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ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ร้อยละ 24.04 ภาคกลาง ร้อยละ 25.92  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 27.79 และภาคใต้ ร้อยละ 22.25) จำนวน 1,227 ราย ระหว่าง 
วันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ “คนไทย..กับความรู้ ความเข้าใจและเอาตัวรอดจาก

อุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความรู้ ความเข้าใจและการ
เอาตัวรอดจากอุบัติภัย  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความคิดเห็นด้านความเสี่ยงที่จะการเกิดอุบัติเหตุ
ของประเทศไทย พบว่า อันดับ 1 อุบัติเหตุทางถนน เช่น รถชน ร้อยละ  92.58 อันดับ 2 อุบัติเหตุจากน้ำท่วม น้ำป่า 
ไหลหลาก ร้อยละ  57.46  อันดับ 3 อุบัติเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้อาคารบ้านเรือน เป็นต้น ร้อยละ  53.97 สำหรับความ
คิดเห็นด้านการมีความรู้ความเข้าใจ ในการ “เอาตัวรอด” หรือ “ช่วยเหลือผู้อ่ืน” จากอุบัติเหตุ พบว่า ร้อยละ 81.91   
มีความรู้ ความเข้าใจต่ออุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากภัยทางธรรมชาติ ร้อยละ 35.37 และ
อุบัติเหตุทางน้ำ ร้อยละ 32.36  

สำหรับความวิตกกังวลต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 66.91 มีความวิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่า ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวจะมีการใช้ยานพาหนะเดินทางจำนวน
มาก มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ (ร้อยละ 47.90) รองลงมาคือ คนไทย
บางส่วนยังขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่เคารพกฎจราจรและขับขี่ด้วยความประมาท เช่น การเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว 
เป็นต้น (ร้อยละ 23.11) และอันดับ 3 เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุ 
ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 21.43) ในขณะที่ ร้อยละ 33.09 ไม่มีความวิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่า เชื่อมั่นในการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมีบุคลากรทางการแพทย์  
(ร้อยละ 80.65) 

สำหรับระดับความรู้ความเข้าใจในการรับมือต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า อันดับ 1 ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางถนน จมน้ำ ไฟไหม้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) อันดับ 
2 ความรู้เกี่ยวกบั “การเอาตัวรอด” หรอื  “ช่วยเหลือผู้อื่น” เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
อันดับ 3 ความพร้อมในการจดจำหรือมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31) 

“อุบัติเหตุ” มักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี 
การเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาของประชาชนจำนวนมาก โดยประเทศไทยพบข้อมูลในช่วงเทศกาลมักเกิด
อุบัติเหตุและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
วิตกกังวลต่อการจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนที่สูงเป็นอันดับ 1 
ในขณะที่การสำรวจระดับความรู้ความเข้าใจต่อการเตรียมรับมืออุบัติเหตุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งที่ผ่านมามี
การรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 1) มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีการ
คัดกรองผู้ขับขี่ที่ เมาแล้วขับ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด 2) การให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ต้องสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางป้องกัน รวมถึงการช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุต่างๆ ของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นลดความสูญเสีย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ภายหลังการปลดล็อคมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
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1.ความคิดเห็นด้านความเสี่ยงที่จะการเกิดอบุัติเหตุของประเทศไทยมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1.1 อุบัติเหตุทางถนน เช่น รถชน  ร้อยละ  92.58  
    1.2 อุบัติเหตุจากน้ำท่วม นำ้ป่าไหลหลาก  ร้อยละ  57.46 
    1.3 อุบัติเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้อาคารบ้านเรือน เป็นต้น ร้อยละ  53.97 
    1.4 อุบัติเหตุทางน้ำ เช่น เรือล่ม คนจมน้ำ เป็นตน้ ร้อยละ  34.64 
    1.5 อุบัติเหตุจากดินถล่ม   ร้อยละ  23.39 

 
2.ความคิดเห็นต่อการมคีวามรู้ความเข้าใจในการ “เอาตัวรอด” หรือ “ช่วยเหลือผู้อื่น” จากอุบัติเหตใุนเรื่องใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   2.1 อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 81.91 
   2.2 อุบัติเหตุทางน้ำ ร้อยละ 32.36 
   2.3 อุบัติเหตุจากภัยทางธรรมชาต ิ ร้อยละ 35.37 

 

3.ความวิตกกังวลต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว 
3.1 วิตกกังวล   โดยให้เหตุผลว่า      ร้อยละ 66.91 

1) ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว มีการใช้ยานพาหนะเดนิทางจำนวนมาก   ร้อยละ 47.90 
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิของตนเองได้  
2) คนไทยบางส่วนยังขาดวนิัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่เคารพกฎจราจรและขับขี ่  ร้อยละ 23.11 
ด้วยความประมาท เชน่ การเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว เป็นต้น  
3) เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาไม่เพียงพอ   ร้อยละ 21.43 
4) ประเทศไทยยงัไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายที่เข้มงวด เช่น กรณีเมาไม่ขับ   ร้อยละ 7.56 
ทำให้คนขาดจิตสำนึกและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  
 
 
 
 
 
 

คนไทย ร้อยละ 66.91 ยังวิตกกังวล การเกิด “อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลและ
วันหยุดยาว ในขณะที่ภาพรวมการมี ความรูค้วามเข้าใจในการรับมอืต่อ 

การเกิดอุบัตเิหตุ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เทา่นั้น 
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3.2 ไม่วิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่า      ร้อยละ 33.09 
1) เชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง   ร้อยละ 80.65 
เช่น การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมีบุคลากรทางการแพทย์  
2) ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวงั ไม่ประมาท หลีกเลี่ยงการไปให้สถานที่หรอืทำกิจกรรม ร้อยละ 19.35 
ที่มีความเสี่ยงตา่งๆ  

 
4.ความคิดเห็นต่อระดับการมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ  

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับความรู้ 
     4.1 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางถนน 

จมน้ำ ไฟไหม ้ในระดบัใด  
3.52 มาก 

     4.2 ความรู้เกี่ยวกบั “การเอาตัวรอด” หรอื  “ช่วยเหลือผู้อื่น” เมื่อเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ 

3.38 ปานกลาง 

     4.3 ความพร้อมในการจดจำหรือมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 3.31 ปานกลาง 
     4.4 การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และของใชท้ี่จำเปน็เมื่อประสบ

อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ 
3.02 ปานกลาง 

     4.5 การเคยได้ “ซ้อมแผน” เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือประสบภยัพิบัต ิ 2.96 ปานกลาง 

ระดับความรู้ความเข้าในภาพรวม 3.23 ปานกลาง 
หมายเหตุ : เกณฑก์ารวัดระดบัความรู้ความเข้าใจ 
                 ระดับค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60    น้อย  
  2.61 – 3.40    ปานกลาง 
  3.41 – 4.20    มาก 
  4.21 – 5.00    มากที่สุด 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.ภาค  
     1.1 เหนือ     ร้อยละ 24.04  1.2 กลาง   ร้อยละ  25.92 
     1.3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 27.79  1.4 ใต้  ร้อยละ  22.25 
  

2. เพศ 
    2.1 ชาย  ร้อยละ 41.08     2.2 หญิง ร้อยละ 52.54   2.3 เพศทางเลือก ร้อยละ 6.38 

 
3.อายุ   

     3.1 ไม่เกิน 20 ปี    ร้อยละ 19.62 3.2 อายุระหว่าง 21-30 ปี     ร้อยละ 30.13 
     3.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี  ร้อยละ 26.04 3.4 อายุระหว่าง 41-50 ปี     ร้อยละ 13.19 
     3.5 อายุระหว่าง 51-60 ปี        ร้อยละ 7.68      3.5 อายุ 61 ปีขึน้ไป      ร้อยละ 3.34 

(อายุเฉลี่ย 33 ปี อายุต่ำสุด  13 ปี และสงูสุด 77 ปี) 
 

 4.ระดับการศึกษา 
     4.1 ประถมศึกษา    ร้อยละ 6.90 4.2 มัธยมศึกษา  ร้อยละ 24.79 
     4.3 ปวช./ปวส.       ร้อยละ 13.71 4.4 ปริญญาตรี   ร้อยละ 50.41 
     4.5 สูงกว่าปริญญาตรี   ร้อยละ 4.19   
 
 5.อาชีพ 
         5.1 รับราชการ/พนักงาน ลกูจ้างรัฐ ฯ     ร้อยละ 17.15 

    5.2 พนักงาน/ลูกจา้ง เอกชน      ร้อยละ 27.34 
     5.3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ    ร้อยละ 11.76       

    5.4 เกษตรกร       ร้อยละ 16.24 
     5.5 นักเรียน/นักศึกษา      ร้อยละ 25.19 
     5.6 อ่ืนๆ เช่น ข้าราชการเกษียณ ผู้สูงอายุ แม่บา้น      ร้อยละ 2.32 


