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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ๒) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบทท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย พบว่า อุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๑ โดยสถิติมีการเกิดอุบัติเหตุที่อ าเภอเมือง อ าเภอ
แม่สาย อ าเภอแม่สรวย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นล าดับที่ ๓ ส่วนใหญ่เกิดในต าบลท่าก๊อ ต าบลวาวี 
ในภาพรวมประเทศ จังหวัดเชียงรายมีจ านวนอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ ๓ จ านวนผู้บาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 
๕  สาเหตุของการเกิดอุบัติ เหตุ  จากเมาสุรา ขับรถเร็ว เกิดก าหนด ประเภทยานพาหนะ 
รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในพ้ืนที่ คนนอกพ้ืนที่ในจังหวัด การรักษาความ
ปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เรียกตรวจตามมาตรการ ๑๐ รสขม ถูก
ด าเนินคดี บังคับใช้ค าสั่ง คสช.ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ส่งด าเนินคดี ยึดใบอนุญาตขับขี่ ยึดรถ มีการตั้งจุดตรวจ
หลัก จุดบริการของหน่วยงาน/อปท. ด่านชุมชน จุดอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน ชุดสายตรวจ
เคลื่อนที่ หน่วยตรวจจับความเร็ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน   

๒) กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงรายการจัดตั้งชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลป่าแดด อ าเภอสรวย จังหวัดเชียงราย โดยผู้น า
หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม จากนั้นเตรียมความพร้อมโดยการคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ท างานจิตอาสา เมื่อผ่านการอบรมเป็นจิตอาสา ก็จะรอรับค าสั่งจากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน น าค าสั่งมาประชุม
วางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบ การคัดเลือกจิตอาสามีความเคร่งครัดในกฎ ระเบียบที่ก าหนดไว้ วาง



(ข) 

แผนการแก้ไขอุปสรรคที่จะอาจเกิดขึ้น เมื่อวางแผนงานแล้วจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ 
ก าหนดการโครงการ จัดหาทุนให้โครงการ ก าหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน 
จากนั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน  

๓) แนวทางการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ส านักปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
โดยมีแผนงานทั้งหมด ๘ แผนงาน ได้แก่๑) แผนงานบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ๒) 
แผนงานสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ๓) แผนงานจัดท าประชาคม ๔) แผนงานจัดตั้ง
ด่านชุมชน ๕) แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ๖) แผนงาน
แก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๗) แผนงานบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด ๘) 
แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เป็นการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ระบบการเบิกจ่ายค่า
รักษาตามสิทธิ ตามพรบ.  
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ABSTRACT 
 

This research is Qualitative research collection of data by in-depth interviews 
with operations. And participatory action research. The objectives was 1) to study accident 
data and security on the road, 2) Mae Suai District, Chiang Rai Province. To develop 
volunteer processes for surveillance and security on the road, Mae Suai District, Chiang Rai 
Province. 3) To present guidelines for surveillance and security on the road, Mae Suai 
District, Chiang Rai Province.  

 The research found that 
 1) Information on accidents and road safety in Mae Suai District, Chiang Rai Province, 
found that road accidents in 2018. The statistics of accidents occurred in Mueang District, 
Mae Sai District, Mae Suai District. There was record of accidents occurring at 3td, mostly in 
Tha Ko Sub-district, Wawi District. In the whole country, Chiang Rai province has the highest 
number of accidents. The number of injured people is ranked 5th. Causes of accidents from 
drunk and driving. Vehicle types are motorcycles and pickups. Accidents are people in the 
area and people outside the area in the province. Security on the road, Mae Suai District, 
Chiang Rai Province, inspected according to measures 10 RSKM, was prosecuted to enforce 
the NCPO Order No. 48/2558. Send prosecution, seize driving license, seize the car. There 
are the main checkpoint Service point of the agency / Sub-district Community checkpoints, 
facility points of agencies Mobile patrol set Speed detection unit Staff. 
  2) Voluntary mental process for surveillance and security on the road, Mae Suai 
District, Chiang Rai Province. By setting up the village headman club, Pa Daet Subdistrict, 
Srai District, Chiang Rai Province. There are village leaders joining the club. Then prepare 



(ง) 

by selecting agents to participate in the training of performing duties, volunteering. After 
completing the training as a volunteer, he will wait for the order from the Tambon 
Administrative Authority. Different organizations, districts, villages, bring orders to the 
meeting to plan clearly into the system. The selection of volunteers is strictly in the rules. 
Regulations Plan to fix obstacles that may occur. After the planning is complete, then 
screening or considering the project, Project schedule, financing for the project, Define 
workload. The Chairman explained the details of the work. Then share the responsibility 
and perform the duties as assigned. Finally, performance summary.  
 3) Guidelines for surveillance and security on the road, Mae Suai District, Chiang Rai 
Province. Local Government Office, Chiang Mai Province Establish road safety organization 
measures with a total of 8 plans, including 1) Integrated road accident statistics plan. 2) The plan 
to create awareness and safety culture. 3) The plan to create a community. 4) Plan to establish 
a community outpost. 5) Public relations campaign to prevent and reduce road accidents. 6) 
The plan to fix the risk point. 7) The plan to enforce the law according to measures 10 RSKM 
such as drunk catch, drunk, seized. 8) The response plan after the accident and healing is a 
training to improve knowledge System for disbursement of medical treatment fees 

Keywords: Voluntary process, Surveillance, Safety on the road 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่องกระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ให้ความกรุณาในการ
สนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกท่าน ที่กรุณาอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานวิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จอย่าง
สมบูรณ์ที่สุดและคอยเป็นก าลังใจในการท างานวิจัยให้ส าเร็จด้วยความเมตตาตลอดมา 

ขอขอบคุณ นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ ก านันต าบลป่าแดด นายศรัณยู  มหาวุฒิ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด และอาสาสมัครชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ที่อนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์
กับการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณ นายฉัตรชัย นันทชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด นางระวีวรรณ  
สุวรรณศรีค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สรวย และนางภาวิณี  สุขสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการสนทนากลุ่มย่อย และคุณ
สุกิจจ์  บุตรเคน ผู้ร่วมผู้วิจัยที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามตลอด
การด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ในการนี้ ความส าเร็จและคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้มี
พระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน หล่อหลอมขัดเกลา จนผู้วิจัยมีพัฒนาการ 
มีความก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี ้ประสบแด่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไป 
 

ผศ.ดร.ภูริวัจน ์ปุณยวุฒิปรีดา และคณะผู้วิจัย 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
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๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ๖ 
๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมจิตอาสา ๗ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมจิตอาสา ๒๕ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมจิตอาสา ๒๙ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา ๓๔ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการมีตัวแบบด้านจิตอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา ๓๗ 
๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมจิตอาสา ๓๙ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๐ 
๒.๘ ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย ๔๑ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย ๔๘ 
๓.๑ รูปแบบการด าเนินการวิจัย ๔๘ 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ๔๙ 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย ๕๐ 

 

 



(ช) 

สารบัญ  (ต่อ) 

หน้า 
๓.๔ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ๕๐ 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนการศึกษาวิจัย ๕๐ 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๑ 
๓.๗ การน าเสนอผลการวิจัย ๕๒ 

บทที่ ๔  ผลการศึกษาวิจัย   ๕๓ 
๔.๑ สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางป้องกันและการรักษาความปลอดภัยบนท้อง 

 ถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๕๓ 
 ๔.๒  กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่  

 สรวย จังหวัดเชียงราย ๕๕ 
 ๔.๓  กระบวนการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อ าเภอแม่สรวย จังหวัด 

 เชียงราย ๖๕ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย ๖๘ 

บทที่ ๕  สรุปผลการศึกาและข้อเสนอแนะ ๗๑ 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา ๗๑ 
๕.๓ อภิปรายผล ๗๔ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๗๘ 

บรรณานุกรม ๘๐ 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก บทความการวิจัย และเอกสารการตีพิมพ์ ๙๑ 
ภาคผนวก ข กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๑๑๐ 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ ๑๑๒ 
ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์ และรายนามผู้เชี่ยวชาญ ๑๒๑ 
ภาคผนวก จ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒๔ 
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพกิจกรรมการวิจัย ๑๒๖ 
ภาคผนวก ช แบบสรุปโครงการวิจัย ๑๓๐ 

ประวัติคณะผู้วิจัย ๑๓๗ 
 

 

 



(ซ) 

สารบัญภาพ 

 

หน้า 
ภาพที่  
๒.๑  การก าหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม ๒๑ 
๓.๑  แสดงการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย ๕๒ 
๔.๑  การก่อตั้งชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลป่า อ าเภอแม่สรวย ๕๗ 
๔.๒  การให้ความรู้แก่ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด ๕๘ 
๔.๓  กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า ปลูกต้นไม้ ท าแนวกันไฟป่าชมรมก านันผู้ใหญ่ ๖๐ 
๔.๔  ด่านชุมชน ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด ๖๓ 
๔.๕  การตรวจเยี่ยมชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดดของจากภาครัฐ ๖๔ 
๔.๖  องค์ความรู้การพัฒนาจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ๗๐ 

 

  



(ฌ) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

๑. ค าย่อภาษาไทย 

 ๑.๑ ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

 อักษรย่อพระไตรปิฏกในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การอ้างอิงใช้ระบบระบุ เล่ม/ ข้อ/ หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ดังตัวอย่างเช่น 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐ หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๐ 

 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.  (บาลี) =   วินยปิฎก  มหาวิภงฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.  (ไทย) =   วินัยปิฎก  มหาวิภังค์     (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (บาลี)  =   วินยปิฎก  มหาวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย)  =   วินัยปิฎก  มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
วิ.จ.ู   (บาลี) =   วินยปิฎก  จูฬวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู   (ไทย) =   วินัยปิฎก  จูฬวรรค     (ภาษาไทย) 
วิ.ป.  (บาลี) =   วินยปิฎก  ปริวารวคฺค     (ภาษาบาลี) 
วิ.ป.  (ไทย) =   วินัยปิฎก  ปริวารวรรค     (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ที.สี.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ที.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.มู.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก มชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ส .ข.  (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฎก สงฺยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 



(ญ) 

ส .ข.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค   (ภาษาไทย) 
ส .ส. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ส .ส. (ไทย)   =        สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
ส .นิ. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ส .นิ. (ไทย)    =        สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก. (ไทย)   =        สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก. (ไทย)   =        สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก. (ไทย)   =        สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อง.จตุกก  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.ปญจก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อง.ปญจก.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.อฏฐก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อง.อฏฐก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.ทสก. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปิฎก  องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อง.ทสก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.เอกาทสก.(ไทย) =  สุตตันตปิฎก  เอกาทสกนิบาต    (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก    (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน    (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ    (ภาษาบาลี)  
อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธัมมปิฎก ธัมมสังคณี    (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี)  
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธัมมปิฎก วิภังค์     (ภาษาไทย) 
อภิ.ปุ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ    (ภาษาบาลี)  
อภิ.ปุ. (ไทย) = อภิธัมมปิฎก ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 
อภิ.ก. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ    (ภาษาบาลี)  
อภิ.ก. (ไทย) = อภิธัมมปิฎก กถาวตถุ    (ภาษาไทย)  
อภิ.ย.(บาลี) = อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.ย.(ไทย) = อภิธรรมปิฎก ยมก     (ภาษาบาลี) 



(ฎ) 

อภิ.ป.(บาลี) = อภิธมฺมปิฎก ปฏฺฐานปาลิ    (ภาษาบาลี) 
อภิ.ป.(ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน    (ภาษาไทย)  
 

๑.๒ ค าย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถา 
อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถาในการวิจัยฉบับนี้ ใช้อ้างอิงคัมภีร์อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับ

มหามกุฏราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า เช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มที่ ๒ ภาคท่ี ๒ หน้า ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕ 
ส่วนการอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุชื่อคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิสุทฺธิ.(บาลี)๓/๗.หมายถึง คัมภีร์วิ
สุทธิมรรค เล่ม (ภาค) ที่ ๓ หน้า ๗. หากเป็นวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใช้ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอ้างอิงจะใช้วิธีการระบุตามแบบการอ้างอิงของหนังสือทั่วไป คือ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีร์วิสุทธิมรรค ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร), พิมพ์ครั้งที่ ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด , ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 
เช่น วิสุทธิ (ไทย) ๑๘/๒๓. 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาประเทศท่ีผานมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหประชาชนมีสุขภาพอนามัย 
การศึกษา วิถีชีวิต และความเปนอยูท่ีดีข้ึน แตการเปลี่ยนแปลงหลายประการกลับสงผลกระทบตอ 
ภาวะสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากความเสี่ยงจากอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ท้ังจากการกระทําของมมนุษยและจากธรรมชาติ นําไปสูอุบัติเหตุท้ังในรูปของการบาดเจ็บ 
ความเจ็บปวย ความพิการ ความตาย สภาวะหดหูทางจิตใจ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ท่ีไมอาจ
วัดเปนมูลคาได๑ 

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทําใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ ๒ รองจากโรคมะเร็ง และ
เปนสาเหตุของการไดรับบาดเจ็บเปนอันดับ ๑ จากรายงานดังกลาวถือไดวาเปนสัญญาณเตือนถึง
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพิจารณาหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนนมาจากปจจัยดานตาง ๆ เชนพฤติกรรมของผูใชถนน ความบกพรองของยานพาหนะและ
ลักษณะทางกายภาพของถนน เปนตน เม่ือพิจารณาปจจัยทางกายภาพของถนนพบวาอุบัติเหตุมักเกิด
จากความไมสมบูรณของสภาพถนน เชน ถนนท่ีตัดขามทางรถไฟแตไมมีเครื่องกีดขวาง ถนนขรุขระ
เปนหลุมเปนบอ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเสนทางจราจร เปนตน๒ 

อุบัติเหตุ ทําใหเกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได แมบางคนอาจเขาใจตามความใน
นิยามขางตนวา อุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนนั้น เปนคราวเคราะหของผูประสบซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดแต
ความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม ในทางตรงกันขามอุบัติเหตุยอมปองกันไดและหลีกเลี่ยงไดหากไม
ประมาท จึงมีความสําคัญท่ีเราตองมาศึกษา เพ่ือหาทางปองกันลดหยอนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุ ดังนั้นเม่ือเราไมสามารถหลีกเลี่ยงไมใหมีการเดินทางได งานชิ้นนี้จึงทําข้ึนเพ่ือหาสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ท้ังในแงของพฤติกรรมของพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือทําใหทราบถึงสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดอุบัติเหตุและการกระจายตัวของบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง (เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง) ซ่ึงอาจชวย

                                           
๑ โกวิทย  พวงงาม, มิติใหมการปกครองทองถิ่น: วิสัยทัศนกระจายอํานาจและการบริหารงานทองถิน่, 

พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๓. 
๒ สถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย, ออนไลน, แหลงท่ีมา: http://www.bltbangkok.com 

[๒๐ มกราคม ๒๕๖๑].  



๒ 

ปองกันหรือบรรเทาการเกิดข้ึนของอุบัติเหตุได จากสถิติพบวา อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนสาเหตุท่ี
สําคัญสวนใหญจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของผูขับข่ีเอง เชน การเมาแลวขับ การขับรถดวยความเร็วสูง
งวงแลวขับ การใชโทรศัพทในขณะขับข่ี เปนตน นอกจากนี้สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมบริเวณ 
นั้น ก็ยังมีสวนสําคัญท่ีสงเสริมใหการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึนดวย๓  

จากขอมูลศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต และ
บาดเจ็บ (Admit) ชวงการควบคุมเขมขน (ว๗ วัน) ๓ ป ระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อุบัติเหตุเฉลี่ย 
วันละ ๔๙๐ ครั้ง ผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๗ ราย ผูบาดเจ็บวันละ ๕๑๒ คน สําหรับในชวงเทศกาลป
ใหม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาพบวา อุบัติเหตุ ๓,๙๑๙ ครั้ง เสียชีวิต ๔๗๘ คน และบาดเจ็บ (Admit) ๔,๑๒๘
คน  ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) สวนใหญเปนผูขับข่ีและเปนคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง)๔  

พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรเปนพฤติกรรมการขับข่ีของผูใชรถใชถนน
ท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจทําใหเกิดความสูญเสียแกรางกายและทรัพยสินหรือชีวิต สรุปวา
ขอมูลการเกิดคดีอุบัติเหตุจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา พฤติกรรมการขับข่ีเร็วเปน
สาเหตุสําคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยในป ๒๕๔๗ คิดเปนรอยละ ๑๗.๕๓ ป 
๒๕๔๘ รอยละ ๓๓ และป ๒๕๔๙ รอยละ ๒๙ และขอมูลสถิติอุบัติเหตุในสายทางท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ต้ังแตมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ พบวา จากจํานวนท้ังสิ้น ๗,๒๙๗ 
ครั้ง เกิดจากการขับรถเร็วเกินกําหนด ๔,๕๖๒ ครั้ง (๖๒.๕%) 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน เปดเผยวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมีกระแสรับสั่งผาน พล.อ.อ.สถิตยพงษ สุขวิมล 
ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทรงหวงใยในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานตและมีกระแสรับสั่งใหพิจารณาใชจิตอาสาปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ี และทองถ่ินในทุก
จังหวัด และทุกพ้ืนท่ีดังนี้ คือ อํานวยความสะดวกดานการจราจร รวมรณรงคไมใหประชาชนดื่มสุรา
แลวขับขับข่ียานพาหนะ และใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีเต็ม
ความสามารถ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหากตองการการสนับสนุนใด ๆ ใหเสนอความตองการ
ผานทางกองงานในพระองค ซ่ึงพรอมจะชวยสนับสนุนอยางเต็มท่ี๕ 

จะเห็นไดวา มาตรการสําคัญท่ีหวังจะชวยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม คือ 
การหนุนการดําเนินมาตรการดานชุมชน พรอมกันท่ัวประเทศ เพ่ือสกัดก้ันผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงไดแก 
เมาสุราขณะขับข่ี ไมสวมหมวกนิรภัย ออกสูถนนใหญ ซ่ึงจากสถานการณพบวาอุบัติเหตุสวนใหญมัก
เกิดกับผูใชจักรยานยนตในเขตชุมชน บน ถนนอบต./หมูบาน และเปนถนนสายรอง ซ่ึงมาตรการดาน

                                           
๓ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, จํานวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนน พ.ศ. ๒๕๕๙, [ไฟลขอมูล], นนทบุร,ี ๒๕๖๐. 
๔ สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.), ขอมูลประกอบการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและลด

อุบัติเหตุ, ออนไลน, แหลงท่ีมา: www.accident.or.th [๑๙  มกราคม ๒๕๖๑]. 
๕ ไทยรัฐฉบับพิมพ, สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงยอดเสียชีวิตสงกรานต พุง "๑๗๔ ศพ" ใชจิตอาสา

รวมแกไข!, ออนไลน, แหลงท่ีมา: https://www.thairath.co.th [๑๙  มกราคม ๒๕๖๑]. 

https://www.thairath.co.th/


๓ 

ชุมชน จะเกิดข้ึนไดโดยการรวมทําขอตกลงหรือประชาคมหมูบาน มีผูปฏิบัติประจําดานชุมชนจะไดมา
จาก แกนนํา อาสาสมัคร จิตอาสา กรรมการหมูบาน ซ่ึงหลักการในการดําเนินงาน “ดานชุมชน” คือ 
การ เตรียมความพรอมสรางมาตรการชุมชน ตั้งดานชุมชน สกัดกลุมเสี่ยง เลี่ยง อุบัติเหตุ คือ การ
กําหนดจุดในการตั้งดานชุมชน/จุดสกัดและติดตาม ติดตามตรวจสอบมุงสูความสําเร็จ๖ 

ดังนั้น แนวทางในการปองกันปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ตองทําในแงการปองกันโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูใชถนนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด ในการแกไขปญหา
จะตองทราบวาผูใชถนนมีความรูสึกนึกคิด การรับรู ความคิดเห็น ความรูเก่ียวกับกฎจราจร และ
พฤติกรรมเสี่ยงอยางไรตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เพ่ือนําผลการศึกษาไปทําแนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุจากจราจรใหไดตรงกับปญหาไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะกับกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรู พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนนของผูขับข่ี เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใชในการแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเพ่ือลด
การสูญเสียในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสูญเสียดานกําลังคนตอไป 

อยางไรก็ตาม งานชุมชนสัมพันธ ท่ีมีอาสาสมัครชุมชน มีการดําเนินงานอยางเปน
กระบวนการ เพ่ือใหกลุมจิตอาสาเฝาระวังมีปฏิสัมพันธอันดีกับประชาชนในชุมชนมีความเขาใจใน
ปญหาซ่ึงกันและกัน ตลอดจนรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยเครือขายของอาสาสมัครเฝา
ระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนนั่นเอง 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการทํางานจิตอาสาของอาสาสมัครเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนนท่ีเก่ียวของกับงานชวยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทองถนน การ
หนุนการดําเนินมาตรการดานชุมชน เพ่ือสกัดก้ันผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง ในการท่ีจะใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนดวยตนเอง จึง
สนใจท่ีจะศึกษากระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน โดยการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานจิตอาสาของ
อาสาสมัครตํารวจชุมชนตามแนวพุทธ 

จะเห็นวาในปจจุบันประชาชนท่ีสมัครเปนอาสาสมัครชุมชน มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากมี
ภาระหนาท่ีในการทํางานหาเลี้ยงชีพมากข้ึน และบางพ้ืนท่ีขาดแรงจูงใจในการเขามาทํางานจิตอาสา 
ซ่ึงตองเสียสละความสุขความสบายสวนตัวเพ่ือรวมกันแกไขปญหาใหกับชุมชน เพ่ือเปนผูชวยเหลือเจา
พนักงาน ออกปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเจาพนักงาน มีความเสี่ยงท่ีตองคอยเฝาระวังปองกันปญหาตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานจิตอาสาของอาสาสมัครเฝาระวังและรักษาความปลอดภยับนทองถนน ท่ีตองอาศัย
การรวมพลังมวลชนเปนกลุมกอนเพ่ือยุติและแกไขปญหาในชุมชน ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม
และทัศนะคติท่ีดีตอสังคม  

จากท่ีกลาวมานี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัย กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมุงเนนความสําคัญของการเปนจิตอาสา

                                           
๖สํานักปองกันควบคุมโลก, กาวสูปใหมอยางปลอดภัย รวมใจลดอุบัติเหตุ, ออนไลน, แหลงท่ีมา: 

https://odpc7.ddc.moph.go.th/archives.php?no=81&fo [๑๙ มกราคม ๒๕๖๑]. 

https://odpc7.ddc.moph.go.th/archives.php?no=81&fo


๔ 

เปนการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของผูอยูรวมในสังคมเดียวกัน
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเจตนาดี โดยใหความสําคัญของจิตอาสาตเปนตัวขับเคลื่อนการทํางาน มีจิตใจท่ี
เปยมไปดวยเมตตาจิตอาสามุงเนนการใหมากกวาการรับ ซ่ึงเปนความสุขท่ีมีคุณคากวาความสุขท่ีเกิด
จากการไดรับทําใหสังคมมีการแบงปน การชวยเหลือเก้ือกูล เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงในเชิง
คุณธรรม โดยมีแรงจูงใจเปนพลังผลักดันขับเคลื่อนในการกระทําความดี มีเจตนาท่ีดีโดยคํานึงถึง
ประโยชนสุขของสวนรวม โดยมีแรงจูงใจทางสังคมเปนอุดมคติท่ีเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ในการควบคุม
ดานจิตใจ  มีความไววางใจกัน มีความรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรพัฒนา
กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน   สงเสริมแรงจูงใจในการทํางาน
จิตอาสาในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการสงเสริมการทํางานของอาสาสมัครจิตอาสาเปนอยางยิ่ง จึงขอ
เสนอแนวทางการทํางานของจิตอาสาในการเฝาระวังและความปลอดภัยบนทองถนน โดยนําพลัง
มวลชนเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจในการสรางองคกรและบูรณาการเพ่ือสรางกระบวนการ
ในการแกไขปญหาความปลอดภัยบนทองถนน เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และเพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน 
  

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทอง
ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบจากการวิจัย 

๑.๓.๑  สภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร 

๑.๓.๒ วิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย มีอะไรบาง 

๑.๓.๓ กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ควรเปนอยางไร 
 

๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบน

ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ

รักษาความปลอดภัยบนทองถนนใหดียิ่งข้ึน โดยใชการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูไปกับการดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการ



๕ 

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือหาแนวทางเฝาระวังและรักษาความปลอดภัย

บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมดังตอไปนี้ 

 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

มุงเนนการศึกษา การกอรูปของกระบวนจิตอาสาเฝาระวังการปองกัน และการบรรเทาสา
ธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  โดยการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานและและปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอความปลอดภัยบนทองถนนในเขตอําเภอแมสรวย จากทฤษฎี
และแนวคิดในดานการเกิดอุบัติภัยบนทองถนนกับขอมูลเชิงประจักษของประเทศแสดง เชน ความรู
เรื่องกฎจราจร พฤติกรรมเสี่ยง โครงสรางและสภาพยานพาหนะ สุขภาพความพรอมทางกายและใจ
ของผูขับข่ี ท่ีเปนสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดเปนแนวทางในการลดอุบัติเหตุจราจร 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๑๙ คน จากกลุมเปาหมายท่ีเปนอาสาสมัคร
ของชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  จํานวน ๘ คน, ผูใหญบานในเขตอําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน ๘ คน และการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสรวย ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมสรวย ผูอํานวยการโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม อาสาสมัครชมรมกํานัน
ผูใหญบานในอําเภอแมสรวย และเจาอาวาสวัดบานโปง เขารวมการสัมมนารวมท้ังหมดจํานวน ๙ ทาน ให
ขอมูลเชิงประจักษ ตามความสําคัญของงานวจิัย นํามาวิเคราะห สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   

การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย  
 

๑.๕  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

กระบวนการ หมายถึง กระบวนการของตัวแทนจิตอาสาในการเฝาระวัง และรักษาความ

ปลอดภัยบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนข้ันตอนในการจัดการหรือแกไขปญหา โดย
เริ่มตั้งแตการวางแผน จนถึงการดําเนินงานเพ่ือใหมีการแกไขปญหา และพัฒนากระบวนการจัดการเพ่ือลด
การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนโดยกลุมชมรมกํานันผูใหญบาน ในอําเภอแมสรวย 

จิตอาสา หมายถึง กลุมชมรมกํานันผูใหญบาน และผูท่ีสมัครใจอาสาเขามาเพ่ือชวยเหลือ 

เยียวยา และทํางานท่ีเปนประโยชนแกประชาชนและสังคม ชุมชนในอําเภอแมสรวย  เพ่ือการดูแล ปองกัน 
แกปญหาเพ่ือพัฒนาสังคม ในการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงิน หรือสิ่งอ่ืนใด  



๖ 

เผาระวัง หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเปนองค

ความรู และเผยแพรใหหนวยงานหรือผูเก่ียวของทราบ และใชประโยชน อยางเปนระบบ และตอเนื่องใน
การเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ความปลอดภัยบนทองถนน หมายถึง ปญหาการจราจร คือ อุปสรรค ขอขัดของ ท่ีทําให

การจราจรติดขัด ไมบรรลุเปาหมายของผูขับข่ี คนเดินเทาหรือประชาชนท่ัวไปในอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาการใชถนนอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท้ังทางตรงและทางออม 
รวมท้ังขอมูลของการบาดเจ็บรุนแรง และขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยเสี่ยง เพ่ือใหผูใชถนนมีความ
ตระหนักเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน  
 

๑.๖ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทราบถึงสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๑.๖.๒ ทราบถึงวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๑.๖.๓ ทราบถึงกระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 

๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

รูปแบบ วิธีการ 
และพัฒนา

กระบวนการจติ
อาสาเฝาระวังและ

รักษาความ

ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางปองกันและการรักษา
ความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย 

- ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุและความ
เสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน  

- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
- แนวทางการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัย 

ศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวัง
และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

- แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
จิตอาสา 

- วิธีการสรางจิตอาสา 
- วิธีการพัฒนาจิตอาสา 
- หนาท่ีและบทบาทจิตอาสาและการ

ปฏิบัติงาน 

นําเสนอ 
กระบวนการพัฒนา
จิตอาสาเฝาระวัง
และรักษาความ
ปลอดภัยบนทอง

ถนน  
อําเภอแมสรวย  
จังหวัดเชียงราย 

 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเรื ่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผู ศึกษาไดศึกษาและคนควาเอกสาร และรายงานการวิจัย 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการศึกษาคนควา
นาเสนอเนื้อหาตามลําดับ ดังตอไปนี ้

๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการรับรูความสามารถของตนกับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๔  แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับการมีตัวแบบดานจิตอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๖  แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมจิตอาสา 

๒.๗  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๘  ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย 

๒.๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสา 

พัฒนาการมนุษยในทุกชวงวัยจะมีลักษณะเดนประจําวัยท่ีแตกตางกัน สําหรับวัยรุน มี
ลักษณะประจําวัย เชน เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเจตคติ เปลี่ยนแปลงความ 
สนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเอง ตองการคนพบความถนัด ความสนใจของตนเองอยาง 
แทจริง เปนวัยท่ีตองการการยอมรับจากกลุมและเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการการยอมรับจาก
ผูใหญ มีความสามารถในการแกปญหาหลายแบบ สามารถคิดอยางมีระบบและเหตุผล มีความ
พยายามใน การแกปญหาตางๆ มีความคิดกวางไกล อยากรูอยากเห็นสิ่งใหมๆ เปนตน๑  

นอกจากนี้ในแตละชวงวัยจะมีแบบแผนพฤติกรรมชุดหนึ่งท่ีสังคมคาดหวังวาบุคคลตอง
เรียนรู และทําไดเพ่ือท่ีเขาจะไดประสบความสําเร็จและความสุขในชีวิต ความคาดหวังเหลานี้เรียกวา 

                                           
๑ พรพิมล  เจียมนาครินทร, พัฒนาการวัยรุน, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: คอนฟอรม, ๒๕๓๙), 

หนา ๒๒. 



๘ 

ภารกิจ พัฒนาการ (Developmental task) หรือ ภารกิจตามวัย สําหรับวัยรุน มีภารกิจพัฒนาการ 
เชน มีความ ปรารถนาและมีพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบตอสังคม เตรียมตัวเพ่ืออาชีพ มีคานิยมและระบบ
จริยธรรมเปน เครื่องนําทางพฤติกรรม พัฒนาอุดมการณ เปนตน๒  

จะเห็นไดวาวัยรุน เปนวัยท่ีมีความพรอมท้ังทางรางกายและสติปญญาในการกระทําสิ่ง
ตางๆ ตามความตองการของตน และความคาดหวังของสังคม ท้ังยังมีภารกิจพัฒนาการท่ีจะตองมี
พฤติกรรมรับผิดชอบตอสังคม โดยในกลุมนักเรียนนักศึกษา สังคมมีความคาดหวังใหบุคคลในกลุมนี้ได
ทําประโยชนเพ่ือสังคมและ ประเทศชาติ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔(๔) ได
บัญญัติไววา การจัดกระบวนการ เรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดการ
เรียนรูโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน ทุกวิชา๓  
 

๒.๑.๑ ความเปนมาเกี่ยวกับจิตอาสา 

แนวคิดท่ีเก่ียวกับจิตอาสา มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนนับจากชวงเริ่มมีประกาศใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกิจกรรมจิตอาสาท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับ

รัฐบาลในยุคสมัยนั้น เปนกิจกรรมท่ีกระทําโดยสถานบันทางศาสนา มูลนิธิท่ีจัดโดยภาคเอกชน การ

ชวยเหลือสังคมของคนในชาติ ในลักษณะของการกระทําโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการแสดงออกถึง

การเปนผูใหและการเปนผูรับ ดังท่ี วิภาพันธ กอเกียรติขจร ไดกลาวไวในหนังสือสถานการณสังคมไทย 

๒๕๓๙ มุมมองและขอเสนอจากเครือขายองคกรการพัฒนาเอกชน “หลังจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ ในชวงนั้นประชากรมีฐานะยากจน เริ่มมีความตระหนักถึงพลังของตนเอง และมีความสํานึก

ของสังคมคนชั้นกลางไดถูกยกระดับมากข้ึน  

ในทางสังคมตะวันตกก็ไดมีการกลาวถึงเรื่องจิตอาสามาเปนระยะเวลายาวนานแลวเชนกัน 

แตอาจมีความแตกตางกันของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี และวัฒนธรรม แนวความคิด

เรื่องจิตอาสาทางตะวันตกมีพ้ืนฐานมาจากประชาชน การขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาของสังคม จึงเนน

บทบาทไปท่ีกลุมคน องคกร และทางรัฐบาล” ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละ

ฉบับนั้นไดใหความสําคัญในเรื่องจิตอาสา โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีองคกรสหประชาชาติไดมีการรวมมือ

กับในประเทศตางๆ สงผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับท่ี ๙ ไดเนนถึงการมีจิต

อาสาไวอยางชัดเจนวา เปนคุณลักษณะของคนไทยท่ีพ่ึงประสงคท่ีชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และบานเมืองใหสูงข้ึน 

                                           
๒ ประณต  เคาฉิม, จิตวิทยาวัยรุน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หนา ๙ – ๑๐. 
๓ กระทรวงศึกษาธิการ , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ , ออนไลน, แหลงท่ีมา : 

http://www.tamanoon.com [๒๙ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๙ 

สําหรับในประเทศไทย เริ่มมีการกลาวถึงคําวา จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะในชวงหลัง 

พุทธศักราช ๒๕๐๕ คือ ชวงเริ่มมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตมีความชัดเจน

มาก ข้ึนภายหลังจากการเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยกิจกรรมจิตอาสาท่ีเกิดข้ึนกอนหนา

นั้นเปน กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือการเสริมงานบําบัดทุกขบํารุงสุขของรัฐ กระทําโดยสถาบันทางศาสนา 

มูลนิธิ ซ่ึงจัดโดยเอกชนเปนการจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือคนในเชื้อชาติหรือภูมิภาคเดียวกันเปนลักษณะ

ของ ผูใหกับผูรับ แตเม่ือหลังเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ประชาชนท่ีมีฐานะยากจน เริ่มตระหนัก

ถึงพลัง ของตนเอง และความสํานึกตอสังคมของชนชั้นกลางไดถูกยกระดับข้ึน๔  

ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ไดให 

ความสําคัญตอการพัฒนาคน ซ่ึงกลไกท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาคนไดนั้น คือ ระบบการศึกษา ซ่ึงมีการ 

กลาวถึงความเปนจิตอาสา หรือจิตสาธารณะในดานการศึกษาในแผนพัฒนา ฯ ดังกลาว และตอเนื่อง 

มาถึงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ซ่ึงไดกลาวถึงการมีจิตอาสา ไวอยางชัดเจนวา 

เปน คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ซ่ึงจะชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดย

กลาว ไวในเรื่องของประชาสังคม และการมีสวนรวมกับชุมชน สําหรับแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๐ และรวมถึงนโยบายของรัฐบาล ไดตระหนักเนนถึงคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน๕กระบวนการพัฒนามีการเชื่อมโยงความรวมมือของสถาบัน

ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยมีจุดเปาหมายปลูกฝงคือ คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีมี

ความสอดคลองของหลักการทํางานของจิตอาสา ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เห็นคุณคาในเพ่ือน

มนุษย มีความเอ้ืออาทรตอกัน พรอมท้ังใหความชวยเหลือ ความตองการ โดยผูท่ีเปนจิตอาสา

ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขของตน เพ่ือทําประโยชนแกผู อ่ืน ผูท่ีไดรับความ

เดือดรอน จิตอาสาชวยเหลือสังคมดวยทรัพยและกําลังแรง ตลอดจนสติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือ

บรรเทาความทุกข สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนกับชุมชน 

แนวความคิดในการปฏิบัติของหนวยงานจิตอาสาในประเทศไทย มีหลักการทํางานใน

ลักษณะของอาสาสมัครเพ่ือองคกรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนหนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร เชน มูลนิธิ

แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีชื่อยอ มูลนิธิ พอ.สว. คือ เปนหนวยงานท่ีมี

ความสําคัญและมีบทบาทในดานการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชนบทท่ีหางไกล ดังท่ี วรนุช  

อุษณกร ไดอธิบายไวในหนังสือประวัติสําคัญท่ีควรรูจักวา ในการถือกําเนิดของมูลนิธิ พอ.สว.                

                                           
๔ วิภาพันธ  กอเกียรติเจริญ, สรุปสถานการณสังคมไทย ๒๕๓๙: มุมมองและขอเสนอจากเครือขาย

องคกรพัฒนาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมการพัฒนา, ๒๕๔๔), หนา ๑๐๓. 
๕สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๖), หนา ๒๓. 



๑๐ 

โดยพระราชดําริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในป พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการนําหนวย       

แพทยเคลื่อนท่ีในพระองคไปต้ังหนวยตรวจรักษาประชาชนในทองถ่ินทุรกันดาร โดยมีวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งมูลนิธิคือ สงเสริมใหแพทยและเจาหนาท่ีอาสาสมัครท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคออก

ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เพ่ือชวยเหลือประชาชน ใหการรักษา ปองกัน สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ

อนามัยของประชาชน และเจาหนาท่ีในทองถ่ินทุรกันดาร โดยวิธีท่ีไดผลดีและสะดวกรวดเร็วท่ีสุด  

และมีการรักษาพยาบาลผูปวยในทองถ่ินทุรกันดาร โดยสั่งการรักษาทางเครื่องมือสื่อสารเปนประจํา

ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือประโยชนของมูลนิธิ๖ 

สําหรับจิตอาสาในประเทศไทยท่ีเปนเริ่มท่ีรูจักกันมากจากเหตุการณประสบคลื่นสึนามิ เม่ือ

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ กอใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน และ

ภาคประชาชน ถือเปนจุดเริ่มตนของการทํางานในรูปแบบจิตอาสาในประเทศไทย ในกระแสการเปน

อาสาสมัคท่ีเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเปนประโยชนรวมกันท้ังตอผูกระทําและผูอ่ืน โดย

เนนท่ีคุณคาของความสามัคคี การมีสวนรวม และการสรางสรรคประโยชนสุขในสังคม 

ท้ังนี้ อาสาสมัครของมูลนิธิ พอ.สว. มี ๒ ลักษณะ คืออาสาสมัครสามัญ และอาสาสมัคร

สมทบ ซ่ึงอาสาสมัครสายสามัญ คืออาสาสมัครสายแพทย หรือสาธารณสุข ไดแก แพทย เภสัชกร 

พยาบาล สวนอาสาสมัครสมทบ คือผูท่ีมีจิตอาสาศรัทธาในกิจการในมูลนิธิ พอ.สว. จะชวยเหลือโดย

ทํางานในดานอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้หนวยงานของตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับในดานการมีจิตอาสาท่ีประสบ

ความสําเร็จมากท่ีสุดในประเทศไทย คือมูลนิธิพุทธฉือจี้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไตหวันจากท่ี วิขัย โชค

วิวัฒนไดกลาวไวในหนังสือเรื่องเลาจากชาวฉือจี้ “โดยมีภิกษุณีเจิ้งเหยียนเปนผูริเริ่มกอตั้ง จากการ

ชักชวนแมบานในเมืองฮวาเหลียนสละทรัพย และกําลังแรง เพ่ือสรางโรงพยาบาลขนาดใหญรักษา

ผูปวยท่ียากจน และไดมีสํานักงานต้ังอยูในกรุงเทพและเชียงใหม มีลักษณะในการดําเนินงานคือ การ

มุงสงเคราะหชวยเหลือผูอ่ืนตามหลักมนุยธรรม ไมยุงเก่ียวกับการเมือง ไมมีการแบงแยกเผาพันธุ เชื้อ

ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีภารกิจหลักอยู ๔ ประการ ไดแก การสงเคราะห การักษา การศึกษา 

และวัฒนธรรม”๗ ในการดําเนินงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยยึดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีเนน

ในการชวยเหลือ และการเสียสละตอผูอ่ืน เนนการใหทานและปฏิบัติเพ่ือสวนรวม การไมเบียดเบียน

สิ่งมีชีวิต อําพล จินดาวัฒนะจากหนังสือจิตอาสาพลังสรางโลก ไดอธิบายถึง หลักคําสอนท่ีให

ความสําคัญกับมนุษยทุกคนควรมีจิตวิญญาณของการอาสาสมัคร ดวยมีจิตเมตตา กรุณา ชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน เพราะมนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีชวยเหลือผูอ่ืนได มีการปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความ ศรัทธาใน

                                           
๖วรนุช  อุษณกร, ประวัติสําคัญท่ีควรรูจัก, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๕-๒๗. 
๗วิขัย  โชควิวัฒน, เร่ืองเลาจากชาวฉือจี้, (นนทบุร:ี พีเอ็นเอสครีเอช่ัน, ๒๕๕๕), หนา ๖๓-๖๗. 



๑๑ 

การทําความดี มีปญญาในการแกไขปญหา มีรูปแบหลักการทํางานของอาสาสมัครดวยความเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ประสานงานกันอยางมีระบบระเบียบ โดยอาศัยความรวมมือของบุคคล ชุมชน 

สังคม สถาบันเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม๘ 

นอกจากนี้สุริชัย หวันแกว และคณะไดกลาวไวในหนังสือสังคมวิทยาสึนามิการรับมือกับภัย

พิบัติวา “ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีผานมา ถือเปนปวาระแหงชาติในการสรางจิตสํานึกและการอาสา

ชวยเหลือสังคมข้ึนกับคนทุกคนในสังคมไทย เปนเหตุใหเกิดองคกรสําคัญท่ีเปนหนวยงานท่ีมีสวนใน

การผลักดันจิตอาสาใหเกิดข้ึนในประเทศไทย๙ ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายของศูนยคุณธรรม โดย

เนนความสําคัญในเรื่องจิตอาสาเปนการตระหนักรูและคํานึงถึงประโยชนสุขของสวนรวมและสังคมมี

ความปรารถนาดีตอกัน  

แนวคิดจิตอาสาในประเทศไทยโดยเริ่มมีการพัฒนาการของจิตอาสา มีปรากฏในสังคมไทย

ไมนานนัก โดยมีพัฒนาการขององคกรสาธารณประโยชนท่ีเปนสิ่งท่ีมากอนหนาจิตอาสา รายงานวิจัย

เรื่อง คุณธรรมในอาเซียน จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีแบงออกเปน ๕ ชวงเวลา ไดดังนี้๑๐ 

พัฒนาการขององคการสาธารณประโยชนนี้ แบงเปน ๕ ยุค โดยยุคท่ี ๑ ถึง ๔ เปนการ

พัฒนาการขององคกรสาธารณะประโยชนและองคกรประชาสังคมในไทย และในยุคท่ี ๕ เปนการใน

ยุคของเครือขายจิตอาสา ท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติดังนี้ 

ยุคแรก จุดเริ่มตนขององคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทยจากศาสนาและชาติพันธุ ซ่ึง

เกิดมาจากอิทธิพลของศาสนา ไมวาจะเปนพุทธศาสนา หรือการเผยแผศาสนาท่ีมาพรอมกับอิทธิพล

ตะวันตก ตลอดจนความหลากหลายเชื้อชาติและชาติพันธุ 

ยุคท่ีสอง การเกิดองคกรสาธารณประโยชนและการพัฒนาองคกรประชาสังคม ในชวงนี้ 

เริ่มเกิดองคกรท่ีหลากหลายข้ึน แผขยายไปในสังคมมากข้ึน และยังเก่ียวของกับการเกิดข้ึนของประชา

สังคม ท่ีถือเปนฐานของระบอบประชาธิปไตย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 

๒๔๗๕ 

                                           
๘ อําพล  จินดาวัฒนะ, จิตอาสาพลังสรางโลก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสรางสื่อ, ๒๕๔๙), หนา ๔๓ - ๔๘. 
๙ สุริชัย  หวันแกว และคณะ, สังคมวิทยาสึนามิ: การรับมือกับภัยพิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั

สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๒. 
๑๐ นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ, คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป, โครงการ

คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๑๓-๑๙. 



