บทความวิจัยตนฉบับ

บทความวิจัยตนฉบับ :
ผลการจัดการดานชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อําเภอวังนํ้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
Results of Community Checkpoint Management to Road Accident Prevention,
Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province
สมบูรณ จิตตพิมาย
Somboon Jitphimai
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Wang Nam Khiao District Public Health Office, Nakhon Ratchasima Province
เบอรโทรศัพท 08-6252-5367; E-mail: somboon_yao@hotmail.com
วันที่รับ 18 มิ.ย. 2564; วันที่แกไข 24 มิ.ย. 2564; วันที่ตอบรับ 30 มิ.ย. 2564

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว นรวม มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาแนวทาง
การจัดการดานชุมชน และศึกษาผลการจัดการดาน
ชุมชนในการปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนใน
ชุมชน ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ 5 ตําบล เก็บขอมูล
วิจัยตามเวลา 4 ชวงของวันหยุดยาวตอเนื่อง แบง
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูปฏิบัติ
งาน และกลุมผูขับขี่ยานพาหนะ เครื่องมือที่ใช
เปนทัง้ เครือ่ งมือเชิงกระบวนการ และเครือ่ งมือใน
การเก็บขอมูล วิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการ
ดานชุมชนในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน คือ
หลัก “4S” และ “SARIME” พบวา ทั้ง 5 พื้นที่
มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับดีมาก และ
ดานผลการจัดตั้งดานชุมชนพบวา มีจํานวนการ
เกิดอุบตั เิ หตุทงั้ หมด 180 ครัง้ มีผบู าดเจ็บทัง้ หมด
187 คน ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ สวนใหญเปน
จักรยานยนต ซึง่ พบถึงรอยละ 82.8 ดานพฤติกรรม

