวขOอง
2. จากผลการวิจัยพบวJา อุปสรรคสำคัญที่ทำใหOคนขับรถตูO และผูOโดยสารรถตูOสาธารณะตJอการปฏิบัติ
พฤติกรรมปลอดภัยมาจากการไมJกลOาสื่อสาร จึงควรมีการพัฒนาการสื่อสารพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารและ
การฝ°กทักษะเพื่อสJงเสริมพฤติกรรมปลอดภัยในการโดยสารใหOแกJ คนขับรถตูO และผูOโดยสารรถตูOสาธารณะ
เชJน การฝ°กทักษะการเจรจาตJอรอง การฟHงอยJางตั้งใจ เปXนตOน
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