๑๒ 

ยุคท่ีสาม การเติบโตของกระบวนการประชาสังคมชวง พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๓๕ เปนชวงเวลาท่ี

ประชาสังคมไดขยายตัวมากข้ึน องคกรสาธารณประโยชนงอกเงยจากภาคประชาสังคมสวนหนึ่งยัง

เปนจิตอาสาอยู อีกสวนเปนองคกรท่ีทางานดวยวิชาชีพ ท้ังนี้โดยขยายตัวพรอมกับการพัฒนา และ

ปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนตามมา 

ยุคท่ีสี่ ในชวงกระบวนการประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงเหตุการณสึนามิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

องคกรสาธารณประโยชนขยับขยายมากข้ึนพรอมกับกระบวนการประชาสังคมมีการขับเคลื่อนมากข้ึน 

เปนสวนสงเสริมประชาธิปไตย ท่ีมีฐานจากเรื่องสิทธิ และเสนอกระบวนทัศนการพัฒนาทางเลือก ไม

วาระดับการพัฒนาชุมชนและการพัฒนามนุษย 

ยุคท่ีหา เปนยุคของเครือขายจิตอาสา ทามกลางสังคมภัยพิบัติและการถือกําเนิดของยุค

ปจจุบัน โดยบทบาทของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร ทําใหเอ้ือตอการสรางเครือขาย พรอมกันนั้นเอง

สังคมก็เผชิญกับภาวะภัยพิบัติ และอาจจะนับวาเปนจุดเปลี่ยนหนึ่งขององคกรสาธารณประโยชน 

เพราะตองทําหนาท่ีระดมทรัพยากรและประสานงานมากข้ึน ซ่ึงพัฒนาการดานการติดตอสื่อสารมี

บทบาทสําคัญในงานจิตอาสา และเครือขายจิตอาสาในการระดมคนและความชวยเหลือผานสังคม

ออนไลนมากข้ึน 

จึงสรุปไดวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตละฉบับ ไดใหความสําคัญในเรื่อง

จิตอาสาโดยใหตระหนักถึงการพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน มีการเชื่อมโยงความรวมมือกัน 

โดยมีเปาหมายการทํางานในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือองคกรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนหนวยงานท่ีไม

แสวงหากําไร ท่ีใหความสําคัญกับมนุษยทุกคน ดวยมีจิตเมตตา กรุณา ชวยเหลือเก้ือกูลกันดวยความ

มีศรัทธาในการทําความดี มีปญญาในการแกไขปญหา มีรูปแบ โดยอาศัยความรวมมือของบุคคล 

ชุมชน สังคม สถาบัน เขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรมเปนการตระหนักรูและคํานึงถึง

ประโยชนสุขของสวนรวมและสังคม 

๒.๑.๒ ความหมายของจิตอาสา 

จากการศึกษาคนควาขอมูลคําวาจิตอาสา จิตอาสา มาจากคําวา จิต + อาสาคําวา จิต 

ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง มโนหรือวิญญาณ๑๑ คือภาวะท่ีคิดซ่ึงอารมณท่ีผานเขามาทาง

อายตนะท้ังภายในและภายนอกทําใหเกิดการรับรูในอารมณนั้นๆ เปนธรรมชาติของปรมัตถสวนหนึ่งท่ี

มีลักษณะรูเม่ือไดกระทบอารมณท้ัง ๖ สวนในคําวา จิต ในความหมายตามพจนานุกรม ฉบับ

                                           
๑๑สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๑๑๖. 



๑๓ 

ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ใจ สิ่งท่ีมีหนาท่ีรูความคิดและนึก๑๒ สวนคําวา อาสา หมายถึง การเสนอ

ตัวเขารับทํา เนื่องจากยังไมมีการบัญญัติความหมายของคําวา จิตอาสา ไวโดยตรง  

ผูวิจัยพบวามีผูท่ีไดใหความหมายและคํานิยามท่ี เก่ียวของกับคําวาจิตอาสาไวมากมาย 

รวมถึงคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับคําวา จิตอาสา เชน คําวา จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ 

จิตสํานึกตอสังคม ความหมายของคําวา จิตอาสา จากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ แสดงใหเห็นถึง

คุณลักษณะ เฉพาะท่ีคลายคลึงกันของคําวาจิตอาสา ไดแก  

๑) เปนการทํางานดวยความสมัครใจไมหวังผลตอบแทน  
๒) เปนการสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปญญา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม 
๓) เปนการกระทําท่ี ไมใชภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ  
พระไพศาล  วิสาโล กลาววา จิตอาสา เปนจิตใจท่ีพรอมจะสละเวลา แรงกายและ

สติปญญาเพ่ือสาธารณประโยชน เปนจิตท่ีไมนิ่งดูดายเม่ือพบเห็นปญหาหรือความทุกขยากเกิดข้ึนกับ

ผูคนเปนจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดทําความดี เปนจิตท่ีเปยมดวยบุญ เปนพลังแหงความดีและพลังแหงการ

ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเพ่ือใหทุกคนมีความสุข๑๓ 

ธานิษฐ  กรองแกว ไดใหความหมายวา จิตอาสา หมายถึง คนท่ีมีจิตใจอาสาชวยเหลือ 

อยากใหผูอ่ืนมีความสุข คนท่ีมารวมกิจกรรมจิตอาสา ก็คือ อาสาสมัคร หรือคือ บุคคลท่ีอาสาเขามา

ชวยเหลือ สังคมดวยความสมัครใจ เสียสละเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ปองกันแกไขพัฒนาสังคม โดยไมหวัง

สิ่งตอบแทน๑๔  

ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ ไดใหความหมายวา จิตอาสา วาหมายถึง สํานึกของบุคคลท่ีมีตอ

สังคมสวนรวม โดยการเอาใจใสและการชวยเหลือ ทําประโยชนตอสวนรวม เชน การเสียสละเงิน 

สิ่งของ เวลา แรงกาย และสติปญญา โดยไมหวังผลตอบแทน๑๕  

                                           
๑๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษาครบ ๗ รอบ, (กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้น จํากัด มหาชน, ๒๕๕๖), หนา ๓๒๔.  
๑๓พระไพศาล วิสาโล, เติมเต็มชีวิตดวยจิตอาสา, (กรงุเทพมหานคร: เครือขายพุทธิกา, ๒๕๕๐), หนา ๒๐. 
๑๔ ธานิษฐ  กรองแกว, กําลังใจของพนักงานมาจากไหน, Productivity Coner, ๙ (๙๕): ๖ และ ๙ 

(๙๖): ๖. กุมภาพันธ มีนาคม, ๒๕๕๐. 
๑๕ ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตขุองจิตอาสาของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๒. 



๑๔ 

สุจิตต  วงษเทศ กลาววา จิตอาสา คือ เริ่มจากไมเบียดเบียนตนเองและคนอ่ืน แลวจึงทํา

การเผื่อแผแบงปน เอ้ือเฟอเก้ือกูลผูคน และชุมชน๑๖  

ปยะนาถ  สรวิสูตร ไดใหความหมายวา จิตอาสา หมายถึง จิตท่ีพรอมจะให หรือเสียสละ 

เวลา แรงกาย และสติปญญา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน๑๗ 

ประวิตร  พิสุทธิโสภณ ไดใหความหมายวา จิตอาสา หมายถึง ผูท่ีมีจิตใจเปนผูให โดยการ

ใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือ ดวยกําลังแรงกาย แรงสมอง เปนการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีใหกับ

สวนรวม๑๘  

วิชัย วงษใหญ กลาววา จิตอาสา หมายถึง สํานึกของบุคคลท่ีมีตอสวนรวม เปนจิตท่ีเปน

ผูให คิดดี คิดทางบวก มีความหวังดีตอผู อ่ืน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ ต้ังใจทํา โดยไมหวัง

ผลตอบแทน และสงผลใหเกิดความสุขทางจิตใจ มักจะแสดงพฤติกรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือสวนรวม 

การงดเวนการกระทําท่ีจะสงผลใหเกิดความชารุดเสียหาย การมีสวนรวมดูแลรักษา และเคารพสิทธิ

ของบุคคลอ่ืนในการใชทรัพยสินสวนรวม๑๙ 

ประเวศ วะสี กลาววา จิตอาสาเปนการใหทาน ทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขท้ังแกผูใหและ

ผูรับ มีความอบอุนใจ จิตอาสาเปนหลักคําสอนทางศาสนา คือ ทาน ศีล ภาวนา เปนการใหท้ังทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ ทางวัตถุสิ่งของ และทางปญญา๒๐ 

                                           
๑๖ สุจิตต  วงษเทศ, ชื่อบานนามเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกง ชายฝงทะเลตะวันออก, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๓. 
๑๗ ปยะนาถ  สรวิสูตร “แรงจูงใจของผูนําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกรณีศึกษา

สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะหศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลยั: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๒๕. 
๑๘ ประ วิตร   พิสุ ท ธิ โ สภณ ,  จิ ตอาสา  คื ออะ ไ ร ,  ออนไลน ,  แหล ง ท่ี ม า : http:/freedom-

musa.blogspot.com. [๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑]. 
๑๙วิชัย  วงษใหญ, จิตอาสา, สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ือง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๕๕), หนา ๒๓๓-๒๓๗. 

๒๐ประเวศ  วสี, วิถีมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑: สูภพภูมิใหมแหงการพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๗, (นครปฐม: 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๗), หนา ๑๕๑-๑๕๔. 



๑๕ 

ประพันธ  ศุภษร และคณะ ไดใหความหมาย จิตอาสา วาหมายถึง การใหการบริการ

รูปแบบของโครงการตาง ๆ หรือการทํากิจกรรมใหบริการในดานจิตใจและการใหในดานวัตถุ ซ่ึงเปน

การทํางานดวยใจบริสุทธิ์ปราศจากความตองการสิ่งตอบแทนใด ๆ๒๑ 

นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ กลาวา จิตอาสา หมายถึง การใหทานท่ีทําใหเกิดความสุขท้ัง

แกผูใหและผูรับ จิตท่ีเต็มไปดวยความเมตตากรุณา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน อยากใหเขาพนทุกข โดยไม

หวังประโยชนสุข หรือผลตอบแทนใหแกตัวเอง เปนจิตท่ีทําดวยความบริสุทธิ์ใจ เปนการใหเกิดจาก

ความเมตตากรุณา การคิดถึงประโยชนสุขของผูอ่ืน ขณะเดียวกันก็เปนการลดละตัวตน พูดไดวาจิต

อาสาเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งในมิติศาสนา๒๒ 

ผูวิจัยสรุปความหมายและนิยามคําวา "จิตอาสา" หมายถึง การปฏิบัติ กิจกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปญญา เพ่ือ สาธารณประโยชน 

หมายรวมถึงกิจกรรมท่ีเคยกระทํามาแลว และกําลังจะเขารวมในอนาคต หรือเปน จิตใจท่ีมีความสุข

เม่ือไดทําความดี ไดชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม เพ่ือใหผูอ่ืนมีความสุขดวยความสมัคร ใจ และไมหวัง

ผลตอบแทน การเขารวมกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชน การมีสํานึกของบุคคลท่ีมีตอ สวนรวม เอา

ใจใสปองกันแกไขปญหาสังคมโดยกระทําดวยความสมัครใจ ไมใชภาระหนาท่ีท่ีตอง รับผิดชอบ 

 

๒.๑.๓ คณุลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตอาสา 

พระไพศาล  วิสาโล กลาวไว วา บุคคลท่ีมีจิตเปนอาสานั้น คือ บุคคลท่ีมีจิตใจพรอมท่ีจะ

สละเวลา แรงกาย และสติปญญาเพ่ือ สาธารณประโยชน เปนบุคคลท่ีมีจิตไมนิ่งดูดาย เม่ือพบเห็น

ปญหา หรือความทุกขยากท่ีเกิดข้ึนกับ ผูคน เปนบุคคลท่ีมีจิตเปนสุขเม่ือไดทําความดี 

กรมวิชาการ ไดมีการระบุคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับการมีจิตอาสา ในดานแรก คือการ

ชวยเหลือผูอ่ืนโดย ไมหวังผลตอบแทน การแสดงถึงความมีน้ําใจเอ้ืออาทร มีจิตใจโอบออมอารี 

เอ้ือเฟอเผื่อแผ ดานท่ีสอง คือ การเสียสละตอสังคมท่ีแสดงออกถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอ

สังคม การเสียสละเงิน เวลา กําลังกาย กําลังทรัพยเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม รวมท้ังการเห็น

                                           
๒๑ประพันธ  ศุภษร และคณะ, กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา, บทความวิจัย, วาร

สารบัญฑิตศึกษาปริทัรรศน, ฉบับ ๑๘ ปท่ี ๑๑ มกราคม- เมษายน ๒๕๕๘, หนา ๒๓. 
๒๒นวลนอย  ตรีรัตน  และคณะ, คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ก. 



๑๖ 

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน การรูจักเปนผูใหมากกวาผูรับ และดานท่ีสาม คือ ความมุงม่ัน

พัฒนา มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาตน และสังคมเพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๒๓ 

สุรพล  พะยอมแยม ไดอธิบายถึงเรื่องความตั้งใจ ความสนใจในการทํางานสวนรวมไววา ผู

ท่ีปรารถนาสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชนนั้นเปนเรื่องท่ีตองเริ่มจากใจ นับแตความสนใจ ความตั้งใจ

เปนอันดับแรก จากนั้นอาศัยความรูความเขาใจ พรอมดวยความอดทนพยายาม ตลอดจนเพ่ิม

ความสามารถการดูแลและชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีคุณภาพกายและคุณภาพจิต

ท่ีดี๒๔ 

 

๒.๑.๔ องคประกอบของจิตอาสา 

ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ กลาววา องคประกอบของจิตอาสาไดเปน ๓ องคประกอบ คือ๒๕  

๑) ดานการชวยเหลือผูอ่ืน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ตัว ไดแก  
     (๑) การชวยแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืน  
     (๒) การอํานวยความสะดวก ใหกับผูอ่ืน และ  
     (๓) การแบงปนสิ่งของใหกับผูอ่ืน  
๒) ดานการเสียสละตอสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ตัว ไดแก  
     (๑) การสละเงิน แรงกาย เพ่ือผูอ่ืนและสังคม  
     (๒) การสละเวลา และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตอสังคม  
๓) ดานความมุงม่ันพัฒนา 
ออมใจ  วงษมณฑา กลาวถึงองคประกอบของการมีจิตอาสาไว ดังนี้๒๖  

๑) องคประกอบดานความคิด เปนสวนท่ีเก่ียวของกับความคิดท่ีเปนสวนของการเรียนรู 
หรือเกิด ความรับรูของสํานึกเปนหลัก เชน การรับรู ความทรงจํา ความมีเหตุผล และการใชปญญา 
เปนตน  

                                           
๒๓ กรมวิชาการ ๒๕๔๒, อางใน ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ ครุ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๔. 
๒๔สุรพล  พะยอมแยม, จิตวิทยาในชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บางกอกดอมเทค 

อินเตอรเทรด จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๒๐๙.  
๒๕ ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตขุองจิตอาสาของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๐-๓๒. 
๒๖ ออมใจ  วงษมณฑา, ปจจัยท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,

ออนไลน, แหลงท่ีมา: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7012 [ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 



๑๗ 

๒) องคประกอบดานความรูสึก เปนสวนประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก ซ่ึงจะเปนสิ่ง
กระตุน ความคิดอีกตอหนึ่งเปนสวนของความรูสึกทางใจของความสํานึก ท่ีรวมเอาความรูสึกทางใจ
ของความ สํานึกท่ีรวมเอาความรูสึกของบุคคลในดานบวก หรือดานลบ  

๓) องคประกอบทางดานการปฏิบัติ หรือ การกระทํา (behavior) เปนองคประกอบท่ีทําให
เกิดแนวโนมทางการปฏิบัติ หรือปฏิกิริยาตอบสนอง เม่ือมีสิ่งเราท่ีเหมาะสม ซ่ึงสวนนี้ตองอาศัยความ
เขาใจหรือความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งนั้นเปนพ้ืนฐาน 

วรรรณา  ประยุกตวงศ และคณะ ไดกลาวถึง เรื่องการเก้ือกูลชวยเหลือของจิตอาสาไวใน

ความสําคัญการชวยเหลือเก้ือกูลกันยังคงดํารงอยูในวิถีชีวิตเปนวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย และ
มิไดเปนเพียงแคการแสดงออกภายนอกเทานั้น แตสะทอนความรูสึกท่ีมาจากขางในจิตใจท่ีอยาก
ชวยเหลือ ภาษาไทยใชคําวา ใจ อยางกวางขวาง ดังนั้น จึงขอแปลคําวา Volunteer เปนจิตอาสา 
แทนคําวา อาสาสมัครเพ่ือชี้ใหเห็นถึงจิตใจท่ีดีงามท่ีอยากชวยเหลือ และพรอมท่ีจะแสดงออกหากมี
ความพรอมทางเง่ือนไขปจจัยตางๆ ทําใหระดับการแสดงออกอาจมีความแตกตางกัน และการ
ชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกันของคนในสังคม เปนกิจกรรมท่ีดํารงอยูมาชวยนานคูกับสังคมมนุษยตั้งแต
ครั้งอดีต เพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดในทามกลางความขาดแคลนอาหาร และสิ่งของและ
เครื่องใชในการทํางาน ท้ังในภาวะปกติและเม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความชวยเหลือ รวมมือกัน
ของคนในสังคม เปนการชวยแกไขปญหาในสังคมผานวิกฤติกลับเขาสูการดําเนินชีวิตไดอยางปกติได
อยางรวดเร็ว๒๗ 

วราพร  วันไชยธนวงศ และคณะ ไดกลาวถึง ลักษณะของจิตอาสา คือ ความสมัครใจ 

ตั้งใจทํา เสียสละท้ังแรงกาย แรงใจหรือทรัพยสิน ในการกระทําหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนโดยไม
หวังผลตอบแทนและการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การกระทําท่ีเปนโดยความสมัครใจ ไมมุงหวัง
ผลตอบแทนในรูปของสินจาง รางวัล และเปนการอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และเวลาใหแกสวนรวม 
การทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบ มีสติปญญา มีเหตุผล มีความรู มีความสามรรถเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี และรูจักการแกไขปญหาจากสภาพความเปนจริงของชุมชน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ
และเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม๒๘ 

ดร.สุรพล  พะยอมแยม ไดอธิบายถึงเรื่องความตั้งใจ ความสนใจในการทํางานสวนรวมไว

วา ผูท่ีปรารถนาสรางความอยูดีมีสุขใหกับชุมชนนั้นเปนเรื่องท่ีตองเริ่มจากใจ นับแตความสนใจ ความ
ตั้งใจเปนอันดับแรก จากนั้นอาศัยความรูความเขาใจ พรอมดวยความอดทนพยายาม ตลอดจนเพ่ิม

                                           
๒๗วรรณา  ประยุกตวงศ และคณะ, คูมือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองคกรธุรกิจ สูความสุขในวิถี

การทํางาน, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด เทพเพ็ญวานิสย, ๒๕๕๐), หนา ๑๒.  
๒๘วราพร  วันไชยธนวงศ และคณะ, การพัฒนากระบวนการสรางจิตอาสานักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม, รายงานการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, (จังหวัดเชียงใหม กระทรวง

สาธารณสุข, ๒๕๕๐), หนา ๒๗-๒๘. 



๑๘ 

ความสามารถการดูแลและชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีคุณภาพกายและคุณภาพจิต
ท่ีดี๒๙ 

สรุปไดวา คุณลักษณะของผูมีจิตอาสา คือ เปนผูท่ีมีการอุทิศตนตอสังคมโดย ไมหวัง
ผลตอบแทน และไมไดเก่ียวของกับหนาท่ีท่ีตองทํา แตเปนการทําดวยความสมัครใจ ไมนิ่งดูดาย ตอ
การชวยเหลือผูอ่ืน คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีการบริจาคแกบุคคลท่ีตอย โอกาส
และสังคมท่ีขาดแคลน ดวยแรงกายแรงใจ กําลังทรัพย ฯลฯ บางคนเปนผูริเริ่ม ในการสรางสรรค 
กิจกรรมท่ีพัฒนาชุมชนและสังคม โดยท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ มีจิตใจอันบริสุทธิ์ท่ีจะทําความดีเพ่ือผูอ่ืน
อยู เบื้องหลัง 
 

๒.๑.๕ ความสําคัญของการมีจิตอาสา 

จิตอาสา นับเปนคุณธรรมประการหนึ่งท่ีสังคมปรารถนาใหสมาชิกของสังคมยึดถือเปน 
คุณธรรม ปจจุบันสังคมไทยคาดหวังวา จิตอาสาจะเปนคุณธรรมท่ีสมาชิกยึดม่ันไมวาจะมีบทบาทอยู
สวนใดของสังคม ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองคกรตาง ๆ ท่ีบุคคลเปนสมาชิก การ
เปนจิตอาสา เปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในบุคลิกอุปนิสัยท่ีมีจิตพรอมท่ีจะสละเวลา 
โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของผูอยูรวมในสังคมเดียวกัน มุงใหผูอ่ืนมีความสุขตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
เจตนาดี ซ่ึงการเสริมสรางคุณลักษณะสอดคลองกับนโยบายในระดับประเทศท่ีสนับสนุนงาน
อาสาสมัครไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การประกาศใหงานจิตอาสา
เปนงานวาระแหงชาติ และยกระดับสูโครงสรางองคกรระดับประเทศ โดยผลการดําเนินงานท่ีผานโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จัดตั้งศูนยอาสาสมัครแหงชาติ๓๐ 

พระครูประโชติธรรมาภิรมย กลาววา จิตอาสาเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนมากมายท้ังตอ

บุคคล สังคม และประเทศชาติ๓๑  
พระไพศาล  วิสาโล ท่ีไดกลาววา จิตอาสา เปนการทํางานท่ีทําใหชีวิตมีพลังในการ

สรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหกับสังคม๓๒  

                                           
๒๙สุรพล  พะยอมแยม, จิตวิทยาในชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทบางกอกดอมเทค 

อินเตอรเทรด จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๒๐๙.  
๓๐สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๙), หนา ๒๓. 
๓๑พระครูประโชติ ธรรมาภิรมย, อางใน ปยะนาถ  สรวิสูตร, “แรงจูงใจของผูนําเยาวชนท่ีมีจิตอาสาใน

การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกรณีศึกษาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคม

สงเคราะหศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), บทคัดยอ. 
๓๒พระไพศาล  วิสาโล, เติมเต็มชีวิตดวยจิตอาสา, (กรุงเทพมหานคร: เครือขายพุทธิกา, ๒๕๕๐), หนา 

๒๐. 



๑๙ 

อริสา  พิสิฐโสธรานนท และคณะ ไดกลาวไววา จิตอาสามีความสําคัญและมีประโยชน  

บุคคลท่ีมีจิตอาสาจะไดรับความสุขจากการใหดวยใจ และไมหวังผลตอบแทนเม่ือมีความสุข ฮอรโมน
เอ็นโดรฟน (Endrophin) จะหลั่งโดยอัตโนมัติ สงผลใหผูใหมีจิตใจ ท่ีเปนสุข และมีสุขภาพแข็งแรง 
และการมีจิตอาสายังมีประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในแงของ การมีชีวิตท่ีปลอดภัย เนื่องจาก
ทุกคนรวมใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยไมหวังผลตอบแทน สงผลใหสังคมเขมแข็ง ปญหาสังคมลดลง 
ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน๓๓ 

นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมในอาเซียน จิตอาสาใน

อาเซียนภาคพ้ืนทวีป โดยใหความสําคัญของจิตอาสาวาเปนการนําไปสูผลของการเปนเพ่ือนมนุษย คือ 
การใชหลักธรรมเปนตัวขับเคลื่อนการกระทําของอาสาสมัคร กลาวคือหลักสําคัญ คือ การลดอัตตา
หรือการยึดม่ันถือม่ันในตัวตนลง ไมวาจะในการบริจาค หรือในการลงแรงทํางานใด ไมถือสิ่งใดเปน
บุญคุณ และใหงานอาสานั้นเปนการขัดเกลาตนเองใหมีความเมตตากรุณามากข้ึน สามารถมอง
สะทอนกลับมาภายในตนเองไดมากข้ึน เนนท่ีการเปลี่ยนแปลงภายในผลท่ีเกิดข้ึน คือ อาสาสมัครมี
ความเปนเพ่ือนมนุษยมากข้ึน๓๔ 

ประพันธ  ศุภษร และคณะ ไดกลาวไววา จิตอาสาเปนการสรางบารมี เปนการสรางบุญ

กุศลท่ียิ่งใหญ สรางความสุขใหเกิดข้ึนในจิตใจของผูท่ีบําเพ็ญตน เพ่ือเปาหมายหรือผลประโยชน
สวนรวม เปนเครื่องนํา สามารถแยกแยะดวยปญญา รูวิธีการจําแนกทุกขในทุกมิติท่ีชัดเจน๓๕ 

ตวงเพชร  สมศรี ไดกลาวไววา ความสําคัญของการเปนจิตอาสา เปนการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม เปนตัวขับเคลื่อนการกระทํา สามารถทําไดอยางทันทีและทันสมัยอยูเสมอ 
เปนการรวมความรัก ความศรัทธา รวมทรัพยากรทางปญญาถือไดวาชวยยกระดับจิตใจท่ีเปยมไปดวย
เมตตาจิตอาสามุงเนนการใหมากกวาการรับ เปนความสุขท่ีมีคุณคากวาความสุขท่ีเกิดจากการไดรับ 
ทําใหสังคมมีการแบงปน การชวยเหลือเก้ือกูล ทําใหสังคมนาอยูและเปนสังคมคุณภาพท่ีทุกคน
สามารถอยูรวมกันได๓๖  

จึงสรุปไดวา จิตอาสา เปนเสมือนกิจกรรมท่ีหลอมรวมการทํางานของรางกายและการ
ทํางานของจิตใจเขาไวดวยกัน เม่ือเราไดกระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลผูอ่ืน โดยไมหวังผลตอบแทน
แลวนั้น ดวยจิตบริสุทธิ์ จิตของเราก็จะอ่ิมเอิบเปนสุข สงผลใหรางกายมีการหลั่งฮอรโมนเอนโดรฟน

                                           
๓๓ อริสา  พิสิฐโสธรานนท และคณะ, คูมือจิตอาสา Give & Volunteer Guide โครงการจิตอาสา

เพ่ือในหลวง, แหลงท่ีมา: จากhttp://info.thaihealth.or.th/library/1 1 675 [๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑]. 
๓๔นวลนอย  ตรีรัตน และคณะ, คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป, โครงการ

คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ฏ. 

๓๕ประพันธ  ศุภษร และคณะ, กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา, บทความวิจัย, วาร

สารบัญฑิตศึกษาปริทัรรศน, ฉบับ ๑๘ ปท่ี ๑๑ (มกราคม- เมษายน ๒๕๕๘), หนา ๒๓. 
๓๖ ตวงเพชร  สมศรี, “การสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานจิตอาสาแนวพุทธของอาสาสมัครตํารวจ

ชุมชน”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หนา ๒๗ – ๒๘. 



๒๐ 

ซ่ึงเปนฮอรโมนท่ีชวยใหรางกายตื่นตัวกระฉับกระเฉงอยูเสมอ จิตอาสาทําใหชีวิตเพ่ือนมนุษยมีความ
ม่ันคงปลอดภัยมากข้ึน ปญหาสังคมลดลง และประเทศชาติเขมแข็ง  
 

๒.๑.๖ ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมจิตอาสา 

จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ เปนคุณธรรมท่ีสงเสริมทําใหสังคมเขมแข็ง มีศักยภาพในการ
แกไขปญหา สังคมเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและการรวมกลุมปฏิบัติเพ่ือแกไข ปญหาท่ี
เกิดข้ึนตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว จะทําใหเกิดการพัฒนาของสังคมนั้นไดในท่ีสุด การมีจิตอาสานั้น
เกิดไดจากปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคม๓๗ นอกจากนี้จิตอาสายังสามารถเกิดไดจาก
กระบวนการเรียนรูรวมกันกับบุคคลอ่ืน๓๘ความรูสึกตองการชวยเหลือเพียงประการเดียวจึงไมสามารถ
แกไขปญหาได กระบวนการเรียนรูจึงมีความสําคัญตอการแกไขปญหาบุคคลในสังคมตองมีองคความรู 
และความสามารถ ในการแสวงหาความรู๓๙ ผูท่ีมีความสามารถใน การเรียนรูดวยตนเองจะสนใจ
คนควาหาความรูดวยตนเองอยางอิสระจากแหลงความรูตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู 
ทําใหมีคุณสมบัติเปนผูนํา นักคิด นักวิเคราะหวิจารณ๔๐ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและ
รวมกับผูอ่ืน จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีเอ้ือตอการ แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงเปนปจจัยภายใน
ของบุคคลในการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมจิตอาสาข้ึนมาได 

อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) เชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้น ไมไดเกิดข้ึนและ

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมอยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวม
ดวยและการ รวมของปจจัยสวนบุคคลเหลานั้นจะตองรวมกันในลักษณะท่ีกําหนดซ่ึงกันและกัน 
(Reciprocal Determinism) กับปจจัยทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอม ซ่ึงสามารถเขียนเปน
แผนภาพไดดังนี้๔๑ 
 
 
 

                                           
๓๗ วิรัตน  คําศรีจันทร, “จิตสํานึกพลเมืองในบริบทสังคมไทย”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัฑฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔), หนา ๙๙. 
๓๘ ชูชัย  ศุภวงศ, สถานการณดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพในประเทศไทย, (นนทบุรี: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๓๙), หนา ๒๒. 
๓๙ อนุชาติ  พวงสําลี: และวีรบูรณ วิสารทกุล, การพัฒนาเคร่ืองวัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๗. 
๔๐ นฤมล  เถ่ือนมา, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และสภาพแวดลอมในวิทยาลัยกับความ

พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๗. 
๔๑  Albert Bundura, Self-Efficacy: Toward a Unify Theory of Behavior Change, 

Psychology Review. 4(2),1986, p. 22 – 24. 



๒๑ 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๒.๑ การกําหนดซ่ึงกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม (B) สาเหตุจากสิ่งแวดลอม (E) 

และตัวบุคคล (P) ท่ีมีผลตอการเรียนรูและการกระทํา๔๒ 

แบนดูรา ไดสรางทฤษฎี Tradic reciprocal determinism โดยไดเสนอวา พฤติกรรม
เกิดข้ึน เนื่องจากมีกลไกเกิดข้ึนระหวาง ๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกัน คือ ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัย
สวนบุคคล และชนิดของพฤติกรรม ปจจัย ๓ ประการนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมไมเทากัน ปจจัยบางตัว
อาจมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมมากกวาปจจัยบางตัวในชวงเวลาหนึ่ง แตอาจมีอิทธิพลตอการเกิด
พฤติกรรมนอยกวาอีกปจจัยหนึ่งในอีกชวงเวลาหนึ่ง แตปจจัยท้ังสามจะไมมีอิทธิพลเทากันพรอมกัน
ในชวงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ผลเก่ียวของกันจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับปจเจกบุคคล พฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออก และสภาพแวดลอมในขณะท่ีเกิดพฤติกรรมนั้นข้ึน๔๓ นอกจากองคประกอบดังกลาวขางตน
แลว พฤติกรรมของบุคคลยังเปนผลมาจากการเรียนรูทางสังคม เปนประสบการณตรง หรือ
ประสบการณโดยออมก็ได มนุษยเรียนรูความสัมพันธ ระหวางเหตุการณกับเหตุการณและระหวาง
พฤติกรรมกับผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้น ซ่ึงการเรียนรู เหลานี้จะกลายเปนความเชื่อท่ีมีผลในการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย นอกจากนี้บุคคลมักจะใช เง่ือนไขของสิ่งแวดลอม และประสบการณ 
หรือผลลัพธท่ีเกิดจากพฤติกรรมนั้นเปนขอมูลในการ ตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมครั้งตอไป จึงอาจ
กลาวไดวาพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไป ในทิศทางใดยอมข้ึนอยูกับการเรียนรูท่ีไดรับจาก
สังคมในเง่ือนไขดังกลาว ๔๔ 

นวลนอย ตรีรัตน และคณะ ไดกลาวไววา หลักธรรมเปนตัวขับเคลื่อนการกระทําของจิต

อาสาในการลดอัตตาหรือการยึดม่ันถือม่ันในตัวตนลง ไมวาจะเปนการบริจาค หรือการลงแรงทํางาน
ไมถือสิ่งใดสิ่งเปนบุญคุณ การทํางานของจิตอาสาเปนการขัดเกลาตนเองใหมีความเมตตากรุณามาก

                                           

๔๒ Albert Bandura, Social Learning Theory. Englewood Clifs, N...: Prentice-Hal, 1986, 

p.24. 
๔๓สริอร  วิชชาวุธ, จิตวิทยาการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๕๔), หนา ๙๑. 
๔๔ Bandura Albert, Self-Efficacy: Toward a Unify Theory of Behavior Change, 

Psychology Review. 4(2), 1977, p. 193. 
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ข้ึน มาสูภายในตนเอง เนนการเปลี่ยนแปลงภายใน ผลท่ีเกิดข้ึนคือ อาสาสมัครมีความเปนเพ่ือนมนุษย
มากข้ึน๔๕  

อําพล  จินดาวัฒนะ กลาวไววา จิตอาสา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม คือ ศรัทธา คือ การ

สรางศรัทธาในการทําความดีเพ่ือผูอ่ืน๔๖  
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม ไดกลาววา จิตอาสา อยูภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมท้ังภายใน

และภายนอก ดังนี้๔๗ 
๑) ปจจัยภายนอก เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทาง 

สังคมเปนภาวะท่ีลึกซ้ึงกวาภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว เปนภาวะท่ีไดอบรมกลอมเกลา และ 
สะสมอยูในสวนของการรับรูท่ีละเล็กทีละนอย ทําใหเกิดสํานึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดลอม 
ทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต พอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง บุคคลท่ัวไปจนถึงระดับองคกร วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา รวมท้ังภาวะแวดลอม 

๒) ปจจัยภายใน สํานึกท่ีเกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคลใน 
การพิจารณาตัดสินคุณคา ความดีงาม ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือขัด
เกลาตนเองใหเปนไปในทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู จากการเรียนรู การมองเห็น การคิด และ 
นํามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจวาตองการสรางสํานึกแบบใด ก็จะมีการฝกฝนและสะสมสํานึกเหลานั้น
การเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปไดแยกแยะวาไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัย ภายนอกอยางใด
อยางหนึ่ง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความเก่ียวของกัน จิตสํานึกท่ีมาจากภายนอกนั้นเปน การเขามาโดย
ธรรมชาติกระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดยธรรมชาติและ มักไมรูตัว แต
สํานึกท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เปนความเจาะจง เลือกสรรบุคคลระลึกรูตนเองเปนอยางดี เปนสํานึกท่ี
สรางข้ึนเองระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เปนปฏิสัมพันธท่ีมีความตอเนื่องกัน การพัฒนา
จิตสํานึกจึงตองกระทําควบคูกันไปท้ังภายในและภายนอก 

อรสุดา  เจริญรัถ กลาววา ความมุงม่ันตั้งใจการทํางานพรอมท่ีอยากชวยเหลือผูอ่ืนโดย

ความสมัครใจ ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือ ชวยแกไขปญหาและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมดวยการเอาใจใสเพ่ือสวนรวม ผูวิจัยขออัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๙ ทรงกลาวไววา “สังคมใดก็ตาม ถามีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน ดวยความมุงดี มุงเจริญตอ

                                           
๔๕นวลนอย  ตรีรัตน  และคณะ, คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ฐ. 
๔๖อําพล  จินดาวัฒนะ, จิตอาสา พลังสรางโลก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสรางสื่อ จํากัด, ๒๕๔๙), 

หนา ๗๒-๗๓. 
๔๗ ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม , แผนท่ีความดี, ฉบับไพบูลย วัฒนศิริธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สันติศิริกา

รพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๒. 
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กัน สังคมนั้นยอมเต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุขนาอยู๔๘ จากพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ในโอกาสอัญเชิญลงพิมพในนิตยสารท่ีระลึกครบรอบ ๓๖ 
ป ของสโมสรไลออนสกรุงเทพมหานคร ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ จากพระราชดํารัสเห็นไดวาจิตอาสาตอง
เปนผูท่ีมีความเมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน เปนผูท่ีมีความสุขในการเปนผูใหทําใหสังคมนาอยู  

ประพันธ  ศุภษร และคณะ ไดกลาวถึง หลักสําคัญในดานจิตใจ คือ ตองเปนคนเห็นแก

ประโยชนผูอ่ืนมมากกวาประโยชนของตน หากเห็นผูอ่ืนเดือดรอนและตองการความชวยเหลือ ตองยื่น
มาเขามาชวยเหลือดวยวิธีการใดวิธการหนึ่ง เพ่ือเบาเทาใหเบาบางลงหรือหมดไป และตองมีความ
พรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ และท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีความเสียสละ เพ่ือลดละอัตตาตัวตนใหนอยลง 
ท้ังนี้บุคคลท่ีจะเขามาทํางานจิตอาสาใหเกิดประสิทธิภาพตองเปนคนจริงใจสมัครใจ และไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ จึงเรียกวาเปนจิตอาสาอยางแทจริง หัวใจในการบริการไมเลือกงาน ทําไดทุกอยางไม
หวังผลตอบแทน ตองเลือกคนใหเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย๔๙ 

คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีการกลาวถึง การทํางานของ

จิตอาสาวา ผูท่ีสามารถใหความชวยเหลือ แนะนําชี้ชองทางการปฏิบัติเพ่ือดับทุกข หรือขจัดปญหา
ของชีวิตใหแกบุคคลอ่ืนได ตองเปนผูท่ีมีคุณธรรมควรปลูกฝงใหมีข้ึน เพ่ือการมีสัมพันธภาพกับ
ผูรับบริการอยางราบรื่น และนําไปสูการปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาชีวิตใหดีข้ึนแกบุคคล
กลุมชุมชนตามจุดมุงหมายของการสงเคราะห๕๐  

จึงสรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสา คือ ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัยสวน
บุคคล และชนิดของพฤติกรรม ตองเปนผูท่ีมีคุณธรรมควรปลูกฝงใหมีข้ึน เพ่ือการมีสัมพันธภาพกับ
ผูรับบริการอยางราบรื่น และนําไปสูการปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาชีวิตใหดีข้ึน และตองมี
ความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ และท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีความเสียสละ 
 

๒.๑.๗ การวัดพฤติกรรมจิตอาสา 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําเกณฑและแนวทางในการวัดและประเมินผูเรียน ดานการมีจิต
สาธารณะ นักเรียนโรงเรียนนํารองท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ท่ีจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปการศึกษา ๒๕๕๔ มี
หลายโรงเรียนท่ีจะตองวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการมีจิตสาธารณะ จิต
สาธารณะเปนคุณลักษณะท่ีอยูในตัวผูเรียนการวัดโดยตรงนั้นวัดยากจึงตองอาศัยสังเกตหรือวัดจาก

                                           
๔๘อรสุดา  เจริญรัถ, คําพอสอน: ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสุขใน

การดําเนินชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หนา   
๔๙ประพันธ  ศุภษร และคณะ, กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา, บทความวิจัย, วาร

สารบัญฑิตศึกษาปริทัรรศน, ฉบับ ๑๘ ปท่ี ๑๑ มกราคม- เมษายน ๒๕๕๘. หนา ๒๓-๒๔. 
๕๐คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนากับการสงเคราะห , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๒๓๐ 



๒๔ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก บางครั้งก็ใชแบบทดสอบแบบสรางสถานการณชวยในการวัตพฤติกรรมท่ีซอน
อยูภายใน ซ่ึงพฤติกรรมดานการมีจิตสาธารณะอาจดูจากการเปนผูให การเขาอาสาเขาไปชวยโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนหรือการชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเห็นวาผูอ่ืนไดรับความ เดือดรอน ผูท่ีมีจิตสาธารณะหรือ
จิตอาสาจะคุนชินกับพฤติกรรมการใหมากกวารับ เปนคนเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน คิดถึงคนอ่ืนไมเพียงแต
คิดวาตนควรจะไดอะไรแตกลับสนใจวาผูอ่ืนนาจะไดอะไรดวยบาง โดยสรุปแลวนั้นอาจจะกลาวไดวา
จิตสาธารณะเปนสิ่งท่ีวัดไดโดยดูจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก อาจจะวัดทางตรงหรือทางออม วัดจาก
การสังเกตและการใหผูถูกวัดประเมินตนเอง ซ่ึงก็มีผูวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีไดยึดเอาแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการมาใชในการวิจัย เชน งานวิจัยของนันทวัฒน  ชุนชี (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่องการใชตัว
แบบสัญลักษณผานการใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมในนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
โดยไดสรางแบบวัดจิตสาธารณะท่ีประกอบดวย ๓ องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี ๑ การ
หลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําท่ีทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอของสวนรวม องคประกอบท่ี ๒ การ
ถือเปนหนาท่ีท่ีจะมีสวนรวมตอการดูแล และองคประกอบท่ี ๓ การเคารพสิทธิ ในการใชของสวนรวม 
แตละองคประกอบมี ๒ ตัวชี้วัด รวมท้ังสิ้น ๖ ตัวชี้วัด โดยแบบวัดนี้มีคาความเชื่อม่ันรวมท้ังฉบับ 
๘๓๒๐๕๑ สวนงานวิจัยของอัญชลี  ยิ่งรักพันธุ (๒๕๕๐) เรื่องผลการใชสถานการณจําลองผสานกับ
เทคนิคประเมินผลจากสภาพจริงเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ไดสราง
แบบสังเกตและแบบทดสอบวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะมาใชในงานวิจัยของตน ดังนี้ แบบสังเกต
พฤติกรรมจิตสาธารณะ มี ๓ องคประกอบ ๖ ตัวชี้วัด เชนเดียวกับงานวิจัยของ นันทวัฒน  ชุนชี
(๒๕๔๖) ซ่ึงแบบสังเกตนี้มีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๙๕ และแบบทดสอบวัดพฤติกรรม จิตสาธารณะมี 
๓ องคประกอบ ๖ ตัวชี้วัด เชนเดียวกัน ซ่ึงแบบทดสอบวัดนี้มีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๙๘๙ และ
งานวิจัยของธรรมนันทิกา แจงสวาง (๒๕๔๗) เรื่องผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ ดวย
บทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ โดยไดสรางแบบวัดจิตสาธารณะท่ี 
ประกอบไปดวย ๓ องคประกอบ ๖ ตัวชี้วัดเหมือนงานวิจัยท้ัง ๒ งานวิจัยกอนหนานี้ โดยมีคา ความ
เชื่อม่ันรวมท้ังฉบับเทากับ ๘๔๕๕ เปนตน๕๒ และงานวิจัยของ ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ (๒๕๕๐) เรื่อง
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรางแบบวัดจิตอาสาของนักเรียน ประกอบดวย ๓ 
องคประกอบหลัก ๗ ตัวชี้วัด โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบวัดเทากับ ๙๐ ซ่ึงผลการวิเคราะห 
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง เพ่ือตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัด จิตอาสา พบวา โมเดลมีความ 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

                                           
๕๑ นันทวัฒน  ชุนชี, “การใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเซิงวรรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิต

สาธารณะ ในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒”, ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย 

พฤติกรรมศาสตรประยุกต, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), ถาย

เอกสาร. 
๕๒ ธรรมนันทิกา  แจงสวาง, “ผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓”, ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร, 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓), ถายเอกสาร. 