ผูขับขี่และผูโดยสารพบวา ผูขับขี่รอยละ 17.8 มี
อาการเมาสุราเชนเดียวกับผูโดยสาร ผูรวมเดิน
ทางซึง่ พบรอยละ 27.5 นอกจากนีย้ งั พบวา ผูข บั ขี่
รอยละ 23.3 และผูโดยสารรอยละ 38.0 ไมคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และ
รอยละ 40.3 ขับรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขับขี่ที่
อันตราย อยางไรก็ตาม ประชาชนที่ถูกเรียกตรวจ
และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ไดถูก
ดําเนินการทั้งในรูปแบบมาตรการทางสังคม และ
มาตรการทางกฎหมาย
อยางไรก็ตาม การจัดการดานชุมชนให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากปจจัย
หลายประการ ซึ่งการสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่
ถูกตองของผูข บั ขีแ่ ละผูโ ดยสารยังคงเปนแนวทาง
สํ า คั ญ ในการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ทั้ ง นี้
การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปจํ า เป น ต อ งมี ก ารคิ ด ค น
นวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี
ของประชาชนในอนาคต
คําสําคัญ: ดานชุมชน; อุบัติเหตุทางถนน; การมี
สวนรวม; หลัก 4S; หลัก SARIME
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Abstract
This research is participatory action
research (PAR), aimed to community checkpoint
management (CCM) guideline development, and
studied results of them to road accident (RA)
prevention also, as since, 2020, April to August,
which divided to four periods of continually long
weekend. The ve sub-districts were selected to
research conduction. The targets were separated
to two groups, as rst was implementors, and driver
and passenger were second group. Tools were
set as a both of processes and data gathering
tools. Descriptive statistic was used to data
analysis.
The results found “4S” and “SARIME”
were a guideline of CCM to road accident
prevention. On CCM preparing found that all
of them had prepared to CCM as an excellence
level. Including, the results of CCM operation
reported number of RA as 180 times, 187 cases
of injury, there was not dead. The most of
vehicle accident type was motorcycle as 82.8%.
Moreover, the inappropriate behavior of them
was within a drunker or alcohol drinking, in the
driver as 17.8%, and the passenger as 27.5%,
and also 23.3% of the driver who had been
without a seat belt fastening or a helmet wearing,
and as well as 38.0% of the passenger. And then,
40.3% of the driver had driven speedily over
more than regulation or be risk to dangerous
driving, as the same time, those of them had
been informed or advised with social measure
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and law enforce to their behavior improvement
when they were inspected by the Officer.
However, the efciency and effectiveness
were composed from many factors, especially,
the appropriate behavior of driver and passenger.
So, the appropriate behavior improvement for
both was essential conduction to RA prevention.
Thus, the next research conduction will be
creation of innovation to appropriate behavior
of them.
Key words: Community checkpoint management;
Road accident; Participation; 4S; SARIME
บทนํา
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป น สาเหตุ ก ารตาย
สูงสุด 1 ใน 3 อันดับแรกของไทย ทัง้ นี้ จากรายงาน
ของศูนยขอ มูลอุบตั เิ หตุ เพือ่ เสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน ระบุวา ในป 2562 ที่
ผานมา ประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้ ง หมด 942,205 ราย ในจํ า นวนนี้ แ บ ง เป น
บาดเจ็บจํานวน 925,029 ราย และ เสียชีวิต
จํานวน 17,176 ราย โดยองคการอนามัยโลกได
จัดใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุสูงเปนอันดับ 9 ของโลก เมื่อวิเคราะห
สถานการณทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
พบวา ในป 2562 จังหวัดนครราชสีมามีจํานวน
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด 13,837 ครัง้ มีผู
ประสบเหตุรวมทัง้ สิน้ 39,114 ราย แบงเปนบาดเจ็บ
จํานวน 38,541 ราย และเสียชีวิต จํานวน 573
ราย อยูในลําดับที่ 3 ของประเทศ โดยเฉพาะ
ในชวง 7 วันอันตรายของเทศกาลวันหยุดสําคัญ
พบวา ชวงเทศกาลปใหม มีผเู สียชีวติ จํานวน 27 ราย
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และเทศกาลสงกรานตมผี เู สียชีวติ จํานวน 19 ราย[1]
ในสวนของอําเภอวังนํา้ เขียวพบวา สถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562 ของอําเภอวังนํา้ เขียว มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 138
ครัง้ มีผปู ระสบเหตุรวมทัง้ หมด 151 ราย แบงเปน
ผูบาดเจ็บจํานวน 144 ราย และเสียชีวิต จํานวน 7
ราย อยูในอันดับที่ 22 ของจังหวัดนครราชสีมา[2]
ซึง่ การเกิดอุบตั เิ หตุดงั กลาว สัมพันธกบั พฤติกรรม
ของตัวบุคคล สิ่งแวดลอม ถนน พาหนะ รวมไป
ถึงนโยบายและการบริหารจัดการตาง ๆ แมอาํ เภอ
วังนํ้าเขียวจะยังไมพบผูเสียชีวิตในชวงเทศกาล
สําคัญ แตอยางไรก็ตาม อําเภอวังนํ้าเขียวจําเปน
ตองมีมาตรการในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนอยางเครงครัดและตอเนื่อง เนื่องจาก
พื้ น ที่ อํ า เภอวั ง นํ้ า เขี ย ว มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
เป น ลั ก ษณะภู เ ขาและที่ ล าดชั น เป น ลอนคลื่ น
สลับกันตลอดทั้งพื้นที่ ในรูปกระทะควํ่า และมี
พื้นที่บางสวนเปนที่ราบลุม มีทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 เปนถนนเสนหลักที่พาดผานจาก
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผานอําเภอ
วังนํ้าเขียวยาวลงไปถึงอําเภอปกธงชัย ซึ่งถนน
ดั ง กล า วถื อ เป น เส น ทางที่ ใ ช ใ นการเดิ น ทาง
และเชื่อมตอไปยังภาคกลางและภาคตะวันออก
นอกจากนี้ อําเภอวังนํ้าเขียวยังเปนอําเภอของ
แหลงทองเที่ยว ดังนั้น จึงมีประชาชนทั้งที่เปน
คนในจั ง หวั ด และต า งจั ง หวั ด เดิ น ทางเข า มา
ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ห รื อ เดิ น ทางผ า นไปมาเป น
จํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ
หลัก ๆ ไดแก เทศกาลชวงปใหม (ชวงเดือน
มกราคม) เทศกาลวันดอกเบญจมาศบาน (ชวง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ) และเทศกาลช ว งสงกรานต