๒๕ 

ท้ังนี้จะเห็นไดวางานวิจัย ๓ ชิ้นแรก ไมวาจะเปนงานวิจัยของอัญชลี  ยิ่งรักพันธุ (๒๕๕๐) 
นันทวัฒน  ชุนชี (๒๕๔๖) และธรรมนันทิกา  แจงสวาง (๒๕๔๗) ตางก็เปนการศึกษาตัวแปรจิต
สาธารณะ โดยเปนงานวิจัยเชิงทดลองท่ีทําการทดลองกับกลุมเด็กในชั้นประถมศึกษา ซ่ึงไมสอดคลอง
เทาท่ีควร กับความมุงหมายของงานวิจัยนี้ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกปรับปรุงแบบวัดจิตอาสา
ของณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ (๒๕๕๐) เรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียน
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

๑) เปนแบบวัดท่ีสรางข้ึนตามแนวคิดการประเมินพฤติกรรมจิตอาสา สอดคลองกับ ความ
มุงหมายของงานวิจัยนี้ 

๒) บริบทของการศึกษาเปนบริบทท่ีมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายกับนิสิตมหาวิทยาลัย 

๓) เปนแบบวัดท่ีมีความนาเชื่อถือสูง ท้ังในดานความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อม่ัน ผาน
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
จํานวน ๗ ทาน และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๙๐ เม่ือพิจารณาเปนรายดานจะมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
๗๙, ๙๐ และ.๗๙ ตามลําดับ 

โดยแบบวัดจิตอาสาของนักเรียนของณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ ไดแบงองคประกอบของ จิต
อาสาเปน ๓ องคประกอบ คือ ๑) การชวยเหลือผูอ่ืน ๒) การเสียสละตอสังคม และ ๓) ความมุงม่ัน 
พัฒนา โดยมีตัวชี้วัดในแตละองคประกอบดังนี้ คือ ดานการชวยเหลือผูอ่ืน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ตัว 
ไดแก ๑) การชวยแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควรแกผูอ่ืน ๒) การอํานวยความสะดวกใหกับผูอ่ืน และ ๓) การ
แบงปน สิ่งของใหกับผูอ่ืน ดานการเสียสละตอสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ตัว ไดแก ๑) การสละ
เงิน แรงกาย เพ่ือผูอ่ืนและสังคม ๒) การสละเวลาและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอสังคม ดาน
ความมุงม่ัน พัฒนา ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ตัว ไดแก ๑)การสนใจในปญหาและการเปลี่ยนแปลง
พรอมท้ังเสนอ ความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม และ๒)การรวมพัฒนากิจกรรมการเสริมสรางจิตอาสาเพ่ือ
สังคมอยางสรางสรรค และหลากหลาย รวมมีตัวชี้วัดท้ังหมด ๗ ตัวชี้วัด ซ่ึงไดมาจากการสังเคราะห
ตัวชี้วัดจิตอาสาของนักเรียน โดยจําแนกตามองคประกอบของกรมวิชาการ (๒๕๔๒) และใชเกณฑใน
การคัดเลือกตัดชี้วัดจิตอาสา ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา นักการศึกษา อาสาสมัครและนักสังคม
สงเคราะหท่ีไดกลาวถึง คุณลักษณะและองคประกอบของการมีจิตอาสาซํ้ากันอยางนอย ๒ คนเปน
เกณฑในการคัดเลือก ตัวชี้วัด โดยแบบวัดนี้มีขอคําถามท้ังหมด ๒๕ ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประเมินคา (rating Scale) ๕ ระดับจาก "มีการปฏิบัติทุกครั้ง" (๕) จนถึง "ไมมีการปฏิบัติ" (๑) ผูท่ีได
คะแนนรวมเฉลี่ยมากกวาเปน ผูท่ีมีพฤติกรรมจิตอาสามากกวาผูท่ีไดคะแนนรวมเฉลี่ยนอยกวา 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนกับพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๒.๑ ความหมายของการรับรูความสามารถของตน 



๒๖ 

การรับรูความสามารถของตน เปนการตัดสินใจของบุคคลเก่ียวกับตัวเองถึงความสามารถใน
การจัดระบบการกระทําและดําเนิน พฤติกรรมใหลุลวงตามเปาหมายท่ีไดต้ังไว มีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายของการับรูความสามารถของตน ไวดังนี้ 

แบนดูรา (Bandura) ไดใหความหมายของ การรับรูความสามารถของตนไววา เปนการท่ี

บุคคลตัดสินใจเก่ียวกับตัวเองวามีความสามารถท่ีจะจัดระบบและกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีไดตั้งไว๕๓  

ประทีป  จํานง กลาววา การ รับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจ

เก่ียวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจัดการและดําเนินการทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในสถานการณท่ีบางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน มีความแปลกใหมท่ีไมสามารถทํานายสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนได ซ่ึงสภาพการณ เหลานี้มักจะทําใหบุคคลเกิดความเครียดได การรับรูความสามารถของ
บุคคลนี้ไมไดข้ึนอยูกับทักษะ ท่ีบุคคลมีอยูขณะนั้นเทานั้น หากแตยังข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคล
วาเขาสามารถทําอะไรไดดวย ทักษะท่ีเขามีอยู๕๔  

วิลาสลักษณ  ช่ัววัลลี กลาววา การรับรูความสามารถของตน เปนพฤติกรรมของบุคคล วา

จะมีวิธีการกระทําอยางไร มีความพยายามเพียงใด อดทนตออุปสรรคและความลมเหลวไดมากนอย
เพียงใด มีแบบแผนการคิดท่ีจะขัดขวางหรือใหกําลังใจตนเอง มีความเครียดเพียงใดท่ีจะจัดการกับ
เหตุการณท่ียากลําบาก๕๕  

จุฬาลักขณ  ปรีชากุล กลาววา การรับรูความสามารถของตนไววา เปนความสามารถของ

บุคคลในการจัดระบบ และประเมินถึงความม่ันใจตอความสามารถกระทํา หรือแสดงในพฤติกรรม
นั้นๆไดดีเพียงใดซ่ึงจะสงผล ตอแบบแผนในการคิดและการเผชิญตอสถานการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน๕๖  

                                           
๕๓  Bandura Albert, Self-Efficacy: Toward a Unify Theory of Behavior Change, 

Psychology Review. 4(2), 1977, p. 3. 
๕๔ ประทีป  จํานง, “ผลการเตือนตนเองตอการรบัรูความสามารถของตนท่ีสงผลตอการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๐. 
๕๕ วิลาสลักษณ  ช่ัววัลลี, “ผลของรางวัลภายนอกและการรับรูความสามารถของตนท่ีมีตอแรงจูงใจ

ภายในของนักเรียน, (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒), หนา ๓๑. 
๕๖ จุฬาลักขณ  ปรีชากุล, “การศึกษาปจจัยชีวสังคมท่ีเก่ียวของกับการรับรูความสามารถของตนเองและ

ความเครียด ในการทํางานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด”, สารนิพนธการศึกษา

มหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ), (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙), 

หนา ๑๘. 



๒๗ 

ทรงศรี  ชํานาญกิจ กลาววา เปนความรูสึกท่ีบุคคลตอตนเองวา มีความสามารถท่ีจะ

กระทําสิ่งตางๆ ใหประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังไวไดหรือไม ในระดับใด๕๗ 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหนิยามของการรับรูความสามารถของตนไววา หมายถึง การท่ี 

บุคคลตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเองวาจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรม ให
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีความเชื่อม่ัน กลาเผชิญกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 
การกระทํา จัดการอุปสรรคตางๆ ไดดวยตนเองโดยไมเกิดความเครียด 
 

๒.๒.๒ การวัดการรับรูความสามารถของตน 

สําหรับแบบวัดการรับรูความสามารถของตน มีผูวิจัยไดสรางแบบวัดไวหลายแนวคิดและ มี
มาตรการวัดท่ีแตกตางกันออกไป เชน ทรงศรี  ชํานาญกิจ ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษา เปรียบเทียบ
คุณภาพของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานวิชาการท่ีมีรูปแบบการตอบตางกัน โดยใน
งานวิจัยนี้ไดรวบรวมแนวคิดการวัดและรูปแบบการตอบไวอยางกวางขวาง เชน แบนดูราและ คณะ
(Bandura, et al.) ไดสรางเครื่องมือประเมินการรับรูความสามารถของตนโดยท่ีผูตอบตองตอบวา 
เขาสามารถทํากิจกรรมนั้นไดหรือไม ถาทําได ตองตอบวามีระดับความม่ันใจมากนอยเพียงใด โดย
สเกลการตอบมีระดับความม่ันใจตั้งแต ๑๐ ถึง ๑๐๐๕๘ ลัสท (Lust) ไดสรางแบบวัดไวสองรูปแบบ 
รูปแบบแรก มีมาตรวัดแบบมาตราสวนประเมินคา ๗ สเกล ตั้งแต “ไมมีความม่ันใจ" ถึง "มีความม่ันใจ 
มาก" ซ่ึงผูท่ีไดคะแนนสูงแสดงวามีความเขมในการรับรูความสามารถของตนสูง และรูปแบบท่ีสอง 
ไดแก การวัดโดยการรวมมิติความเขมและมิติความยากเอาไวดวยกัน โดยความยากของการรับรู 
ความสามารถของตนจะประเมินโดยการตอบวา "ทําได" หรือ "ทําไมได" สวนการวัดมิติความเขมของ 
การรับรูความสามารถของตนจะประเมินโดยใชระดับสเกลในการวัด ๑๑ สเกล คือ "o ไมมีความม่ันใจ 
ถึง ๑๐ มีความม่ันใจมาก" จุฬาลักขณ  ปรีชากุล (๒๕๔๙) ไดปรับปรุงแบบสอบถามการ รับรู
ความสามารถของตนเองมาจาก Guide For Constructing Self-Eficacy Scale โดย Albert 
Bandura, Standford University ประกอบกับนิยามปฏิบัติการ เอกสาร รายงานและงานวิจัยท่ี 
เก่ียวของ ซ่ึงแบบวัดนี้เปนการวัดความม่ันใจ โดยการถามวาผูตอบมีความม่ันใจวาเขาสามารถ 
ปฏิบัติงาน โดยแบงความม่ันใจออกเปน ๑๐ ระดับ ตั้งแต ๐% คือ “ไมมีความม่ันใจท่ีสามารถกระทํา
ได เลย" ถึง ๑๐๐% คือ "มีความม่ันใจเต็มท่ีท่ีจะกระทําไดสูงสุด” โดยแบบวัดนี้มีคาความเชื่อม่ัน ๙๘ 
และ แนวคิดของลี เบิ รทและสปกเลอร  (Liebert; & Speiegler, ๑๙๙๕) เสนอว าการรับรู
ความสามารถของตน เปนการทํานายของบุคคลเก่ียวกับความสามารถในการแสดงพฤติกรรมเฉพาะ 

                                           
๕๗ ทรงศรี  ชํานาญกิจ, “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน

วิชาการท่ีมีรูปแบบการตอบตางกัน”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) , 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หนา ๑๑. 
๕๘ ทรงศรี  ชํานาญกิจ, “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน

วิชาการท่ีมีรูปแบบการตอบตางกัน”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) , 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หนา ๑๙ - ๒๒. 



๒๘ 

โดยการประเมินดวย การรายงานตนเอง ดวยขอความถาม เชน "คุณมีความม่ันใจเทาไรเก่ียวกับ.." 
โดยสเกลการตอบนั้น จะเปนระดับความม่ันใจ ตั้งแต "๑๐ ไมม่ันใจเลย ถึง ๑๐๐ ม่ันใจมาก" เปนตน 
และจากการท่ีไดศึกษา รูปแบบการวัดอยางหลากหลาย ทรงศรี พบวา การใชการวัดแบบผสมตาม
แบบของลัสทและการตอบ แบบมาตราสวนประเมินคา ๖ ระดับ (คือรวมการวัดระดับความยากและ
ความม่ันใจเขาดวยกัน) มีความเท่ียงตรงเชิงอํานาจการทํานายสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการวัดแบบอ่ืน 
ท้ังยังเปนท้ัง ๒ มิติ ตาม ทฤษฎีของแบนดูราดวย นอกจากนี้ก็ยังมีผูวิจัยท่ีไดสรางแบบวัดตามแนวคิด
ของลัสท เชน งานวิจัยของ สมใจ ธนเกียรติมงคล (๒๕๕๓) เปนแบบวัดการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการทําปริญญานิพนธ ๔๐ ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนก.๖๔๙ - ๙๒๕ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
๙๔๙ และงานวิจัยของวิลาสลักษณ  ชัววัลลี (๒๕๔๒) ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนใน
การเลนเกมวิศวกรนอย เปน การวัดความม่ันใจของนักเรียนกลุมตัวอยางในการเลนเกมท่ีระดับความ
ยากตางๆ ซ่ึงเปนการวัดใน ๒ มิติ คือมิติของความม่ันใจ (Strength) ท่ีจะกระทํากิจกรรมไดท่ีระดับ
ความยาก (Level) ตาง ๆ ตาม ทฤษฎีของแบนดูรา แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม ๑๒ ขอ
แสดงถึงความม่ันใจในการเลนเกมท่ี ระดับความยากตางๆกันโดยเปนลักษณะมาตรประเมินคา 
(rating Scale) ๘ อันดับ ตั้งแตไมสามารถ เลนได (๐) เลนไดและม่ันใจนอยมาก (๑) ไปจนถึงเลนได
และม่ันใจท่ีสุด (๗) โดยแบบวัดนี้มีคาความ เชื่อม่ันเทากับ ๙๒ 

จะเห็นไดวาแนวคิดไดรับความนิยมในการสรางแบบวัตการรับรูความสามารถของตน ไดแก 
แนวคิดของ แบนดูรา (Bandura) และลัสท (Lust) เนื่องจากเปนการวัดหลายมิติ ทําใหไดขอมูลท่ี มี
ความเท่ียงตรง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกนําแบบวัดของจุฬาลักขณ  ปรีชากุล (๒๕๔๙) มา
ปรับปรุงเพ่ือใหเขากับบริบทของการวิจัย ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

๑) เปนแบบวัดท่ีสรางข้ึนตามทฤษฎีของแบนตูรา (Bandura) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีผูวิจัย นํามา
เปนหลักแนวคิดในงานวิจัย 

๒) บริบทของการศึกษาเปนบริบทท่ีมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ เปนการรับรู  
ความสามารถในการกระทํากิจกรรมอยางหนึ่งใหลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) เปนแบบวัดท่ีมีความนาเชื่อถือสูง ท้ังในดานความตรงเชิงเนื้อหา และ ความเชื่อม่ัน ผาน
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญในดาน ตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๙๘ 

โดยเปนแบบวัดท่ีประกอบดวยขอคําถามท่ีเก่ียวกับการรับรูความสามารถของตน ตอ
บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะท่ีดีของตัวแทนประกันชีวิตจํานวน ๒๐ ขอ แบงความม่ันใจออกเปน 
๑๐ ระดับ ตั้งแต ๐% คือ "ไมมีความม่ันใจท่ีสามารถกระทําเลย” ถึง ๑๐๐% คือ "มีความม่ันใจเต็มท่ี 
ท่ีจะกระทําไดสูงสุด” มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท 
(Likert) มีเกณฑการใหคะแนนความม่ันใจในการปฏิบัติโดยการรวมคะแนนเฉลี่ยของความม่ันใจ จาก
ขอคําถาม โดยประเมินจากสเกลระดับความยากตั้งแต ๐ ถึง ๑๐๐ 

 

 

 



๒๙ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๓.๑ ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หรือการเห็นคุณคาของตนเอง เปนพ้ืนฐานของสุขภาพจิต๕๙ ท่ี
แสดงถึงความตองการพ้ืนฐานของมนุษย ตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow, Abraham)๖๐ เปนการ
ตัดสินคุณคาของคน (Self) และแสดงออกในรูปของเจตคติท่ี บุคคลนั้นมีตอตนเอง การพิจารณา
ความหมายของ "ตน" ในแงปรัชญาจะมีลักษณะเปนแบบนามธรรม ท่ีหมายถึงเอกลักษณของบุคคล 
ซ่ึงหมายรวมถึงลักษณะทางกายภาพ ความสามารถทางสติปญญา แตในทางจิตวิทยาจะมองตนในแง
ของการเรียนรูโดยเปนการรับรูตนเองในดานตางๆ ท่ีไดจากการมี ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
และเปนกระบวนการของประสบการณทางสังคมจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี บุคคลไดรับการตอบสนอง
ทางดานรางกาย ไดรับความปลอดภัย ไดรับความรัก และความเปนเจาของ บุคคลจะมีความรูสึกวา
ตนเองเปนคนท่ีมีประโยชน และตองการแสดงความสามารถตางๆ ท่ีมีอยูซ่ึง ความสามารถท่ีจะทํา
บางอยางเพ่ือใหตนเองพอใจ  

อยางไรก็ตามมีนักวิชาการท้ังของตางประเทศ และของประเทศไทยหลายทานไดให 
ความหมายเก่ียวกับความรูสึกมีคุณคาของตนเองไวหลายทาน แตมีคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ไดแก 
๑) เปนความรูสึกท่ีบุคคลมีตอตัวเอง ๒) ความรูสึกนี้ เกิดข้ึนตั้งแตวัยเด็กจากการท่ีบุคคลใกลชิด 
สะทอน ความเปนตัวตนของเด็ก เปนเหมือนกระจกสะทอน ๓) หากตัวตนท่ีคนอ่ืนสะทอน ใกลเคียง
กับตัวตนท่ี ตนเองรับรู ก็จะเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองและมีความเชื่อม่ัน ม่ันใจ ศรัทธาในการ
ท่ีตนจะทําสิ่ง ตางๆ ใหลุลวงไปได หากขาดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองก็จะเปนไปในทางตรงกัน
ขาม ยกตัวอยาง ความหมายจากนักวิชาการหลายๆทานจากตางประเทศ เชน  

เอลเดอร (Elder) ใหความหมายไววา เปนความรูสึกท่ีบุคคลรับรูวาตนเองมีคุณคา ซ่ึงไดรับ

อิทธิพลมาจากการกระทําของตนเอง การมี ความสามารถ และการตัดสินของบุคคลอ่ืนท่ีตนให
ความสําคัญดวย๖๑  

คูเปอรสมิท (Coopersmith) ใหความหมายไววา เปนการรับรูตนเองของบุคคล แลว

แสดงออกในแงของการยอมรับหรือไม ยอมรับตนเอง แสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความเชื่อของบุคคล

                                           
๕๙ กมลพรรณ  หอมนาน, “ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง การรับรูสมรรถนะใน

ตนเอง กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ” วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ), 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙), หนา ๓๗. 
๖๐ Maslow Abraham, Motivation and Personality, 3 rd edition, (New York: Harper and 

Row), p.223. 
 
๖๑ Elder, G.H., Jr, Family structure and Educational Attainment: A Cross-national 

Analysis, American Sociological Review. 30(1), 1965, p. 81-96.  



๓๐ 

ท่ีมีตอตนเองในดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และพลังอํานาจของตนเอง ซ่ึงบุคคลอ่ืน
จะสามารถรับรูไดจากคําพูด และ ทาทีท่ีบุคคลนั้นแสดงออกไป  

มาสโลว (Maslow) ใหความหมายไววา เปนความรูสึกของ บุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความเขมแข็ง มีสมรรถภาพในการทําสิ่งตางๆ มีความเชี่ยวชาญและมี
ความสามารถ๖๒ 

ชัยวัฒน  วงศอาษา ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความรูสึกเห็นคุณคาของตนเองหรือมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงพิจารณา จากการประเมินคุณคา
ตนเองในดานความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณคาของ ตนเอง รวมท้ังการ
สามารถยอมรับการเห็นคุณคาท่ีผูอ่ืนมีตอตน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความ นับถือตนเอง ซ่ึง
เก่ียวของกับอัตมโนทัศนของแตละบุคคล เนื่องจากการเห็นคุณคาในตนเองมีพ้ืนฐาน มาจากความรูสึก
ท่ีมีตอตนเอง๖๓  

จินดาพร  แสงแกว ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาใน ตนเอง เปนความตองการท่ีจะ

รูสึกถึงความสําคัญและคุณคาท่ีมีอยูในตนเอง การพิจารณาตัดสินและ ประเมินคุณคาของตนเอง นับ
ถือตนเองวามีความสามารถท่ีจะประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ีคาดหวัง รวมท้ัง การไดรับการรับรูวาตน
ไดรับการยอมรับและการเชื่อถือจากบุคคลอ่ืน๖๔  

อัปสรสิริ  เอ่ียมประชา ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การประเมิน

ความเชื่อ หรือความรูสึกท่ีบุคคลมี ตอตนเอง มีความเคารพและยอมรับในตนเองวามีความสําคัญ มี
ความสามารถและใชความสามารถท่ี มีอยูในการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายท่ี
วางไว โดยไดรับการยอมรับจากบุคคล ในสังคม นอกจากนี้การเห็นคุณคาในตนเองยังมีความเก่ียวของ
กับอัตมโนทัศน (self-Concept) เนื่องจากมี พ้ืนฐานมาจากความรูสึกท่ีบุคคลมีตอตนเองอีกดวย๖๕  

ยุทธการ  โสเมือง ใหความหมายไววาการเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง ความรูสึกในการ

ประเมินตนเอง จากการกระทําสิ่งตางๆ ท่ีมีตอ ครอบครัว เพ่ือนและสังคม การเห็นวาตนเองเปนท่ี

                                           
๖๒ Maslow Abraham, Motivation and Personality, 2nd ed, (Harper & Row, ๑๙๗๐), p.45. 
๖๓ ชัยวัฒน  วงศอาษา, “ผลการฝกอบรมท่ีมีตอการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

๕”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๓๙), หนา ๗. 
๖๔ จินดาพร  แสงแกว, “การเปรียบเทียบผลของการใชกลุมสัมพันธกับกลุมสัมพันธ แบบมาราธอนเพ่ือ

พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กบานอุปถัมภ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๑), หนา ๙. 
๖๕ อัปสรสิริ  เอ่ียมประชา, “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๕”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๒. 



๓๑ 

ยอมรับตอตนเองและสังคม ไดรับการยกยอง นับถือ เชื่อม่ันในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาและมี
ความสําคัญตอสังคม๖๖  

ดํารงศักดิ์  วิเชียรดิลก ใหความหมายไววา การเห็นคุณคาในตนเองหรือความภาคภูมิใจใน

ตนเองมีความตอเนื่องมาจาก ประสบการณในวัยเด็ก ซ่ึงประสบการณท่ีไดรับและการตีความจาก
ประสบการณ จะมีผลตอความรูสึก ของตนเอง ถือเปนสิ่งท่ีจะสรางเสริมหรือนั่นทอนความภาคภูมิใจ
ในตนเองก็ได๖๗ 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง วาหมายถึง ความรูสึกท่ี 
บุคคลมีตอตนเองจากการประเมินความสามารถ ความสําคัญ ความมีคา และการประสบความสาํเร็จ 
โดยแสดงออกมาในรูปของเจตคติท่ีมีตอตนเอง มีการยอมรับนับถือ และมีความเชื่อม่ันในตนเองรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งของกลุม กลาคิดกลาตัดสินใจโดยลําพัง เม่ือเกิดความผิดพลาดก็จะไมเศราโศก 
เสียใจเปนเวลานาน และไมยอมแพอะไรงายๆ การท่ีบุคคลประเมินสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนการเห็น
คุณคา ในตนเองนั้นเปนกระบวนการตัดสินการเห็นคุณคาจากการตรวจสอบตนเองดานผลงาน
ความสามารถ และลักษณะคุณลักษณะตาง ๆ โดยนําเอาคุณสมบัติดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน และ คานิยมสวนบุคคล จากนั้นจึงตัดสินมาเปนการเห็นคุณคาของตน การรับรูดังกลาวอาจ
เปนไปโดยท่ี บุคคลรูตัว หรือไมรูตัวก็ได และจะแสดงใหบุคคลอ่ืนเห็นไดดวยลักษณะทาทาง หรือการ
แสดงออกทาง พฤติกรรมภายนอก การเห็นคุณคาในตนเองเกิดข้ึนจากการมีประสบการณดาน
ความสําเร็จ หรือการ ทําสิ่งตาง ๆ ไดบรรลุเปาหมาย สงผลใหไดรับคําชมเชยจากครอบครัว เพ่ือนฝูง 
หรือบุคคลอ่ืน นับเปน การคอย ๆ สะสม ความพึงพอใจไวจนกลายเปนความรูสึกเชื่อม่ันในการมี
คุณคาของตนเอง หากทําไดสําเร็จ บุคคลจะเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเอง 

ดังนั้นจึงอธิบายไดวา บุคคลท่ีเห็นคุณคาในตนเองจะสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปน 
จิตอาสาไดมากกวาผูท่ีไมเห็นคุณคาในตนเอง เนื่องจาก ผูท่ีเห็นคุณคาในตนเองนั้นจะมีเชื่อม่ันใน 
ความคิดวาตนเองมีคุณคา หรือมีประโยชนสําหรับการดําเนนิกิจกรรมเพ่ือสวนรวม มีความสามารถท่ี 
จะคิดแกปญหา และความสามารถสามารถเลือกวิธีการตัดสินใจท่ีถูกตองในการเลือกท่ีจะปฏิบัติตน 
เพ่ือผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 
 

๒.๓.๒ การวัดการเห็นคุณคาในตนเอง  

โรเซนเบิรก (๑๙๗๙) สรางแบบวัดท่ีมี ๑๐ ขอเปนมาตราสวนประเมินคา ๔ ระดับ ตาม
แบบวัดของคูเปอรสมิท (Coopersmith) ท่ีไดสรางแบบวัดการเห็นคุณคาของตนเองโดย รูปแบบของ
การรายงานตนเอง อีกแนวความคิดหนึ่งของการวัดการเห็นคุณคาในตนเองเปนทฤษฎีของ คูเปอร

                                           
๖๖ ยุทธการ  โสเมือง, “ผลของการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองของเด็ก

และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแกน” ,วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หนา ๔. 
๖๗ ดํารงศักดิ์  วิเชียรดิลก, การศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕, 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), หนา ๑๒. 



๓๒ 

สมิท (Coopersmith)๖๘ ท่ีไดสรางแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญ และทําการ 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับกลุมตัวอยางชาวอเมริกันอายุระหวาง ๑๖ - ๓๔ ป ท้ังเพศชายและ
หญิง จํานวน ๒๒๖ คน และรายงานคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของเครื่องมือไวเทากับ 
๐.๘๑ โดยณัฐนันท  คงคาหลวง (๒๕๔๗) ไดมีการนํามาแปลเปนภาษาไทยดวยวิธี forward - 
backward translation โดยมีการตรวจสอบความถูกตองจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนนักจิตวิทยาท้ังชาว
ไทยและ ชาวตางชาติ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ขอคําถาม แตละขอกับคะแนนรวมของขออ่ืน ๆ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐๕ พบวา ทุกขอผานการ
คัดเลือกโดย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามแตละขอกับคะแนนรวมของขออ่ืน ๆ และ
รายงานคา สัมประสิทธิ์  ความสอดคลองภายในของเครื่องมือท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๖ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบ ๒ ตัวเลือก จํานวน ๒๕ ขอ ใชสําหรับการประเมินการเห็นคุณคาในตนเองของ
ผูใหญท่ีอายุตั้งแต ๑๖ ป ข้ึนไป ประกอบดวยขอความทางบวกและทางลบ ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ดาน 
ไดแก การเห็นคุณคาใน ตนเองโดยท่ัวไป การเห็นคุณคาในตนเองดานสังคม การเห็นคุณคาในตนเอง
ดานครอบครัว และการ เห็นคุณคาในตนเองดานการทํางาน โดยพิมพิชา  สุพพัตกุล (๒๕๕๑) จึงไดนํา
แบบประเมินการเห็นคุณคา ในตนเองสําหรับผูใหญ ท่ีไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย๖๙ ณัฐนันท  
คงคาหลวง (๒๕๔๗) ในการวิจัย เรื่องการเห็นคุณคาในตนเอง ความรู เรื่องโรคเอดส และเหตุผลของ
วัยรุนตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมการมี เพศสัมพันธขามคืน ไดมีการหาคุณภาพของแบบประเมินจาก
วัยรุนตอนปลายท่ัวไป ท่ีไมมีพฤติกรรม การมีเพศสัมพันธขามคืน จํานวน ๔๐ คน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๑๗.๗๙ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ ๕.๗๐ การศึกษาของศิริวรรณ  ทวีวัฒนปรีชา 
(๒๕๔๙) ศึกษาเรื่องการเห็นคุณคาในตนเอง และ ความสัมพันธระหวาง การเห็นคุณคาในตนเองกับ
การปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการใชแบบวัดการเห็น
คุณคาในตนเอง๗๐ ฉบับของ รัชนีย  แกวคําศรี ป ๒๕๔๕ ท่ีแปลเปนภาษาไทยและปรับปรุงจาก The 
Coopersmith Self-Esteem Inventory : CSEI (๑๙๘๔) และเม่ือนําไปหาคาความเท่ียงท้ังฉบับ

                                           
๖๘ Coopersmith ๒๐๐๒, อางใน พิมพิชา  สุพพัตกุล, “การเห็นคุณคาในตนเอง ความรูเรื่องโรคเอดส 

และเหตุผลของวัยรุนตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธุขามคืน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), ถายเอกสาร. 

๖๙ พิมพิชา  สุพพัตกุล, “การเห็นคุณคาในตนเอง ความรูเรื่องโรคเอดส และเหตุผลของวัยรุนตอนปลาย
ท่ีมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิต

วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), ถายเอกสาร  
๗๐ ศิริวรรณ  ทวีวัฒนปรีชา, “การเห็นคุณคาในตนเอง และความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง

กับการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”,วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ถายเอกสาร. 



๓๓ 

เทากับ ๘๔๗ ๔๗๑ แตในงานวิจัยของ สุปรียา  เพ็งสถิต (๒๕๕๐) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กท่ีมีภาวะบกพรองทางการเรียนรู ระหวางการใชและไมใช
โปรแกรมการเห็นคุณคาในตนเอง โดยใชแบบทดสอบการเห็นคุณคาในตนเอง ดวย Five-Scale Test 
of Slef-esteem for Children ฉบับภาษาไทย ซ่ึงแปลโดย สุวรรณี  พุทธิศรี และ ชัชวาล  ศิลปะกิจ 
มีคาความเชื่อถือเทากับ ๐.๘๕ แบงการทดสอบเปน ๕ ดาน ไดแก ดานสังคม ดานการศึกษา ดาน
ภาพลักษณ ดานครอบครัว และดานท่ัวไป๗๒ สวน ทัศนีย  ทิศสุกใส (๒๕๕๑) ศึกษา ความสัมพันธ 
ระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค กับผลการปฏิบัติงาน 
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ไดนําแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง The Self-
Esteem Inventory: Adult Form ๑๙๗๘ ซ่ึงสรางข้ึนโดย ไรยแดน แปลและเรียบเรียงโดยชนิตา 
สุวรรณศรี  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๗๔ ๗๓และแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของ วิภาวี  วงศ
อนันตนนท (๒๕๕๒) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุท่ี สงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑ ซ่ึงไดพัฒนาจาก
แบบสอบถามวัตการเห็นคุณคาในตนเองของ อนุรักษ บัณฑิตยชาติ ท่ีดัดแปลงมาจาก Self-Esteem 
Inventories ของ Stanley Coopersmith ซ่ึงนําไปใช กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ลักษณะเปนการรายงานตนเองโดยใหผูตอบพิจารณาวา เหมือนฉัน หรือไมเหมือนฉัน ซ่ึงแบงเปน ๔ 
ดาน ดานท่ี ๑ จํานวน ๒๖ ขอ สวนดานท่ี ๒-๔ ดานละ ๘ ขอ รวมท้ังฉบับจํานวน ๕๐ ขอ โดยมีคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๓๐๗๔ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกนําแบบวัดของจุฬาลักขณ ปรีชากุล 
(๒๕๔๙) มาปรับปรุงเพ่ือให เขากับบริบทของการวิจัย ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ ๑) เปนแบบวัดท่ีสราง
ข้ึนมาจาก Self-Esteem Inventories ของ Stanley Coopersmith ซ่ึงเปนแบบวัดท่ีเปนท่ีนิยมใชใน
งานวิจัยตางๆ ๒) บริบทของการศึกษาเปนบริบทท่ีมีความคลายคลึงกัน กลาวคือ กลุมนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ กับนิสิตชั้นปท่ี ๑ -๓) เปนแบบวัดท่ีมีความนาเชื่อถือ ท้ังในดานความตรงเชิงเนื้อหา 
และความเชื่อม่ัน ผาน การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา(Content validity) จากผูเชี่ยวชาญ
และมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .๘๓ โดยแบบวัด มีจํานวน ๓๓ ขอ ลักษณะเปนมาตรประมาณคา ๗ 

                                           
๗๑ รัชนีย  แกวคําศรี, ความสัมพันธของรูปแบบความผูกพนการเห็นคุณคาในตนเองและกลวิธีการเผชิญ

ปญหาของนักศึกษา, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 

ถายเอกสาร. 
๗๒ สุปรียา  เพ็งสถิต, “การศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กท่ีมีภาวะบกพรองทางการ

เรียนรูระหวางการใชและไมใชโปรแกรมการเห็นคุณคาในตนเอง”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยา

คลินิกและชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), ถายเอกสาร. 
๗๓ ชนิดา  สุวรรณศรี, ๒๕๔๒, อางใน ทัศนีย  ทิศสุกใส, ความสัมพันธระหวางการเห็นคุณคาในตนเอง 

ความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรค กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, 
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑); หนา ๑๒๑-๑๒๔. 

๗๔ วิภาวี  วงศอนันตนนท, ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี ๓ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การ

วิจัยและสถิติทางการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), ถายเอกสาร. 



๓๔ 

ระดับ เปนแบบท่ีมี ขอความแลวใหกลุมตัวอยางรายงานระดับความเปนจริงคือ มากท่ีสุด ถึง นอย
ท่ีสุด โดยผูท่ีไดคาเฉลี่ย คะแนนมากกวา เปนผูท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองมากกวาผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากวาตลอดจนอิทธิพลของปจจัยท่ีมีตอคุณธรรมของกลุมวัยรุนในโรงพยาบาลชุมชน ๕ แหง จังหวัด
นนทบุรี พบวา การเห็นคุณคาในตนเองดานความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ การทําหนาท่ีของ
ครอบครัว ดานการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเองดานความรูสึก
วาตนมี คุณความดี การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารจากโรงเรียน การทําหนาท่ีของ
ครอบครัว ดานการแกปญหาของสมาชิกในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมดานสิ่งของและ
บริการจาก โรงพยาบาลมีอิทธิพลตอคุณธรรม สามารถรวมกันพยากรณการมีคุณธรรม และการมี
พฤติกรรมท่ี แสดงความเปนจิตอาสาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ และสามารถอธิบายได 
รอยละ ๗๑.๑ และตัวแปรท่ีพยากรณคุณธรรมและพฤติกรรมจิตอาสาไดดีท่ีสุด คือ การเห็นคุณคาใน
ตนเองดาน ความรูสึกวาตนมีความสามารถ 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๔.๑ ความหมายของแรงจูงใจอาสา 

แรงจูงใจ(Motive) เปนคําท่ีไดความหมายมาจากคําภาษาละตินท่ีวา movere ซ่ึง หมายถึง 
"เคลื่อนไหว (move)” ดังนั้น คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวหลากหลาย แตพอสรุปไดวา มี
คุณลักษณะท่ีใกลเคียงกัน ไดแก  

๑) เปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยา ตอบสนอง  
๒) เปนสิ่งท่ีไมเห็นไดโดยตรงแตอาจอนุมานเอาจากการตอบสนอง  
๓) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ เหมือนกันอาจแสดงพฤติกรรมตางกันในขณะท่ีบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ 

ตางกันอาจแสดงพฤติกรรม เหมือนกันก็ได ข้ึนอยูกับสถานการณและความแตกตางตอการรับมือของ
แตละบุคคล  

วอลเตอร (Walters) ใหความหมายวา บางสิ่งบางอยางท่ีอยู ภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลทํา

ใหบุคคลตองกระทํา เคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเปาหมาย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
แรงจูงใจเปนเหตุผล ของการกระทํา๗๕  

ลาวดอน และบิตตา (Loundon; & Bita) ใหความหมายไววา สภาวะท่ีอยูภายในตัวท่ีเปน

พลัง ทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเปาหมาย ท่ีไดเลือกไวแลว ซ่ึงมักจะเปนเปาหมาย
ท่ีมีอยูนภาวะสิ่งแวดลอม๗๖  

                                           
๗๕ Walters, J.A, Cooperate morality as an organizational phenomenon, Organizational 

Dynamics, 6(1): 3-19, 1978), p.218. 
๗๖ Loudon, D, and Della Bitta, A., Consumer Behavior: Concepts and Applications, 3rd 

ed, (McGraw-Hill International, Singapore, 1988), p.368. 



๓๕ 

ตอมแจน (Domjan) อธิบาย วาแรงจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระทําหรือ

กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ๗๗ 
ลักขณา  สริวัฒน ไดกลาวถึงความหมายของแรงจูงใจ คือ พฤติกรรมท่ี ถูกกระตุนโดยแรง

ขับของแตละบุคคลเพ่ือสูจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่ง และรางกายอาจจะสะสมประสงคใน
ความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้น ๆ ได๗๘  

อุบลรัตน  เพ็งสถิต กลาววา เปน สภาวะท่ีเกิดความไมสมดุลข้ึนภายในรางกาย ภาวะ

ดังกลาวอาจจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลมี พฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายปลายทางใหได แรงจูงใจชนิดนี้
เปนสิ่งท่ีไมสามารถเห็นไดโดยตรง แตอนุมานไดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมา ลักษณะ
ดังกลาวนี้นักจิตวิทยาไดใหความหมายท่ีรวมไปถึงความปรารถนาหรือความตองการของแตละบุคคลท่ี
จะไปใหถึงเปาหมายท่ีตนไดตั้งไว๗๙  

เติมศักดิ์  คทวณิช ไดกลาวไววา แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงกระบวนการของการใช 

ปจจัยท้ังหลายท่ีจะทําใหบุคคลเกิดความตองการเพ่ือสรางแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุนรางกายให 
แสดงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายท่ีวางไว โดยปจจัยดังกลาวนั้นอาจจะเปนสิ่งเราภายนอกกับสิ่งเรา 
ภายใน หรือท้ังสองประการก็ได๘๐  

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใหนิยามของแรงจูงใจอาสาไววา เปนสิ่งท่ีอยูภายในตัวของบุคคลท่ี มี
ผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเปาหมายโดยแรงจูงใจ อาสา
เปนกลุมของสาเหตุท่ีทําใหอาสาสมัครมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาโดยปจจัย ดังกลาว
นั้นอาจจะเปนสิ่งเราภายนอกกับสิ่งเราภายในหรือท้ังสองประการก็ได 
 

 

๒.๔.๒ การวัดแรงจูงใจอาสา 

จากการศึกษาขอมูลจะพบวา มีนักวิชาการหลายทาน ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจอาสา 
และมีการประเมินดวยแบบวัดชนิดตาง ๆ เชน พรฤดี  จิวสวัสดิ์ (๒๕๕๓) ศึกษา แรงจูงใจและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) :กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ใชแบบสอบถาม เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

                                           
๗๗ Dormjan, M.; & Purdy. J. E., Teaching about animal research in psychology, American 

Psychologist 51:979-980, 1996, p.199. 
๗๘ ลักขณา  สริวัฒน, สุขวิทยาจิตและการปรับตัว, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔), หนา 

๗๔. 
๗๙ อุบลรัตน  เพ็งสถิต, การอบรมเลี้ยงดู การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ และพฤติกรรมการ

พ่ึงตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง, (กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๔), ถายเอกสาร. 
๘๐ เติมศักดิ์  คทวณิช, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๙. 



๓๖ 

สาธารณสุข เปนคําถามแบบปลายปด มี ๓ ตัวเลือก โดยแบงเปน ๓ ดาน ไดแก ดานความตองการ
เพ่ือการคงอยู ดานความตองการความสัมพันธ และดาน ความตองการความงอกงาม๘๑ 

วัลลภ นาเมืองรักษ (๒๕๕๓) ไดทําวิจัยเก่ียวกับ การศึกษา จิตสาธารณะในการทํางาน

อาสาสมัครของบุคลากรในคณะกรรมการสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยใช
เครื่องมือสอบถามจิตสาธารณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Scale) ซ่ึง
ประกอบดวย ๓ ดาน คือ ดานการชวยเหลือโดยการใหความรู แรงงาน ทรัพยสิน ดานการแสดงความ
ปรารถนาดีดวยการพูด การกระทําการใหกําลังใจ และแสดงความเห็นใจตอสมาชิกใน ชุมชน และ
ดานการตั้งใจทํางานเพ่ือสังคม รวมไปถึง ศุภชัย ศิริไพบูลย (๒๕๕๓) ศึกษา แรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดใช 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึง
แบงขอคําถามออกเปน ๕ ดาน ไดแก ตนการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสัมพันธระหวาง 
อาสาสมัครสาธารณสุขกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข และความสัมพันธระหวางอาสาสมัครสาธารณสุขกับ 
อาสาสมัครสาธารณสุข ดานผลประโยชน ดานสภาพแวดลอมและลักษณะในการปฏิบัติงาน และดาน 
ความม่ันคงของงาน โดยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๘๖ และอนุเจริญ  วงศระยับ (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง
การ รับรูสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาและลักษณะสวนบุคคลท่ีเอ้ือตอการเปนอาสาสมัครอยาง
ยั่งยืน ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดใชแบบการวัดแรงจูงใจอาสาซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัดของ 
เคลรี่และ คณะ (Clary; et al. ๑๙๙๘) จํานวน ๓๐ ขอแตไดตัดขอความไป ๑ ขอเนื่องจากขอความ
ดังกลาวเม่ือสื่อ ความหมายเปนภาษาไทยแลวคอนขางจะซับซอนมาก จึงเหลือขอความจํานวน ๒๙ 
ขอ โดยมีคําชี้แจง ในการทําแบบวัดวา ใหระบุระดับความสําคัญเก่ียวกับสาเหตุจูงใจใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมกับ ชมรมอาสาสมัครโดยมาตรประเมินคาแบบ ๒ ชั่ว ๖ ข้ัวดานซายคือไมสําคัญเลย และ
ข้ัวดานขวาสําคัญท่ีสุด ขอความ (สาเหตุจูงใจ) เปนประโยคบอกเลา หนาขอความเปนชองวางใหเติม
ระดับความสําคัญ ของแรงจูงใจ แตละขอ ๑ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดของอนุเจริญ  วงศ
ระยับ (๒๕๕๒) ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ ๑) เปนแบบวัดท่ีสรางข้ึนตามแนวคิดการประเมินแรงจูงใจอาสา 
เชนเดียวกับแนวคิด ท่ีผูวิจัยใชในการประเมินแรงจูงใจอาสาท่ีมีตอพฤติกรรมจิตอาสา ๒) บริบทของ
การศึกษาเปนบริบทท่ีมีความคลายคลึงกัน คือ กลุมนิสิตนักศึกษา ๓) เปนแบบวัดท่ีมีความนาเชื่อถือ
สูง ท้ังในดานความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อม่ัน คือผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) จากผูเชี่ยวชาญและมีคาความเชื่อม่ัน ของสวนประกอบแรงจูงใจอาสาท้ัง ๖ ดาน 
อยูในระดับปานกลาง ถึงคอนขางสูง โดยมีคาความเชื่อม่ัน รายดานเทากับ ๖๕๘, ๗๙๗, ๗๙๐, ๘๑๒, 
๗๒๓, ๖๐๘ ตามลําดับโดยมีลักษณะเปนมาตรประเมินคาแบบ ๒ ข้ัว ๖ ข้ัวดานซายคือไมสําคัญเลย 

                                           
๘๑ พรฤดี  จิวสวัสดิ์, “แรงจูงใจและการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) : 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓), ถายเอกสาร. 



๓๗ 

และข้ัวดานขวา คือ สําคัญท่ีสุด โดยในการวัดแรงจูงใจอาสา ใน งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแบงแรงจูงใจอาสา
ออกเปน ๖ ดาน ตามแนวคิดของเคล และคณะ  
 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการมีตัวแบบดานจิตอาสากับพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๕.๑ ความหมายของการมีตัวแบบดานจิตอาสา 

มีนักวิจัยไดใหความหมายของการมีตัวแบบไวอยางหลากหลาย ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงไดสรุป 
คุณลักษณะรวมกันของความหมายของการมีตัวแบบ ไดแก ๑. เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลหนึ่งกระทําแลว 
สงผลใหผูอ่ืนกระทําตาม ๒. การท่ีบุคคลทําตามตัวแบบนั้นจะเกิดจากการท่ีบุคคลจดจําพฤติกรรมไว 
แลวไปปรับเขากับความรูเดิมและแสดงพฤติกรรมออกมา ๓. ตัวแบบอาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีก็ได 
ยกตัวอยางผูท่ีไดใหความหมายไว  

แบนดูรา (Bandura) ไดใหความหมายของคําวา ตัวแบบไว วา ตัวแบบ หมายถึงการเสนอ

ตัวอยางท่ีไดรับการคัดเลือกแลววาเปนตัวอยางท่ีดี สามารถใชเปน แบบอยางของการกระทําใหแกผู
สังเกตได  

นงลักษณ  รุงนภา กลาวถึง พฤติกรรม ตัวแบบหรือแมแบบไววา เปนพฤติกรรมท่ีบุคคล

หนึ่งกระทําแลวสงผลใหบุคคลอ่ืนนําไปเปนแนวทาง การกระทํา และใชสติปญญาเก็บจําไว จากนั้นจึง
ประสานความรูใหมเขากับประสบการณเดิมและ กําหนดเปนการคาดหวังพรอมกับแสดงพฤติกรรม
ตามความคาดหวังของตนเอง๘๒  

ผองพรรณ  เกิดพิทักษ กลาววา แบบอยาง คือ สิ่งท่ีเปนแบบอยาง ท่ีถือเปนบรรทัดฐาน

หรือเปนแบบตัวอยางท่ี นํามาใหเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการเปรียบเทียบและเปนตัวอยางในการ
เลียนแบบ ตัวแบบมีหลาย ลักษณะเชน ตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณและตัวแบบท่ีมีชีวิต๘๓  

                                           
๘๒ นงลักษณ  รุงนภา, การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย

กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม, สํานักบริหารและพัฒนาองคความรู ๒๕๕๑, 

หนา ๑๐. 
๘๓ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ, การปรับพฤติกรรมเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการแนะแนวและ

จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๖), หนา ๕๒. 



๓๘ 

ธิดา  สุวรรณสาครกุล กลาววา บุคคล ท่ีมีชีวิตอยู หรือไมมีชีวิตอยูจริง ผูซ่ึงจุดประกายให

วัยรุนเลียนแบบหรือเปนแรงบันดาลใจ ซ่ึงก็คือบุคคล ท่ีวัยรุนปรารถนาจะเปนเหมือนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง๘๔ 

จากการประมวลเอกสาร ผูวิจัยไดสรุปความหมายของ ตัวแบบวาหมาย ถึงสิ่งท่ีเปน 
แบบอยางเปนบรรทัดฐาน หรือจุดประกายใหผูอ่ืนปฏิบัติตามแนวทางการกระทํา และใชสติปญญา
เก็บ จําไว จากนั้นจึงประสานความรูใหมเขากับประสบการณเดิม และกําหนดเปนการคาดหวังพรอม
กับแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของตนเอง และความหมายของการมีตัวแบบดานจิตอาสาใน 
งานวิจัยนี้ วา หมายถึง การท่ีบุคคลเคยเห็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสาจากบิดามารดา 
ผูปกครอง ครอบครัว เพ่ือน ฯลฯ แลวนํามาใชเปนพฤติกรรมตัวแบบ หรือแมแบบ หรือใชเปนแนวทาง 
การกระทํา โดยใชสติปญญาเก็บจําไว จากนั้นจึงประสานความรูใหมเขากับประสบการณเดิมและ 
กําหนดเปนการคาดหวังพรอมกับแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของตนเอง 

การมีตัวแบบนั้นเปนลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรูอยางหนึ่ง ท่ีบุคคลสังเกตจาก
พฤติกรรมของตัวแบบซ่ึงอาจเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ครู ผูปกครอง หรือเพ่ือนๆ เม่ือเห็นตัวแบบแสดง
พฤติกรรมบางอยางแลวไดรับการเสริมแรงก็จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนั้น ใน
ขณะเดียวกัน ถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยางแลวไดรับการลงโทษ บุคคลจะไมเลียนแบบ
พฤติกรรมนั้น หลักการเรียนรูโดยผานตัวแบบนี้ ไดนํามาใชกันอยางมากมายในสังคม ดังจะเห็นไดจาก
ในรายการโทรทัศนท่ีมีการจัดรายการ เราไมทําผิดกฎจราจร ตาวิเศษ การปองกันเอดส การเลิกสูบ
บุหรี่ เปนตน 

แบนดูรา (Bandura) มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรู โดยการ

สังเกต หรือ การเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) นอกจากนี้ แบนดูราได 
สรุปวา พฤติกรรมของมนุษยอาจจะแบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ๘๕ 

๑) พฤติกรรมสนองตอบท่ีเกิดจากการเรียนรู  
๒) พฤติกรรมท่ีเรียนรูแตไมเคยแสดงออกหรือกระทํา 
๓) พฤติกรรมท่ีไมเคยแสดงออกทางการกระทําเพราะไมเคยเรียนรูจริง ๆ  

 
 

                                           
๘๔ ธิดา  สุวรรณสาครกุล, “การศึกษาคุณลักษณะของตัวแบบในการอานท่ีสงผลตอนิสัยรักการอานของ

เด็กวัยรุนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร, สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , 

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หนา ๒๔. 
๘๕Bandura ๑๙๗๕, อางใน สริอร  วิชชาวุธ, จิตวิทยาการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๙๑. 



๓๙ 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๖.๑ ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานท่ีเก่ียวของพบวามีนักวิจัยรวมถึงนักวิชาการจํานวนมากท่ี ได
ศึกษาและใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมเอาไวอยางนาสนใจ โดยมีคุณลักษณะรวมกัน 
ไดแก ๑) เปนการท่ีบุคคลไดรับความรัก ความอบอุน การตอบสนอง ฯลฯจากสังคมของตน ๒) การ
สนับสนุน อาจจะเปนทางดานจิตใจ วัตถุสิ่งของ หรือขอมูลขาวสารก็ได  

โทอิส (Thaits) ไดใหความหมายไววา การสนับสนุนทางสังคมนั้น หมายถึง ระดับ ความ

ตองการพ้ืนฐานท่ีจะไดรับการตอบสนอง โดยการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม ความตองการ
พ้ืนฐานทางสังคม ซ่ึงโทอิสเองได ระบุสิ่งท่ีสนับสนุนโดยสามารถพิจารณาไดเปน ๓ ดาน คือ การ
สนับสนุนดานอารมณ และสังคม ไดแก ความตองการความรัก การยอมรับการยกยอง การเห็นคุณคา 
การเปนเจาของ ความมีชื่อเสียง และ ความปลอดภัย การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ เชน การ
ชวยเหลือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีสามารถเติม เต็มในการทํางาน หรือหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จ และ
สุดทายคือ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชนการใหคําแนะนํา ขอมูลปอนกลับ หรือขอมูลเก่ียวกับ
การทํางาน๘๖ 

วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ ไดใหความหมายไววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 

การท่ีบุคคลในสังคมไดรับความ รัก ความเอาใจใส เห็นคุณคา ไดรับการยกยอง มีความผูกพันซ่ึงกัน
และกัน มีความรูสึกเปนสวนรวมใน สังคมเดียวกัน มีการใหความชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เชน 
การใหคําแนะนํา การใหสิ่งของ การประเมินเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน การใหเวลา ใหความคิดเห็น และ
การใหขอมูลขาวสาร๘๗  

ศุภวิชญ  จันทิพยวงษ ไดใหความหมายวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การท่ีบุคคล

ไดรับการ สงเสริมชวยเหลือ สรางเสริม และพัฒนาจากบุคคลหรือ เครือขายทางสังคม โดยการให
คําแนะนํา การเอาใจใส เปนตัวอยางท่ีดี ยกยองใหกําลังใจ เพ่ือเกิดพฤติกรรมอันเปนเปาหมายเฉพาะ
๘๘ 

โดยสรุปแลว การสนับสนุนทางสังคมโดยท่ัวไปจะหมายถึง ความตองการพ้ืนฐานท่ีจะ ไดรับ
การตอบสนอง โดยการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยการท่ีบุคคลไดรับความรัก ความเอาใจ
ใส ยกยองนับถือ และเห็นคุณคา มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพัน ซ่ึงกันและ

                                           
๘๖Thaits ๑๙๘๒, อางใน สริอร  วิชชาวุธ, จิตวิทยาการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๑๔๖. 
๘๗วันทนีย  วาสิกะสิน และคณะ , ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๙๙. 
๘๘ศุภวิชญ  จันทิพยวงษ, “พฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชวงช้ันท่ี ๔ ในสถานศึกษาอําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), หนา ๖๒. 



๔๐ 

กัน ไดรับการสงเสริม การชวยเหลือในดานความรู ขอมูลขาวสาร ใหคําแนะนําท่ีสามารถ นําไปใช
แกปญหา และใหวัตถุสิ่งของ เงิน และเวลา ซ่ึงตอบสนองความตองการหนึ่ง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมอันเปนเปาหมายเฉพาะ 

ในขณะท่ีการสนับสนุนทางสังคมตอการมีพฤติกรรมจิตอาสานั้นจะมีลักษณะคลายคลึง กับ
การสนับสนุนทางสังคมโดยท่ัวไป แตจะผลของการสนับสนุนท่ีไดนั้นคือ การเกิดพฤติกรรมเปาหมาย 
อันมุงหวังใหท่ีจะผูท่ีไดรับการสนับสนุนเกิดความตองการท่ีจะมีพฤติกรรมในการชวยเหลือผูอ่ืน มีจิต
อันเปนสาธารณะ หรือกระทําการใด ๆ อันมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ซ่ึงอาจจะ 
รวมเรียกไดวาการมีพฤติกรรมจิตอาสา 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กาญจนา  ทองท่ัว และคณะ ไดศึกษาเรื่อง “กระบวนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ระยะท่ี ๑ ผลการดําเนินการสรุปได 
ดังนี้  

๑) การเกิดกลไกเพ่ือสนับสนุนการขัดเคลื่อนงานโครงการท่ีมาจากภาคีเครือขายและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก  กลไกลการประสานงานภายในโครงการ กลไกลการประเมินภายใน 
กลไกลกลาง กลไกระดับพ้ืนท่ี และกลไกการสื่อสารสาธารณะ โดยกลไกแตละประเภทจะมีการทํางาน
เชื่อมโยงและประสานกัน  ซ่ึงกลไกท่ีเกิดข้ึนมาจาก ๒ สวน ไดแก สวนแรก เปนผูมีจิตอาสาและมี
ความตองการแกไขปญหาดานอุบัติเหตุ ซ่ึงประกอบดวย ผูนําชุมชน นักวิชาการ นักศึกษาและ
ชาวบาน รวมท้ังสื่อมวลชนบางคน ขณะท่ีสวนท่ีสอง เปนตัวแทนของหนวยงานท่ีมีภาระงานท่ี
เก่ียวของดานอุบัติเหตุท้ังในระดับพ้ืนท่ีและจังหวัด พบวากลไกท้ังสองสวนนี้ตางเอ้ือประโยชนและเติม
เต็มซ่ึงกันและกันอันเนื่องมาจากกระบวนการดําเนินงานโครงการไดทําใหท้ังสองสวนมีโอกาสเขามามี
สวนรวมในการทํางานรวมกัน ดังนั้น จึงถือวาการกอเกิดของกลไกขางตนเปนจุดเริ่มตนของการมีสวน
รวมในการทํางานสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดอุบลราชธานีของกลุมคนท่ีมี
ความแตกตางและหลากหลายซ่ึงจะสงผลถึงการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ตอไป  

๒) ไดเกิดโครงการยอย จํานวน ๔  โครงการ ประกอบดวย  
     ๒.๑ โครงการวิจัย “กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” ซ่ึงเปนโครงการวิจัยท่ีตองการสรางวินัยจราจรแกนักศึกษาผานกระบวนการสราง
จิตสํานึก การจัดการเรียน การสอน กิจกรรมเสริม การแกไขจุดเสี่ยงและการออกกฎระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงมีอาจารยจักเรศ  อิฐรัตน อาจารยจากคณะศิลปศาสตร เปนหัวหนาทีมวิจัย  

     ๒.๒ โครงการรูปแบบมาตรการการสรางความปลอดภัยบนทองถนนอยางมีสวนรวม
ของชุมชน นักศึกษา อปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนโครงการท่ีเนนการใชมาตรการทางสังคม
ควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสรางวฒันธรรมความปลอดภัยบนถนนสาย ๒๔ ชวงระหวางสี่
แยกตลาดเจริญศรี ถึงเทศบาลตําบลเมืองศรีไค ซ่ึงมีอาจารย พ.ต.ท.กิตติวัฒน  ฉัตรศรีโพธิ์ อาจารย
จากคณะนิติศาสตรเปนหัวหนาทีม 



๔๑ 

     ๒.๓ โครงการ พัฒนาสื่อสังคม สื่อสาธารณะ เพ่ือการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทาง  เปนโครงการท่ีตองการสรางนักสื่อสารชุมชนเพ่ือนําเสนอขอมูล ขาวสาร และความรูดาน
อุบัติเหตุแกคนในชุมชน  ผานกิจกรรมการเพ่ิมทักษะการผลิตสื่อ  การสรางเครือขายสื่อมวลชน การ
นําเสนอผูไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุในชุมชนสูสาธารณะในรูปแบบตางๆ เชน การจัดรายงานวิทยุ 
สกูปขาว เครือขายสังคมออนไลน และเวทีสาธารณะ ซ่ึงโครงการนี้มีนายรพินทร  ยืนยาว ซ่ึงมี
ประสบการณการทํางานดานสื่อ เปนหัวหนาโครงการ 

     ๒.๔ โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือรวมสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน เปนโครงการท่ีตองการแกไขปญหาจุดเสี่ยงโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ อปท. 
ผานกิจกรรมการสํารวจจุดเสี่ยง การวิเคราะหจุดเสี่ยง การปฏิบัติการแกไขจุดเสี่ยง การสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงการทํางานกับ อปท. ซ่ึงโครงการนี้มีนักพัฒนาจากมูลนิธิประชาสังคม
จังหวัดอุบลราชธานีเปนหัวหนาโครงการ 

๓) เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม อาทิเชน หมวดนิรภัย ปายไวนิล เปนตน 
 

๒.๘ ขอมูลพ้ืนที่  
 

๒.๘.๑ ประวัติความเปนมา 

อําเภอแมสรวยจัดตั้งข้ึนเปนอําเภอมาตั้งแต ร.ศ.๑๑๙ (พ.ศ.๒๔๔๔) มีฐานะเปนอําเภอหนึ่ง
ของจังหวัดพายัพ ภาคเหนือ และอยูในบริเวณเมืองเชียงใหม ตํานานกลาววา ชื่อของอําเภอมาจากชื่อ
ของแมน้ําท่ีไหลผานหมูบานและตําบลท่ีตั้งของอําเภอ เดิมท่ีเรียกวา “แมซวย” ซ่ึง “ซวย” เปนภาษา
พ้ืนเมือง หมายถึง “ลาง” ตอมาเรียกชื่อเปน “แมสรวย” เดิมท่ีวาการอําเภอแมสรวย อยูทางดานทิศ
ตะวันออกของดอยจอมแจง ซ่ึงเปนท่ีตั้งของวัดพระธาตุจอมแจงในเขตตําบลแมสรวย ซ่ึงมีแมน้ําแม
สรวยไหลผานหนาท่ีวาการอําเภอและไดยายท่ีวาการอําเภอไป อยูบริเวณหนาวัดแมพริก ตอมาในป 
พ.ศ.๒๔๔๗ ไดมีหลวงดํารงฯ นายแขวงในขณะนั้นเห็นวาท่ีตั้งของท่ีวาการอําเภออยูในทําเลท่ีไม
เหมาะสม และไมสะดวกแกราษฎรในการติดตอราชการประกอบกับในฤดูแลงน้ําในลําหวยแมพริก 
แหงขอดไมพอใชสอยในการเกษตร และการบริโภคจึงไดยายท่ีวาการอําเภอจากตําบลแมพริก มาอยูท่ี
บานแมสรวย ตําบลแมสรวย ซ่ึงเปนสถานท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอแมสรวยในปจจุบัน  

เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๔ โดยมีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดรวมเมือง 
เชียงแสน เมืองฝาง อําเภอเวียงปาเปา เมืองพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต อําเภอแมสรวย 
เมืองเชียงคํา เมืองเทิง เมืองเชียงของ ตั้งเปนเมืองจัตวา เรียกวา “เมืองเชียงราย” อยูในมณฑลพายัพ 
และจัดแบงการปกครองออกเปน ๑๖ อําเภอ ๒ ก่ิงอําเภอ แมสรวยจึงมีฐานะเปนอําเภอหนึ่งของ
จังหวัดเชียงราย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
 

 



๔๒ 

๒.๘.๒ ท่ีตั้ง 

อําเภอแมสรวยตั้งอยูถนนเชียงราย-เชียงใหม ในบริเวณตําบลแมสรวย ซ่ึงอยูหางจังหวัด
เชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๕๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา และปาไม มีท่ี
ราบระหวางภูเขา อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ ๔๓๗ เมตร 
 

๒.๘.๓ อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอแมลาว และอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอไชยปราการ และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

 

๒.๘.๔ สภาพภูมิประเทศ 

- อําเภอแมสรวยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๘๙๒,๘๘๒ ไร 
- พ้ืนท่ีราบ ๘๙,๓๓๑ ไร คิดเปนรอยละ ๙.๕๕ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
- ภูเขา ๗๙๙,๒๑๗ ไร คิดเปนรอยละ ๘๙.๙๙ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
- พ้ืนน้ํา ๔,๓๓๔ ไร คิดเปนรอยละ ๐.๔๖ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 

๒.๘.๕ สภาพภูมิอากาศ 

อําเภอแมสรวยไดรับอิทธิพลจากลมทะเลนอยมาก เนื่องจากภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา
และปาไม จึงทําใหอุณหภูมิและฤดูกาลแตกตางกันมาก ดังนี้ 

๑) ฤดูหนาว  
ฤดูหนาวของอําเภอแมสรวย เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เม่ือลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาสูประเทศไทย หรือมีบริเวณความกดอากาศสูง หรือมีอากาศเย็นจาก
ประเทศจีน แผลงมาปกคลุมประเทศไทยรวมระยะเวลานานประมาณ ๔ เดือน เปนระยะเวลาเปลี่ยน
ฤดูกาลจากฤดูฝนเขาสูฤดูหนาว อากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนจะแผมาปกคลุมประเทศไทยเปน
ระยะ ๆ ทําใหบริเวณอําเภอแมสรวยมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา ในเดือนกุมภาพันธ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังออนลงเปนลําดับทําใหบริเวณอําเภอ
แมสรวยมีอุณหภูมิสูงข้ึน และมีอากาศรอนในตอนบาย ซ่ึงเปนการสิ้นสุดฤดูหนาวในชวงประมาณ
เดือนกุมภาพันธ และเริ่มเขาสูฤดูรอนตอไปแตยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชาตอไปในระยะหนึ่ง 

๒) ฤดูรอน 
ฤดูรอนของอําเภอแมสรวยเริ่มระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูง สุดใน

ตอนบายจะเริ่มข้ึนเกิน ๓๕.๐ องศาเซลเซียส แตในชวงเชาจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นจนถึงประมาณ
เดือนมีนาคมลมท่ีพัดจาก ประเทศไทยเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนลมฝายตะวันออก 
และลมฝายใตมากข้ึนโดยมีลมจากทะเลจีนใตและอาวไทยพัดเขาสูประเทศไทยใน ทางทิศใต และ
ตะวันออก ประกอบกับจะมีหยอมความกดอากาศตํ่า เนื่องจากความรอนปกคุมประเทศไทยตอนบน



๔๓ 

ในชวงฤดูรอนทําใหมีอากาศรอนอบอาว และแหงแลงท่ัวไป และอาจเกิดพายุฤดูรอนข้ึนไดในบางวัน 
โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน  

๓) ฤดูฝน 
ฤดูฝนของอําเภอแมสรวย เริ่มระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตพัดเขาสูประเทศไทยและรองความกดอากาศต่ําเลื่อนข้ึนมาพาดผานบริเวณประเทศไทย และ
จะไปสิ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม เปนระยะเวลานานประมาณ ๕ เดือน จะมีฝนตกชุกในเดือน
สิงหาคมและกันยายน ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะออนกําลัง และ
จะเปลี่ยนเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดนอยลงเปนลําดับ 
 

๒.๘.๖ การปกครอง 

แบงการปกครองเปน ๗ ตําบล ๑๒๕ หมูบาน    
เทศบาลตําบล ๒ แหง คือ 

๑) เทศบาลตําบลแมสรวย จํานวน ๒ หมูบาน 
๒) เทศบาลตําบลเจดียหลวง จํานวน ๗ หมูบาน 
องคการบริหารสวนตําบล ๗ แหง คือ 

๑) องคการบริหารสวนตําบลแมสรวย จํานวน ๑๓ หมูบาน 
๒) องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จํานวน ๑๓ หมูบาน 
๓) องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย จํานวน ๑๒ หมูบาน 
๔) องคการบริหารสวนตําบลทากอ จํานวน ๒๗ หมูบาน 
๕) องคการบริหารสวนตําบลวาวี จํานวน ๒๕ หมูบาน 
๖) องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง จํานวน ๔ หมูบาน 
๗) องคการบริหารสวนตําบลปาแดด จํานวน ๒๒ หมูบาน 

 

๒.๘.๗ ประชากร 

ประชากร ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ รวมท้ังสิ้น ๗๘,๘๙๐ คน เปนชาย ๔๐,๓๒๒ คน 
หญิง ๓๘,๕๖๘ คน สําหรับตําบลท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแก ตําบลวาวีมีจํานวน ๒๑,๒๐๙ คน     
ชนเผาตาง ๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสรวย ไดแก ๑) อีกอ (อาขา) ๒) มูเซอ (ลาหู) ๓) ลีซอ (ลีซู) ๔) จีนฮอ 
๕) กะเหรี่ยง ๖) ไทยพ้ืนราบ ๗) ไทยใหญ ๘) ไทยลื้อ จากสภาพดังกลาวขางตน จึงทําใหสภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในอําเภอแมสรวย มีความหลากหลายและแตกตางกันเปนอันมาก 
 

๒.๘.๙ ขอมูลการเลือกตั้ง 

๑) จํานวน เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชียงรายเขต ๓ รวมกับ อําเภอเวียงปาเปา 
และตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน 

๒) จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ๒ เขต ๆ ละ ๑ คน 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ตําบลแมสรวย ตําบลวาวี ตําบลแมพริก 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ตําบลปาแดด ตําบลศรีถอย ตําบลเจดียหลวง ตําบลทากอ 



๔๔ 

๓) จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง ๓๘,๗๖๕ คน ( ขอมูลการเลือกตั้ง นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ) 

๒.๘.๑๐ สภาพสังคม 

สถิติอาชญากรรมยาเสพติด 
๑) อาชญากรรรมเฉลี่ยเดือนละ ๑ - ๒ คดี  
๒) คดียาเสพติดเฉลี่ยเดือนละ ๑๕ -๒๐ คดี 
๓) คดีเก่ียวกับการจาราจรเฉลี่ยเดือนละ ๕ คดี 
๔) คดีอ่ืน ๆ เฉลี่ยเดือนละ ๕ – ๑๐ คดี 

๒.๘.๑๑ สภาพเศรษฐกิจ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจของอําเภอแมสรวย จะข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรกรรม ทําไร 
ทํานา ทําสวนพืชท่ีปลูก เชน ลําไย ลิ้นจี่ ขาวโพด มะเขือเทศ ขิง กะหล่ําปลี ชา กาแฟ ผลไมเมือง
หนาว ไมดอก ไมประดับ ยาสูบ เปนตน สวนการเลี้ยงสัตวมีเล็กนอย เชน เปด ไก สุกร โค กระบือ 
เปนตน รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ป 

๒.๘.๑๒ ขอมูลการศึกษา 

ขอมูลสถานศึกษา 
๑) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๕๔ โรงเรียน 
        ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จํานวน ๒ โรงเรียน 

    ระดับอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๑๑ โรงเรียน 
        ระดับประถมศึกษา ๑ - ๖ จํานวน ๔๑ โรงเรียน 
        โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล๑ - ๓ จํานวน ๑ โรงเรียน  
        โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปท่ี ๒ จํานวน ๑ โรงเรียน 
๓) ศูนยเด็กกอนวัยเรียน ๒๗ แหง 
๔) โรงเรียนสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โรงเรียน ตชด.ดอยลาน เปดสอนระดับ อนุบาล 

– ประถมศึกษา ๖

๒.๘.๑๓ ขอมูลการสาธารณสุข 

๑) โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ๑ แหง 
๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑ แหง  
๓) สถานีอนามัยประจําตําบลและหมูบาน ๑๑ แหง 
๔) หนวยควบคุมโรคนําโดยแมลง ๑ แหง 
๕) โรงกรองน้ําประปาเทศบาลแมสรวย ๑ แหง 



๔๕ 

ราษฎรสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธ นิกายหินยาน และนอกจากนั้นยังนับถือศาสนาคริสต 
และอ่ืน ๆ บางเล็กนอย โดยแบงแยกตามศาสนสถาน ไดดังนี้ 

ศาสนาพุทธ 

     จํานวนวัด มีท้ังหมด ๔๙ แหง 
     วิสุงคามสีมา ๑๙ แหง 
     ท่ีพักสงฆ ๒๐ แหง 
     จาํนวนพระสงฆ ๖๔ รูป 
     จํานวนสามเณร ๑๑๕ รูป 
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

     ๑) ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดเจดียหลวง 
     ๒) ศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดทุงฟาผา 
ศาสนาคริสต  

     โบสถ ๒๐ แหง ผูนับถือศาสนาคริสตประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 
ศาสนาอิสลาม  

     มัสยิด ๑ แหง ( หมูท่ี ๑ บานวาวี ต.วาวี) ผูนับถือศาสนาอิสลามประมาณ ๓๐๐ คน 

๒.๘.๑๕ แหลงทองเท่ียว 

อําเภอแมสรวยเปนอําเภอท่ีเปนทางผานระหวางถนนสายหลักเชียงราย-เชียงใหม ท่ีตั้งของ
อําเภอแมสรวยมีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม มีสภาพแวดลอมและธรรมชาติเปนปาเขา ตนน้ําลําธาร 
เหมาะสมกับการสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียว มีสภาพภูมิอากาศท่ี เย็นสบายเกือบตลอดท้ังป จึงมี
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ สวยงามหลายแหง เชน น้ําตกหวยหาร น้ําตกหวยหก ตําบลศรีถอย 
น้ําตกตาดหลวง ตําบลปาแดด น้ําตกหวยน้ําอุน น้ําตกผาแดงหลวง ตําบลวาวี ถํ้าแมสรวย ตําบลแม
สรวย ยอดดอยชางซ่ึงเปนสถานท่ีชมทัศนียภาพของเมืองเชียงราย รวมท้ังหมูบานพ้ืนเมืองและ
หมูบานชาวเขา ท่ีควรคาแกการทองเท่ียวเยี่ยมชม ไดแก ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิตพ้ืนบาน กลุมคนเฒาคนแก ตําบลปาแดด วิถีชีวิตหมูบานชาวเขาเผาตาง ๆ จํานวน ๓๖ หมูบาน 
๑๑๔ หยอมบาน ซ่ึงมีผลผลิตและกิจกรรมเดนๆหลากหลาย และมีสวนเกษตรท่ีนาสนใจเขาเยี่ยมชม 
ไดแก 

ตําบลทากอ มีไรมอนดินแดง ไรแมขาวเมา โครงการหลวงหวยน้ําขุน  
ตําบลปาแดด มีโครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ  
ตําบลวาวี มีสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงวาวี(ดอยชาง) สวนสมดอยเงิน และสวนชาวาวี  
ตําบลศรีถอย มีสวนสมตาง ๆ  
นอกจากนี้ยังมีขาวโพดหวานขายริมทางสําหรับคนเดินทางผาน เสนทางสาย เชียงราย – 

เชียงใหม บานตีนดอย ตําบลแมสรวยซ่ึงถือเปนเสนหและศักยภาพทางธรรมชาติของอําเภอแมสรวย 
โดยทางอําเภอไดกําหนดทิศทางการพัฒนาหรือวิสัยทัศนการพัฒนาใหอําเภอแมสรวยเปนแดนดินถ่ิน
เกษตรการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญไดแก 

๑) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๒.๘.๑๔ ขอมูลดานศาสนา 



๔๖ 

ตั้งอยูบนทางหลวงสายเชียงราย-เชียงใหม กิโลเมตรท่ี ๑๒๙ - ๑๓๐ หางจากเชียงราย ๕๒ 
กิโลเมตรเนื้อท่ี ๖๙ ไร สันนิษฐานวา เม่ือปมะโรง พ.ศ. ๒๑๔๗ วันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม ๖ คํ่า 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากกรุงศรีอยุธยา จะไปตี
เมืองอังวะ แลวไดเสด็จตั้งคายพักบริเวณท่ีตั้งศาลฯปจจุบัน และจากขอสันนิษฐานตามประวัติศาสตร
ดังกลาว เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พรอม
ดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ท่ีตั้งศาลฯปจจุบัน ในบริเวณดานหนาทางเขาศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทางอําเภอแมสรวยไดจัดสราง “ลานคาอําเภอแมสรวย” เพ่ือเปนลานคาลานวัฒนธรรมของ
ชาวอําเภอแมสรวย เปนศูนยรวมสินคาหัตถกรรม วัฒนธรรมพ้ืนบานและชาวเขา เปนศูนยสินคา
การเกษตรของดีอําเภอแมสรวย เปนศูนยขอมูลการทองเท่ียวพรอมอาหารเครื่องดื่ม สําหรับตอนรับ
นักทองเท่ียวไดแวะสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แวะชมและซ้ือสินคาของฝากของท่ีระลึก
ตามซุมตาง ๆ ตลอดท้ังเดินทางเขาไปทองเท่ียวในหมูบานซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวของอําเภอแมสรวย 

๒) โครงการบานเล็กในปาใหญอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เปนโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูในเขตปา

สงวนแหงชาติ ปาแมลาวฝงซาย หมูท่ี ๙ ตําบลปาแดด เปนหมูบานชาวเขาเผาอาขา ประมาณ ๒๕ 
ครอบครัว อยูหางจากท่ีวาการอําเภอแมสรวย ระยะทาง ๓๙ กิโลเมตร บนเนื้อท่ี ๑๕,๐๐๐ ไร บริเวณ
หมูบานเปนท่ีราบหุบเขาตนน้ําลําธาร จัดสรางบานใหอยูอาศัยตามวิถีชีวิตของชาวเขา พรอมท่ีดินทํา
กินใหครอบครัวละประมาณ ๕ ไร มีท่ีทํานา เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก ผลไมเมืองหนาว เลี้ยงสัตวไวเปน
อาหาร มีธนาคารขาว อาคารศิลปาชีพ การศึกษาในระบบนอกโรงเรียน ใหการเรียนรูดานการดํารง
ชีพกับธรรมชาติแวดลอม สงเสริมการปลูกปา ปองกันการตัดไมทําลายปา ทําไรเลื่อนลอย มุงเนนการ
อนุรักษปาไมเพ่ือใหคนอยูกับปาไดอยางสมดุล และเปนหมูบานนํารองเพ่ือเปนแบบอยางกับหมูบาน
บนพ้ืนท่ีสูงอ่ืนตอไป 

๓) ถํ้าแมสรวย 
ตั้งอยูหมูท่ี ๒ ตําบลแมสรวย หางจากท่ีวาการอําเภอแมสรวยประมาณ ๔ กิโลเมตร อยูติด

กับโครงการอางเก็บน้ําแมสรวย ความงดงามของถํ้าอยูท่ีหินงอก หินยอย มีลักษณะเปนหองคูหาลาด
ต่ําบาง สูงบางสนับซับซอนเรียงรายรูปลักษณะสวยงามวิจิตรพิสดารตามจินตนาการของผูชม มี
เสนทางเดินเลาะเลี้ยว ข้ึนลง บางจุดตองปนบันได และมีเสนทางเดินชมเปนวงรอบ นับเปนการ
เดินทางท่ีทาทายนักทองเท่ียวมาก 

๔) สถานีทดลองเกษตรพ้ืนท่ีสูงวาวี(ดอยชาง) 
ตั้งอยูที หมูท่ี ๓ บานดอยชาง ตําบลวาวี หางจากท่ีวาการอําเภอแมสรวย ๒๑ กิโลเมตร 

เปนสถานีทดลองการเกษตรพ้ืนท่ีสูง จุดประสงคเพ่ือการพัฒนาชาวเขาใหมีการเพาะปลูกพืชผักผลไม 
ลดปญหาการตัดไมทําลายปาและสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดมีการสงเสริมใหปลูก กาแฟ ขาว บวย มะคา
เดเมีย ลิ้นจี่ และพืชผลดอกไมเมืองหนาว บนยอดดอยชางมีทิวทัศนท่ีสวยงาม มองดูทัศนียภาพเมือง
เชียงรายไดอยางสวยงาม 

อยางสวยงามประทับใจ เห็นยอดเขาสลับซับซอน บริเวณสถานีมีสวนไมดอก ไมประดับ 
สํานักสงฆ บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ และบานชาวเขาเผาอาขา ลีซู จีนฮอ อยูกันเปนหยอม ๆ อากาศเย็นสบาย



๔๗ 

ตลอดท้ังป มีท่ีพักและท่ีชมวิวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ กาแฟสดอะลาบิกาจาก
ยอดดอยชาง เปนสถานท่ีสวยงามเหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอีกแหงหนึ่ง 

๕) หมูบานวาวีและบานเลาลี (หมูบานสวนชา) 
เปนหมูบานปลูกชาแหลงสําคัญของตําบลวาวี ตั้งอยูถนนสายตีนดอย-วาวี-ฝาง หางจากท่ีวา

การอําเภอแมสรวยประมาณ ๕๐ กม. มีโรงงานอบใบชา และเปนแหลงปลูกชาท่ีใหญท่ีสุดของอําเภอ
แมสรวย ประกอบดวยชาพันธุพ้ืนเมือง ชาจีน ชาชีลอนพันธุตาง ๆ ท่ีพิเศษ คือ ชาพันธุซิงซิง อูหลง 
หรือพันธุมังกรดํา หมูบานท้ัง ๒ แหง อยูติดกันเปนชุมชนใหญ เปนท่ีรวมของชาวเขาเผาตาง ๆ และ
ชาวจีนฮออพยพ ชนเผาตาง ๆ อยูรวมกันอยางสงบสุข มีอาชีพหลัก คือการเกษตรกรรม วัฒนธรรม
ประเพณีของเผาชนสามารถผสมกลมกลืนกันไดเปนอยางดี คือเปนหมูบานทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหง
หนึ่ง ท่ีหมูบานเลาลี มีสถานท่ีพักผอนชมทิวทัศน อาหารจีนเลิศรส หองพักสะดวกสบาย แวดลอมดวย
สวนชา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเผาชนเปนประจําทุกคืน สามารถเดินทางทองเท่ียวตอไปยัง
อําเภอฝาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม และอําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ไดอยางสะดวกสบาย และมีจุดทองเท่ียวระหวางเสนทางอีกหลายแหง 

๖) โครงการหลวงหวยน้ําขุนและศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูงหวยน้ําขุน 
ตั้งอยูท่ีบานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือสงเสริมการเกษตร และ

เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่งของอําเภอแมสรวย มีทิวทัศนท่ีสวยงามเปนภูเขาสูง มีชาวเขา
อาศัยหลายเผาพันธุ เชน อาขา ลาหู เม่ียน จีนฮอ สวนใหญสงเสริมการปลูกผลไมเมืองหนาว มีสาลี่ 
พลับ พลัม ชา และมีการปลูกขาว และเลี้ยงสัตว หากนักทองเท่ียวมีความประสงคจะเดินทางไปเท่ียว
ก็สามารถท่ีจะข้ึนไป โดยรถยนตโฟรวิล ท่ีปากทางหมูบานแมต๋ํา ตําบลทากอ ระยะเวลาการเดินทาง
ประมาณ ๑.๓๐ ชม. 

๒.๘.๑๖ ขอมูลการดานวัฒนธรรม 

ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสรวยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนอยางมากอันเนื่องมาจาก มีชน
เผาตาง ๆ หลายเผาพันธ ประชากรพ้ืนราบสวนใหญจะเปนคนพ้ืนเมือง มีความสัมพันธภายใน
ครอบครัวอยางแนนแฟน มีภาษาพูดซ่ึงเรียกวา “ภาษากําเมือง” เปนเอกลักษณของคนทางเหนือ มี
ประเพณีท่ีสําคัญ เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผูใหญ ประเพณีแหเทียน
พรรษา และนอกจากนี้มีประเพณีท่ีสําคัญของชาวเขาเผาตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูในอําเภอแมสรวย เชน
ประเพณีโลชิงชาของชาวเขาเผาอีกอ ประเพณีกินวอของชาวเขาเผาลาหู(มูเซอ) เปนตน 

การดําเนินงานดานวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีอําเภอแมสรวยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
หนวยงานตาง ๆ รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี 

วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของชนเผาตาง ๆ ควรท่ีจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเปน
จุดขายเรื่องการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูไปกับการดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือหาแนวทางการเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวตัถุประสงคของการวิจัย ๓ ประการ 
คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษา
ความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๓) เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาจิต
อาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท้ังนี้โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการดําเนินการวิจัย 
๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมูลและกระบวนการศึกษาวิจัย 
๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 
๓.๗. การนําเสนอผลการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทอง
ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนนใหดียิ่งข้ึน โดยใชการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) เปน
การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูไปกับการดําเนินงานวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือหาแนวทางเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุม
ดังตอไปนี้ 

๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวกับ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดง



๔๙ 

ความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดหลักการ ความเปนมา กระบวนการพัฒนา และแนวทางในการ
จัดทําชุดกิจกรรม 

     (๑) ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  
     (๒) ทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบน

ทองถนน 
     (๓) ศึกษาวิเคราะหกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
     (๔) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นแนวคิด หลักการ และกระบวนการจิตอาสาเฝา

ระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน    
๒) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพ่ือทราบถึงแนวคิดหลักการ ความเปนมารูปแบบ 

ความสัมพันธ กระบวนการสราง โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้  
     (๑) ทําการศึกษาและคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร 
     (๒) สัมภาษณ 

 

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)  

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) มุงเนนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จาก
กลุมเปาหมาย จํานวน ๑๙ รูป/คน ท้ังท่ีเปนอาสาสมัครของชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย  จาํนวน ๘ คน, ผูใหญบานในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน ๘ คน และการ
จัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ นายก
องคการบริหารสวนตําบลแมสรวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมสรวย ผูอํานวยการ
โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม อาสาสมัครชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย และเจาอาวาสวัดบานโปง 
เขารวมการสัมมนารวมท้ังหมดจํานวน ๙ ทาน ประกอบดวย 

๑) นายสนั่น อินตะไชยวงค    กํานันตําบลปาแดด  
๒) นายฉัตรชัย นันทชัย   นายกองคการบริหารสวนตําบลปาแดด 
๓) นางระวีวรรณ  สุวรรณศรีคํา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
      ตําบลแมสรวย  
๔) นางภาวิณี สุขสวัสดิ์    ผูอํานวยการโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม 
๕) นายอินสอน  มีสุข     อาสาสมัครตัวแทนหมูบานหวยออ 
๖) นายสมบัติ  คลองแคลว  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานไร 
๗) นางสาวรุงทิวา  มหาวุฒิ  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานปาแดด 
๘) นายอินจันทร  พิณสาร  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานปากวาว 
๙) นายจงรักษ  ยาสมุทร  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร 
๑๐) นายประพันธ  แกวมณี  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) 
๑๑) นายจรูญ  เกตุศิริวัฒนา  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานดอนสลี 
๑๒) นายไพโรจน  จอมแสง  อาสาสมัครตัวแทนหมูบานหัวฝาย 
๑๓) นายสมชาย  อินตะไชยวงค  สารวัตรกํานัน 
๑๔) นายศรัณยู  มหาวุฒิ  สารวัตรกํานัน 



๕๐ 

๑๕) พระครูรัตนวรโชติ  เจาคณะอําเภอแมสรวย (วัดหัวฝาย) 
๑๖) พระครูสุนทรศิลปาคม เจาคณะตําบลแมสรวย (วัดแมสรวยหลวง) 
๑๗) นางภิญญาพัชญ  ทรายมูล เจาหนาท่ีศูนยประสานงานชมรมกํานัน 

ผูใหญบานตําบลปาแดด 
๑๘) นางสาวอันธิกา  อินถา เจาหนาท่ีศูนยประสานงานชมรมกํานัน 

ผูใหญบานตําบลปาแดด 
๑๙) นายชฤทธิ์ บุตรศรี แพทยประจําตําบล 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทอง
ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” คณะผูวิจัยเนนการศึกษาวิเคราะหและการมีสวนรวมท้ังการ
เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุม โดยดําเนินการใชเครื่องมือ ไดแก 

๑) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัย
บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๒) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๓) ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติการชุดกิจกรรมรวมกัน 
๔) วิ เคราะห  สั ง เคราะหของการดาบเนินชุดกิจกรรมให ไดชุดกิจกรรมตนแบบ 

“กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน” 

๓.๔ การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัย

บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๑) ทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
๒) รางประเด็นการสัมภาษณตามขอบเขตของเนื้อหา 
๓) นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง

ของการใชสํานวนภาษาและครอบคุลมเนื้อหาของงานวิจัย เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ
แนะนํา 

๔) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวนําแบบสอบถามเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวัดผลประเมินผล พิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยามศัพทเฉพาะวามีความสอดคลองกันหรือไม  โดย
พิจารณาคาความสอดคลองของคา IOC ท่ีมีคาตั้งแต ๐.๖๐ ข้ึนไป ซ่ึงผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดาน
การวัดผลประเมินผล จํานวน ๓ ทาน   

๕) จัดพิมพแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางฉบับจริงเพ่ือใชกับกลุมผูใหขอมูลหลักตอไป 



๕๑ 

๓.๕ การเก็บรวบรวมขอมูลและกระบวนการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

๑) การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล จาก
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการกอรูปของกระบวนจิตอาสาเฝาระวังการปองกัน และการบรรเทา
สาธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนน  จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนตน 
เพ่ือประมวลองคความรู แนวคิด หลักการของกระบวนจิตอาสาเฝาระวังการปองกัน และการบรรเทาสา
ธาราณภัย รวมท้ังแนวนโยบายของภาครัฐ บุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการเฝาระวังการปองกัน และการ
บรรเทาสาธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนน 

๒) การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) โดยเปน
กระบวนการศึกษาจากการสัมภาษณจากกลุมเปาหมายท่ีเปนอาสาสมัครของชมรมกํานันผูใหญบานใน
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย องคกรภาครัฐท้ังในระดับนโยบาย และชุมชน เพ่ือทราบถึงแนวคิด 
หลักการ กระบวนการเสริมสรางการเฝาระวังการปองกัน และการบรรเทาสาธาราณภัย อันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนทองถนน และภาคีท่ีเก่ียวของ  

๓) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการเสริมสรางการเฝาระวังการปองกัน และการบรรเทาสาธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบน
ทองถนน และภาคีท่ีเก่ียวของ  

๔) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observations Participant) ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของฝายตาง ๆ ท่ีจะทําควบคูกับการสัมภาษณ ตัวแทนชมรมจิตอาสาท่ีเก่ียวของกับการ
อบรมดูแลกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ผูนําชุมชน และผูท่ีเขา
รวมกิจกรรมกับองคกร ชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษาเพ่ือเห็นแนวทางการการเฝาระวังการปองกัน และการ
บรรเทาสาธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย   

๓.๖ การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลเชิงประจักษจากการ
สัมภาษณ เปนกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหาท่ีกําหนดไว โดยวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นหัวขอดังนี้ 

๑) วิเคราะหแนวคิด ความหมายของ กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนนในอําเภอแมสรวย จังหวดัเชียงราย   

๒) ศึกษาวิเคราะห “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน” 
ท้ังในสวนของนโยบายของภาครัฐ องคกรท่ีเก่ียวของและชุมชน เก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการจิต
อาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย   

๓) นําเสนอรูปแบบและวิธีการสรางกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัย
บนทองถนนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย    



๕๒ 

๔) การวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ีไดกลาวแลว เพ่ือให
เห็น “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน” 

๕) พัฒนาผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเปนชุดความรูเก่ียวกับ “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนน” สําหรับผูใชรถใชถนน 

๖) สรุปผลการวิจัยและบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรตอประชาคมท่ีเก่ียวของ 

 

๓.๗ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  

การนําเสนอขอมูลอยูในลักษณะของการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบตาราง แผนภาพ ภาพถาย และการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณท่ี
เก่ียวของกับหลักการของกระบวนการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนรวมท้ังเสนอ 
รูปแบบ กระบวนการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ดังภาพสรุปข้ันตอนและวิธี
การศึกษาดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๑ แสดงการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเชิงเอกสารโดยศึกษาหลักการของกระบวนการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 

ก า ร ศึ ก ษ า สั ม ภ า ษ ณ จ า ก
กลุมเปาหมายท่ีเปนอาสาสมัคร
ของชมรมกํานันผู ใหญบานใน
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
องค ก รภาครั ฐ ท้ั ง ใน ร ะดั บ
นโยบาย และชุมชน   

การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เชิงคุณภาพ 

การลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนท่ีเปน
กรณีศึกษาเพ่ือเห็นแนวทางการ
การเฝาระวังการปองกัน และการ
บรรเทาสาธาราณภัย อันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนทองถนน 

นําขอมูลท้ังจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย การลงพ้ืนท่ีมาวิเคราะหเพ่ือเสนอแนวทาง 
“กระบวนการจติอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน” สําหรับผูใชรถใชถนน 

ไดชุดความรูเก่ียวกับ “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน” สําหรับผูใชรถใชถนน
ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

การศึกษาและจัดทํา Work Shop 

รวมกับการประชุมกลุมยอยกับผูให

ขอมูลสําคัญ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการเสริมสรางการเฝาระวัง

การปองกัน และการบรรเทาสา

ธาราณภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุบน

  



 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทอง
ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๓) เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษา
ความปลอดภัยบททองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนการวิเคราะห และสังเคราะห องค
ความรู ท่ีไดจากการศึกษาเชิงเอกสาร และการลงภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจาก
กลุมเปาหมายท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 

๔.๑ สภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัย

บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

อําเภอ จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 

เมืองเชียงราย ๗ ๖๙ ๙ 

แมจัน ๖ ๑๒ ๔ 

แมสาย ๒ ๒๔ ๑ 

เชียงแสน ๓ ๑๐ ๑ 

เชียงของ ๒ ๗ ๐ 

เทิง ๐ ๘ ๑ 

พาน ๕ ๑๖ ๖ 

แมสรวย ๒ ๖ ๒ 

เวียงปาเปา ๗ ๑๐ ๐ 

ปาแดด ๑ ๗ ๐ 

เวียงชัย ๓ ๖ ๑ 

พญาเม็งราย ๐ ๗ ๐ 

เวียงแกน ๐ ๑๐ ๐ 

แมฟาหลวง ๐ ๕ ๐ 



๕๔ 

ขุนตาล ๑ ๒ ๑ 

แมลาว ๔ ๕ ๓ 

เวียงเชียงรุง ๐ ๐ ๐ 

ดอยหลวง ๐ ๓ ๐ 

รวม ๔๓ ๒๐๗ ๒๙ 

 
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณท่ีกําหนดโครงสรางคําถาม

กรอบคําถามไวกอนแลวพบวา อุบัติเหตุทางถนนในป ๒๕๖๑ โดยสถิติมีการเกิดอุบัติเหตุท่ีอําเภอเมือง 
อําเภอแมสาย อําเภอแมสรวย ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอําเภอแมสรวย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เปนลําดับท่ี ๓ สวนใหญเกิดในตําบลทากอ ตําบลวาวี  

สําหรับสถิติสะสมในภาพรวมประเทศ จังหวัดเชียงรายมีจํานวนอุบัติเหตุสูงเปนอันดับ ๓
(๘๒) รองจาก จ.เชียงใหม และ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนผูเสียชีวิตสูงเปนอันดับ ๑๒ (๗๘) รองจาก 
จ.อุดรธานี จ.นครรราชสีมา จ.ลพบุรี จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแกน จ.เชียงใหม กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี จ.
บุรีรัมย จ.สุพรรณบุรี และ จ.อุบลราชธานี สวนจํานวนผูบาดเจ็บสูงเปนอันดับ ๕ (๗๘) รองจาก จ.
เชียงใหม จ.นครศรีธรรมราช จ.นครรราชสีมา และ จ.พิษณุโลก  

โดยสถิติประจําวันจันทรท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีการเกิดอุบัติเหตุ ๑๒ ครั้ง สะสมรวม ๘๒ 
ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๑๑ คน (ช.๕ ญ.๖) สะสมรวม ๗๘ คน (ช.๕๐ ญ.๒๘) มีผูเสียชีวิต ๒ คน(ช.๒) สะสม 
๗ คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา ๖ ครั้ง ขับรถเร็วเกิดกําหนด ๖ ครั้ง ประเภท
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต ๑๑ คัน รถปคอัพ ๒ คัน ผูประสบอุบัติเหตุเปนคนในพ้ืนท่ี ๖ คน คน
นอกพ้ืนท่ีในจังหวัด ๖ คน คนนอกพ้ืนท่ีนอกเขตจังหวัด ๑ คน พ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ (๖ ครั้ง อ.เมือง
เชียงราย) (๑ ครั้ง อ.แมจัน อ.เทิง อ.แมสาย อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และ อ.แมลาว)  

การรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เรียกตรวจมาตรการ 
๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ๑๐,๗๕๒ คัน ถูกดําเนินคดี ๓,๑๓๘ คน บังคับใชคําสั่ง คสช.ท่ี ๔๖/
๒๕๕๘ สงดําเนินคดี ๑๐๙ คัน ยึดใบอนุญาตขับข่ี ๕๐ ราย ยึดรถ ๑๐๐ คัน มีการตั้งจุดตรวจหลัก 
๓๖ จุด จุดบริการของหนวยงาน/อปท. ๑๗๑ จุด ดานชุมชน ๑,๐๖๑ จุด จุดอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน ๒๑ จุด ชุดสายตรวจเคลื่อนท่ี ๒๕ ชุด หนวยตรวจจับความเร็ว ๑ ชุด เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
๑,๒๘๐ คน 

ผลการวิจัยพบวา จากสถานการณดังกลาว ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เชียงราย ซ่ึงเปนองคกรหลักของจังหวัด ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัด ไดรวมกับหนวยงานและองคกรภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการนํานโยบาย 
“ประชารัฐ” มาเปนกลไกหลักในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน
ใหแกผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี โดยประสานความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชน



๕๕ 

ใหเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยางเขมแข็งและ
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมุงเนนสู
มาตรฐานกาสรสัญจรท่ีปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together) 
มีพันธกิจเสริมสรางสมรรถนะใหกับระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเกิด
การทํางานไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรูพัฒนามาตรฐานและ
นวัตกรรมดานความปลอดภัยบนทองถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  และลดภาระของ
รัฐบาลจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลดจํานวนผูพิการ และทุพลภาพจาก
อุบัติเหตุทางถนน ประการสําคัญคือการสงเสริมรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการมีสวนรวมตาม
แนวทางประชารัฐ สอดคลองกับกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยการกอรูปของกระบวนการจิตอาสานั้นเกิดจากการเกิดอุบัติภัย
ทางธรรมชาติ ซ่ึงในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงอาจาเกิดไฟปา พ้ืนท่ีดังกลาว
เปนลักษณะเขาและทําไรเลื่อนรอยทําการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใชน้ํานอยและพืชเศรษฐกิจในพ้ืน
ถ่ินและตองแผวถางปาทําการเกษตรเปนประจําทุกป จึงมีการรวมกลุมในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย มีการดําเนินการภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปา
แดด” โดยมีฝายความม่ันคงอําเภอแมสรวย,หมู รส.อ.แมสรวย สมาชิก อส. รวมกับ เจาหนาท่ีทหาร 
บก.พ้ืนท่ีพิเศษเวียงผา,บก.พ้ืนท่ีพิเศษดอยวาวี,เจาหนาท่ีโรงพยาบาลแมสรวย ,สาธารณสุขอําเภอแม
สรวย, เจาหนาท่ีตํารวจ, หมวดการทางแมสรวย, หนวยปองกันและพัฒนาปาไมแมสรวย, อุทยาน
แหงชาติลําน้ํากก ฝงซาย, อุทยานแหงชาติดอยหลวง, หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ, หัวหนา
หนวยจัดการตนน้ําทุกแหง, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน,มูลนิธิกูภัยสยาม(ปูอินทร), มูลนิธิกูภัยแสง
แกวโพธิญาณ รวมกิจกรรม ซ่ึงไดดําเนินการกิจกรรมดานการเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนน และการ
รักษาความปลอดภัย นําไปสูการจัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย มีการดําเนินงานมา
โดยตลอดควบคูไปกับการทํางานเชิงบูรณราการกับภาครัฐ สอดคลองกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
ขององคการอนามัยโลก ท่ีสามารถแกไขไดดวยเหตุผลและมาตรการท่ีเหมาะสม ความปลอดภัย ทาง
ถนน ในประเด็นท่ีจําเปนตองมีหลายภาคสวนเขามามีรวมดวยความรับผิดชอบ และสนับสนุน เพ่ือ
ปองกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและตองตอบสนองตอ
ความตองการของทองถ่ินโดยยึดการวิจัยหลัก และความรูทองถ่ินเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหผูปฏิบัติได
ทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

๔.๒ กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

๔.๒.๑ การอบบรมใหความรู 

ข้ันตอนท่ี ๑ จัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบาน ตําบลปาแดด อําเภอสรวย จังหวัดเชียงราย 
โดยผูนําหมูบานเขารวมเปนสมาชิกชมรม ปจจุบันมีท้ังหมด ๒๕ คน ดังนี้ 

๑) นายอินสอน  มีสุข    ตัวแทนหมูบานหวยออ 



๕๖ 

๒) นายสมบัติ  คลองแคลว  ตัวแทนหมูบานไร 
๓) นางสาวรุงทิวา  มหาวุฒิ  ตัวแทนหมูบานปาแดด 
๔) นายอินจันทร  พิณสาร  ตัวแทนหมูบานปากวาว 
๕) นายจงรักษ  ยาสมุทร  ตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร 
๖) นายประพันธ  แกวมณี  ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) 
๗) นายจรูญ  เกตุศิริวัฒนา  ตัวแทนหมูบานดอนสลี 
๘) นายไพโรจน  จอมแสง  ตัวแทนหมูบานหัวฝาย 
๙) นายคํามูล  แออู   ตัวแทนหมูบานหวยหญาไซ 
๑๐) นายพงษศักดิ์  อินตะวงค  ตัวแทนหมูบานโปงเหลา 
๑๑) นายชูศักดิ์  หม่ืนแล  ตัวแทนหมูบานจะหา 
๑๒) นายวร  ธิมา   ตัวแทนหมูบานสันโคง 
๑๓) นายแสวง  บุญหลา  ตัวแทนหมูบานสันกลาง 
๑๔) นายสนั่น  อินตะไชยวงค  ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ 
๑๕) นายปรีชา  ผึ่งพัฒ  ตัวแทนหมูบานทุงรวงทอง 
๑๖) นายเฉลียว  สีเมือง  ตัวแทนหมูบานหนองบัว 
๑๗) นายจรญู  ปนตา   ตัวแทนหมูบานสนโคงใต 
๑๘) นายอภิสิทธิ์  แสนคะเจือ  ตัวแทนหมูบานแมตาชาง 
๑๙) นายธิติพงษ  คําม่ังมี  ตัวแทนหมูบานศรีดอนมูล 
๒๐) นายกรฤต  ศรีพล   ตัวแทนหมูบานหวยมะแกง 
๒๑) นายนิตย  จะอู   ตัวแทนหมูบานหวยสลัก 
๒๒) นายสําราญ  แสนหลวง  ตัวแทนหมูบานเหลาพัฒนา 
๒๓) นายสมชาย  อินตะไชยวงค สารวัตรกํานัน 
๒๔) นายศรัณยู  มหาวุฒิ  สารวัตรกํานัน 
๒๕) นายชฤทธิ์  บุตรศรี  แพทยประจําตําบล 
ข้ันตอนท่ี ๒ เตรียมความพรอมโดยการคัดเลือกตัวแทน ๒ คน เขารวมการฝกอบรมการ

ปฏิบัติหนาท่ีทํางานจิตอาสา โดยสมาชิกจะมาจากประชาชนผูสนใจ มีใจอาสาเขามา ปฏิบัติหนาท่ี 
สมัครเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดในภูมิลําเนาท่ีจิตอาสาอาศัยอยู การเลือกท่ีจะเขารวม
ปฏิบัติดวยความสมัครใจ ไมไดเกิดจากเง่ือนไขใด ๆ มีการตัดสินใจโดยอิสระ รับผิดชอบตอสังคม มี
ความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ถึงแมวางานดานนี้จะมีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน แตจิตอาสาก็
เลือกท่ีจะเขามาเปนสมาชิก ในการเขารวมเปนสมาชิกนั้นตองผานการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระยะเวลาในการอบรม ซ่ึงตองเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือเขารับการอบรม และมีภารหนาท่ีตองออกลาดตระเวนดูแลความเรียบรอยของชุมชนแสดงถึง
ความมุงม่ันอยางจริงจังท่ีจะรับผิดชอบดูแลชุมชนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงินทอง๑ ใน

                                           
๑ สัมภาษณ, นายศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๕๗ 

การเขาเปนสมาชิกจะไมไดรับเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน แตอาจไดรับการสนับสนุน คาเดินทาง หรือ
คาใชจายซ่ึงคาตอบแทนท่ี ไดรับอาจจะไมคุมคาเทากับการประกอบอาชีพ แตก็เลือกท่ีจะเขารวม
ปฏิบัติงาน  ไมใชภาระงานท่ีตองทําตามหนาท่ี๒ การทํางานของจิตอาสาไมใชการประกอบอาชีพ หรือ

การปฏิบัติงานเพ่ือรับรายไดประจําเปนการทํางานในลักษณะเฉพาะ เม่ือเกิดเหตุการณ หรือเม่ือจิตอา
สามีความพรอมในการปฏิบัติงาน ถือวาเปนทุนทางสังคมในชุมชนท่ีสําคัญ เปนการรวมพลังภาค
ประชาชน เพ่ือประชาชน และชุมชน ซ่ึงยังประโยชนใหเกิดทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจิตอาสาเปน
ผูสนับสนุนการทํางานใหกับเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหภาครัฐลดภาระคาใชจายในการจางพนักงาน หรือ
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ดวยความสมัครใจ และไมหวังสิ่งตอบแทนเปนคาจางเงินเดือน๓ การ

ทํางานจิตอาสานั้นประโยชนทางสังคม เปนประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนออกปฏิบัติงาน เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน สรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของชุมชน เม่ือเกิดเหตุข้ึนในพ้ืนท่ีอาสาจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะเปนผูแจงขาว การดูแล
ชวยเหลือในประชาชนในเบื้องตนอยางทันทวงที ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  ๔.๑ การกอตั้งชมรมกํานันผูใหญบาน ตําบลปา อําเภอแมสรวย 

 

                                           
๒ สัมภาษณ, นายอินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ, นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นาสมบัติ  คลองแคลว, ตัวแทนหมูบานไร, 

เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ, นายสน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, นางสาวรุงทิวา  มหาวุฒิ, ตัวแทนหมูบานปาแดด, เมื่อ

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ๔.๒ การใหความรูแกชรมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด 

 
เม่ือเขามาเปนสมาชิกจะไดรับการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาภัย 

ทําใหไดพัฒนาตนเอง ไดรวมแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงานรวมกับสมาชิกในฝายจากการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ไดรับพัฒนา กอใหเกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณมีความม่ันคงข้ึน ลด
ภาวการณ หมกมุนกับตัวเอง อาการพูดจาถากถางผูอ่ืน แกอาการซึมเศรา และอาการหลงตัวเอง ทํา
ใหรูสึกวาตัวเองมีคามีประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม สรางนิสัยใหมีความ ออนโยน นุมนวล และชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน๕ ไดเรียนรูและทักษะการทํางานใหม ๆ อันเปนการเพ่ิมศักยภาพกับอาชีพ การงานใน

อนาคต๖ หลุดพนจากความซํ้าซากจําเจในชีวิต โดยการทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีทาทาย และเกิดความ

สนุก๗ ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาใหเปนประโยชน ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ทําใหเรียนรูท่ีจะ

จัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม๘ ไดเพ่ือนใหม ๆ การทํางานจิตอาสามักทําเปนกลุม จึงทําใหจิตอาสาได

มีโอกาสรูจักเพ่ือนใหมมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ีมีแนวความคิดคลายกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นใหกวางข้ึน เรียนรูการใหความเคารพตอผูอ่ืน ๙ การทํางานจิตอาสาเปนงานใหบริการแก

                                           
๕ สัมภาษณ, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ, นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทนหมูบานทาว

แกนจันทร, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ, นายสน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สัน

ข้ีเหล็ก), เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ, นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายจรูญ  เกตุศิริวัฒนา, ตัวแทนหมูบาน

ดอนสลี, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๙ สัมภาษณ, นายสน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, นายไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, เมื่อ

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๕๙ 

ผูดอยโอกาส ทําใหเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีแตคนประสบซ่ึงอาจแตกตางกันออกไป การเรียนรูความ
คิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูอ่ืนยอมทําใหเกิดความเขาใจในความแตกตางกัน สงผลใหเกิด
ความเคารพตอผูอ่ืน๑๐ งานจิตอาสาชวยพัฒนาภาวะความเปนผูนําใหกับตนเอง การทํางานจิตอาสา

ตองอาศัยการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังเพ่ือนรวมงาน
และผูรับบริการ ยอมนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาภาวะผูนํา๑๑  

 

๔.๒.๒ กิจกรรมโครงการ 

เม่ือวางแผนงานแลวจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ กําหนดการโครงการ จัดหาทุนให
โครงการ กําหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน จากนั้นแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีผลงานการจัดทําโครงการท้ังหมด 
๑๗ โครงการ แตจะยกตัวอยาง ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการบานเล็กในปาใหญ       
วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือใหคนอยูรวมกับปาไดอยางสงบสุข มีสวนรวมพิทักษ

รักษาปา และฟนฟูปาท่ีถูกทําลายใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน เพ่ือใหพ้ืนท่ีตนน้ํา 
ข้ันตอนการดําเนินโครงการ คือ ประชุมงาน วางแผนโครงการ กําหนดการโครงการ 

ประสานงานหนวยงานสนับสนุน กําหนดภาระงาน มอบหมายหนาท่ี จัดกิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา 
ปลูกตนไม ทําแนวกันไฟปา 

หนวยงานสนับสนุนของโครงการ ไดแก๑๒ ศูนยวิจัยขาวเชียงราย สนับสนุนการฝกอบรม

การจัดทําแปลงสาธิตเรียนรู ฝกปฏิบัติการปลูกขาวแกราษฎร ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูงสนับสนุน
การฝกอบรมการปลูกผักและกาแฟเปนรายไดเสริม สํานักชลประทานจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการ
จัดระบบกระจายน้ําเขาพ้ืนท่ี สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงรายสนับสนุนฝกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําในบอดินและบอพลาสติก สํานักปศุสัตวจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
และหมูหลุม ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการเรียนในวัยเรียนของเด็กและ
ผูใหญใหเขาใจภาษาไทย ทหารบกจังหวัดเชียงรายสนับสนุนจัดสงกําลังพลเพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินราษฎร องคการบริหารสวนตําบลปาแดดสนับสนุนงบประมาณในการเทคอนกรีต
เสริมไมไผ 

ผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการ คือ ประชาชนมีน้ําใชตลอด ปาไมไดรับการอนุรักษจากชาวบาน 
การเกษตรไดผลดีข้ึน สัตวปาขยายพันธ พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน ชนเผามีพ้ืนท่ีทํากิน๑๓  

๒) โครงการอาสาฝายปองกันภัย  

                                           
๑๐ สัมภาษณ, นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายคํามูล  แออู, ตัวแทนหมูบานหวยหญา

ไซ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ, นายพงษศักดิ์  อินตะวงค, ตัวแทนหมูบานโปงเหลา, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ, ฉัตรชัย  นันทชัย, นายกองคการบริหารสวนตําบลปาแดด, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ สมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๐ 

หลักการและเหตุผลของโครงการ เพราะความเปนฝายปกครองทองท่ี จึงมีการรับนโยบาย
มากมายจากสวนกลาง ลงมาสูจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ซ่ึงฝายปกครองตําบลโดยกํานัน
ตําบลจึงไดรับนโยบายมาปรับใชเพ่ือใหเกิดประโยชนปหนึ่งตองใหความสําคัญในการบําบัดทุกขบํารุง
สุขแกพ่ีนองชาวบานฝายปกครองมีการกําหนดใหทุกหมูบานตองเขาเวรประจําศูนยประสานงานชมรม
กํานันผูใหญบานตําบลทุกวันตลอด ๒๔ ชม.โดยใหเขาเวร ๑ หมูบาน ตอ ๑ วัน ๒๔ ชม.ประกอบดวย
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ออกตรวจตราในทองท่ี เพ่ือบรรเทาชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
คอยดูแลทรัพยสินและความเปนอยูตาง ๆ และคอยชวยเหลือใหกับผูใชเสนทางและผูประสบภัยตาง 
ๆ ชวงเทศกาลสําคัญมีการกําหนดเวรประจําวัน ตามแผนการลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ๗ วัน
อันตราย ซ่ึงปหนึ่งตองประกอบคําสั่งตั้งเวรยามในชวงปใหม (๓๐ ธ.ค.ถึง ๕ ม.ค.ทุกป) และสงกรานต 
(๑๐-๑๖ เม.ย.ทุกป) โดยใหแตละหมูบานใหจิตอาสาท่ีไดรับการฝกอบรม เชน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน อปพร. ชรบ. อส.ตร. และ อสม.เขารวมประจําจุดเสี่ยงท่ีกําหนดไว 
รวมปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานท่ีอําเภอจังหวัดแตงตั้งมา วัตถุประสงคของโครงการ คือ 
เพ่ืออํานวยความสะดวก เพ่ือรักษาความสงบ เพ่ือรักษาความปลอดภัย เพ่ือสรางความสามัคคี เพ่ือ
ชวยเหลืออุบัติเหตุและเหตุการณฉุกเฉิน๑๔ข้ันตอนการดําเนินโครงการ คือ รับคําสั่งจากทางอบต. 
สวนราชการ องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล หมูบาน ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการ คือ 
ชาวบานในตําบลมีความสงบ ปลอดภัย สะดวก๑๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๓ กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา ปลูกตนไม ทําแนวกันไฟปาชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปา 

                                           
๑๔ สัมภาษณ, ระวีวรรณ  สุวรรณศรีคํา, ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมสรวย, เมื่อ

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๕ สัมภาษณ สน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๑ 

 
๓) โครงการรถตูรถกระบะชุมชน 
หลักการและเหตุผลของโครงการ เพราะชาวบานตําบลปาแดดแตละหมูบานไมมีรถใช

อํานวยความสะดวก ทางศูนยชมรมกํานันผูใหญบานมีรถใหบริการฟรีจํานวน ๕ คัน เปนรถกะบะมี
แคป ๑ คัน รถกะบะหัวเดียว ๑ คัน รถตู ๒ คัน รถฟอรจูนเนอร ๑ คัน ไวบริการใหแกประชาชน ถา
ไมมีคนขับทางศูนยมีเจาหนาท่ีขับให และถาไป อมรม หรือไปดูงานตาง หรือ งานรับปริญญา
ตางจังหวัดสามารถมาขอใชทางชมรมไปไดและงานขาวดํา งานข้ึนบานใหญ หรือหากทานไมมีเงินเติม
น้ํามัน ทางชมรมจะชวยออกให การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนการ
บริการท่ีดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และไดรับคําชื่นชมกลับมาซ่ึงเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปน
ผลดี  เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ 
เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความ
ประทับใจ ซ่ึงการบริการถือเปนหนาเปนตาขององคกร ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย 

วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือใหมีรถในการใชบริการประชาชน เชน อุบัติเหตุ 
อัคคีภัย รับศพ งานทุกอยางท่ีเปนสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุมหรือทํา
ธุระนอกสถานท่ี เพ่ือชวยเหลืออุบัติเหตุและเหตุการณฉุกเฉิน 

ข้ันตอนการดําเนินโครงการ คือ ระดมทุนจากการทํากิจกรรม การจัดผาปาตําบล และ
ขอรับบริจาคจากประชาชนในตําบลและขอรับบริจาคจากประชาชนในตําบลและท่ีอาศัยอยูตางถ่ิน 
การระดมเงินเดือนของผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ๘๘ คน คนละ ๗๐ บาทตอเดือน 

ผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการ คือ มีรถบริการเพ่ือประชาชน ชาวบานสะวกสบายมากข้ึน๑๖ 

๔) โครงการตามบุญเพ่ือดับไฟปา 
วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวม เพ่ือลดปญหาอุทกภัยและภัย

แรง เพ่ือลดปญหาไฟปาและหมอกควันในชวงฤดูแลง 
ข้ันตอนการดําเนินโครงการ คือ จัดเวรยาม ผลัดเปลี่ยนกันในชวงเทศกาล 
ผลท่ีเกิดข้ึนของโครงการ คือ ลดปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ลดโรคท่ีมีผลมา

จากหมอกควัน๑๗ 

ในการทํางานจิตอาสานั้นการวางแผนจัดการในการตั้งเปาหมายและการวางแผนเพ่ือไปสู 
เปาหมาย วิธีการดําเนินงานอยางไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค การวางแผนจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญใน 
การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การจัดทําใบสมัครผูสนใจเขารวมเปนจิตอาสาการ
พัฒนาแนวทางและกระบวนการสมัครเพ่ือเขารวมเปนจิตอาสา และการใหความรูและสรางความ
เขาใจแกบุคลากรและเจาหนาท่ีขององคกรในการทํางานกับจิตอาสา๑๘ การคัดเลือกจิตอาสา ในการ

                                           
๑๖สัมภาษณ ชฤทธิ์  บุตรศรี, แพทยประจําตําบล, เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๗สัมภาษณ สน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ, สน่ัน  อินตะไชยวงค, กํานัน, สมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายนิตย  จะอู, 

ตัวแทนหมูบานหวยสลัก, นายสําราญ  แสนหลวง, ตัวแทนหมูบานเหลาพัฒนา, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๒ 

คัดเลือกจิตอาสา มีสิ่งท่ีตองคํานึงถึง คือ คุณสมบัติของจิตอาสาท่ีตองการมีคุณสมบัติอยางไรมีเหตุผล
อยางไรในการเขามารวม เปนจิตอาสาสามารถคนหากลุมเปาหมายท่ีจะเขามาเปนจิตอาสาไดจากท่ี
ไหนจะสื่อสารอยางไร ใหไดรับความสนใจจากผูมีศักยภาพเพ่ือใหเขามารวมเปนจิตอาสา หลังจากนั้น
เปนกระบวนการ คัดเลือกสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับ
ความตองการของ องคกรและเปาหมายของจิตอาสา๑๙ การปฐมนิเทศและการฝกอบรม เปนข้ันตอน

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับจิตอาสาในการเตรียมพรอมความรูและทักษะเพ่ือใหเพียงพอตอความ 
ตองการตอการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลและสามารถปรับตัวใหเขากับเง่ือนไขการทํางานและ 
สภาพแวดลอม๒๐ การปฐมนิเทศจิตอาสาใหม เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหจิตอาสามีความรูท่ัวไป 

เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง ขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม ความรูเฉพาะดาน๒๑ การเสริมพลังจิตอาสา 

และสรางคุนเคยกับเพ่ือนจิตอาสา และสรางความเขาใจระหวางองคกรเจาหนาท่ีและตัว จิตอาสา 
การฝกอบรมเปนการพัฒนาทักษะของจิตอาสา มีผลตอประสิทธิผลและประสิทธิผล การทํางาน การ
สรุปงานเพ่ือนําไปสูการประเมินผล เปนการสนับสนุนจิตอาสาในเรื่องของแนวทางและวิธีการทํางานท่ี
ถูกตองจากบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญในงานนั้น ๆ โดยจะตองระบุชัดเจนวาใครจะเปน
ผูรับผิดชอบงาน การยกยองและเชิดชูเกียรติ เปนการใหรางวัลเพ่ือจูงใจใหจิตอาสาปฏิบัติงานไปสู
เปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ ๒๒  

๔.๒.๓ การเฝาระวังความปลอดภัย 

งานจิตอาสาเปนการพัฒนาความเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ การทํางานจิต
อาสา ทําใหเกิดการเรียนรูเรื่องสิทธิและหนาท่ีของความเปนพลเมือง เขาใจปญหาของสังคมของ
ประเทศเปนอยางดี๒๓  

เม่ือผานการอบรมเปนจิตอาสา ก็จะรอรับคําสั่งจากทางองคการบริหารสวนตําบล สวน
ราชการ องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล หมูบาน นําคําสั่งมาประชุม วางแผนท่ีชัดเจนเปนระบบ การ

                                           
๑๙ สัมภาษณ, อินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, ไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, 

สมชาย  อินตะไชยวงค,สารวัตรกํานัน, ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, พระครูรัตนวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย 
(วัดหัวฝาย)เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๐ สัมภาษณ, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทน
หมูบานทาวแกนจันทร, นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) และนายสน่ัน  อินตะไชยวงค 
ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๑ สัมภาษณ, สมบัติ  คลองแคลว, ตัวแทนหมูบานไร, รุงทิวา  มหาวุฒิ, ตัวแทนหมูบานปาแดด, 
ไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, สมชาย  อินตะไชยวงค,สารวัตรกํานัน, ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, 
พระครูรตันวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย (วัดหัวฝาย), เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๒สัมภาษณ, นายอินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, นาสมบัติ  คลองแคลว, ตัวแทนหมูบานไร, 
นางสาวรุงทิวา  มหาวุฒิ, ตัวแทนหมูบานปาแดด, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, นายจงรักษ  ยา
สมุทร, ตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร, นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) และนายสน่ัน  
อินตะไชยวงค ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๓ สัมภาษณ, นายสนั่น  อินตะไชยวงค, กํานัน, นายชูศักดิ์  หมื่นแล, ตัวแทนหมูบานจะหา, เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๓ 

คัดเลือกจิตอาสามีความเครงครัดในกฎ ระเบียบท่ีกําหนดไว  พรอมท้ังมีการวางแผนการแกไข
อุปสรรคท่ีจะอาจเกิดข้ึน๒๔ มีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับบริบทการทํางานในพ้ืนท่ี มีการจัดระบบการ

ใชงาน สมาชิกท่ีชัดเจน ยุติธรรมท่ัวถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทําหนาท่ี และใหความสําคัญ
กับการยกยองเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก เพ่ือเสริมสรางกําลังใจ และทดแทนเม่ือ
สมาชิกเจ็บปวยซ่ึงครอบคลุมไปถึงครอบครัวสมาชิก๒๕ ดานการบริหารมีการจัดโครงสรางการทํางาน

ใหทุกคนมีสวนรวมโดยท่ัวถึง และยุติธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน เชน 
เครื่องมือ อุปกรณ พาหนะ เบี้ยเลี้ยง เพ่ือไปสูเปาหมายการปฏิบัติงาน๒๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๔ ดานชุมชน ชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด 
 
ชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด และสมาชิกทุกคนรูสึกเปนเจาของ และมีความเสมอ

ภาค ในการสรางแรงจูงใจในชักชวน กลุมเปาหมายท่ีเปนจิตอาสาในอนาคตเปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดาน
การบริหารจัดการ การกําหนด ภารกิจใหกับจิตอาสาอยางชัดเจนสมํ่าเสมอและท่ัวถึง จะสงผลใหมี
การฏิบัติงานของจิตอาสาอยางตอเนื่อง ในระบบการทํางานตองใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน 
มีการรับรูเทากัน โดยการทํางานท่ียึดหลักประชาธิปไตยจะชวยเสริมความเชื่อม่ันใหแกสมาชิก๒๗  

                                           
๒๔ สัมภาษณ นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายวร  ธิมา, ตัวแทนหมูบานสันโคง, เมื่อ

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ, นายแสวง  บุญหลา, ตัวแทนหมูบานสันกลาง, นายสน่ัน  อินตะไชยวงค ตัวแทนหมูบาน

ใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ, นายปรีชา  ผึ่งพัฒ, ตัวแทนหมูบานทุงรวงทอง, นายเฉลียว  สีเมือง, ตัวแทนหมูบาน

หนองบัว, นายจรูญ  ปนตา ตัวแทนหมูบานสนโคงใต, นายอภิสิทธ์ิ  แสนคะเจือ, ตัวแทนหมูบานแมตาชาง, นายธิติ
พงษ  คํามั่งมี, ตัวแทนหมูบานศรีดอนมูล และนายกรฤต  ศรีพล,ตัวแทนหมูบานหวยมะแกง, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม 
๒๕๖๑. 

๒๗ สัมภาษณ, นายนิตย  จะอู, ตัวแทนหมูบานหวยสลัก, นายสําราญ  แสนหลวง, ตัวแทนหมูบานเหลาพัฒนา, 
นายอินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, นาสมบัติ  คลองแคลว, ตัวแทนหมูบานไร,เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๔ 

๔.๒.๔ การประเมินผลและติตดตาม 

ในการประเมินผลและติดตาม ชมรมกํานันผูใหญบานไดมีการประเมินผล และติดตามดังนี้๒๘ 

๑) การจัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบาน โดยไดจัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย 
สมาชิกชมรมกํานันผูใหญบาน ไปยังสวนงานราชการ และขอสนับสนุนขอมูลจากสวนราชการในการ
พัฒนาชมรมกํานันผูใหญบาน 

๒) การรายงานการอบรม โดยไดจัดทํารายงานการฝกอบรม จิตอาสาท่ีผานการฝกอบรม
ในแตละหลักสูตร ไปยังสวนงานราชการ และมีการขอสนับสนุนการอบรมจากสวนงานราชการ 

๓) การรวมตั้งดาน โดยไดจัดทํารายงานสถานการณการตั้งดาน ปญหา และอุปสรรค 
ขอเสนอแนะไปยังสวนงานราชการ และมีการขอสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือในการเตรียมรับ
สถานการณฉุกเฉินตาง ๆ การเปนจิตอาสาทุกครั้งท่ีทําหนาท่ีไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ แรงจูงใจสวน
ใหญมาจากผูนํา แตสิ่งท่ีขาดไมได คือ วัสดุ อุปกรณ และสิ่งชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูท่ีประสบเหตุ
ประสบภัยตาง ๆ ดังนั้นในการเปนจิตอาสานั้นควรจะไดรับเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชนกัน 
ไมวาจะเปนเครื่องแบบอุปกรณชวยเหลอืแมบางครั้งยานพาหนะก็จําเปน การไดรับการสนับสนุนจาก
หางราน และผูใจบุญเปนสิ่งสําคัญท่ีตองการ สังคมจะสนับสนุนก็ตอเม่ือเราไดลงมือใหเห็นเปน
รูปธรรมมากกวาและตั้งใจแคไหน๒๙   

 

 
ภาพท่ี ๔.๕ การตรวจเยี่ยมชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดดของจากภาครัฐ 

                                           
๒๗ นางสาวรุงทิวา  มหาวุฒิ, ตัวแทนหมูบานปาแดด, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, 

นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร, นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) 
และนายสน่ัน  อินตะไชยวงค ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๒๘ นายสน่ัน  อินตะไชยวงค ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ, นายนิตย  จะอู, ตัวแทนหมูบานหวยสลัก, นายสําราญ  แสนหลวง, ตัวแทนหมูบานเหลา

พัฒนา, นายอินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, นาสมบัติ  คลองแคลว, ตัวแทนหมูบานไร, นางสาวรุงทิวา  มหา
วุฒิ, ตัวแทนหมูบานปาแดด, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทน
หมูบานทาวแกนจันทร, นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) และนายสน่ัน  อินตะไชยวงค 
ตัวแทนหมูบานใหมเจริญ, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๕ 

 

๔.๓ กระบวนการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย 

สํานักปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีแผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก๓๐ 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ
แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 

๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน
อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเนนการสวมหมวกนิรภัย  คาด
เข็มขัดนิรภัย และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท.จิตอาสามีบทบาท
ในการมีสวนรวมตอการพัฒนาสังคม โดยการใหบริการโดยตรง เม่ือเกิดเหตุการณอุบัติภัย มีบทบาท
ในการสนับสนุนการทํางานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ีเพ่ิมศักยภาพใหองคกรจิตอสาอาสา มี
บทบาทเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานของสวนราชการการตาง ๆ เปนการทํางานท่ีมี ลักษณะงาน
เฉพาะประเด็น เชน การประชาสัมพันธ ความปลอดภัย การเปนสมาชิกจิตอาสาในการรวมรณรงค
เพ่ิมศักยภาพ จิตอาสาเขามามีสวนรวมมีบทบาทในการรวมรณรงคขับเคลื่อนงาน 

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 

๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ หมูบาน
สวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวงเทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเว็ปไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน ๕ 
ภาษา ไดแก ไทย อาขา เมือง ลาหู พมา และไดมีการจัดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ท้ังหมด ๗ โครงการ ไดแก 

     (๑) โครงการผลิตรายการพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

     (๒) โครงการผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ 

     (๓) โครงการผลิตและเผยแพรทางสถานีวิทยุชุมชน 

     (๔) โครงการผลิตและเผยแพรขาวรณรงคลดอุบัติเหตุ กิจกรรมทางโทรทัศน 

                                           
๓๐ สัมภาษณ สมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว, 

เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๖ 

     (๕) โครงการผลิตและเผยแพรขาวทางเว็บไซด 

     ๖) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธติดตั้งท่ีอําเภอ สถานท่ีสําคัญ 

     (๗) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโซเชียลมีเดียสัมภาษณหัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาหนวยงาน เพ่ือเผยแพรทางยูทูป เฟรสบุค และเพจ 

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน ปาย
สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 

๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบ
การเบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

ดังนั้นในฐานะสมาชิกของชมรม เพ่ือใหการทํางานจิตอาสาในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพใน
การทํางานดียิ่งข้ึนกวาเดิมกลุมจิตอาสาไดทําการระดมสมอง เพ่ือหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณในการทํางาน และสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอการทํางานจิตอาสา การทําจิตอาสาเปนสิ่งท่ี
มีประโยชน และมีคุณคาตอสวนรวมอยางยิ่งท่ีสําคัญ เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุมจิต
อาสาและชุมชนเปาหมาย เพ่ือใหชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือสามารถดํารงอยูในสังคมและ
ประเทศไทยไดอยางเขมแข็งสืบไป๓๑ 

แนวทางของพ้ืนท่ีตองไมเปนการขัดขวางการทํางานของเจาหนาเราจึงตองปฏิบัติตาม
นโยบายของทางราชการเราจะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานกรณีการจัดตั้งจุดตรวจตาง ๆ เชน ๗ วัน
อันตราย ชวงปใหม และเทศกาลสงกรานต จิตอาสาตองเฝาระวังในเรื่องสภาพถนน คุณลักษณะของ
ถนน จํานวนชองถนน ความกวางของชองถนน อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ ความกวาง
ของชองถนนเพียงเล็กนอยเทานั้น ชองถนนท่ีมีความกวาง ๑๘ ฟุต และ ขอบถนนจะมีความปลอดภัย
กวาชองถนนท่ีกวาง ๒๒ ฟุต แตไมมีขอบถนน แนวก้ันกลางถนน ใชก้ันถนนท่ีมีการจราจร ๒ ชองทาง 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก เม่ือรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวก้ันกลางถนน ไหลถนน  
เปนพ้ืนท่ีตอจากขอบทางออกไปทางดานขาง ซ่ึงยังมิได จัดท าเปนทางเทา ไหลถนนมีอิทธิพลมากตอ
ความปลอดภัยในการจราจร สิ่งก้ันขางถนน จะชวยปองกันมิใหรถท่ีเกิดอุบัติเหตุวิ่ง ออกนอกถนนไป
ทําลายสิ่งของอ่ืนบริเวณขางทางได พ้ืนผิวถนน ไดแก ความโคงของถนน ผิวลาดของถนนและระยะ 
สายตา มีอิทธิพลอยางมากตอความปลอดภัยในการจราจร ความสวางของถนน ถนนท่ีมีความสวางจะ
ปลอดภัยกวาถนนท่ีมืด ยานพาหนะ ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาท่ี 
ดีกอนการใชงาน ซ่ึงยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด สภาพของยาง ยางไมมีดอกไมเกาะถนน ระบบหาม
ลอซ่ึงอาจะทําใหเบรกแตก กระจกมองหลัง มองขางชํารุด ทําใหมองเห็นรถท่ีวิ่งตามมาไมชัดเจน 

                                           
๓๑สัมภาษณ พระครูสุนทรศิลปาคม, เจาคณะตําบลแมสรวย (วัดแมสรวยหลวง), สน่ัน  อินตะไชยวงค, 

กํานัน, นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๗ 

ตลอดจนยวดยานพาหนะท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน นับเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดท้ังสิ้น 
ผูใชถนน ผูขับข่ี และผูเดินทางเทาท่ีใชถนน สัญจรไปมา ผูใชทางท่ีมีสวนสําคัญตอการเกิดอุบัติเหตุ
มาก การขับข่ีท่ีไมชํานาญไมปฏิบัติ ตามกฎจราจร การขับข่ีรถท่ีขาดความระมัดระวัง ยอมกอใหเกิด
อุบัติเหตุได การจะมีใบอนุญาตขับข่ีก็มิใชรับรองวาขับรถโดยปลอดภัย ผูขับข่ีท่ีดีจะตองรอบรู 
กฎหมายเก่ียวกับการจราจรทางบก คําสั่ง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร รูจักหาวิธีเพ่ิมพูนความรู
ในการขับข่ีรถใหดียิ่งข้ึน มีความรูในการทํางานของเครื่องยนตพอสมควร องคประกอบท่ีท าใหผูขับข่ี
ฝาฝนการจราจรจนเปนเหตุให เกิดอุบัติเหตุการจราจร ผูมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ สามารถทํา
ใบขับข่ีรถจักรยานยนต แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตชั่วคราว สําหรับรถจักรยานยนต 
ความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกิน ๙๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ ผูขับ
ข่ีท่ีกออุบัติเหตุจากการจราจรท้ังในประเทศพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา คือชวงอายุ ๑๕ - ๒๔ ป 
ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากอยู ในชวงวัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนานตื่นเตน จึงมักจะขับ 
รถดวยความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไมเพียงพอ อีกท้ังยังเปนผูท่ีเริ่ม ฝกหัดขับข่ียวดยานพาหนะ
จึงยังไมมีความชํานาญในการควบคุมบังคับ และ ตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนาไมดีพอ ผูขับข่ีท่ีมีอายุ
ระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป มักจะเก่ียวของกับอุบัติเหตุท่ีรุนแรง เพศเปนปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุ 
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพศชายสูงกวาเพศหญิง เพราะเพศชายขับข่ียานพาหนะมากกวาเพศ
หญิง แตถาหากชายและหญิงขับรถดวยปริมาณท่ีเทา ๆ กันแลว จํานวนอุบัติเหตุท่ี เกิดข้ึนกับผูหญิง
จะสูงกวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผูชาย ท้ังนี้เนื่องจาก ความสามารถในการตัดสินใจไมแนนอน ปฏิกิริยา
ตอบสนองชา และไมมีความชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณประจํารถ ความชํานาญ ผูขับข่ีจําเปนตอง
มีความชํานาญในการขับข่ีรถเปนอยางมาก อีกท้ังควรท่ีจะรูจักเสนทาง รูจักกฎขอบังคับของเจา
พนักงานจราจรเปนอยางดี ผูขับข่ีท่ีมีรางกายไมสมบูรณจากความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา หรือโรคตาง ๆ 
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ยากระตุนไมใหงวง ยาระงับ ประสาท ยานอนหลับ ตลอดจนยาเสพติด
ทุกชนิด เปนอันตรายตอการขับข่ี ยวดยานพาหนะไดท้ังนั้นแอลกอฮอลมีความสําคัญและเก่ียวของกับ
อุบัติเหตุ เพราะฤทธิ์ของ แอลกอฮอลจะทําลายความสามารถในการขับข่ี๓๒ การตัดสินใจ และการ
บังคับ ยวดยานพาหนะ ซ่ึงมีผลทําใหความระมัดระวังลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และกอใหเกิด
อุบัติเหตุ การขับข่ีดวยความเร็วสูง มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เนื่องจากไมสามารถหยุดรถไดอยาง
กะทันหัน ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเปนอันตรายถึง ชีวิตได ผูเดินเทา (Pedestrian) ผูเดินเทา
อาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เพราะการใชถนนรวมกับยานพาหนะอ่ืน ๆ 
ยอมจะเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ ได ท้ังนี้เพราะสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้  ผูเดินเทาไมมีความรู
เก่ียวกับกฎจราจร ผูเดินเทามีนิสัยไมยอมรับรู และปฏิบัติตนตามนิสัยของตนเอง เอาความสะดวก 
ของตนเปนใหญ ผูเดินเทาไมมีความชํานาญและไมรูหลักในการขามถนน ผูเดินเทาไมมีมารยาท และ

                                           
๓๒ สัมภาษณ, จรูญ  เกตุศิริวัฒนา, ตัวแทนหมูบานดอนสลี, ไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, 

สมชาย  อินตะไชยวงค,สารวัตรกํานัน, ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, พระครูรตันวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย 
(วัดหัวฝาย), พระครูสุนทรศิลปาคม, เจาคณะตําบลแมสรวย (วัดแมสรวยหลวง), ภิญญาพัชญ  ทรายมูล, เจาหนาท่ี 
ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด, อันธิกา  อินถา, เจาหนาท่ี ศูนยประสานงานชมรมกํานัน
ผูใหญบานตําบลปาแดด, ชฤทธ์ิ บุตรศรี, แพทยประจําตําบล, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๘ 

ไมเห็นใจผูขับข่ียวดยานอ่ืน นึกจะเดินหรือขามถนน ท่ีใดก็ทําตามใจชอบ๓๓ การแตงกายของผูเดินเทา 
เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได เชน การสวมเสื้อผาท่ีมี สีมืดคล้ํา ทําใหผูขับข่ีมองไมเห็น และทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย เพศ วัย และความบกพรองทางกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีท าใหเกิดอุบัติเหตุ 
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา การแพทย และนโยบาย สิ่งแวดลอม
ประกอบดวยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร และดิน ฟา อากาศ มลพิษ การจัดสภาพผังเมือง 
ควรคํานึงถึงการใชสอยของสิ่งกอสรางตาง ๆ ใหถูกตอง กฎหมาย และการบังคับใช ในปจจุบันมี
กฎหมายเก่ียวกับการใชรถใชถนน ซ่ึงมี ลักษณะซํ้าซอนบางสวนขัดแยงกันและมีมากหลายฉบับ ทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเกิดความสับสนและยุงยาก การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจึงไมคอยรัดกุม และ 
ไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหผูใชถนนบางสวนไมปฏิบัติตาม การศึกษาเก่ียวกับการใชถนน สวนใหญยัง
ขาดความรูความสามารถในการใชถนน กลาวคือ การใหการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา๓๔ ยังไม
เพียงพอ และไมตอเนื่อง การแพทย การบริการผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังไมเพียงพอ ขาดเจาหนาท่ีท่ี
มีความรู ในการดูแลชวยเหลือผูปวยท่ีถูกตอง นโยบายหลักในการควบคุมอุบัติเหตุจากการจราจร ยัง
ขาดแผนหลักและนโยบาย ท่ีตอเนื่อง การมีแผนหลักจะทําใหไมวาจะเปนผูบริหารชุดไหนท่ีเขามา
บริหารตอง ดําเนินตอไปตามแผนนั้นจนเสร็จสิ้น๓๕  

 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

๔.๔.๑ วิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย 

๑) เตรียมความพรอมโดยการคัดเลือกตัวแทน ๒ คน  

๒) เขารวมการฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีทํางานจิตอาสา  

๓) เม่ือผานการอบรมเปนจิตอาสา รอรับคําสั่งจากทางองคการบริหารสวนตําบล สวน
ราชการ องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล หมูบาน  

                                           
๓๓ สัมภาษณ, ประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก), ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, 

พระครูรัตนวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย (วัดหัวฝาย), พระครูสุนทรศิลปาคม, เจาคณะตําบลแมสรวย (วัดแม
สรวยหลวง), ภิญญาพัชญ  ทรายมูล, เจาหนาท่ี ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด, อันธิกา  อิน
ถา, เจาหนาท่ี ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด, เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

๓๔ สัมภาษณ, ภาวิณี  สุขสวัสดิ์, ผูอํานวยการโรงเรียน, ไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, 
สมชาย  อินตะไชยวงค,สารวัตรกํานัน, ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, พระครูรตันวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย 
(วัดหัวฝาย), เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๕ สัมภาษณ สมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, ไพโรจน  จอมแสง, ตัวแทนหมูบานหัวฝาย, 
สมชาย  อินตะไชยวงค,สารวัตรกํานัน, ศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, พระครูรตันวรโชติ, เจาคณะอําเภอแมสรวย 
(วัดหัวฝาย), เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

 



๖๙ 

๔) นําคําสั่งมาประชุม วางแผน คัดกรองหรือพิจารณาโครงการ  

๕) กําหนดการโครงการ  

๖) จัดหาทุนใหโครงการ  

๗) กําหนดภาระงาน  

๘) ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน  

๙) แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ  

๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๑๑) สรุปผลการปฏิบัติงาน 

๔.๔.๒ กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ
แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 

๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน
อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  โดยเนนการสวมหมวกนิรภัย  
คาดเข็มขัดนิรภัย และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. 