(เดื อ นเมษายน) จึ ง เป น ป จ จั ย เอื้ อ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่
นําไปสูการสัญจรดวยยานพาหนะรถยนต รถ
จักรยานยนต หรือยานพาหนะอืน่ ๆ บนถนนอยาง
คับคั่งตลอดเวลา โดยนอกจากการใชความเร็วใน
การขับขี่แลว ความหนาแนนของการสัญจรบน
ทองถนน ก็ถอื เปนปจจัยหลักอีกหนึง่ ปจจัยในการ
เกิดอุบัติเหตุของอําเภอวังนํ้าเขียว
ทั้งนี้ ที่ผานมาการจัดการดานชุมชนเกิด
จากการของหนวยงานภาครัฐที่สั่งการลงไปยัง
พื้นที่ โดยมีแนวทางที่ภาครัฐเองกําหนดขึ้นเปน
กรอบการปฏิบตั งิ าน แตขาดการรับฟงขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นของชุมชน สงผลใหการดําเนิน
งานเปนไปในแนวดิ่งเชิงอํานาจ ไมสามารถสราง
ความเปนเจาของใหแกชุมชนได ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู  วิ จั ย หวั ง ว า หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะมี ก าร
สรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในการวิเคราะห
สถานการณ เพือ่ การกําหนดเปาหมาย การวางแผน
การจัดการดานชุมชน และนําไปสูก ารจัดการดาน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพบนบริบทของแตละ
พื้นที่ ดังนั้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการวิจัย จะเปน
แนวทางหรือเปนตนแบบสําหรับการจัดการดาน
ชุมชน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนอื่น
ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในระดับพื้นที่
ภายใต บ ริ บ ทของชุ ม ชนที่ มี ค วามหลากหลาย
ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่เปน
ปจจัยเสริมในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
รวมถึงเกิด การจัดการดานชุมชนใหมปี ระสิทธิภาพ
จนนําไปสู การปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุ สามารถลด
การเกิดอุบตั เิ หตุในชวงวันหยุดยาว ลดการบาดเจ็บ
ความพิการ และเสียชีวิตของประชาชน
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วัตถุประสงคการวิจัย
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ จั ย มี ทั้ ง หมด 2
วัตถุประสงคหลัก คือ
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการดาน
ชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาผลการจัดการดานชุมชนใน
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ดําเนินการในพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอวังนํ้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา เก็บขอมูลวิจัยระหวางเดือน
เมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 แบงเปน 4 ชวงเวลา
ดังนี้
1. ชวงที่ 1 ระหวางเดือนเมษายน 2563
ซึ่ ง มี วั น หยุ ด คื อ วั น จั ก รี และวั น สงกรานต
(รัฐบาลยกเลิกเปนวันหยุด แตถือเปนสวนหนึ่ง
งานวิจัยครั้งนี้)
2. ชวงที่ 2 ระหวางเดือนพฤษภาคม
2563 ซึ่งมีวันหยุด คือ วันแรงงานแหงชาติ วัน
ฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล
3. ชวงที่ 3 ระหวางเดือนมิถุนายน 2563
ซึง่ มีวนั หยุด คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
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4. ชวงที่ 4 ระหวางเดือนกรกฎาคม 2563
ซึ่งมีวันหยุด คือ วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา
และวั น หยุ ด ชดเชยวั น อาสาฬหบู ช า วั น หยุ ด
เพิ่ ม เติ ม ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น หยุ ด ชดเชย
วั น สงกรานต และวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
โดยการปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง ด า นชุ ม ชนใน
วันหยุดยาวในการวิจัยครั้งนี้ จะดําเนินการใน
แตละชวงเวลาที่มีวันหยุดติดตอกันไมนอยกวา
3 วัน หรืออาจมากกวาขึ้นอยูกับนโยบายของ
นายอําเภอหรือผูมีอํานาจใน การสั่งการเปนหลัก
แตการเก็บขอมูลสําคัญจะเปนไปตามหลักการ
ของกระบวนการวิ จั ย อย า งเคร ง ครั ด ภายใต
กรอบแนวคิดการวิจัย คือ การเตรียมความพรอม
ดานชุมชน การสรางการมีสว นรวมใน การจัดการ
ด า นชุ ม ชน ที่ จ ะนํ า ไปสู  ก ารป อ งกั น การเกิ ด
อุบตั เิ หตุทางถนน และการมีพฤติกรรมในการขับขี่
หรือใชยานพาหนะอยางเหมาะสมของประชาชน
ดังภาพ 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดการ
ด่ านชุมชน