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ หมูบาน
สวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวงเทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเว็บไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน ๕ ภาษา  

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดต้ังปายเตือน ปาย
สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบ

การเบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

แสดงตามแผนภาพดังตอไปนี้ 

 

 

 



๗๐ 

กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททองถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๖ องคความรูการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 

ข้ันตอนท่ี ๑ คัดเลือกตัวแทน ๒ คน 

ข้ันตอนท่ี ๒ อบรมเปนจิตอาสา 

ข้ันตอนท่ี ๓ รอรับคําสั่งจากทางองคการ 

ข้ันตอนท่ี ๔ ประชุม วางแผน คัดกรองหรือพิจารณา
 

ข้ันตอนท่ี ๖ จัดหาทุนใหโครงการ 

ข้ันตอนท่ี ๗ กําหนดภาระงาน 

ข้ันตอนท่ี ๕ กําหนดการโครงการ  

ข้ันตอนท่ี ๘ ประธานช้ีแจงรายละเอียดของงาน 

ข้ันตอนท่ี ๙ แบงหนาท่ีความรับผดิชอบ 

ข้ันตอนท่ี ๑๐ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๑๑ สรุปผลการปฏิบัติงาน 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน  

๒ )  แผนง านส ร า ง จิ ต สํ า นึ กและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย  

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เ พ่ือ
กําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 

๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝา
ระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต
พ้ืนท่ี  

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธใน
การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ 
ภาษา  

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย 
โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน 
ปายสะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุด
ตาง ๆ  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตาม
มาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 

๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุ
และเยียวยา โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง 



 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

ในบทนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 
ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวัง
และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๓) เ พ่ือนําเสนอ
กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย เปนการวิเคราะห และสังเคราะห องคความรูท่ีไดจากการศึกษาเชิงเอกสาร และการลง
ภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ สามารถสรุปผล
อภิปรายและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 

๕.๑.๑ สภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัย

บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณท่ีกําหนดโครงสรางคําถาม
กรอบคําถามไวกอนแลวพบวา อุบัติเหตุทางถนนในป ๒๕๖๑ โดยสถิติมีการเกิดอุบัติเหตุท่ีอําเภอเมือง 
อําเภอแมสาย อําเภอแมสรวย ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอําเภอแมสรวย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เปนลําดับท่ี ๓ สวนใหญเกิดในตําบลทากอ ตําบลวาวี  

สําหรับสถิติสะสมในภาพรวมประเทศ จังหวัดเชียงรายมีจํานวนอุบัติเหตุสูงเปนอันดับ ๓
(๘๒) รองจาก จ.เชียงใหม และ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนผูเสียชีวิตสูงเปนอันดับ ๑๒ (๗๘) รองจาก 
จ.อุดรธานี จ.นครรราชสีมา จ.ลพบุรี จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแกน จ.เชียงใหม กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี จ.
บุรีรัมย จ.สุพรรณบุรี และ จ.อุบลราชธานี สวนจํานวนผูบาดเจ็บสูงเปนอันดับ ๕(๗๘) รองจาก จ.
เชียงใหม จ.นครศรีธรรมราช จ.นครรราชสีมา และ จ.พิษณุโลก  

โดยสถิติประจําวันจันทรท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีการเกิดอุบัติเหตุ ๑๒ ครั้ง สะสมรวม ๘๒ 
ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๑๑ คน (ช.๕ ญ.๖) สะสมรวม ๗๘ คน (ช.๕๐ ญ.๒๘) มีผูเสียชีวิต ๒ คน(ช.๒) สะสม 
๗ คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา ๖ ครั้ง ขับรถเร็วเกิดกําหนด ๖ ครั้ง ประเภท



๗๒ 

ยานพาหนะ รถจักรยานยนต ๑๑ คัน รถปคอัพ ๒ คัน ผูประสบอุบัติเหตุเปนคนในพ้ืนท่ี ๖ คน คน
นอกพ้ืนท่ีในจังหวัด ๖ คน คนนอกพ้ืนท่ีนอกเขตจังหวัด ๑ คน พ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ (๖ ครั้ง อ.เมืองเชิง
ราย) (๑ ครั้ง อ.แมมจัน อ.เทิง อ.แมสาย อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และ อ.แมลาว)  

การรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เรียกตรวจมาตรการ 
๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ๑๐,๗๕๒ คัน ถูกดําเนินคดี ๓,๑๓๘ คน บังคับใชคําสั่ง คสช.ท่ี ๔๖/
๒๕๕๘ สงดําเนินคดี ๑๐๙ คัน ยึดใบอนุญาตขับข่ี ๕๐ ราย ยึดรถ ๑๐๐ คัน มีการตั้งจุดตรวจหลัก 
๓๖ จุด จุดบริการของหนวยงาน/อปท. ๑๗๑ จุด ดานชุมชน ๑,๐๖๑ จุด จุดอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน ๒๑ จุด ชุดสายตรวจเคลื่อนท่ี ๒๕ ชุด หนวยตรวจจับความเร็ว ๑ ชุด เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
๑,๒๘๐ คน 

 

๕.๑.๒ วิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย 

การจัดต้ังชมรมกํานันผูใหญบาน ตําบลปาแดด อําเภอสรวย จังหวัดเชียงราย โดยผูนํา
หมูบานเขารวมเปนสมาชิกชมรม ปจจุบันมีท้ังหมด ๒๕ คน จากนั้นเตรียมความพรอมโดยการ
คัดเลือกตัวแทน ๒ คน เขารวมการฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีทํางานจิตอาสา โดยสมาชิกจะมาจาก
ประชาชนผูสนใจ มีใจอาสาเขามาปฏิบัติหนาท่ี สมัครเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดใน
ภูมิลําเนาท่ีจิตอาสาอาศัยอยู การเลือกท่ีจะเขารวมปฏิบัติดวยความสมัครใจ ในการเขารวมเปน
สมาชิกนั้นตองผานการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระยะเวลาใน
การอบรม ซ่ึงตองเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพ เพ่ือเขารับการอบรม และมีภารหนาท่ีตองออก
ลาดตระเวนดูแลความเรียบรอยของชุมชน เพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสราง
ประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เม่ือเกิดเหตุข้ึนในพ้ืนท่ี
อาสาจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะเปนผูแจงขาว การดูแลชวยเหลือในประชาชนในเบื้องตนอยางทันทวงที 
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง เม่ือเขามาเปนสมาชิกจะไดรับการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและบรรเทาภัย ทําใหไดพัฒนาตนเอง ไดรวมแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงานรวมกับ
สมาชิกในฝายจากการปฏิบัติงานรวมกัน ไดรับพัฒนา กอใหเกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณมี
ความม่ันคงข้ึน ลดภาวการณ หมกมุนกับตัวเอง อาการพูดจาถากถางผูอ่ืน แกอาการซึมเศรา และ
อาการหลงตัวเอง ทําใหรูสึกวาตัวเองมีคามีประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม สรางนิสัยใหมีความ ออนโยน 
นุมนวล และชอบชวยเหลือผูอ่ืน ไดเรียนรูและทักษะการทํางานใหม ๆ อันเปนการเพ่ิมศักยภาพกับ
อาชีพ การงานในอนาคต หลุดพนจากความซํ้าซากจําเจในชีวิต โดยการทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีทาทาย 
และเกิดความสนุก ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาใหเปนประโยชน ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ทําให
เรียนรูท่ีจะจัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม ไดเพ่ือนใหม ๆ การทํางานจิตอาสามักทําเปนกลุม จึงทําให
จิตอาสาไดมีโอกาสรูจักเพ่ือนใหมมากข้ึน โดยเฉพาะผู ท่ีมีแนวความคิดคลายกัน ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นใหกวางข้ึน เรียนรูการใหความเคารพตอผูอ่ืน การทํางานจิตอาสาเปนงาน
ใหบริการแกผูดอยโอกาส ทําใหเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีแตคนประสบซ่ึงอาจแตกตางกันออกไป การ
เรียนรูความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูอ่ืนยอมทําใหเกิดความเขาใจในความแตกตางกัน 
สงผลใหเกิดความเคารพตอผูอ่ืน งานจิตอาสาชวยพัฒนาภาวะความเปนผูนําใหกับตนเอง การทํางาน



๗๓ 

จิตอาสาตองอาศัยการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังเพ่ือน
รวมงานและผูรับบริการ ยอมนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาภาวะผูนํา งานจิตอาสาเปนการพัฒนา
ความเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ การทํางานจิตอาสา ทําใหเกิดการเรียนรูเรื่องสิทธิและ
หนาท่ีของความเปนพลเมือง เขาใจปญหาของสังคมของประเทศเปนอยางดี เม่ือผานการอบรมเปนจิต
อาสา ก็จะรอรับคําสั่งจากทางองคการบริหารสวนตําบล สวนราชการ องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล 
หมูบาน นําคําสั่งมาประชุมวางแผนท่ีชัดเจนเปนระบบ การคัดเลือกจิตอาสามีความเครงครัดในกฎ 
ระเบียบท่ีกกหนดไว พรอมท้ังมีการวางแผนการแกไขอุปสรรคท่ีจะอาจเกิดข้ึน มีการฝกอบรมท่ี
สอดคลองกับบริบทการทํางานในพ้ืนท่ี มีการจัดระบบการใชงาน สมาชิกท่ีชัดเจน ยุติธรรมท่ัวถึงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทําหนาท่ี และใหความสําคัญกับการยกยองเชิดชูเกียรติ และการจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิก เพ่ือเสริมสรางกําลังใจ และทดแทนเม่ือสมาชิกเจ็บปวยซ่ึงครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวสมาชิก ดานการบริหารมีการจัดโครงสรางการทํางานใหทุกคนมีสวนรวมโดยท่ัวถึง และ
ยุติธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือไปสูเปาหมายการปฏิบัติงาน สมาชิก
ทุกคนรูสึกเปนเจาของ และมีความเสมอภาค ในการสรางแรงจูงใจในชักชวน กลุมเปาหมายท่ีเปนจิต
อาสาในอนาคตเปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดานการบริหารจัดการ การกําหนด ภารกิจใหกับจิตอาสาอยาง
ชัดเจนสมํ่าเสมอและท่ัวถึง จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานของจิตอาสาอยางตอเนื่อง ในระบบการทํางาน
ตองใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน มีการรับรูเทากัน โดยการทํางานท่ียึดหลักประชาธิปไตยจะ
ชวยเสริมความเชื่อม่ันใหแกสมาชิก เม่ือวางแผนงานแลวจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ 
กําหนดการโครงการ จัดหาทุนใหโครงการ กําหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน 
จากนั้นแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน  

 

๕.๑.๓ กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทอง

ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สํานักปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีแผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ
แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 

๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน
อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ หมูบาน
สวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวงเทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเวปไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน  



๗๔ 

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน ปาย
สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบการ

เบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

 

๕.๒ อภิปรายผล 
 

๕.๒.๑ สภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความปลอดภัย

บนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณท่ีกําหนดโครงสรางคําถาม
กรอบคําถามไวกอนแลวพบวา อุบัติเหตุทางถนนในป ๒๕๖๑ โดยสถิติมีการเกิดอุบัติเหตุท่ีอําเภอเมือง 
อําเภอแมสาย อําเภอแมสรวย ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอําเภอแมสรวย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เปนลําดับท่ี ๓ สวนใหญเกิดในตําบลทากอ ตําบลวาวี  

สําหรับสถิติสะสมในภาพรวมประเทศ จังหวัดเชียงรายมีจํานวนอุบัติเหตุสูงเปนอันดับ ๓
(๘๒) รองจาก จ.เชียงใหม และ จ.นครศรีธรรมราช จํานวนผูเสียชีวิตสูงเปนอันดับ ๑๒ (๗๘) รองจาก 
จ.อุดรธานี จ.นครรราชสีมา จ.ลพบุรี จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแกน จ.เชียงใหม กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี จ.
บุรีรัมย จ.สุพรรณบุรี และ จ.อุบลราชธานี สวนจํานวนผูบาดเจ็บสูงเปนอันดับ ๕(๗๘) รองจาก จ.
เชียงใหม จ.นครศรีธรรมราช จ.นครรราชสีมา และ จ.พิษณุโลก  

โดยสถิติประจําวันจันทรท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีการเกิดอุบัติเหตุ ๑๒ ครั้ง สะสมรวม ๘๒ 
ครั้ง ผูบาดเจ็บ ๑๑ คน (ช.๕ ญ.๖) สะสมรวม ๗๘ คน (ช.๕๐ ญ.๒๘) มีผูเสียชีวิต ๒ คน(ช.๒) สะสม 
๗ คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา ๖ ครั้ง ขับรถเร็วเกิดกําหนด ๖ ครั้ง ประเภท
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต ๑๑ คัน รถปคอัพ ๒ คัน ผูประสบอุบัติเหตุเปนคนในพ้ืนท่ี ๖ คน คน
นอกพ้ืนท่ีในจังหวัด ๖ คน คนนอกพ้ืนท่ีนอกเขตจังหวัด ๑ คน พ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ (๖ ครั้ง อ.เมืองเชิง
ราย) (๑ ครั้ง อ.แมมจัน อ.เทิง อ.แมสาย อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และ อ.แมลาว)  

การรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เรียกตรวจตาม
มาตรการ ๑๐ จํานวน ๑๐,๗๕๒ คัน ถูกดําเนินคดี ๓,๑๓๘ คน บังคับใชคําสั่ง คสช.ท่ี ๔๖/๒๕๕๘ สง
ดําเนินคดี ๑๐๙ คัน ยึดใบอนุญาตขับข่ี ๕๐ ราย ยึดรถ ๑๐๐ คัน มีการตั้งจุดตรวจหลัก ๓๖ จุด จาก
จุดบริการของหนวยงาน/อปท. ๑๗๑ จุด ดานชุมชน ๑,๐๖๑ จุด จุดอํานวยความสะดวกของ
หนวยงาน ๒๑ จุด ประกอบดวยชุดสายตรวจเคลื่อนท่ี ๒๕ ชุด หนวยตรวจจับความเร็ว ๑ ชุด และ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ๑,๒๘๐ คน 

ผลการวิจัยพบวา ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย รวมกับ
หนวยงานและองคกรภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



๗๕ 

ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการนํานโยบาย “ประชารัฐ” มาเปนกลไก
หลักในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนใหแกผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี 
โดยประสานความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชนใหเขามามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยางเขมแข็งและตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมุงเนนสูมาตรฐานกาสรสัญจรท่ี
ปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together) มีพันธกิจเสริมสราง
สมรรถนะใหกับระบบบรหิารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเกิดการทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรูพัฒนามาตรฐานและนวัตกรรมดานความ
ปลอดภัยบนทองถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  และลดภาระของรัฐบาลจากการสูญเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลดจํานวนผูพิการ และทุพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประการสําคัญคือการสงเสริมรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ 
สอดคลองกับกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย โดยการกอรูปของกระบวนการจิตอาสานั้นเกิดจากการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ ซ่ึง
ในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงอาจาเกิดไฟปา พ้ืนท่ีดังกลาวเปนลักษณะเขา
และทําไรเลื่อนรอยทําการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใชน้ํานอยและพืชเศรษฐกิจในพ้ืนถ่ินและตองแผว
ถางปาทําการเกษตรเปนประจําทุกป จึงมีการรวมกลุมในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
มีการดําเนินการภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด” ซ่ึงไดดําเนินการ
กิจกรรมดานการเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนน และการรักษาความปลอดภัย นําไปสูการจัดตั้งชมรม
กํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย มีการดําเนินงานมาโดยตลอดควบคูไปกับการทํางานเชิงบูรณรา
การกับภาครัฐ สอดคลองกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยขององคการอนามัยโลก ท่ีสามารถแกไขไดดวย
เหตุผลและมาตรการท่ีเหมาะสม ความปลอดภัย ทางถนน ในประเด็นท่ีจําเปนตองมีหลายภาคสวน
เขามามีรวมดวยความรับผิดชอบ และสนับสนุน เพ่ือปองกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนนให
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและตองตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินโดยยึดการวิจัยหลัก และ
ความรูทองถ่ินเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหผูปฏิบัติไดทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

๕.๒.๒ วิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย 

การจัดต้ังชมรมกํานันผูใหญบาน ตําบลปาแดด อําเภอสรวย จังหวัดเชียงราย โดยผูนํา
หมูบานเขารวมเปนสมาชิกชมรม ปจจุบันมีท้ังหมด ๒๕ คน จากนั้นเตรียมความพรอมโดยการ
คัดเลือกตัวแทน ๒ คน เขารวมการฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีทํางานจิตอาสา โดยสมาชิกจะมาจาก
ประชาชนผูสนใจ มีใจอาสาเขามาปฏิบัติหนาท่ี สมัครเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดใน
ภูมิลําเนาท่ีจิตอาสาอาศัยอยู การเลือกท่ีจะเขารวมปฏิบัติดวยความสมัครใจ ในการเขารวมเปน
สมาชิกนั้นตองผานการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระยะเวลาใน
การอบรม ซ่ึงตองเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพ เพ่ือเขารับการอบรม และมีภารหนาท่ีตองออก
ลาดตระเวนดูแลความเรียบรอยของชุมชน เพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสราง



๗๖ 

ประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน สรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของชุมชน เม่ือเกิดเหตุข้ึนในพ้ืนท่ี
อาสาจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะเปนผูแจงขาว การดูแลชวยเหลือในประชาชนในเบื้องตนอยางทันทวงที 
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง เม่ือเขามาเปนสมาชิกจะไดรับการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและบรรเทาภัย ทําใหไดพัฒนาตนเอง ไดรวมแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงานรวมกับ
สมาชิกในฝายจากการปฏิบัติงานรวมกัน ไดรับพัฒนา กอใหเกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณมี
ความม่ันคงข้ึน ลดภาวการณ หมกมุนกับตัวเอง อาการพูดจาถากถางผูอ่ืน แกอาการซึมเศรา และ
อาการหลงตัวเอง ทําใหรูสึกวาตัวเองมีคามีประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม สรางนิสัยใหมีความ ออนโยน 
นุมนวล และชอบชวยเหลือผูอ่ืน ไดเรียนรูและทักษะการทํางานใหม ๆ อันเปนการเพ่ิมศักยภาพกับ
อาชีพ การงานในอนาคต หลุดพนจากความซํ้าซากจําเจในชีวิต โดยการทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีทาทาย 
และเกิดความสนุก ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาใหเปนประโยชน ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ทําให
เรียนรูท่ีจะจัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม ไดเพ่ือนใหม ๆ การทํางานจิตอาสามักทําเปนกลุม จึงทําให
จิตอาสาไดมีโอกาสรูจักเพ่ือนใหมมากข้ึน โดยเฉพาะผู ท่ีมีแนวความคิดคลายกัน ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นใหกวางข้ึน เรียนรูการใหความเคารพตอผูอ่ืน การทํางานจิตอาสาเปนงาน
ใหบริการแกผูดอยโอกาส ทําใหเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีแตคนประสบซ่ึงอาจแตกตางกันออกไป การ
เรียนรูความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูอ่ืนยอมทําใหเกิดความเขาใจในความแตกตางกัน 
สงผลใหเกิดความเคารพตอผูอ่ืน งานจิตอาสาชวยพัฒนาภาวะความเปนผูนําใหกับตนเอง การทํางาน
จิตอาสาตองอาศัยการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังเพ่ือน
รวมงานและผูรับบริการ ยอมนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาภาวะผูนํา งานจิตอาสาเปนการพัฒนา
ความเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ การทํางานจิตอาสา ทําใหเกิดการเรียนรูเรื่องสิทธิและ
หนาท่ีของความเปนพลเมือง เขาใจปญหาของสังคมของประเทศเปนอยางดี เม่ือผานการอบรมเปนจิต
อาสา ก็จะรอรับคําสั่งจากทางองคการบริหารสวนตําบล สวนราชการ องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล 
หมูบาน นําคําสั่งมาประชุมวางแผนท่ีชัดเจนเปนระบบ การคัดเลือกจิตอาสามีความเครงครัดในกฎ 
ระเบียบท่ีกกหนดไว พรอมท้ังมีการวางแผนการแกไขอุปสรรคท่ีจะอาจเกิดข้ึน มีการฝกอบรมท่ี
สอดคลองกับบริบทการทํางานในพ้ืนท่ี มีการจัดระบบการใชงาน สมาชิกท่ีชัดเจน ยุติธรรมท่ัวถึงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทําหนาท่ี และใหความสําคัญกับการยกยองเชิดชูเกียรติ และการจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิก เพ่ือเสริมสรางกําลังใจ และทดแทนเม่ือสมาชิกเจ็บปวยซ่ึงครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวสมาชิก ดานการบริหารมีการจัดโครงสรางการทํางานใหทุกคนมีสวนรวมโดยท่ัวถึง และ
ยุติธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือไปสูเปาหมายการปฏิบัติงาน สมาชิก
ทุกคนรูสึกเปนเจาของ และมีความเสมอภาค ในการสรางแรงจูงใจในชักชวน กลุมเปาหมายท่ีเปนจิต
อาสาในอนาคตเปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดานการบริหารจัดการ การกําหนด ภารกิจใหกับจิตอาสาอยาง
ชัดเจนสมํ่าเสมอและท่ัวถึง จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานของจิตอาสาอยางตอเนื่อง ในระบบการทํางาน
ตองใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน มีการรับรูเทากัน โดยการทํางานท่ียึดหลักประชาธิปไตยจะ
ชวยเสริมความเชื่อม่ันใหแกสมาชิก เม่ือวางแผนงานแลวจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ 
กําหนดการโครงการ จัดหาทุนใหโครงการ กําหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน 
จากนั้นแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน  

 



๗๗ 

๕.๒.๓ กระบวนการพัฒนาจิตอาสาแนวทางการเฝาระวังและรักษาความ

ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สํานักปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีแผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ
แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 

๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน
อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ หมูบาน
สวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวงเทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเวปไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน  

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน ปาย
สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบการ

เบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
จากแนวทางการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสลวย จังหวัด

เชียงรายมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ กาญจนา ทองท่ัว และคณะ ไดศึกษาเรื่อง 
“กระบวนการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” ระยะท่ี ๑ ผลการศึกษาพบวา เกิดกลไกเพ่ือสนับสนุนการขัดเคลื่อนงานโครงการท่ีมา
จากภาคีเครือขายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กลไกลการประสานงานภายในโครงการ กลไก
ลการประเมินภายใน กลไกลกลาง กลไกระดับพ้ืนท่ี และกลไกการสื่อสารสาธารณะ โดยกลไกแตละ
ประเภทจะมีการทํางานเชื่อมโยงและประสานกัน ซ่ึงกลไกท่ีเกิดข้ึนมาจาก ๒ สวน ไดแก สวนแรก 
เปนผูมีจิตอาสาและมีความตองการแกไขปญหาดานอุบัติเหตุ สวนท่ีสอง เปนตัวแทนของหนวยงานท่ี
มีภาระงานท่ีเก่ียวของดานอุบัติเหตุท้ังในระดับพ้ืนท่ีและจังหวัด พบวา กลไกท้ังสองสวนนี้ตางเอ้ือ
ประโยชนและเติมเต็มซ่ึงกันและกันอันเนื่องมาจากกระบวนการดําเนินงานโครงการไดทําใหท้ังสอง
สวนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ดังนั้น จึงถือวาการกอเกิดของกลไกขางตนเปน
จุดเริ่มตนของการมีสวนรวมในการทํางานสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด
อุบลราชธานีของกลุมคนท่ีมีความแตกตางและหลากหลายซ่ึงจะสงผลถึงการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ 
ตอไป และเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
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สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณใน
การจดักิจกรรม  

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๑) ควรมีการศึกษาองคความรูใหม ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงลึกดานการปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องความเสี่ยง สาเหตุ ปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ ปญหาท่ีแทจริงของ
การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหได
หลักฐานเชิงประจักษท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพ่ือใหไดรูปแบบการดําเนินงาน
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนท่ีสอดคลองกับสถานการณปญหาและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติและ
ขยายผลไดจริง 

๒) ควรนําผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปสูการใชประโยชน ควรมุงเนนการออกแบบโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุทางถนน การสรางจิตสํานึก การบังคับใช
กฎหมายผานโครงการนํารองโดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนท้ังดานการ
ใชรถจักรยานยนต การสวมหมวกนิรภัย และการไมด่ืมแอลกอฮอล ควรมีการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนเพ่ือผลักดันสูการใชในสถานศึกษา ขยายผลและตอยอดการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

๓) ควรบูรณาการงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดใหมีเวทีกลางท่ีใหผูรับผิดชอบจาก
แตละหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกระทรวงสาธารณสุขไดประสานการดําเนินงานรวมกันกอนท่ีจะ
ออกไปประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลอง สัมพันธ และเชื่อมโยงไปสู
ทิศทางเดียวกัน  

๔) การประสานและพัฒนาหนวยงานเครือขายควรมุงเปาไปท่ีองคกรระดับจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากความปลอดภัยทางถนนเปนภาระหนาท่ีสําคัญของทองถ่ิน 
หนวยงานในทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานภายใตการมีสวนรวมของชุมชนเพราะเปน
แนวทางสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนบรรลุผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน เพราะ
การมีสวนรวมของชุมชนเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูวิถีการปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางจริงจัง 
รวมถึงควรมีการสงเสริมการรวมตัวของภาคเอกชนเพ่ือใหมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนดวยเพราะเปนกลไกสําคัญท่ีมีความพรอมท้ังดานงบประมาณและความคิด
สรางสรรค 

๕) ควรขยายการดําเนินงานในรูปแบบท่ีชุมชนมีสวนรวม โดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขายในระดับทองถ่ิน มีนโยบายท่ีชัดเจนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ัว
ประเทศมีสวนรวมดําเนินการปองกันเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง โดยเนน
ภารกิจเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสําคัญ เชน ข่ีมอเตอรไซดเปดไฟใสหมวกกันน็อก ขับรถ
คาดเข็มขัดนิรภัย ไมขับรถเร็ว ไมเมาแลวขับ ไมใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ งวงตองจอดนอน  

๖) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขท้ังในสวนกลางและระดับภูมิภาค เขต 
และจังหวัด ใหมีความสามารถในการนําขอมูลการบาดเจ็บท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมาใช
จัดการปญหาไดอยางเหมาะสม โดยสามารถจัดการกับขอมูลเจ็บท่ีมีไดดวยความถูกตอง แมนยํา และ
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ทันเวลา เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะการดําเนินงานท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองมีขอมูลท่ีดีและนาเชื่อถือสําหรับใชใน
การวางแผน ควบคุม กํากับ และประเมินผล  

๗) ระบบการจัดเก็บขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยแตละหนวยงานมี
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลแตกตางกัน การทําใหระบบขอมูลมีเพียงระบบเดียวเปนเรื่อง
ท่ีดีท่ีสุดและเปนความตองการของหลายภาคสวน แตในทางปฏิบัติการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวยัง
เปนไปคอนขางยาก แตการใชประโยชนขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือนํามาใชในการวางแผนปองกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงควรมีการตั้ง Core Group หรือศูนย
บริหารจัดการขอมูลอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลจากหลายๆ ระบบ แลวนํามาวิเคราะหอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่องเพ่ือใชเปนฐานสําหรับการวางแผนการดําเนินงานและการจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย รวมถึงนําเสนอขอมูลวิชาการท่ีวิเคราะหแลวเปนระยะจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๘) การรณรงคใหความรูและประชาสัมพันธ ควรมีการรณรงคใหความรูและขอมูลขาวสาร
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดท้ังป เพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยใหกับประชาชน
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา และสรางความตระหนักให
ประชาชนเห็นความสําคัญของการบังคับใชกฎหมายเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกัน 
โดยใชวิธีการการสื่อสารผานสื่อชุมชน เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน และสื่อบุคคล ควบคูไปกับการ
สือ่สารมวลชน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีชัดเจนท้ังในดาน
การพัฒนาคน และเปาหมายในการดําเนินการ ซ่ึงท่ีผานมาขาดความตอเนื่องจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

๒) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีกลุมงานประสานนโยบายและพัฒนาดานสังคมใน
ระดับพ้ืนท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลไกภาคีการทํางานหลายภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และมุงสรางความปลอดภัยบน
ทองถนน 

๓) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงและการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมของประเทศ 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

ควรมีการศึกษาวิจัย การแสวงหาสาเหตุเชงิระบบของปญหาอุบัติเหตุและนําเสนอแนวทาง
ในการแกไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต การจัดการดานการแพทยฉุกเฉินท่ีใชชุมชนเปนฐาน ตลอดจนการวิจัย
มูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
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กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน  

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

Voluntary process for surveillance and security on the road,  

Mae Suai District, Chiang Rai Province. 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทาง
ปองกันและการรักษาความปลอดภัยบนทองถนน เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษา
ความปลอดภัยบนทองถนน และเพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบททองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เปนการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูไปกับการ
ดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือหาแนว
ทางการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบวา สภาพกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย มี
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมประเทศ สูงเปนอันดับ ๓  มีจํานวนผูบาดเจ็บสูงเปนอันดับ ๕ 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา ขับรถเร็วเกิดกําหนด และความไมชํานาญในเสนทาง 
เนื่องจากขาดมาตรการการปองกัน จึงเกิดการกอรูปของกระบวนการจิตอาสา จากการเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง
เกิดไฟปา มีการรวมกลุมในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย มีการดําเนินการภายใตชื่อ 
“ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด” โดยไดดําเนินการกิจกรรมดานการเฝาระวัง
อุบัติเหตุบนทองถนน และการรักษาความปลอดภัย นําไปสูการจัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอ
แมสรวย มีการดําเนินงานมาโดยตลอดควบคูไปกับการทํางานเชิงบูรณราการกับภาครัฐ ควบคูกับการ
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นํานโยบาย “ประชารัฐ” มาเปนกลไกหลักในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัย
ทางถนนใหแกผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี โดยประสานความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ และ
ประชาชนใหเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยาง
เขมแข็งและตอเนื่อง โดยมีการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
ประการสําคัญคือการสงเสริมรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ 
สอดคลองกับกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนในอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ไดมีการกําหนดแนวทางตามมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน โดยมี
แผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก ๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ๒) แผนงาน
สรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ๓) แผนงานจัดทําประชาคม ๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน 
๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยง
จุดอันตราย ๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)  และ  ๘) 
แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบการเบิกจายคา
รักษาตามสิทธิ ตามพรบ. อันเปนแนวทางในของกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนนในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 

คําสําคัญ : กระบวนการจิตอาสา, การเฝาระวังความ, ความปลอดภัยบนทองถนน 

 

Abstract 

The purpose of this research article is Study accident information and road safety to 
develop volunteer processes In order to present surveillance guidelines And security on the 
road, Mae Suai District, Chiang Rai Province Use qualitative research as a data collection by in-
depth interview in conjunction with participatory action research. (Participatory Action Research: 
PAR) to find guidelines for surveillance and security on the road In Mae Suai District Chiang Rai 
province the research found that Voluntary mental process conditions, surveillance and security 
on the road, Mae Suai district, has a number of accidents in the whole country. Highly ranked 
3rd, with the highest number of injured people, ranked 5th. Causes of accidents from drunk 
driving and inexperience in the path Due to lack of protection measures Therefore the formation 
of the volunteer process from being a forest fire risk area There is a group of volunteers for 
disaster relief. There are operations under the name "Coordinating Center for the Village Sub-
district Chiefs of Pa Daet Subdistrict Administrative Organization" by conducting activities to 
monitor road accidents And security Leading to the establishment of the village headman club 
in Mae Suai District Has been in operation all along, along with working with the government 
Coupled with the implementation of the "Prachathat" policy as the main mechanism for raising 
awareness and awareness of road safety for car users using roads in the area By cooperating 
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between local government organizations, village headmen, village leaders, village committees 
Community committee Various volunteers and people come to play an important role in the 
prevention and reduction of road accidents in the area strong and continuous. By creating a 
parent plan, road safety articles, BE 2581 - 1974. The important thing is to promote a sustainable 
development model by participating in the civil state approach. In accordance with the 
volunteer mental process, surveillance and security on the road in Mae Suai District Chiang Rai 
province Has set guidelines according to road safety organization measures With a total of 8 
plans, including 1) Integrated road accident statistics data plan 2) Consciousness and culture 
safety plan 3) Community planning program 4) Community outreach plan 5) Public relations 
campaign to prevent and reduce accidents On the road ๖) The plan to fix the risk point of danger 
๗) The plan to enforce the law in accordance with measures 10 , and 9) The plan to respond 
after the UAT Causes and remedies Is a training to develop knowledge of the system of 
disbursement of rights under the Act which is the guideline of the volunteer mental process, 
surveillance and security on the road in Mae Suai District Chiang Rai province. 

Keywords: Voluntary process, Surveillance, Safety on the road 

๑. บทนํา 

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทําใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ ๒ รองจากโรคมะเร็ง และ
เปนสาเหตุของการไดรับบาดเจ็บเปนอันดับ ๑ จากรายงานดังกลาวถือไดวาเปนสัญญาณเตือนถึง
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพิจารณาหาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนนมาจากปจจัยดานตาง ๆ เชนพฤติกรรมของผูใชถนน ความบกพรองของยานพาหนะและ
ลักษณะทางกายภาพของถนน เปนตน เม่ือพิจารณาปจจัยทางกายภาพของถนนพบวาอุบัติเหตุมักเกิด
จากความไมสมบูรณของสภาพถนน เชน ถนนท่ีตัดขามทางรถไฟแตไมมีเครื่องกีดขวาง ถนนขรุขระ
เปนหลุมเปนบอ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเสนทางจราจร เปนตน (วิภาพันธ  กอเกียรติเจริญ, ๒๕๖๐) 

อุบัติเหตุ ทําใหเกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได แมบางคนอาจเขาใจตามความใน
นิยามขางตนวา อุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนนั้น เปนคราวเคราะหของผูประสบซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดแต
ความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม ในทางตรงกันขามอุบัติเหตุยอมปองกันไดและหลีกเลี่ยงไดหากไม
ประมาท จึงมีความสําคัญท่ีเราตองมาศึกษา เพ่ือหาทางปองกันลดหยอนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุ ดังนั้นเม่ือเราไมสามารถหลีกเลี่ยงไมใหมีการเดินทางได งานชิ้นนี้จึงทําข้ึนเพ่ือหาสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ท้ังในแงของพฤติกรรมของพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือทําใหทราบถึงสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดอุบัติเหตุและการกระจายตัวของบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง (เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง) ซ่ึงอาจชวย
ปองกันหรือบรรเทาการเกิดข้ึนของอุบัติเหตุได จากสถิติพบวา อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนสาเหตุท่ี
สําคัญสวนใหญจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของผูขับข่ีเอง เชน การเมาแลวขับ การขับรถดวยความเร็วสูง
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งวงแลวขับ การใชโทรศัพทในขณะขับข่ี เปนตน นอกจากนี้สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมบริเวณ 
นั้น ก็ยังมีสวนสําคัญท่ีสงเสริมใหการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึนดวย 

จากขอมูลศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต และ
บาดเจ็บ (Admit) ชวงการควบคุมเขมขน (ว๗ วัน) ๓ ป ระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อุบัติเหตุเฉลี่ย 
วันละ ๔๙๐ ครั้ง ผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๗ ราย ผูบาดเจ็บวันละ ๕๑๒ คน สําหรับในชวงเทศกาลป
ใหม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาพบวา อุบัติเหตุ ๓,๙๑๙ ครั้ง เสียชีวิต ๔๗๘ คน และบาดเจ็บ (Admit) ๔,๑๒๘
คน  ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) สวนใหญเปนผูขับข่ีและเปนคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง)  

ดังนั้น แนวทางในการปองกันปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ตองทําในแงการปองกันโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูใชถนนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด ในการแกไขปญหา
จะตองทราบวาผูใชถนนมีความรูสึกนึกคิด การรับรู ความคิดเห็น ความรูเก่ียวกับกฎจราจร และ
พฤติกรรมเสี่ยงอยางไรตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เพ่ือนําผลการศึกษาไปทําแนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุจากจราจรใหไดตรงกับปญหาไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะกับกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรู พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนนของผูขับข่ี เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใชในการแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเพ่ือลด
การสูญเสียในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสูญเสียดานกําลังคนตอไป 

อยางไรก็ตาม งานชุมชนสัมพันธ ท่ีมีอาสาสมัครชุมชน มีการดําเนินงานอยางเปน
กระบวนการ เพ่ือใหกลุมจิตอาสาเฝาระวังมีปฏิสัมพันธอันดีกับประชาชนในชุมชนมีความเขาใจใน
ปญหาซ่ึงกันและกัน ตลอดจนรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยเครือขายของอาสาสมัครเฝา
ระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนนั่นเอง (อําพล จินดาวัฒนะ, ๒๕๕๙) 

กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย  มุงเนนความสําคัญของการเปนจิตอาสาเปนการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม 
โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของผูอยูรวมในสังคมเดียวกันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเจตนาดี โดยให
ความสําคัญของจิตอาสาตเปนตัวขับเคลื่อนการทํางาน มีจิตใจท่ีเปยมไปดวยเมตตาจิตอาสามุงเนน
การใหมากกวาการรับ ซ่ึงเปนความสุขท่ีมีคุณคากวาความสุขท่ีเกิดจากการไดรับทําใหสังคมมีการ
แบงปน การชวยเหลือเก้ือกูล เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงในเชิงคุณธรรม โดยมีแรงจูงใจเปนพลัง
ผลักดันขับเคลื่อนในการกระทําความดี มีเจตนาท่ีดีโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของสวนรวม โดยมี
แรงจูงใจทางสังคมเปนอุดมคติท่ีเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ในการควบคุมดานจิตใจ  มีความไววางใจกัน มี
ความรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรพัฒนากระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภยับนทองถนน สงเสริมแรงจูงใจในการทํางานจิตอาสาในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการ
สงเสริมการทํางานของอาสาสมัครจิตอาสาเปนอยางยิ่ง จึงขอเสนอแนวทางการทํางานของจิตอาสาใน
การเฝาระวังและความปลอดภัยบนทองถนน โดยนําพลังมวลชนเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ
ในการสรางองคกรและบูรณาการเพ่ือสรางกระบวนการในการแกไขปญหาความปลอดภัยบนทองถนน 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอย
อยางยั่งยืน 

 

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย 
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๑) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

๒) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย  

๓) เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

 

๓. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูไปกับการ
ดําเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือหาแนว
ทางการเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน คณะผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเลือกอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีการการศึกษาในเชิ ง เอกสาร 
(Documentary Study) รวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวกับ หนังสือ รายงานการวิจัย 
รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดหลักการ ความเปนมา 
กระบวนการพัฒนา และแนวทางในการจัดทําชุดกิจกรรม การสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) จํานวน ๑๙ รูป/คน ท้ังท่ีเปนอาสาสมัครของชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย  จํานวน ๘ คน, ผูใหญบานในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน ๘ 
คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี 
คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและจากภาคสนาม แลวนํามาวิเคราะหโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) โดยการนําขอมูลท่ีได
จากการสังเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและนําเสนอเนื้อหาท่ีมีความสอดคลองกันโดยใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยและมีความเปนไปได จากนั้น สรุปออกมาเปนแนวทางเพ่ือนําไปสูการ
สรางขอสรุปพัฒนาผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเปนชุดความรูเก่ียวกับ “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนน” สําหรับผูใชรถใชถนน ในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และ
นําเสนอในรูปของขอเสนอแนะตอไป  
 

๔. ผลการศึกษา 

๔.๑   ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแนวทางปองกันและการรักษา

ความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

ผลการวิจัยพบวา จากสถานการณดังกลาว ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวดั
เชียงราย ซ่ึงเปนองคกรหลักของจังหวัด ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
จังหวัด ไดรวมกับหนวยงานและองคกรภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการ
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เกิดอุบัติเหตุทางถนน ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการนํานโยบาย 
“ประชารัฐ” มาเปนกลไกหลักในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน
ใหแกผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี โดยประสานความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชน
ใหเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยางเขมแข็งและ
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมุงเนนสู
มาตรฐานกาสรสัญจรท่ีปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together) 
มีพันธกิจเสริมสรางสมรรถนะใหกับระบบบริหารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเกิด
การทํางานไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรูพัฒนามาตรฐานและ
นวัตกรรมดานความปลอดภัยบนทองถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  และลดภาระของ
รัฐบาลจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลดจํานวนผูพิการ และทุพลภาพจาก
อุบัติเหตุทางถนน ประการสําคัญคือการสงเสริมรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการมีสวนรวมตาม
แนวทางประชารัฐ สอดคลองกับกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยการกอรูปของกระบวนการจิตอาสานั้นเกิดจากการเกิดอุบัติภัย
ทางธรรมชาติ ซ่ึงในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงอาจาเกิดไฟปา พ้ืนท่ีดังกลาว
เปนลักษณะเขาและทําไรเลื่อนรอยทําการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใชน้ํานอยและพืชเศรษฐกิจในพ้ืน
ถ่ินและตองแผวถางปาทําการเกษตรเปนประจําทุกป จึงมีการรวมกลุมในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือ
บรรเทาสาธารณภัย มีการดําเนินการภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปา
แดด” โดยมีฝายความม่ันคงอําเภอแมสรวย,หมู รส.อ.แมสรวย สมาชิก อส. รวมกับ เจาหนาท่ีทหาร 
บก.พ้ืนท่ีพิเศษเวียงผา,บก.พ้ืนท่ีพิเศษดอยวาวี,เจาหนาท่ีโรงพยาบาลแมสรวย ,สาธารณสุขอําเภอแม
สรวย, เจาหนาท่ีตํารวจ, หมวดการทางแมสรวย, หนวยปองกันและพัฒนาปาไมแมสรวย, อุทยาน
แหงชาติลําน้ํากก ฝงซาย, อุทยานแหงชาติดอยหลวง, หัวหนาโครงการบานเล็กในปาใหญ, หัวหนา
หนวยจัดการตนน้ําทุกแหง, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน,มูลนิธิกูภัยสยาม(ปูอินทร), มูลนิธิกูภัยแสง
แกวโพธิญาณ รวมกิจกรรม ซ่ึงไดดําเนินการกิจกรรมดานการเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนน และการ
รักษาความปลอดภัย นําไปสูการจัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบานในอําเภอแมสรวย มีการดําเนินงานมา
โดยตลอดควบคูไปกับการทํางานเชิงบูรณราการกับภาครัฐ สอดคลองกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
ขององคการอนามัยโลก ท่ีสามารถแกไขไดดวยเหตุผลและมาตรการท่ีเหมาะสม ความปลอดภัย ทาง
ถนน ในประเด็นท่ีจําเปนตองมีหลายภาคสวนเขามามีรวมดวยความรับผิดชอบ และสนับสนุน เพ่ือ
ปองกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนนใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและตองตอบสนองตอ
ความตองการของทองถ่ินโดยยึดการวิจัยหลัก และความรูทองถ่ินเปนสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือใหผูปฏิบัติได
ทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

๔.๒   ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

ผลการศึกษาพบวา มีการจัดตั้งชมรมกํานันผูใหญบาน ตําบลปาแดด อําเภอสรวย จังหวัด
เชียงราย โดยผูนําหมูบานเขารวมเปนสมาชิกชมรม จากนั้นเตรียมความพรอมโดยการคัดเลือกตัวแทน 
๒ คน เขารวมการฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีทํางานจิตอาสา โดยสมาชิกจะมาจากประชาชนผูสนใจ มี
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ใจอาสาเขามา ปฏิบัติหนาท่ี สมัครเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดในภูมิลําเนาท่ีจิตอาสาอาศัย
อยู การเลือกท่ีจะเขารวมปฏิบัติดวยความสมัครใจ ไมไดเกิดจากเง่ือนไขใด ๆ มีการตัดสินใจโดยอิสระ 
รับผิดชอบตอสังคม มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ถึงแมวางานดานนี้จะมีความเสี่ยงภัยในการ
ปฏิบัติงาน แตจิตอาสาก็เลือกท่ีจะเขามาเปนสมาชกิ ในการเขารวมเปนสมาชิกนั้นตองผานการอบรม
ความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีระยะเวลาในการอบรม ซ่ึงตองเสียสละ
เวลาในการประกอบอาชีพ เพ่ือเขารับการอบรม และมีภารหนาท่ีตองออกลาดตระเวนดูแลความ
เรียบรอยของชุมชนแสดงถึงความมุงม่ันอยางจริงจังท่ีจะรับผิดชอบดูแลชุมชนและสังคม โดยไมหวัง
ผลตอบแทนเปนเงินทอง ในการเขาเปนสมาชิกจะไมไดรับเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน แตอาจไดรับ
การสนับสนุน คาเดินทาง หรือคาใชจายซ่ึงคาตอบแทนท่ี ไดรับอาจจะไมคุมคาเทากับการประกอบ
อาชีพ แตก็เลือกท่ีจะเขารวมปฏิบัติงาน  ไมใชภาระงานท่ีตองทําตามหนาท่ี การทํางานของจิตอาสา
ไมใชการประกอบอาชีพ หรือการปฏิบัติงานเพ่ือรับรายไดประจําเปนการทํางานในลักษณะเฉพาะ เม่ือ
เกิดเหตุการณ หรือเม่ือจิตอาสามีความพรอมในการปฏิบัติงาน ถือวาเปนทุนทางสังคมในชุมชนท่ี
สําคัญ เปนการรวมพลังภาคประชาชน เพ่ือประชาชน และชุมชน ซ่ึงยังประโยชนใหเกิดทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากจิตอาสาเปนผูสนับสนุนการทํางานใหกับเจาหนาท่ีรัฐ ทําใหภาครัฐลดภาระคาใชจายในการ
จางพนักงาน หรือเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ดวยความสมัครใจ และไมหวังสิ่งตอบแทนเปนคาจาง
เงินเดือน การทํางานจิตอาสานั้นประโยชนทางสังคม เปนประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนออกปฏิบัติงาน เพ่ือ
ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน สรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เม่ือเกิดเหตุข้ึนในพ้ืนท่ีอาสาจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะเปนผูแจงขาว การ
ดูแลชวยเหลือในประชาชนในเบื้องตนอยางทันทวงที ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง เม่ือเขามาเปน
สมาชิกจะไดรับการอบรมความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาภัย ทําใหไดพัฒนาตนเอง ได
รวมแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงานรวมกับสมาชิกในฝายจากการปฏิบัติงานรวมกัน ไดรับพัฒนา 
กอใหเกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณมีความม่ันคงข้ึน ลดภาวการณ หมกมุนกับตัวเอง อาการ
พูดจาถากถางผูอ่ืน แกอาการซึมเศรา และอาการหลงตัวเอง ทําใหรูสึกวาตัวเองมีคามีประโยชนตอ
ผูอ่ืนและสังคม สรางนิสัยใหมีความ ออนโยน นุมนวล และชอบชวยเหลือผูอ่ืน ไดเรียนรูและทักษะ
การทํางานใหม ๆ อันเปนการเพ่ิมศักยภาพกับอาชีพ การงานในอนาคต หลุดพนจากความซํ้าซากจําเจ
ในชีวิต โดยการทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีทาทาย และเกิดความสนุก ตระหนักถึงคุณคาของการใชเวลาให
เปนประโยชน ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ทําใหเรียนรูท่ีจะจัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม ไดเพ่ือนใหม ๆ 
การทํางานจิตอาสามักทําเปนกลุม จึงทําใหจิตอาสาไดมีโอกาสรูจักเพ่ือนใหมมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ีมี
แนวความคิดคลายกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นใหกวางข้ึน เรียนรูการใหความเคารพตอ
ผูอ่ืน การทํางานจิตอาสาเปนงานใหบริการแกผูดอยโอกาส ทําใหเรียนรูเก่ียวกับปญหาท่ีแตคนประสบ
ซ่ึงอาจแตกตางกันออกไป การเรียนรูความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูอ่ืนยอมทําใหเกิด
ความเขาใจในความแตกตางกัน สงผลใหเกิดความเคารพตอผูอ่ืน งานจิตอาสาชวยพัฒนาภาวะความ
เปนผูนําใหกับตนเอง การทํางานจิตอาสาตองอาศัยการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบ และ
การทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังเพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ ยอมนําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาภาวะ
ผูนํา งานจิตอาสาเปนการพัฒนาความเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ การทํางานจิตอาสา ทําให
เกิดการเรียนรูเรื่องสิทธิและหนาท่ีของความเปนพลเมือง เขาใจปญหาของสังคมของประเทศเปนอยาง
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ดี เม่ือผานการอบรมเปนจิตอาสา ก็จะรอรับคําสั่งจากทางองคการบริหารสวนตําบล สวนราชการ 
องคกรตาง ๆ อําเภอ ตําบล หมูบาน นําคําสั่งมาประชุม วางแผนท่ีชัดเจนเปนระบบ การคัดเลือกจิต
อาสามีความเครงครัดในกฎ ระเบียบท่ีกกหนดไว พรอมท้ังมีการวางแผนการแกไขอุปสรรคท่ีจะอาจ
เกิดข้ึน มีการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับบริบทการทํางานในพ้ืนท่ี มีการจัดระบบการใชงาน สมาชิกท่ี
ชัดเจน ยุติธรรมท่ัวถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงในการทําหนาท่ี และใหความสําคัญกับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก เพ่ือเสริมสรางกําลังใจ และทดแทนเม่ือสมาชิก
เจ็บปวยซ่ึงครอบคลุมไปถึงครอบครัวสมาชิก ดานการบริหารมีการจัดโครงสรางการทํางานใหทุกคนมี
สวนรวมโดยท่ัวถึง และยุติธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการ ปฏิบัติงาน เชน เครื่องมือ 
อุปกรณ พาหนะ เบี้ยเลี้ยง เพ่ือไปสูเปาหมายการปฏิบัติงาน สมาชิกทุกคนรูสึกเปนเจาของ และมี
ความเสมอภาค ในการสรางแรงจูงใจในชักชวน กลุมเปาหมายท่ีเปนจิตอาสาในอนาคตเปนสิ่งท่ีควร
คํานึงถึง ดานการบริหารจัดการ การกําหนด ภารกิจใหกับจิตอาสาอยางชัดเจนสมํ่าเสมอและท่ัวถึง 
จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานของจิตอาสาอยางตอเนื่อง ในระบบการทํางานตองใหสมาชิกทุกคนมี
โอกาสเทาเทียมกัน มีการรับรูเทากัน โดยการทํางานท่ียึดหลักประชาธิปไตยจะชวยเสริมความเชื่อม่ัน
ใหแกสมาชิก เม่ือวางแผนงานแลวจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ กําหนดการโครงการ จัดหาทุน
ใหโครงการ กําหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน จากนั้นแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมีผลงานการจัดทําโครงการท้ังหมด 
๑๗ โครงการ 

ในการทํางานจิตอาสานั้นการวางแผนจัดการในการตั้งเปาหมายและการวางแผนเพ่ือไปสู 
เปาหมาย วิธีการดําเนินงานอยางไร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค การวางแผนจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญใน 
การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การจัดทําใบสมัครผูสนใจเขารวมเปนจิตอาสาการ
พัฒนาแนวทางและกระบวนการสมัครเพ่ือเขารวมเปนจิตอาสา และการใหความรูและสรางความ
เขาใจแกบุคลากรและเจาหนาท่ีขององคกรในการทํางานกับจิตอาสา การคัดเลือกจิตอาสา ในการ
คัดเลือกจิตอาสา มีสิ่งท่ีตองคํานึงถึง คือ คุณสมบัติของจิตอาสาท่ีตองการมีคุณสมบัติอยางไรมีเหตุผล
อยางไรในการเขามารวม เปนจิตอาสาสามารถคนหากลุมเปาหมายท่ีจะเขามาเปนจิตอาสาไดจากท่ี
ไหนจะสื่อสารอยางไร ใหไดรับความสนใจจากผูมีศักยภาพเพ่ือใหเขามารวมเปนจิตอาสา หลังจากนั้น
เปนกระบวนการ คัดเลือกสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับ
ความตองการของ องคกรและเปาหมายของจิตอาสา การปฐมนิเทศและการฝกอบรม เปนข้ันตอน
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับจิตอาสาในการเตรียมพรอมความรูและทักษะเพ่ือใหเพียงพอตอความ 
ตองการตอการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลและสามารถปรับตัวใหเขากับเง่ือนไขการทํางานและ 
สภาพแวดลอม การปฐมนิเทศจิตอาสาใหม เปนกระบวนการท่ีจะชวยใหจิตอาสามีความรูท่ัวไป 
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง ขอปฏิบัติท่ีเหมาะสม ความรูเฉพาะดาน การเสริมพลังจิตอาสา 
และสรางคุนเคยกับเพ่ือนจิตอาสา และสรางความเขาใจระหวางองคกรเจาหนาท่ีและตัว จิตอาสา 
การฝกอบรมเปนการพัฒนาทักษะของจิตอาสา มีผลตอประสิทธิผลและประสิทธิผล การทํางาน การ
สรุปงานเพ่ือนําไปสูการประเมินผล เปนการสนับสนุนจิตอาสาในเรื่องของแนวทางและวิธีการทํางานท่ี
ถูกตองจากบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญในงานนั้น ๆ โดยจะตองระบุชัดเจนวาใครจะเปน
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ผูรับผิดชอบงาน การยกยองและเชิดชูเกียรติ เปนการใหรางวัลเพ่ือจูงใจใหจิตอาสาปฏิบัติงานไปสู
เปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

การเปนจิตอาสาทุกครั้งท่ีทําหนาท่ีไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ แรงจูงใจสวนใหญมาจากผูนํา 
แตสิ่งท่ีขาดไมได คือ วัสดุ อุปกรณ และสิ่งชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูท่ีประสบเหตุประสบภัยตาง ๆ 
ดังนั้นในการเปนจิตอาสานั้นควรจะไดรับเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชนกัน ไมวาจะเปน
เครื่องแบบอุปกรณชวยเหลือแมบางครั้งยานนพาหนะก็จําเปน การไดรับการสนับสนุนจากหางราน
และผูใจบุญเปนสิ่งสําคัญท่ีตองการ สังคมจะสนับสนุนก็ตอเม่ือเราไดลงมือใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวา
และตั้งใจแคไหน (พระไพศาล  วิสาโล, ๒๕๕๐)  

๔.๓ ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบททอง

ถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

สํานักปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทาง
ถนน โดยมีแผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก 

๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ
แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 

๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน
อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเนนการสวมหมวกนิรภัย  คาด
เข็มขัดนิรภัย และขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท.จิตอาสามีบทบาท
ในการมีสวนรวมตอการพัฒนาสังคม โดยการใหบริการโดยตรง เม่ือเกิดเหตุการณอุบัติภัย มีบทบาท
ในการสนับสนุนการทํางานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ีเพ่ิมศักยภาพใหองคกรจิตอสาอาสา มี
บทบาทเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานของสวนราชการการตาง ๆ เปนการทํางานท่ีมี ลักษณะงาน
เฉพาะประเด็น เชน การประชาสัมพันธ ความปลอดภัย การเปนสมาชิกจิตอาสาในการรวมรณรงค
เพ่ิมศักยภาพ จิตอาสาเขามามีสวนรวมมีบทบาทในการรวมรณรงคขับเคลื่อนงาน 

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ หมูบาน
สวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวงเทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเว็ปไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน ๕ 
ภาษา ไดแก ไทย อาขา เมือง ลาหู พมา และไดมีการจัดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ท้ังหมด ๗ โครงการ ไดแก 

     (๑) โครงการผลิตรายการพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
     (๒) โครงการผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ 
     (๓) โครงการผลิตและเผยแพรทางสถานีวิทยุชุมชน 
     (๔) โครงการผลิตและเผยแพรขาวรณรงคลดอุบัติเหตุ กิจกรรมทางโทรทัศน 
     (๕) โครงการผลิตและเผยแพรขาวทางเว็บไซด 
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     ๖) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธติดตั้งท่ีอําเภอ สถานท่ีสําคัญ 
     (๗) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโซเชียลมีเดียสัมภาษณหัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาหนวยงาน เพ่ือเผยแพรทางยูทูป เฟรสบุค และเพจ 
๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน ปาย

สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบการ

เบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ในฐานะสมาชิกของชมรม เพ่ือใหการทํางานจิตอาสาในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานดียิ่ง ข้ึนกวาเดิมกลุมจิตอาสาไดทําการระดมสมอง เพ่ือหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณในการทํางาน และสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอการทํางานจิตอาสา การทําจิตอาสาเปนสิ่งท่ี
มีประโยชน และมีคุณคาตอสวนรวมอยางยิ่งท่ีสําคัญ เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุมจิต
อาสาและชุมชนเปาหมาย เพ่ือใหชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือสามารถดํารงอยูในสังคมและ
ประเทศไทยไดอยางเขมแข็งสืบไป 

แนวทางของพ้ืนท่ีตองไมเปนการขัดขวางการทํางานของเจาหนาเราจึงตองปฏิบัติตาม
นโยบายของทางราชการเราจะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานกรณีการจัดตั้งจุดตรวจตาง ๆ เชน ๗ วัน
อันตราย ชวงปใหม และเทศกาลสงกรานต จิตอาสาตองเฝาระวังในเรื่องสภาพถนน คุณลักษณะของ
ถนน จํานวนชองถนน ความกวางของชองถนน อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ ความกวาง
ของชองถนนเพียงเล็กนอยเทานั้น ชองถนนท่ีมีความกวาง ๑๘ ฟุต และ ขอบถนนจะมีความปลอดภัย
กวาชองถนนท่ีกวาง ๒๒ ฟุต แตไมมีขอบถนน แนวก้ันกลางถนน ใชก้ันถนนท่ีมีการจราจร ๒ ชองทาง 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก เม่ือรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวก้ันกลางถนน ไหลถนน  
เปนพ้ืนท่ีตอจากขอบทางออกไปทางดานขาง ซ่ึงยังมิได จัดท าเปนทางเทา ไหลถนนมีอิทธิพลมากตอ
ความปลอดภัยในการจราจร สิ่งก้ันขางถนน จะชวยปองกันมิใหรถท่ีเกิดอุบัติเหตุวิ่ง ออกนอกถนนไป
ทําลายสิ่งของอ่ืนบริเวณขางทางได พ้ืนผิวถนน ไดแก ความโคงของถนน ผิวลาดของถนนและระยะ 
สายตา มีอิทธิพลอยางมากตอความปลอดภัยในการจราจร ความสวางของถนน ถนนท่ีมีความสวางจะ
ปลอดภัยกวาถนนท่ีมืด ยานพาหนะ ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาท่ี 
ดีกอนการใชงาน ซ่ึงยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด สภาพของยาง ยางไมมีดอกไมเกาะถนน ระบบหาม
ลอซ่ึงอาจะทําใหเบรกแตก กระจกมองหลัง มองขางชํารุด ทําใหมองเห็นรถท่ีวิ่งตามมาไมชัดเจน 
ตลอดจนยวดยานพาหนะท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน นับเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดท้ังสิ้น 
ผูใชถนน ผูขับข่ี และผูเดินทางเทาท่ีใชถนน สัญจรไปมา ผูใชทางท่ีมีสวนสําคัญตอการเกิดอุบัติเหตุ
มาก การขับข่ีท่ีไมชํานาญไมปฏิบัติ ตามกฎจราจร การขับข่ีรถท่ีขาดความระมัดระวัง ยอมกอใหเกิด
อุบัติเหตุได การจะมีใบอนุญาตขับข่ีก็มิใชรับรองวาขับรถโดยปลอดภัย ผูขับข่ีท่ีดีจะตองรอบรู 
กฎหมายเก่ียวกับการจราจรทางบก คําสั่ง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร รูจักหาวิธีเพ่ิมพูนความรู
ในการขับข่ีรถใหดียิ่งข้ึน มีความรูในการทํางานของเครื่องยนตพอสมควร องคประกอบท่ีท าใหผูขับข่ี
ฝาฝนการจราจรจนเปนเหตุให เกิดอุบัติเหตุการจราจร ผูมีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณ สามารถทํา
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ใบขับข่ีรถจักรยานยนต แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตชั่วคราว สําหรับรถจักรยานยนต 
ความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกิน ๙๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ ผูขับ
ข่ีท่ีกออุบัติเหตุจากการจราจรท้ังในประเทศพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา คือชวงอายุ ๑๕ - ๒๔ ป 
ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากอยู ในชวงวัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนานตื่นเตน จึงมักจะขับ 
รถดวยความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไมเพียงพอ อีกท้ังยังเปนผูท่ีเริ่ม ฝกหัดขับข่ียวดยานพาหนะ
จึงยังไมมีความช านาญในการควบคุมบังคับ และ ตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนาไมดีพอ ผูขับข่ีท่ีมีอายุ
ระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป มักจะเก่ียวของกับอุบัติเหตุท่ีรุนแรง เพศเปนปจจัยหนึ่งท่ีเก่ียวของกับอุบัติเหตุ 
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพศชายสูงกวาเพศหญิง เพราะเพศชายขับข่ียานพาหนะมากกวาเพศ
หญิง แตถาหากชายและหญิงขับรถดวยปริมาณท่ีเทา ๆ กันแลว จํานวนอุบัติเหตุท่ี เกิดข้ึนกับผูหญิง
จะสูงกวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผูชาย ท้ังนี้เนื่องจาก ความสามารถในการตัดสินใจไมแนนอน ปฏิกิริยา
ตอบสนองชา และไมมีความชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณประจํารถ ความชํานาญ ผูขับข่ีจําเปนตอง
มีความชํานาญในการขับข่ีรถเปนอยางมาก อีกท้ังควรท่ีจะรูจักเสนทาง รูจักกฎขอบังคับของเจา
พนักงานจราจรเปนอยางดี ผูขับข่ีท่ีมีรางกายไมสมบูรณจากความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา หรือโรคตาง ๆ 
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ยากระตุนไมใหงวง ยาระงับ ประสาท ยานอนหลับ ตลอดจนยาเสพติด
ทุกชนิด เปนอันตรายตอการขับข่ี ยวดยานพาหนะไดท้ังนั้นแอลกอฮอลมีความสําคัญและเก่ียวของกับ
อุบัติเหตุ เพราะฤทธิ์ของ แอลกอฮอลจะทําลายความสามารถในการขับข่ี การตัดสินใจ และการบังคับ 
ยวดยานพาหนะ ซ่ึงมีผลทําใหความระมัดระวังลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
การขับข่ีดวยความเร็วสูง มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เนื่องจากไมสามารถหยุดรถไดอยางกะทันหัน 
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเปนอันตรายถึง ชีวิตได ผูเดินเทา (Pedestrian) ผูเดินเทาอาจเปน
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เพราะการใชถนนรวมกับยานพาหนะอ่ืน ๆ ยอมจะเปน
สาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ ได ท้ังนี้เพราะสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้  ผูเดินเทาไมมีความรูเก่ียวกับกฎ
จราจร ผูเดินเทามีนิสัยไมยอมรับรู และปฏิบัติตนตามนิสัยของตนเอง เอาความสะดวก ของตนเปน
ใหญ ผูเดินเทาไมมีความชํานาญและไมรูหลักในการขามถนน ผูเดินเทาไมมีมารยาท และไมเห็นใจผู
ขับข่ียวดยานอ่ืน นึกจะเดินหรือขามถนน ท่ีใดก็ทําตามใจชอบ การแตงกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุ
ใหเกิดอุบัติเหตุได เชน การสวมเสื้อผาท่ีมี สีมืดคล้ํา ทําใหผูขับข่ีมองไมเห็น และทําใหเกิดอุบัติเหตุได
งาย เพศ วัย และความบกพรองทางกายของผู เดินเทา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีท าใหเกิดอุบัติเหตุ 
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา การแพทย และนโยบาย สิ่งแวดลอม
ประกอบดวยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร และดิน ฟา อากาศ มลพิษ การจัดสภาพผังเมือง 
ควรคํานึงถึงการใชสอยของสิ่งกอสรางตาง ๆ ใหถูกตอง กฎหมาย และการบังคับใช ในปจจุบันมี
กฎหมายเก่ียวกับการใชรถใชถนน ซ่ึงมี ลักษณะซํ้าซอนบางสวนขัดแยงกันและมีมากหลายฉบับ ทําให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเกิดความสับสนและยุงยาก การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจึงไมคอยรัดกุม และ 
ไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหผูใชถนนบางสวนไมปฏิบัติตาม การศึกษาเก่ียวกับการใชถนน สวนใหญยัง
ขาดความรูความสามารถในการใชถนน กลาวคือ การใหการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา ยังไมเพียงพอ 
และไมตอเนื่อง การแพทย การบริการผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังไมเพียงพอ ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรู 
ในการดูแลชวยเหลือผูปวยท่ีถูกตอง นโยบายหลักในการควบคุมอุบัติเหตุจากการจราจร ยังขาดแผน
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หลักและนโยบาย ท่ีตอเนื่อง การมีแผนหลักจะทําใหไมวาจะเปนผูบริหารชุดไหนท่ีเขามาบริหารตอง 
ดําเนินตอไปตามแผนนั้นจนเสร็จสิ้น 
 
 

๕. อภิปรายผล 

จากสถานการณดังกลาว ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปน
องคกรหลักของจังหวัด ในการบูรณาการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด ไดรวมกับ
หนวยงานและองคกรภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ท้ังจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดลอม ควบคูกับการนํานโยบาย “ประชารัฐ” มาเปนกลไก
หลักในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนใหแกผูใชรถใชถนนในพ้ืนท่ี 
โดยประสานความรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครตาง ๆ และประชาชนใหเขามามีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ีอยางเขมแข็งและตอเนื่อง โดยมีการ
จัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยมุงเนนสูมาตรฐานกาสรสัญจรท่ี
ปลอดภัยดวยกัน (Committing to Standard of Safe Journey Together) มีพันธกิจเสริมสราง
สมรรถนะใหกับระบบบรหิารจัดการภาครัฐดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเกิดการทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรูพัฒนามาตรฐานและนวัตกรรมดานความ
ปลอดภัยบนทองถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน  และลดภาระของรัฐบาลจากการสูญเสีย
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการลดจํานวนผูพิการ และทุพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประการสําคัญคือการสงเสริมรูปแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ 
สอดคลองกับกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย โดยการกอรูปของกระบวนการจิตอาสานั้นเกิดจากการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ ซ่ึง
ในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงอาจาเกิดไฟปา พ้ืนท่ีดังกลาวเปนลักษณะเขา
และทําไรเลื่อนรอยทําการเกษตรตามฤดูกาลและพืชใชน้ํานอยและพืชเศรษฐกิจในพ้ืนถ่ินและตองแผว
ถางปาทําการเกษตรเปนประจําทุกป จึงมีการรวมกลุมในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
มีการดําเนินการภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด” 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการกิจกรรมดานการเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนน และการรักษา
ความปลอดภัยในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ยังคงตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
เพ่ือใหกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ไดรับการยกระดับเพ่ือเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด จริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 

๖. สรุปและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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๑) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีชัดเจนท้ังในดาน
การพัฒนาคน และเปาหมายในการดําเนินการ ซ่ึงท่ีผานมาขาดความตอเนื่องจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

๒) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีกลุมงานประสานนโยบายและพัฒนาดานสังคมใน
ระดับนท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลไกภาคีการทํางานหลายภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และมุงสรางความปลอดภัยบน
ทองถนน 

๓) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงและการ
บริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมของประเทศ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

ควรมีการศึกษาวิจัย การแสวงหาสาเหตุเชิงระบบของปญหาอุบัติเหตุและนําเสนอแนวทาง
ในการแกไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต การจัดการดานการแพทยฉุกเฉินท่ีใชชุมชนเปนฐาน ตลอดจนการวิจัย
มูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
 

๗. เอกสารอางอิง 

 
วิภาพันธ  กอเกียรติเจริญ, สรุปสถานการณสังคมไทย ๒๕๓๙: มุมมองและขอเสนอจากเครือขายองคกร 

พัฒนาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมการพัฒนา, ๒๕๖๑). 

อําพล  จินดาวัฒนะ, จิตอาสาพลังสรางโลก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสรางสื่อ, ๒๕๕๙), หนา ๔๓-๔๘. 

พระไพศาล  วสิาโล, เติมเต็มชีวิตดวยจิตอาสา, (กรุงเทพมหานคร: เครือขายพุทธิกา, ๒๕๕๐), หนา ๒๐. 

 
สัมภาษณ  

นายศรัณยู  มหาวุฒิ, สารวัตรกํานัน, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายอินสอน  มีสุข, ตัวแทนหมูบานหวยออ, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายสมชาย  อินตะไชยวงค, สารวัตรกํานัน, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายสนั่น  อินตะไชยวงค, กํานัน, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายอินจันทร  พิณสาร, ตัวแทนหมูบานปากวาว,วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายจงรักษ  ยาสมุทร, ตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายพงษศักดิ์  อินตะวงค, ตัวแทนหมูบานโปงเหลา, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายแสวง  บุญหลา, ตัวแทนหมูบานสันกลาง, วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายประพันธ  แกวมณี, ตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก)ม วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

 
 
 
 



๙๕ 

 
 
 

 



๙๖ 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ

ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” เชน นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
และการพัฒนางานดานจิตอาสา ตลอดจนรายวิชาการสังคมสงเคราะห วิชาการจัดการเชิงพุทธ วิชา
รัฐศาสตร วิชานิติศาสตร การจัดการรักษาความปลอดภัยบนทองถนนของพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนจุด
เสี่ยง หรือกําลังเปนจุดเสี่ยง  

- สามารถนําผลการศึกษาไปสะทอนขอมูลใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับรูปแบบและ
กระบวนการจัดการดานจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ 
จัดการดานความปลอดภัย โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม และตระหนักถึงคุณคาของตนเอง  

- สามารถนําผลการศึกษาไปวิเคราะหรวมกับหนวยงานตาง ๆ สามารถกระบวนการ
จัดการดานจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน ไปปรับประยุกตใชในการวาง
แผนการดําเนินงานตอไปไดเพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาและแกไขปญหาในเรื่องอุบัติเหตุตอไปได 

- สามารถนําโครงการของจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ไปปรับใชในงานสังคมสังเคราะห 

- สามารถนําผลการดําเนินการไปตอยอดปรับปรุง หรือเปนแนวทางในการปองกัน หรือ
การจัดโครงการเพ่ือกอเกิดนวัตกรรมสําหรับวิถีชีวิตของการใชถนนอยางปลอดภัยในระยะยาว 
สามารถรูเทาทันเหตุการณท่ีกําลังจะเกิดข้ึน มีแนวทางท่ีรัดกุมกวาเดิม 
 
๒. กิจกรรมดานวิชาการ 
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยใหกับนิสิตในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรูกระบวนการในการทําวิจัย และวิธีการลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือใหขอมูล
ท่ีแทจริง 

- มีการศึกษารวมกับคนในชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหกระบวนการจิต
อาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยชุมชนใน
พ้ืนท่ีมีสวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กจิกรรมที่วางแผนไว 

และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมท่ีวางแผนไว 

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

๑. ศึกษาขอมูล
จากสถิติ  

ทราบถึงขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
และการรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

ขอท่ี ๑ ทําใหสามารถนําไปสูการ
กําหนดแนวทางการเฝา
ระวัง และรักษาความ
ปลอดภัยบททองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

๒. ศึกษาขอมูล
จากผูใหขอมูล
สําคัญดวยแบบ
การสัมภาษณ 

ทราบกระบวนการจิตอาสาเฝา
ระวังและรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา กระบวนการ
จิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแม
ส ร ว ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ๑๑ 
ข้ันตอน ไดแก 
๑) เตรียมความพรอมโดยการ
คัดเลือกตัวแทน ๒ คน 
๒) เขารวมการฝกอบรมการปฏิบัติ
หนาท่ีทํางานจิตอาสา 
๓) เม่ือผานการอบรมเปนจิตอาสา 
รอรับคําสั่งจากทางองคการบริหาร
สวนตําบล สวนราชการ องคกร
ตาง ๆ อําเภอ ตําบล หมูบาน 
๔) นําคําสั่งมาประชุม วางแผน คัด
กรองหรือพิจารณาโครงการ 
๕) กําหนดการโครงการ 
๖) จัดหาทุนใหโครงการ 
๗) กําหนดภาระงาน 

ขอท่ี ๒ ๓ ทําใหสามารถนําไปสูการ
พัฒนากระบวนการจิ ต
อาสาเฝาระวังและรักษา
ความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงรายเกิดเปน รูปแบบ
แ ล ะ อ ง ค ค ว า ม รู
กระบวนการจิตอาสาเฝา
ร ะวั ง  และรั กษาคว าม
ป ล อ ด ภั ย บ ท ท อ ง ถ น น 
อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 



๑๐๒ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

๘) ประธานชี้แจงรายละเอียดของ
งาน 
๙) แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑๐) ปฏิบัติหน า ท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
๑๑) สรุปผลการปฏิบัติงาน 

๓. การเก็บขอมูล
ดวยแบบการ
สัมภาษณ/การ
สนทนากลุม 
(Focus Group) 

ทราบถึงแนวทางทางการเฝาระวัง 
และรักษาความปลอดภัยบททอง
ถนน อํา เภอแมสรวย จั งหวัด
เชียงราย 
ผลการ ศึกษาพบว า  แนวทาง
ทางการเฝาระวัง และรักษาความ
ปลอดภัยบททองถนน อําเภอแม
ส ร วย  จั งหวั ด เ ชี ย ง ราย  มี  ๘ 
แผนงาน ไดแก 
๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน  
๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย  
๓) แผนงานจัดทําประชาคม  
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน  
๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธ
ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  
๖)  แผนงานแก ไขจุด เสี่ ย งจุ ด
อันตราย  
๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตาม
มาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘ )  แ ผ น ง า น ต อ บ ส น อ ง ห ลั ง
อุบัติเหตุและเยียวยา  

ขอท่ี ๑ - ๓ ทําใหสามารถนําขอมูลมา
วิ เ ค ร า ะ ห  จ น เ กิ ด เ ป น 
รูปแบบและองคความรู
แนวทางทางการเฝาระวัง 
และรักษาความปลอดภัย
บททองถนน อํา เภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย 

๔. ขอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ 

๑) ควรมีการศึกษาองคความรูใหม 
ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงลึกดานการ
ป อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น 
โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องความ

ขอท่ี ๓ ทําใหไดขอเสนอแนะตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีนํา
ผลจากขอเสนอแนะไปสูท
การเฝาระวัง และรักษา



๑๐๓ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

เสี่ยง สาเหตุ ปจจัยท่ีกอใหเกิด
อุบัติเหตุ ปญหาท่ีแทจริงของการ
เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง
สูง  ความสูญเสีย ท่ี เ กิด ข้ึนจาก
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหได
หลักฐานเชิงประจักษท่ีจะนําไปสู
การตัดสินใจเชิงนโยบาย และ
เพ่ือใหไดรูปแบบการดําเนินงาน
ป อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ท่ี
สอดคลองกับสถานการณปญหา
และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติ
และขยายผลไดจริง 
๒ )  ค ว ร นํ า ผ ล ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร
ศึกษาวิจัยไปสูการใชประโยชน 
ควรมุงเนนการออกแบบโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากอุบัติเหตุทาง
ถนน การสรางจิตสํานึก การบังคับ
ใชกฎหมายผานโครงการนํารอง
โดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุม
เด็กและเยาวชนเพ่ิมมากข้ึนท้ัง
ดานการใชรถจักรยานยนต การ
สวมหมวกนิรภัย และการไมดื่ม
แอลกอฮอล ควรมีการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนนเพ่ือผลักดันสู
การใชในสถานศึกษา ขยายผลและ
ต อ ย อ ด ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห มี
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

๓ )  ค ว ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดใหมี
เวทีกลางท่ีใหผูรับผิดชอบจากแต
ละหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน
กระทรวงสาธารณสุขไดประสาน

ความปลอดภัยบททองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย  



๑๐๔ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

การดําเนินงานรวมกันกอนท่ีจะ
ออกไปประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือใหการดําเนินงาน
สอดคลอง สัมพันธ และเชื่อมโยง
ไปสูทิศทางเดียวกัน 

๔ )  ก า รป ร ะส านแล ะ พั ฒ น า
หนวยงานเครือขายควรมุงเปาไปท่ี
องคกรระดับจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจาก
คว ามปลอดภั ยทา งถนน เปน
ภาระหนา ท่ีสํา คัญของทอง ถ่ิน 
หนวยงานในทองถ่ินจึงมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานภายใตการ
มีสวนรวมของชุมชนเพราะเปน
แนวทางสํ า คัญ ท่ีจะทํา ให การ
ดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนบรรลุผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
เพราะการมีสวนรวมของชุมชน
เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูวิถี
การปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ ได
อยางจริงจั ง  รวมถึงควรมีการ
สงเสริมการรวมตัวของภาคเอกชน
เ พ่ือให มีส วนร วมในการสร า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ดวยเพราะเปนกลไกสํา คัญท่ีมี
ความพรอมท้ังดานงบประมาณ
และความคิดสรางสรรค 
๕) ควรขยายการดําเนินงานใน
รูปแบบท่ีชุมชนมีสวนรวม โดย
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หน วยงาน เครื อข าย ในร ะดั บ
ทอง ถ่ิน มีนโยบายท่ีชัดเจนให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ าน ท่ัวประเทศมีสวนรวม



๑๐๕ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ดําเนินการปองกันเพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเนนภารกิจเพ่ือการ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมเสี่ ย ง ท่ี
สําคัญ เชน ข่ีมอเตอรไซดเปดไฟใส
หมวกกันน็อก ขับรถคาดเข็มขัด
นิรภัย ไมขับรถเร็ว ไมเมาแลวขับ 
ไมใชโทรศัพทมือถือขณะขับรถ 
งวงตองจอดนอน 

๖) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุ ค ล า ก ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ท้ั ง ใ น
สวนกลางและระดับภูมิภาค เขต 
และจังหวัด ใหมีความสามารถใน
การนําขอมูลการบาดเจ็บท้ังใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีมา
ใชจัดการปญหาไดอยางเหมาะสม 
โดยสามารถจัดการกับขอมูลเจ็บท่ี
มีไดดวยความถูกตอง แมนยํา 

แ ล ะ ทั น เ ว ล า  เ พ่ื อ ใ ห ก า ร
ดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนเปนไปอยาง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ พ ร า ะ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี จ ะ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จไดนั้นจําเปนตองมี
ขอมูลท่ีดีและนาเชื่อถือสําหรับใช
ในการวางแผน ควบคุม กํากับ 
และประเมินผล 

๗) ระบบการจัดเก็บขอมูลการ
บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน 
โดยแตละหนวยงานมีวัตถุประสงค
ข อ ง ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล
แตกตางกัน การทําใหระบบขอมูล
มีเพียงระบบเดียวเปนเรื่องท่ีดีท่ีสุด
และเปนความตองการของหลาย



๑๐๖ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ภาคสวน แตในทางปฏิบัติการ
ดํา เนินงานในเรื่องดังกล าวยั ง
เปนไปคอนขางยาก แตการใช
ประโยชนขอมูลจากหลายแหลง
เพ่ือนํามาใชในการวางแผนปองกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงควร
มี ก า ร ตั้ ง  Core Group ห รื อ ศู น ย
บริหารจัดการขอมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน เ พ่ือเชื่ อมโยงขอมูลจาก
หลายๆ ระบบ แลวนํามาวิเคราะห
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพ่ือใช
เปนฐานสําหรับการวางแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึง
นําเสนอขอมูลวิชาการท่ีวิเคราะห
แลวเปนระยะจัดสงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๘) การรณรงค ใหความรู และ
ประชาสัมพันธ ควรมีการรณรงค
ใหความรูและขอมูลขาวสารอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดท้ังป 
เพ่ือสรางความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยใหกับประชาชน
เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
เข ามา มีส วนร วมในการแก ไข
ปญหา และสรางความตระหนักให
ประชาชนเห็นความสําคัญของการ
บั ง คั บ ใ ช กฎ หมาย เ พ่ื อค ว า ม
ปลอดภัย ในการ ใช รถ ใช ถนน
รวมกัน โดยใชวิธีการการสื่อสาร
ผานสื่อชุมชน เชน หอกระจายขาว 
วิทยุชุมชน และสื่อบุคคล ควบคูไป
กับการสื่อสารมวลชน 



๑๐๗ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑ )  รั ฐ บ า ล แ ล ะ ห น ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวของควรมีการสนับสนุนดาน
งบประมาณท่ีชัดเจนท้ังในดานการ
พัฒนาคน และเปาหมายในการ
ดําเนินการ ซ่ึงท่ีผานมาขาดความ
ตอเนื่องจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

๒ )  รั ฐ บ า ล แ ล ะ ห น ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวของควรมีกลุมงานประสาน
นโยบายและพัฒนาดานสังคมใน
ระดับ พ้ืน ท่ี มีส วนเ ก่ียวของกับ
กลไกภาคีการทํางานหลายภาค
สวนท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกร
พั ฒ น า เ อ ก ช น  อ ง ค ก ร ภ า ค
ประชาชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) และมุงสราง
ความปลอดภัยบนทองถนน 

๓) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการ
คมนาคมขนสงและการบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนใน
ภาพรวมของประเทศ 



๑๐๘ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรายงานฉบับสมบูรณท่ีสามารถ
ต อ บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
โครงการวิจัยท้ัง ๓ ขอคือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และ
การรักษาความปลอดภัยบนทอง
ถนน อํา เภอแมสรวย จั งหวัด
เ ชี ย ง ร า ย  ๒ )  เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการเฝา
ระวัง และรักษาความปลอดภัยบท
ทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

ขอ ๑ – ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรายงานวิจัยท่ีมีคุณคา
สามารถตอบวัตถุประสงค
ของการวิจัย สามารถนําไป
พัฒนากระบวนการจิ ต
อาสาเฝาระวังและรักษา
ความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ และรายนามผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

แบบสัมภาษณเชิงลึก  

เร่ือง เฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

*************************** 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณประกอบดวยประเด็นการสัมภาษณจํานวน ๓ ตอน 

แบบสัมภาษณนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาความ

ปลอดภัย เพ่ือพัฒนากระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน และเพ่ือ

นําเสนอแนวทางการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

ขอมูลท่ีไดจากสัมภาษณนี้จะนําไปวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซ่ึงจะไมมี

ผลเสียตอผูตอบแบบสัมภาษณท้ังในหนาท่ี และการปฏิบัติงานแตอยางใด 

 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ         
ตําแหนง /หนาท่ี           
วันท่ีสัมภาษณ           
สถานท่ีติดตอ /เบอรโทรศัพท         
 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณกระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย 
๑) ทานไดมีวิธีการหรือมีข้ันตอนในการเปนจิตอสาอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…….…………………………………………………………………………….………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ทานไดมีหลักเกณฑ หรือมีการระบุคุณสมบัติอยางไร ในการเปนจิตอาสา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๑๑ 

๓) ทานไดมีกระบวนการอบรมจิตอาสาอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ทานไดมีการวางแผนในการปฏิบัติงานจิตอาสาอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕) ทานไดมีการประเมินผลงานในการปฏิบัติงานอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖) ท่ีผานมาทานมีโครงการ มีผลงานใดบาง ท่ีประสบความสําเร็จ และแตละโครงการมี
ความเปนมาอยางไร และมีวัตถุประสงคอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณแนวทางการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย 
1) ทานไดมีแนวทางหรือมีแผนการแนวทางการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ทานไดมีวิธีการในแตละแผนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ทานมีขอเสนอแนะตอหนวยงานเครือขายหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญ 

 

๑) นายสน่ัน อินตะไชยวงค กํานันตําบลปาแดด 

๒) นายฉัตรชัย นันทชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลปาแดด 

๓) นางระวีวรรณ สุวรรณศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมสรวย 

๔) นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน 

๕) นายอินสอน มีสุข อาสาสมัครตัวแทนหมูบานหวยออ 

๖) นายสมบัติ คลองแคลว อาสาสมัครตัวแทนหมูบานไร 

๗) นางสาวรุงทิวา มหาวุฒิ อาสาสมัครตัวแทนหมูบานปาแดด 

๘) นายอินจันทร พิณสาร อาสาสมัครตัวแทนหมูบานปากวาว 

๙) นายจงรักษ ยาสมุทร อาสาสมัครตัวแทนหมูบานทาวแกนจันทร 

๑๐) นายประพันธ แกวมณี อาสาสมัครตัวแทนหมูบานโปง (สันข้ีเหล็ก) 