กระบวนการที 1 เตรียมความพร้ อมด่ านชุมชน :
- บุคลากรจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
- วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือทีจําเป็ น
- งบประมาณทีเกียวข้อง
- แนวทางการปฏิบตั ิงานในด่านชุมชน

ผลลัพธ์ :
- การป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
- การมีพฤติกรรมในการขับขีหรื อใช้
ยานพาหนะอย่างเหมาะสมของประชาชน

กระบวนการที 2: สร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการด่ านชุมชน
- การวิเคราะห์กลุ่มเสี ยง วิเคราะห์จุดเสี ยงกับ
ชุมชน วางแผนและกําหนดกิจกรรมสําคัญ
- การประชาคมและกําหนดกติกาหรื อข้อตกลง
- การสื อสารมาตรการแก่ประชาชนและผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิงาน
- ปฏิบตั ิการด่านชุมชน เน้นการจัดการทางสังคม
และสร้างพฤติกรรมทีปลอดภัยแก่ผขู ้ บั ขี
ผูโ้ ดยสารทีสัญจร
- การติดตาม ควบคุมกํากับ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การรายงานผลลัพธ์

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (participatory action research:
PAR) สํ า หรั บ การพั ฒ นาแนวทางและจั ด การ
ดานชุมชนในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตพื้นที่ชุมชนครอบคลุม 5 ตําบล ของ
อํ า เภอวั ง นํ้ า เขี ย ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า ทั้ ง นี้
แตละตําบลจะถูกระบุรหัสตําบลแทนการระบุชื่อ
เพือ่ ปองกันการละเมิดสิทธิพนื้ ทีเ่ ปาหมายและกลุม
ผูรวมปฏิบัติงานโดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย แบงออกเปน 2 กลุม
ดังนี้
1.1 กลุม ผูป ฏิบตั งิ านดานชุมชน ประกอบ
ดวย (1) ผูแทนฝายทองถิ่น เชน ขาราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย
และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
หมูบาน เปนตน (2) ผูแทนฝายปกครอง เชน
กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน (3) ผูแทน
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
(4) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (อสม.)
(6) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) (7)
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจในพื้ น ที่ (8) อื่ น ๆตามความ
เหมาะสม รวมทั้ ง หมดไม น  อ ยกว า 10 คน
1.2 กลุมผูขับขี่ยานพาหนะที่เดินทาง
สัญจรผานดานชุมชน ซึ่งจะถูกเรียกตรวจและ
สั ม ภาษณ พ ฤติ ก รรมในการขั บ ขี่ ย านพาหนะ
ตามชวงเวลา 4 ชวงเวลา ๆ ละไมนอ ยกวา 100 คน
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รวมทัง้ สิน้ 400 คน โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง
ดวยสูตรคํานวณของยามาเน[3] ซึง่ ผูข บั ขีจ่ ะถูกแบง
ประเภทออกเปน (1) ผูขับขี่ยานพาหนะประเภท
รถยนตตั้งแต 4 ลอขึ้นไป และ (2) ผูขับขี่รถ
จักรยานยนตไมเกิน 4 ลอ ซึ่งกลุมเหลานี้ไดจาก
ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ ณ ที่ตั้งดานชุมชน
จํานวน 200 คัน
2. กระบวนการวิจัย การเก็บขอมูล และ
เครือ่ งมือทีใ่ ช การวิจยั ครัง้ นีแ้ บงกระบวนการออก
เปน 3 กระบวนการ ดังนี้
2.1 กระบวนการพัฒนาแนวทางและ
จัดการดานชุมชน มีกิจกรรมหลักดังนี้
1) กํ า หนดโครงสร า งผู  ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ประจํ า ด า นชุ ม ชน และออกเป น คํ า สั่ ง แบบ
บูรณาการ ซึ่งลงนามโดยนายอําเภอ
2) อบรมสร า งความรู  ความเข า ใจ