๑๑) นายจรูญ เกตุศิริวัฒนา อาสาสมัครตัวแทนหมูบานดอนสลี 

๑๒) นายไพโรจน จอมแสง อาสาสมัครตัวแทนหมูบานหัวฝาย 

๑๓) นายสมชาย อินตะไชยวงค สารวัตรกํานัน 

๑๔) นายศรัณยู มหาวุฒิ สารวัตรกํานัน 

๑๕) พระครูรัตนวรโชติ เจาคณะอําเภอแมสรวย (วัดหัวฝาย) 

๑๖) พระครูสุนทรศิลปาคม เจาคณะตําบลแมสรวย (วัดแมสรวยหลวง) 

๑๗) นางภิญญาพัชญ ทรายมูล เจาหนาท่ีศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด 

๑๘) นางสาวอันธิกา อินถา เจาหนาท่ีศูนยประสานงานชมรมกํานันผูใหญบานตําบลปาแดด 

๑๙) นายชฤทธ์ิ บุตรศรี แพทยประจําตําบล 
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ภาคผนวก ฉ  

ประมวลภาพกจิกรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก ช  

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี  :      MCU RS 610761346 

ช่ือโครงการ :  กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน  

   อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
หัวหนาโครงการ :   ผศ.ดร.ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา 

                         วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหประชาชนมีสุขภาพอนามัย 
การศึกษา วิถีชีวิต และความเปนอยูท่ีดีข้ึน แตการเปลี่ยนแปลงหลายประการกลับสงผลกระทบตอ 
ภาวะสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากความเสี่ยงจากอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ท้ังจากการกระทําของมมนุษยและจากธรรมชาติ นําไปสูอุบัติเหตุท้ังในรูปของการบาดเจ็บ 
ความเจ็บปวย ความพิการ ความตาย สภาวะหดหูทางจิตใจ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ท่ีไมอาจ
วัดเปนมูลคาได 

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทําใหคนไทยเสียชีวิตเปนอันดับ ๒ รองจากโรคมะเร็ง 
และเปนสาเหตุของการไดรับบาดเจ็บเปนอันดับ ๑ จากรายงานดังกลาวถือไดวาเปนสัญญาณเตือนถึง
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการพิจารณาหาสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนมาจากปจจัยดานตาง ๆ เชนพฤติกรรมของผูใชถนน ความบกพรองของ
ยานพาหนะและลักษณะทางกายภาพของถนน เปนตน เม่ือพิจารณาปจจัยทางกายภาพของถนน
พบวาอุบัติเหตุมักเกิดจากความไมสมบูรณของสภาพถนน เชน ถนนท่ีตัดขามทางรถไฟแตไมมีเครื่อง
กีดขวาง ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเสนทางจราจร เปนตน 

อุบัติเหตุ ทําใหเกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได แมบางคนอาจเขาใจตามความใน
นิยามขางตนวา อุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนนั้น เปนคราวเคราะหของผูประสบซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดแต
ความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม ในทางตรงกันขามอุบัติเหตุยอมปองกันไดและหลีกเลี่ยงไดหากไม
ประมาท จึงมีความสําคัญท่ีเราตองมาศึกษา เพ่ือหาทางปองกันลดหยอนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุ ดังนั้นเม่ือเราไมสามารถหลีกเลี่ยงไมใหมีการเดินทางได งานชิ้นนี้จึงทําข้ึนเพ่ือหาสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ท้ังในแงของพฤติกรรมของพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือทําใหทราบถึงสาเหตุท่ี
ทําใหเกิดอุบัติเหตุและการกระจายตัวของบริเวณท่ีเปนจุดเสี่ยง (เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง) ซ่ึงอาจชวย
ปองกันหรือบรรเทาการเกิดข้ึนของอุบัติเหตุได จากสถิติพบวา อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนทองถนนสาเหตุท่ี
สําคัญสวนใหญจะเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของผูขับข่ีเอง เชน การเมาแลวขับ การขับรถดวยความเร็วสูง
งวงแลวขับ การใชโทรศัพทในขณะขับข่ี เปนตน นอกจากนี้สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมบริเวณ 
นั้น ก็ยังมีสวนสําคัญท่ีสงเสริมใหการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึนดวย  



๑๒๐ 

จากขอมูลศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต และ
บาดเจ็บ (Admit) ชวงการควบคุมเขมขน (ว๗ วัน) ๓ ป ระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อุบัติเหตุเฉลี่ย 
วันละ ๔๙๐ ครั้ง ผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๗ ราย ผูบาดเจ็บวันละ ๕๑๒ คน สําหรับในชวงเทศกาลป
ใหม ๒๕๖๐ ท่ีผานมาพบวา อุบัติเหตุ ๓,๙๑๙ ครั้ง เสียชีวิต ๔๗๘ คน และบาดเจ็บ (Admit) ๔,๑๒๘
คน  ผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) สวนใหญเปนผูขับข่ีและเปนคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง)  

พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรเปนพฤติกรรมการขับข่ีของผูใชรถใช
ถนนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงอาจทําใหเกิดความสูญเสียแกรางกายและทรัพยสินหรือชีวิต 
สรุปวาขอมูลการเกิดคดีอุบัติเหตุจราจรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา พฤติกรรมการขับข่ีเร็ว
เปนสาเหตุสําคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยในป ๒๕๔๗ คิดเปนรอยละ ๑๗.๕๓ ป 
๒๕๔๘ รอยละ ๓๓ และป ๒๕๔๙ รอยละ ๒๙ และขอมูลสถิติอุบัติเหตุในสายทางท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ต้ังแตมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๐ พบวา จากจํานวนท้ังสิ้น ๗,๒๙๗ 
ครั้ง เกิดจากการขับรถเร็วเกินกําหนด ๔,๕๖๒ ครั้ง (๖๒.๕%) 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน เปดเผยวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมีกระแสรับสั่งผาน พล.อ.อ.สถิตยพงษ สุขวิมล 
ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทรงหวงใยในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานตและมีกระแสรับสั่งใหพิจารณาใชจิตอาสาปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ี และทองถ่ิน
ในทุกจังหวัด และทุกพ้ืนท่ีดังนี้ คือ อํานวยความสะดวกดานการจราจร รวมรณรงคไมใหประชาชน
ดื่มสุราแลวขับขับข่ียานพาหนะ และใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีเต็ม
ความสามารถ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหากตองการการสนับสนุนใด ๆ ใหเสนอความตองการ
ผานทางกองงานในพระองค ซ่ึงพรอมจะชวยสนับสนุนอยางเต็มท่ี 

จะเห็นไดวา มาตรการสําคัญท่ีหวังจะชวยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
คือ การหนุนการดําเนินมาตรการดานชุมชน พรอมกันท่ัวประเทศ เพ่ือสกัดก้ันผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ไดแก เมาสุราขณะขับข่ี ไมสวมหมวกนิรภัย ออกสูถนนใหญ ซ่ึงจากสถานการณพบวาอุบัติเหตุสวน
ใหญมักเกิดกับผูใชจักรยานยนตในเขตชุมชน บน ถนนอบต./หมูบาน และเปนถนนสายรอง ซ่ึง
มาตรการดานชุมชน จะเกิดข้ึนไดโดยการรวมทําขอตกลงหรือประชาคมหมูบาน มีผูปฏิบัติประจํา
ดานชุมชนจะไดมาจาก แกนนํา อาสาสมัคร จิตอาสา กรรมการหมูบาน ซ่ึงหลักการในการดําเนินงาน 
“ดานชุมชน” คือ การ เตรียมความพรอมสรางมาตรการชุมชน ตั้งดานชุมชน สกัดกลุมเสี่ยง เลี่ยง 
อุบัติเหตุ คือ การกําหนดจุดในการตั้งดานชุมชน/จุดสกัดและติดตาม ติดตามตรวจสอบมุงสู
ความสําเร็จ 

ดังนั้น แนวทางในการปองกันปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ตองทําในแงการปองกันโดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูใชถนนท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด ในการแกไขปญหา
จะตองทราบวาผูใชถนนมีความรูสึกนึกคิด การรับรู ความคิดเห็น ความรูเก่ียวกับกฎจราจร และ
พฤติกรรมเสี่ยงอยางไรตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร เพ่ือนําผลการศึกษาไปทําแนวทางการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุจากจราจรใหไดตรงกับปญหาไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะกับกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรู พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบน



๑๒๑ 

ทองถนนของผูขับข่ี เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาไปใชในการแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเพ่ือลด
การสูญเสียในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสูญเสียดานกําลังคนตอไป 

อยางไรก็ตาม งานชุมชนสัมพันธท่ีมีอาสาสมัครชุมชน มีการดําเนินงานอยางเปน
กระบวนการ เพ่ือใหกลุมจิตอาสาเฝาระวังมีปฏิสัมพันธอันดีกับประชาชนในชุมชนมีความเขาใจใน
ปญหาซ่ึงกันและกัน ตลอดจนรวมมือกันในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยเครือขายของอาสาสมัครเฝา
ระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนนั่นเอง 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการทํางานจิตอาสาของอาสาสมัครเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยบนทองถนนท่ีเก่ียวของกับงานชวยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทองถนน การ
หนุนการดําเนินมาตรการดานชุมชน เพ่ือสกัดก้ันผูท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง ในการท่ีจะใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและรักษาความปลอดภัยบนทองถนนดวยตนเอง จึง
สนใจท่ีจะศึกษากระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน โดยการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการสงเสริมแรงจูงใจในการทํางานจิตอาสาของ
อาสาสมัครตํารวจชุมชนตามแนวพุทธ 

จะเห็นวาในปจจุบันประชาชนท่ีสมัครเปนอาสาสมัครชุมชน มีจํานวนลดนอยลง 
เนื่องจากมีภาระหนาท่ีในการทํางานหาเลี้ยงชีพมากข้ึน และบางพ้ืนท่ีขาดแรงจูงใจในการเขามา
ทํางานจิตอาสา ซ่ึงตองเสียสละความสุขความสบายสวนตัวเพ่ือรวมกันแกไขปญหาใหกับชุมชน เพ่ือ
เปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน ออกปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเจาพนักงาน มีความเสี่ยงท่ีตองคอยเฝาระวัง
ปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานจิตอาสาของอาสาสมัครเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบน
ทองถนน ท่ีตองอาศัยการรวมพลังมวลชนเปนกลุมกอนเพ่ือยุติและแกไขปญหาในชุมชน ท่ีอยูบน
พ้ืนฐานของการมีสวนรวมและทัศนะคติท่ีดีตอสังคม  

จากท่ีกลาวมานี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัย กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความ
ปลอดภัยบนทองถนน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมุงเนนความสําคัญของการเปนจิตอาสา
เปนการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของผูอยูรวมในสังคมเดียวกัน
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเจตนาดี โดยใหความสําคัญของจิตอาสาตเปนตัวขับเคลื่อนการทํางาน มีจิตใจท่ี
เปยมไปดวยเมตตาจิตอาสามุงเนนการใหมากกวาการรับ ซ่ึงเปนความสุขท่ีมีคุณคากวาความสุขท่ีเกิด
จากการไดรับทําใหสังคมมีการแบงปน การชวยเหลือเก้ือกูล เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงในเชิง
คุณธรรม โดยมีแรงจูงใจเปนพลังผลักดันขับเคลื่อนในการกระทําความดี มีเจตนาท่ีดีโดยคํานึงถึง
ประโยชนสุขของสวนรวม โดยมีแรงจูงใจทางสังคมเปนอุดมคติท่ีเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ในการควบคุม
ดานจิตใจ  มีความไววางใจกัน มีความรับผิดชอบรวมกันของคนในสังคม ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรพัฒนา
กระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน   สงเสริมแรงจูงใจในการทํางาน
จิตอาสาในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการสงเสริมการทํางานของอาสาสมัครจิตอาสาเปนอยางยิ่ง จึงขอ
เสนอแนวทางการทํางานของจิตอาสาในการเฝาระวังและความปลอดภัยบนทองถนน โดยนําพลัง
มวลชนเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจในการสรางองคกรและบูรณาการเพ่ือสรางกระบวนการ
ในการแกไขปญหาความปลอดภัยบนทองถนน เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และเพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอยอยางยั่งยืน 

 



๑๒๒ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

๑)  เพ่ือศึกษาขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาความปลอดภัยบนทองถนน     
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๒)  เพ่ือพัฒนากระบวนการจิตอาสาเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยบนทองถนน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

๓)  เพ่ือนําเสนอแนวทางการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยบททองถนน อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
สํานักปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม กําหนดมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทาง

ถนน โดยมีแผนงานท้ังหมด ๘ แผนงาน ไดแก 
๑) แผนงานบูรณาการขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบและเพ่ือหามาตรการ

แกไขปญหาใหอุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 
๒) แผนงานสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยไดมีหนังสือแจงใหสวนงาน

อําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา ดําเนินมาตรการ โดยใหกําชับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเนนการสวมหมวกนิรภัย  
คาดเข็มขัดนิรภัย และขับเคลื่อนการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท.จิตอาสามี
บทบาทในการมีสวนรวมตอการพัฒนาสังคม โดยการใหบริการโดยตรง เม่ือเกิดเหตุการณอุบัติภัย มี
บทบาทในการสนับสนุนการทํางานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ีเพ่ิมศักยภาพใหองคกรจิตอสา
อาสา มีบทบาทเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานของสวนราชการการตาง ๆ เปนการทํางานท่ีมี 
ลักษณะงานเฉพาะประเด็น เชน การประชาสัมพันธ ความปลอดภัย การเปนสมาชิกจิตอาสาในการ
รวมรณรงคเพ่ิมศักยภาพ จิตอาสาเขามามีสวนรวมมีบทบาทในการรวมรณรงคขับเคลื่อนงาน 

๓) แผนงานจัดทําประชาคม เพ่ือกําหนดกติกา ธรรมนูญหมูบานหรือชุมชน 
๔) แผนงานจัดตั้งดานชุมชน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปองปรามผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแตพ้ืนท่ี โดยการจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องดานชุมชนใหกับทุก ๆ 
หมูบานสวนใหญจะปฏิบัติหนาท่ีในชวงงานบุญ งานวัด งานรื่นเริง วันหยุดนักขัตฤกษ และชวง
เทศกาล 

๕) แผนงานรณรงคประชาสัมพันธในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทําเว็ปไซด
ดานชุมชน จัดทําเสียงตามสายประชาสัมพันธและสปอตวิทยุในการรณรงคความปลอดภัยทางถนน ๕ 
ภาษา ไดแก ไทย อาขา เมือง ลาหู พมา และไดมีการจัดโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ท้ังหมด ๗ โครงการ ไดแก 

     (๑) โครงการผลิตรายการพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
     (๒) โครงการผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ 
     (๓) โครงการผลิตและเผยแพรทางสถานีวิทยุชุมชน 
     (๔) โครงการผลิตและเผยแพรขาวรณรงคลดอุบัติเหตุ กิจกรรมทางโทรทัศน 
     (๕) โครงการผลิตและเผยแพรขาวทางเว็บไซด 
     ๖) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธติดตั้งท่ีอําเภอ สถานท่ีสําคัญ 



๑๒๓ 

     (๗) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโซเชียลมีเดียสัมภาษณหัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาหนวยงาน เพ่ือเผยแพรทางยูทูป เฟรสบุค และเพจ 

๖) แผนงานแกไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย โดยเนนถนนสายหลัก การติดตั้งปายเตือน ปาย
สะทอนแสง ปายจราจรตาง ตามจุดตาง ๆ ท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในชวงท่ีผานมา ปายเตือนหาม
กลับรถในเขตท่ีหามกลับ ปายลดความเร็ว จํากัดความเร็ว ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพ่ิมเติม  

๗) แผนงานบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด 
๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เปนการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูระบบ

การเบิกจายคารักษาตามสิทธิ ตามพรบ. โดยเนนตอบสนองภายใน ๒๔ ชั่วโมง  
ในฐานะสมาชิกของชมรม เพ่ือใหการทํางานจิตอาสาในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานดียิ่ง ข้ึนกวาเดิมกลุมจิตอาสาไดทําการระดมสมอง เพ่ือหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณในการทํางาน และสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอการทํางานจิตอาสา การทําจิตอาสาเปนสิ่งท่ี
มีประโยชน และมีคุณคาตอสวนรวมอยางยิ่งท่ีสําคัญ เปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุมจิต
อาสาและชุมชนเปาหมาย เพ่ือใหชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือสามารถดํารงอยูในสังคมและ
ประเทศไทยไดอยางเขมแข็งสืบไป 

แนวทางของพ้ืนท่ีตองไมเปนการขัดขวางการทํางานของเจาหนาเราจึงตองปฏิบัติตาม
นโยบายของทางราชการเราจะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานกรณีการจัดตั้งจุดตรวจตาง ๆ เชน ๗ วัน
อันตราย ชวงปใหม และเทศกาลสงกรานต จิตอาสาตองเฝาระวังในเรื่องสภาพถนน คุณลักษณะของ
ถนน จํานวนชองถนน ความกวางของชองถนน อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ ความกวาง
ของชองถนนเพียงเล็กนอยเทานั้น ชองถนนท่ีมีความกวาง ๑๘ ฟุต และ ขอบถนนจะมีความปลอดภัย
กวาชองถนนท่ีกวาง ๒๒ ฟุต แตไมมีขอบถนน แนวก้ันกลางถนน ใชก้ันถนนท่ีมีการจราจร ๒ ชองทาง 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก เม่ือรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวก้ันกลางถนน ไหลถนน  
เปนพ้ืนท่ีตอจากขอบทางออกไปทางดานขาง ซ่ึงยังมิได จัดท าเปนทางเทา ไหลถนนมีอิทธิพลมากตอ
ความปลอดภัยในการจราจร สิ่งก้ันขางถนน จะชวยปองกันมิใหรถท่ีเกิดอุบัติเหตุวิ่ง ออกนอกถนนไป
ทําลายสิ่งของอ่ืนบริเวณขางทางได พ้ืนผิวถนน ไดแก ความโคงของถนน ผิวลาดของถนนและระยะ 
สายตา มีอิทธิพลอยางมากตอความปลอดภัยในการจราจร ความสวางของถนน ถนนท่ีมีความสวาง
จะปลอดภัยกวาถนนท่ีมืด ยานพาหนะ ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ท่ี ดีกอนการใชงาน ซ่ึงยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด สภาพของยาง ยางไมมีดอกไมเกาะถนน ระบบ
หามลอซ่ึงอาจะทําใหเบรกแตก กระจกมองหลัง มองขางชํารุด ทําใหมองเห็นรถท่ีวิ่งตามมาไมชัดเจน 
ตลอดจนยวดยานพาหนะท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน นับเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรได
ท้ังสิ้น ผูใชถนน ผูขับข่ี และผูเดินทางเทาท่ีใชถนน สัญจรไปมา ผูใชทางท่ีมีสวนสําคัญตอการเกิด
อุบัติเหตุมาก การขับข่ีท่ีไมชํานาญไมปฏิบัติ ตามกฎจราจร การขับข่ีรถท่ีขาดความระมัดระวัง ยอม
กอใหเกิดอุบัติเหตุได การจะมีใบอนุญาตขับข่ีก็มิใชรับรองวาขับรถโดยปลอดภัย ผูขับข่ีท่ีดีจะตองรอบ
รู กฎหมายเก่ียวกับการจราจรทางบก คําสั่ง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร รูจักหาวิธีเพ่ิมพูน
ความรูในการขับข่ีรถใหดียิ่งข้ึน มีความรูในการทํางานของเครื่องยนตพอสมควร องคประกอบท่ีท 
าใหผูขับข่ีฝาฝนการจราจรจนเปนเหตุให เกิดอุบัติเหตุการจราจร ผูมีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
สามารถทําใบขับข่ีรถจักรยานยนต แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนตชั่วคราว สําหรับ



๑๒๔ 

รถจักรยานยนต ความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกิน ๙๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมต่ํากวา 
๑๕ ปบริบูรณ ผูขับข่ีท่ีกออุบัติเหตุจากการจราจรท้ังในประเทศพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา คือ
ชวงอายุ ๑๕ - ๒๔ ป ซ่ึงสาเหตุเนื่องมาจากอยู ในชวงวัยรุนท่ีมีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนาน
ตื่นเตน จึงมักจะขับ รถดวยความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไมเพียงพอ อีกท้ังยังเปนผูท่ีเริ่ม ฝกหัด
ขับข่ียวดยานพาหนะจึงยังไมมีความช านาญในการควบคุมบังคับ และ ตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนา
ไมดีพอ ผูขับข่ีท่ีมีอายุระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป มักจะเก่ียวของกับอุบัติเหตุท่ีรุนแรง เพศเปนปจจัยหนึ่งท่ี
เก่ียวของกับอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพศชายสูงกวาเพศหญิง เพราะเพศชายขับข่ี
ยานพาหนะมากกวาเพศหญิง แตถาหากชายและหญิงขับรถดวยปริมาณท่ีเทา ๆ กันแลว จํานวน
อุบัติเหตุท่ี เกิดข้ึนกับผูหญิงจะสูงกวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผูชาย ท้ังนี้เนื่องจาก ความสามารถในการ
ตัดสินใจไมแนนอน ปฏิกิริยาตอบสนองชา และไมมีความชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณประจํารถ 
ความชํานาญ ผูขับข่ีจําเปนตองมีความชํานาญในการขับข่ีรถเปนอยางมาก อีกท้ังควรท่ีจะรูจัก
เสนทาง รูจักกฎขอบังคับของเจาพนักงานจราจรเปนอยางดี ผูขับข่ีท่ีมีรางกายไมสมบูรณจากความ
เหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา หรือโรคตาง ๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ยากระตุนไมใหงวง ยาระงับ 
ประสาท ยานอนหลับ ตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด เปนอันตรายตอการขับข่ี ยวดยานพาหนะไดท้ังนั้น
แอลกอฮอลมีความสําคัญและเก่ียวของกับอุบัติ เหตุ เพราะฤทธิ์ของ แอลกอฮอลจะทําลาย
ความสามารถในการขับข่ี การตัดสินใจ และการบังคับ ยวดยานพาหนะ ซ่ึงมีผลทําใหความระมัดระวัง
ลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และกอใหเกิดอุบัติเหตุ การขับข่ีดวยความเร็วสูง มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย เนื่องจากไมสามารถหยุดรถไดอยางกะทันหัน ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเปนอันตราย
ถึง ชีวิตได ผูเดินเทา (Pedestrian) ผูเดินเทาอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 
เพราะการใชถนนรวมกับยานพาหนะอ่ืน ๆ ยอมจะเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ ได ท้ังนี้เพราะ
สาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้  ผูเดินเทาไมมีความรูเก่ียวกับกฎจราจร ผูเดินเทามีนิสัยไมยอมรับรู และ
ปฏิบัติตนตามนิสัยของตนเอง เอาความสะดวก ของตนเปนใหญ ผูเดินเทาไมมีความชํานาญและไมรู
หลักในการขามถนน ผูเดินเทาไมมีมารยาท และไมเห็นใจผูขับข่ียวดยานอ่ืน นึกจะเดินหรือขามถนน 
ท่ีใดก็ทําตามใจชอบ การแตงกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได เชน การสวมเสื้อผาท่ีมี 
สีมืดคล้ํา ทําใหผูขับข่ีมองไมเห็น และทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพศ วัย และความบกพรองทางกาย
ของผูเดินเทา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีท าใหเกิดอุบัติเหตุ สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย 
การศึกษา การแพทย และนโยบาย สิ่งแวดลอมประกอบดวยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร และ
ดิน ฟา อากาศ มลพิษ การจัดสภาพผังเมือง ควรคํานึงถึงการใชสอยของสิ่งกอสรางตาง ๆ ใหถูกตอง 
กฎหมาย และการบังคับใช ในปจจุบันมีกฎหมายเก่ียวกับการใชรถใชถนน ซ่ึงมี ลักษณะซํ้าซอน
บางสวนขัดแยงกันและมีมากหลายฉบับ ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเกิดความสับสนและยุงยาก การปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายจึงไมคอยรัดกุม และ ไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหผูใชถนนบางสวนไมปฏิบัติตาม 
การศึกษาเก่ียวกับการใชถนน สวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการใชถนน กลาวคือ การใหการศึกษา
แกนักเรียน นักศึกษา ยังไมเพียงพอ และไมตอเนื่อง การแพทย การบริการผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังไม
เพียงพอ ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ในการดูแลชวยเหลือผูปวยท่ีถูกตอง นโยบายหลักในการควบคุมอุบัติเหตุ
จากการจราจร ยังขาดแผนหลักและนโยบาย ท่ีตอเนื่อง การมีแผนหลักจะทําใหไมวาจะเปนผูบริหารชุดไหนท่ี
เขามาบริหารตอง ดําเนินตอไปตามแผนนั้นจนเสร็จสิ้น 



๑๒๕ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีชัดเจนท้ังในดานการ
พัฒนาคน และเปาหมายในการดําเนินการ ซ่ึงท่ีผานมาขาดความตอเนื่องจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

๒) รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีกลุมงานประสานนโยบายและพัฒนาดานสังคม
ในระดับพ้ืนท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลไกภาคีการทํางานหลายภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกร
พัฒนาเอกชน องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และมุงสรางความ
ปลอดภัยบนทองถนน 

๓) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงและ
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมของประเทศ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาวิจัย การแสวงหาสาเหตุเชิงระบบของปญหาอุบัติเหตุและนําเสนอ
แนวทางในการแกไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท่ีสอดคลองกับบริบทเชิงสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต การจัดการดานการแพทยฉุกเฉินท่ีใชชุมชนเปนฐาน ตลอดจนการวิจัย
มูลคาความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
การเผยแพรประชาสัมพันธ 

            มีการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยการนําเสนอบทความวิจัย 



๑๒๖ 

ประวัติคณะวิจัย 

ช่ือ – นามสกุล :  ผศ.ดร. ภูริวจัน ปุณยวุฒิปรีดา หัวหนาโครงการวิจัย 

ตําแหนงปจจุบัน : อาจารยพิเศษหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิง 

สถานท่ีทํางาน : ๔๔/๙๒ หมู ๘ ซอย ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตําบลบางกระทึก 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

Email: phu9555@gmail.com 

การศึกษา : 

- พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย

- นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยสิ่งแวดลอม ดานการออกแบบ ปาย

โฆษณาเนนเรื่องสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สาขาบริหารพัฒนา
สังคม)

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณดานฝกอบรม : 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุน ๗ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนัก
บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสรางสังคมสันติสุข รุน ๓
สถาบัน



๑๒๗ 

ช่ือ/นามสกุล พระมหาไพรัชน  ธมฺมทีโป  นามสกุล  เขียนวงศ (ผูรวมวิจัย) 

วัน/เดือน/ปเกิด ๗  ธันวาคม  ๒๕๑๑   อายุ   ๕๐  พรรษา  ๒๙

เลขประจําตัวประชาชน  

ท่ีอยูปจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร คณะ ๑  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  โทร.  ๐๘ ๗๔๕๗ ๗๙๗๙ 

สถานท่ีทํางาน อาคารสํานักงานอธิการบดี หอง ๒๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ต. ลําไทร   
อ.วังนอย  จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  โทร.  ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๒๔  โทรสาร ๐ 
๓๕๒๔ ๘๐๓๔      E-mail: ratanadham@yahoo.com 

ตําแหนงปจจุบัน -เปนอาจารยประจําคณะพุทธศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย
(ตั้งแตวันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
-เปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

(ตามคําสั่งท่ี ๓๗๕/๒๕๕๓ มีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓)
-เปนผูชวยอธิการบดีฝายตรวจสอบ
(ตามคําสัง่ท่ี ๔๓/๒๕๕๙ มีผลตั้งแตวันท่ี  ๒๗ มกราาคม ๒๕๕๙)

-เปนผูชวยเจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
(มติ มส. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙) มีผลตั้งแตวันท่ี  ๓๐

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วุฒิการศึกษา -นักธรรมเอก (พ.ศ. ๒๕๒๕)

-เปรียญธรรม  ๔ ประโยค (พ.ศ. ๒๕๓๒)
-พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๓๕)
-อ.ม.(ปรัชญา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙)
-ปร.ด. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประสบการณ/ประวัติ

การทํางานใน มจร/การ

เปนกรรมการชุดตาง ๆ 

-เปนครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักศาสนศึกษาวัดปากน้ําฝงใต  แขวงคูหา
สวรรค
  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
-เปนอาจารยสอนโรงเรียนศึกษาผูใหญ วัดจันทรประสิทธิ์
-เปนอาจารยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดจันทรประสิทธิ์
-เปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  นครปฐม
-เปนพระกรรมวาจาจารย
-เปนผูชวยเจาอาวาสวัดปากน้ําฝงใต
-เปนเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มจร บรรจุเม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๐
-เปนหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล กองกลาง

mailto:ratanadham@yahoo.com


๑๒๘ 

-เปนรองผูอํานวยการกองกลาง 
-เปนผูอํานวยการกองกลาง (๑ ม.ค. ๒๕๔๖-๓๐ เมษายน  ๒๕๔๙)  
-เปนอาจารยประจําคณะพุทธศาสตร/บัณฑิตวิทยาลัย (๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๙-ปจจุบัน) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง (๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙-
๓๐ เมษายน    
  ๒๕๕๔) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายอาคารสถานท่ี  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-
๒๕๕๕) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัสดุ  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายยานพาหนะ  (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-
๒๕๕๓) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓-๑๙ 
ส.ค.  
  ๒๕๕๓) 
-เปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี (๑๙ สิงหาคม  
๒๕๕๓- 
  ปจจุบัน)  
-เปนผูชวยอธิการบดีฝายตรวจสอบ (๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙-ปจจุบัน) 
-เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร 
- เปนคณะทํางานของเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เลขานุการคณะกรรมการ 
  การเงินและทรัพยสิน  และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
-เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ มจร และมหาจุฬาบรรณา
คาร 
-เปนกรรมการยกรางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การบริหารงาน 
  บุคคล  และเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน 
-เปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มจร ณ วิทยา
เขตแพร, วิทยาเขตขอนแกน, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วิทยาเขต
อุบลราชธานี, วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ-โฆส นครปฐม, วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค, วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช, คณะครุศาสตร, สํานักทะเบียนและ
วัดผล, สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร, คณะสังคมศาสตร 
-กรรมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากร มจร 
-กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเปนบุคลากร 



๑๒๙ 

-กรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญา 
-กรรมการฝายสถานท่ี เหรัญญิก และของท่ีระลึกงานประชุมวิสาขบูชาโลก 

งานสอน -วิชา  อภิปรัชญา ป.ตรี ป ๓ (ปรัชญา) พ.ศ. ๒๕๕๕-ปจจุบัน 
-วิชา ญาณวิทยาวิเคราะห  ป.โท (ปรัชญา)  พ.ศ.  ๒๕๔๙- ปจจุบัน 
-วิชา ปรัชญาการเมือง ป.โท (ปรัชญา) (รวมบรรยาย  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙)  
-วิชา พุทธปรัชญาเถรวาท  ป.โท (พุทธศาสนา) (รวมบรรยาย  พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๗) 
-วิชา ปรัชญาการเมือง ป.โท (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-วิชา สัมมนาปรัชญาตะวันตก ป. เอก (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-วิชา สุนทรียศาสตร ป. โท (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-วิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปฎก ป. โท (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
-วิชา การใชเหตุผลทางปรัชญา ๒ ป. เอก (ปรัชญา) (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

งานวิจัย - เรื่อง  พุทธศาสนาในญี่ปุน (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

-เรื่อง กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญาตะวันตก :  

         บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
งานวิชาการ (๑)  บทความเรื่อง  “Kant’s Theory of Knowledge” (ตีพิมพในหนังสือ

รวมบทความทางวิชาการ เรื่อง “มหาจุฬาวิชาการ”  พ.ศ.  ๒๕๕๐ หนา  
๔๘๙-๕๒๔) 

( ๒ )  บทคว าม เ รื่ อ ง  “Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian 
Friendship as Path to Liberation”  ( ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร ข อ ง 
International Association for Buddhist Thought & Culture, the 
Department of Buddhist Studies of Dongguk Univ. Seoul, Korea  
ชื่อวารสาร International Journal of Buddhist Thought & Culture 
ฉบั บ เ ดื อน  September 2015, Vol. 25, pp. 123-41. เ ผ ยแพร ใ น 
http:/dx.doi.org/10.1689/IJBTC.25.6) 
(๓) บทความเรื่อง “การบูรณาการโยนิโสมนสิการสูการศึกษาไทยเพ่ือ
พัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห” (ตีพิมพในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๘  หนา ๑๐๙-๑๓๕) 
(๔) บทความเรื่อง “วิถีแหงผูนําและระบอบการปกครอง:ธรรมราชย จอม
ปราชญ จอมธรรม” (ตีพิมพในวารสาร มหาจุฬาวิชาการ  ปท่ี ๓  ฉบับท่ี ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๙ หนา ๑๘-๔๒ และใน สารนิพนธพุทธศาสตร
บัณฑิต ประจําป ๒๕๖๐ หนา  ๒๒๑-๒๔๔) 
(๕) บทความวิจัยเรื่อง “กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ตะวันตก:บูรณาการเพ่ือความสมานฉันทในสังคมไทย” (ตีพิมพในวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๖๐  หนา  ๕๔-๗๐) 



๑๓๐ 

(๖)  หนังสือ “ปรัชญาการเมืองตะวันออก”  จัดพิมพโดย สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑ 
(๗) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา “อภิปรัชญา” 
(๘) บทความเรื่อง “พุทธวิธีในการปรองดอง”   (ตีพิมพในสารนิพนธพุทธ
ศาสตรบัณฑิต ประจําป  ๒๕๖๑  หนา  ๖๖-๘๕) และใน วารสารมหาจุฬา
วิชาการ ปท่ี ๕ ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจําป 
๒๕๖๑ หนา ๑๗๖-๑๙๖. 

งานบริการวิชาการ -เปนวิทยากรโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน วัดจันทร
ประสิทธิ์   
  ต. ในเมือง  อ.บานไผ  จ.ขอนแกน 
-แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัด
ปากน้ําฝงใต 
-เปนวิทยากรโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน วัดปากน้ําฝง
ใต 
-เปนวิทยากรบรรยายธรรมในสถานศึกษาหลายแหง เชน โรงเรียนวัด
ปากน้ําวิทยาคม 
  (อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย)โรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ  โรงเรียน
สารสาสนวิเทศ  
  บางบัวทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
-เปนวิทยากรกลุม  โครงการอบรมหัวหนาโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอน มจร 
-เปนวิทยากรกลุม  โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต  มจร ภาคกลาง 
-เปนวิทยากรโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอนท่ีวัดคูซอด  ต. คูซอด 
  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 
-เปนวิทยากรโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอนท่ีวัดโนนสํานัก  ต. เมืองเหนือ  
  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 
-เปนวิทยากรบรรยายธรรมท่ีสวนปาเนรัญชราติ  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 
- เปนวิทยากรบรรยายธรรมท่ีโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ 

การศึกษาพิเศษ/ 

รับการฝกอบรม/ 

พัฒนาความรู 

-สําเร็จหลักสูตร โลตัส ๑-๒-๓ ของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอรธนบุรี(พ.ศ. ๒๕๓๗) 
-ไดผานการฝกอบรมโครงการเสริมความรูถวายพระสงฆเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย  
  จัดโดย สํานักศึกษาและบรกิารสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
-ไดผานการฝกอบรมโครงการถวายความรูแดพระสังฆาธิการ หลักสูตรการบริหาร
จัดการวัด ของกรมการศาสนา (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ  
รุนท่ี ๑ ของ กระทรวงศึกษาธิการ   (พ.ศ. ๒๕๔๒) 



๑๓๑ 

-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรนักเผยแผธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง รุนท่ี ๑ 
สถาบันการ ประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ   (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการเจาคณะพระ
สังฆาธิการ รุนท่ี ๑ จัดโดยสํานกังานเจาคณะภาค ๒  (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
-ไดผานการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  ณ ศูนยวัดศรีสุดาราม  
  จัดโดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ  สรางจิตสํานึกและพัฒนางาน ๕ ส. 
เพ่ือความสําเร็จและประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน ณ ศูนยคุณภาพชีวิต(พ.ศ. 
๒๕๔๖) 
-ไดผานการเขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง “Asian Heritage in a Global Society”  
  โดย  มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-ไดเขารวมประชุมสัมมนาผูบริหารและครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
เรื่อง  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยกับการเผยแผพระพุทธศาสนาแกเยาวชน  
โดย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูบริหาร  โดย  มูลนิธิวจิัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง   (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
-ไดผานการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ ภาค ๑ และพระธรรมทูตสายท่ี ๑ ณ ศูนยปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” 
(พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการจัดการความรูและบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ 
โดย  มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารองคกรและ
ทรัพยากรบุคคล  โดย สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตร Business English  โดย สถาบันภาษา มจร   (พ.ศ. 
๒๕๕๕) 
-ไดผานการประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ตนของ มจร เก่ียวกับกฎหมายปองกันการทุจริตและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดย 
คณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.) (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-ไดผานการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาเจาหนาท่ีทะเบียนและการเงิน โดย มจร  
(พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรสําหรับ  ผูบริหารระดับสูง โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
-ไดผานการฝกอบรมตามโครงการการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปน
เลิศ ระยะท่ี ๒  โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
- ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรผูเชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดย มจร  (พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๑๓๒ 

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น /

รวมงาน/ 

ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ น

ตางประเทศ 

-กรุงปกก่ิง ประเทศจีน (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-กรุงนิวยอรค, วอ ชิง ตัน ดี ซี, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
-กรุงพนมเปญ, เมืองเสียมเรียบ , กัมพูชา (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
-กรุงไทเป, ไตหวัน  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  
-กรุงโฮจิมินท, ฮานอย  เวียดนาม  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  
-กรุงยางกุง, เมืองมัณฑะเลย, พุกาม ประเทศพมา (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
- ญี่ปุน (พ.ศ.  ๒๕๔๙) 
-เมืองโอเรกอน, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-เชีย่งไห, ปูโถซาน, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ปากเซ, ลาว  (พ.ศ.  ๒๕๕๑)  
-ประเทศเยอรมันนี เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส  สวิสเซอรแลนด และอิตาลี  (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-กรุงโตเกียว, เกียวโต, นารา  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 
-เซนตปเตอรสเบิรก, มอสโก, รัสเซีย (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
-วอ ชิง ตัน ดี ซี, ฟลาเดลเฟย, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-หลวงพระบาง, เวียงจันทน, ลาว  (พ.ศ.  ๒๕๕๓)  
-เมืองเกียวโต, ญี่ปุน (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
-อินโดนิเซีย  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
-เมืองเกาสง, กรุงไทเป, ไตหวัน  (พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
-ฮองกงและมาเกา  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 
-เมืองกวางโจ, จีน  (พ.ศ.  ๒๕๕๖) 
-ปกก่ิง, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
-มาเลเซีย  (พ.ศ.  ๒๕๕๖)  
-เซียะเหมิน, จีน (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
-สวีเดน, เยอรมันนี (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
-สิงคโปร (พ.ศ. ๒๕๕๘) 
-ยางกุง, เมียนมาร  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  
-ยางกุง, มัณฑะเลย, เนปดอร, มอญ, เมียนมาร  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-ยางกุง, ยะไข, เมียนมาร  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-สิงคโปร  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  
-ไทเป, เกาสง, ไตหวัน  (พ.ศ.  ๒๕๕๙) 
-ไทเป, เกาสง, ไตหวัน  (พ.ศ.  ๒๕๖๐) 
-ยางกุง (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-ยางกุง,เนปดอร- เมียนมาร  (พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
-เมืองผูเถียน จังหวัดฝูเจี้ยน ประเทศจีน (พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๑๓๓ 

ร า ง วัล / เ กี ย รติ คุณ ท่ี

ไดรับ 

-ไดรับเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนแกโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาค
ฤดูรอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภท ผูอุปถัมภโครงการ 
ณ หนวยอบรม วัดบานคูซอด  ต. คูซอด  อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
-ไดรับโลเกียรติคุณในงานครบรอบ ๒๐ ป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
-ไดรับโลเกียรติคุณ “ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา” ในงานฉลอง ๖๕ ป 
คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
-ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท “พระอาจารยดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัยสงฆ” จากมูลนิธิ ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพอ
วัดไรขิง: ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
-ไดรับโลกาญจนเกียรติคุณ “ครูดี ศรี พอ.มจร.” ในงาน โรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-ไดรับโลเกียรติคุณ “คนดีศรีพุทธศาสตร.” ในงาน ๗๐ ป คณะพุทธศาสตร   
(กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
-ไดรับประกาศเกียรติคุณ ผูมีผลงานวิจัย ระดับ “ดี”  ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๙  และระดับชาติครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาลัย
สงฆศรีสะเกษ (๒ เมษายน ๒๕๖๑) 
-ไดรับเสาเสมาธรรมจักร ประเภท สงเสริมกิจการคณะสงฆ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

ช่ือ   : นายสุกิจจ   บุตรเคน (ผูรวมวิจัย)  

วันเดือนปเกิด  : ๓๑  สิงหาคม ๒๕๒๒ 

ท่ีอยู   : ๕๙๘ หมู ๑ ต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐ 

ท่ีทํางาน   : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙  

  ม.๑ ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
E-mail Address : somcu371@gmail.com 

 
การศึกษา  

   นักธรรมเอก 
 ๒๕๖๑  ปริญญาโท คณะ สังคมศาสตร สาขาวิชา การพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยานิพนธ เครือขายการจัดการพ้ืนท่ีมรดกโลกขององคกรดานวัฒนธรรม 
   ในสังคมไทย : พ้ืนท่ีนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
   (ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ป ๒๕๖๐) 
 ๒๕๕๘  ปริญญาตรี คณะ สังคมศาสตร สาขาวิชา สังคมวิทยา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 

ประวัติการทํางาน 

๒๕๖๐   นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจางชั่วคราว) ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี 
           บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร (งานวารสารวิชาการ) 

๒๕๕๙   นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจางชั่วคราว) ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี 
                     บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร (งานวารสารวิชาการ) 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เจาหนาท่ีบริหารโครงการพระนิสิตพระธรรมทายาทเพ่ือการพัฒนาสังคม  

(พทย.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

ประสบการณดานงานวิจัย  

รูปแบบการสงเสริมและการปฏิบัติตอศาสนาในประเทศไทยและสิงคโปร  
(ผูประสานงาน) 
วัฒนธรรมขาว : แนวคิดและการจัดการบนฐานทุนทางสังคมและ
พระพุทธศาสนา (ผูรวมวิจัย) 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

ช่ือ/นามสกุล นางสาวพิมรพรไพ  ไกรสะอาด  (ผูชวยนักวิจัย)  
วัน/เดือน/ป วันเสารท่ี 4 พฤศจิกายน 2521 
ท่ีอยูปจจุบัน 33 หมูท่ี 6 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
การศึกษา        ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
                    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ประกาศนียบัตร  
พ.ศ.2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน การธนาคาร  
                     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ทาวาสุกรี  
                     ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2559  ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. 2544  ผูจัดการ ราน A& W restaurant co,ltd. สาขารัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2545  ธุรการฝายผลิต บริษัท แอลวิน โปรดักซ จํากัด.อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2546      ธุรการฝายสรรหาบุคลากร บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด สํานักงานใหญ 

รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2547  ผูจัดรานธานีโฟน สาขาฟวเจอรพารครังสิต จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2548  ทําธุรกิจสวนตัว 
พ.ศ. 2554      เจาหนาท่ีประสานงานโรงเรียนวิถีพุทธ ฝายบริการฝกอบรม สํานักสงเสริม 

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕      เจาหนาท่ีประสานงานชุมชน สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2558      เจาหนาท่ีประสานงาน บริษัท Vcargo ศูนยกระจายสินคาในเครือ Central 
สาขาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2559  ธุรกิจสวนตัว 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นักจัดการงานท่ัวไป สวนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปสสนาธุระ 