ในการบริหารจัดการดานชุมชน เพื่อวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคในการจัดการดานที่ผานมา และ
นําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาแนวทางในรูป
แบบใหม
3) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
เพือ่ กําหนดรูปแบบการจัดการดานชุมชน บทบาท
หน า ที่ ข องผู  ป ฏิ บั ติ ง านจากแต ล ะหน ว ยงาน
แนวทางการเรียกตรวจและเสริมสรางพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัยใหแกประชาชน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล การรายงานและการ
สะทอนผลการดําเนินงาน
4) ดําเนินการตัง้ ดานชุมชนตามแนวทาง
ที่กําหนด ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามชวงเวลาที่กําหนด และมีการประชุมสะทอน
ผลลัพธทกุ ครัง้ หลังเสร็จสิน้ ภารกิจในแตชว งเวลา
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โดยใชแบบบันทึกการดําเนินงานดานชุมชนทีผ่ า น
การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือแลว
2.2 กระบวนการประเมินและสรางเสริม
พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย ของประชาชน
มีกิจกรรมหลักดังนี้
1) กําหนดคุณสมบัติกลุมเปาหมายที่
ตองไดรับการประเมิน และเสริมสรางพฤติกรรม
การขับขี่ที่ปลอดภัยใหแกประชาชน
2) กําหนดชวงเวลาในการสุมเรียกตรวจ
และการเสริมสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
พรอมมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) รวบรวมขอมูลการสุม เรียกตรวจ และ
การเสริมสรางพฤติกรรมที่ดี และวิเคราะหผล
การจัดตั้งดานชุมชนทั้ง 5 ตําบล โดยใชแบบ
ประเมิ น พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ย านพาหนะของ
ประชาชน ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว
4) รายงานผลการจัดตั้งดานชุมชน
2.3 กระบวนการถอดบทเรียน และการ
รายงานผลลัพธ มีกิจกรรมหลักดังนี้
1) จัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการดาน
ชุมชน โดยเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขารวมเวที
2) จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ทั้งนี้ ขอมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความครบ
ถ ว นสมบู ร ณ และจะนํ า มาวิ เ คราะห ด  ว ยสถิ ติ
เชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาสูงสุดและ
คาตํ่าสุด
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการ
ดานชุมชนทีด่ ที จี่ ะกอใหเกิดการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนได ซึ่งแบงเปนแนวทางสําหรับ
การจัดการดานชุมชน 2 ระดับ คือ ระดับอําเภอ
และระดับตําบล ชุมชน หรือ พื้นที่ ทั้งนี้ ใน
ระดับอําเภอจําเปนตองยึดหลัก “4S หรือ Four S”
ดังภาพ 2 ดังนี้
1. Structure คื อ ในแนวทางของ
ผูบริหารหรือผูกําหนดมาตรการ ตองมีการจัด
โครงสร า งและแบ ง บทบาทหน า ที่ บุ ค คลจาก
หนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ เปนผูท จี่ ะเขารวม
ปฏิบัติการในดานชุมชนใหชัดเจนไมมีการทับ
ซอนบทบาทซึง่ กันและกัน ซึง่ สามารถแตงตัง้ เปน
คําสั่งในการปฏิบัติงานที่ลงนามโดยนายอําเภอ
หรือผูไดรับมอบหมาย และถายทอดคําสั่งเปน
ลําดับชัน้ ลงไปถึงระดับตําบล ชุมชน หรือพืน้ ทีน่ นั้
2. Support คื อ การสนั บ สนุ น งบ
ประมาณ ตั้งแตคาตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติ
งาน คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางปฏิบัติงาน
สวัสดิการอื่น ๆ ไปจนถึงทรัพยากร อุปกรณ
วัสดุ สิง่ ของ เครือ่ งมือ อืน่ ๆทีจ่ าํ เปนในการจัดการ
ดานชุมชน อาทิ ไฟฟาสองสวาง ปายจุดตรวจ
ปายเตือน สัญญาณจราจรตาง ๆ เครื่องมือใน
การตรวจจับความเร็ว เครื่องมือในการวัดระดับ
แอลกอฮอล เครื่องมือในการสื่อสารความเสี่ยง
เปนตน
3. Skill คื อ การเตรี ย มความพร อ ม
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านของผู  ร  ว มปฏิ บั ติ ก าร
ณ ดานชุมชน รวมถึงสรางความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของเขาเหลานั้น เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติที่ถูกตองและเปนไปตามแนวปฏิบัติ
ซึง่ ทักษะ องคความรูต า ง ๆ สามารถสรางหรือพัฒนา
ไดโดยการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานดานตนแบบ
เพื่อนํามาปรับใชในดานของตนเองใหดียิ่งขึ้น
4. Supervise คือ การออกนิเทศหรือ
ติ ด ตามผลการจั ด การด า นชุ ม ชนอย า งต อ เนื่ อ ง
ผูน เิ ทศจําเปนตองมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เปนระยะและตอเนือ่ ง แลวสามารถสะทอนผลการ
ปฏิบตั งิ าน หรือถายทอดเทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ใหผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
นําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการดานใหดียิ่งขึ้น
สํ า หรั บ แนวทางจั ด การด า นชุ ม ชนใน
ระดับตําบลนั้น นอกจากผูปฏิบัติการจะตองสราง
การมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชน ให ชุ ม ชนเข า มา
ร ว มหนุ น เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่
ผูป ฏิบตั งิ านแลว การจัดการดานชุมชนระดับตําบล
จําเปนตองยึดหลัก “SARIME” ดังนี้
1. Structure คือ การจัดโครงสรางและ
แบงบทบาทหนาที่ระดับตําบลในแนวทางของ
ผูป ฏิบตั งิ าน เพือ่ ลดความซํา้ ซอนหรือความขัดแยง
ในบทบาทหนาทีร่ ะหวางปฏิบตั กิ าร ณ ดานชุมชน
รวมถึงการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการบังคับ
ใชกฎหมายเมือ่ มีกรณีทจี่ าํ เปนตองใชกฎหมายเขา
ระงับเหตุการณ
2. Analysis คือ การวิเคราะหพื้นที่
เสี่ยงและวิเคราะหกลุมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ถือเปนกระบวนการจัดการขอมูลสําคัญ
ลํ า ดั บ แรกก อ นมี ก ารตั้ ง ด า นชุ ม ชน เนื่ อ งจาก
สามารถทํ า ให มี ก ารจั ด การได ต รงตามความ
เสี่ยงแลว ยังชวยใหการปฏิบัติงานมีการกําหนด
เปาหมายไดชัดเจนมากขึ้น และสามารถนําไปสู
การจัดการจุดเสี่ยงนั้นได
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3. Rule คือ การกําหนดกติกา หรือ ขอ
ตกลงระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ
ดานชุมชน ที่จะสงผลไปยังผูที่สัญจรผานไปมา
ณ ดานชุมชนนั้น ซึ่งการกําหนดกติกา หรือขอ
ตกลงดังกลาวจะมาจากการประชาคมประชาชน
เพื่อหาฉันทามติในการกําหนดกฎระเบียบที่จะ
เปนมาตรการหรือเครือ่ งมือในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได
4. Informing คือ การชีแ้ จง การสือ่ สาร
หรือการแจงขอมูลสําคัญใหประชาชนในชุมชน
หรือผูสัญจรผานไปมาทราบ ถือเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดความรวมมือใหปฏิบัติ
ตามกติกา หรือขอตกลงที่ดานชุมชนไดกําหนด
ขึ้น ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่ในการชี้แจง สื่อสาร หรือ
ใหขอ มูลจําเปนตองมีทกั ษะการสือ่ สารเปนอยางดี
ทั้งในระดับการสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสาร
สวนบุคคล เพื่อชวยลดความขัดแยงในกรณีเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคขณะปฏิบัติงาน
ระดับอําเภอ

5. Management คือ บริหารการจัดการ
กําลังคนหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตลอดระยะ
เวลาทีต่ งั้ ดานชุมชน รวมไปถึงการจัดสรรปนสวน
งบประมาณ ทรัพยากร วัสดุอปุ กรณทนี่ าํ ไปใชใน
การจัดการดานชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหการดําเนิน
การเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด
6. Evaluation คื อ ประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านอยางเหมาะสม นัน่ คือ แบงชวงเวลา
ในการประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน
นําไปสูการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ที่จะนํามา
ใชในการสะทอนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให
การจัดการดานชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตั้งแตแรกเริ่มจนสิ้นสุดการจัด
ตั้งดานชุมชน เพื่อนําไปเขียนเปนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาในลําดับสุดทาย

1. จัดโครงสร้างและแบ่งบทบาทหน้าทีบุคลากร
จากหน่วยงานต่าง ๆ (Structure)
2. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือที
จําเป็ นในการจัดตังด่านชุมชน ตามทีพืนทีร้องขอ
(Support)

ระดับตําบล
ชุ มชน หรื อพืนที

1. จัดโครงสร้างและแบ่งบทบาทหน้าที ช่วงเวลาหรื อเวร
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
(Structure)
2. วิเคราะห์กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
(Analysis) ประชาคมหมู่บา้ นเพือให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการกําหนดมาตรการ กติกาหรื อข้อตกลง (Rule)

3. อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจและฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามบทบาทของบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ (Skill)
4. การนิเทศ ติดตาม ควบคุมกํากับ และ
ประเมินผล (Supervise)
4. บริ หารจัดการบุคลากร งบประมาณ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื องมือทีจําเป็ นในการจัดตังด่านชุมชน
(Management)
5. การติดตาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(Evaluation)

3. กําหนดช่องทางและอุปกรณ์ในการสื อสารมาตรการแก่ประชาชนและผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงาน เตรี ยมความพร้อมบุคลากรที
จะทําหน้าทีในการสื อสาร และ เตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์ในการสื อสารสาธารณะและชุมชน (Informing)
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ทั้ ง นี้ ในทางปฏิ บั ติ นั้ น ก อ นตั้ ง ด า น
ชุ ม ชน ผู  จั ด การด า นชุ ม ชนจํ า เป น ต อ งเตรี ย ม
ความพรอมในการจัดตั้งดานชุมน ซึ่งจากการวิจัย
ครัง้ นีไ้ ดมี การประเมินความพรอมของดานชุมชน
กอนการจัดตั้งดานของทั้ง 5 พื้นที่ ซึ่งพบวา ทั้ง 5
พืน้ ทีม่ กี ารเตรียมความพรอมอยูใ นระดับดีมาก คือ
ทุกพืน้ ทีม่ กี ารประชาคมหมูบ า นเพือ่ กําหนดกติกา
ชุมชน มีการวิเคราะหกลุมเสี่ยง และจุดเสี่ยง โดย
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการ
กติกาหรือขอตกลง มีการเตรียมความพรอมใน
การสื่อสารมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
ตาราง 1
ตําบล
ที
1

ช อ งทางและอุ ป กรณ ใ นการสื่ อ สารมาตรการ
มีการเตรียมความพรอมบุคลากรที่จะทําหนาที่ใน
การสื่อสาร มีการเตรียมขอมูล สื่อ สิ่งพิมพใน
การสื่อสารใหกับประชาชนที่สัญจรผานไปมาได
รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพรอม
ผูปฏิบัติงาน ดวยการแบงบทบาทหนาที่ผูปฏิบัติ
งานอยางชัดเจน มีการจัดอบรมความรูและทักษะ
ผูปฏิบัติงานตามบทบาทที่ตองรับผิดชอบ รวม
ถึงผูจัดตั้งดานจะไดรับการอบรมในการจัดเตรียม
สถานที่ วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดตั้งดาน
ชุมชนดวยเชนกัน ดังตาราง 1

แสดงการเตรียมพรอมในการจัดตั้งดานชุมชน อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รหัส
ตําบล

การประชาคมหมู่บ้าน และ
กําหนดกติกา
Wang 01 - มีการวิเคราะห์
กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยง
- มีการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรการ กติกาหรื อ
ข้อตกลง

2

Wang 02 - มีการวิเคราะห์
กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยง
- มีการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรการ กติกาหรื อ
ข้อตกลง

3

Wang 03 - มีการวิเคราะห์
กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยง
- มีการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรการ กติกาหรื อ
ข้อตกลง

การเตรียมพร้ อม
การสื อสารมาตรการต่ าง ๆ ที
เกียวข้ อง
- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สื อสารมาตรการ
- มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทําหน้าทีในการสื อสาร
- มีการเตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์
ในการสื อสาร

การเตรียมความพร้ อม
ผู้ปฏิบัตงิ าน
- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีชัดเจน
ในการปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดอบรมความรู ้และทักษะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาททีต้อง
รับผิดชอบ
- อบรมการจัดเตรี ยมสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็ นในการจัดตังด่าน
- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีชัดเจน
สื อสารมาตรการ
ในการปฏิบตั ิงาน
- มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร - มีการจัดอบรมความรู ้และทักษะ
ทีจะทําหน้าทีในการสื อสาร
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาททีต้อง
- มีการเตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์ รับผิดชอบ
ในการสื อสาร
- อบรมการจัดเตรี ยมสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็ นในการจัดตังด่าน
่
- มีชองทางและอุปกรณ์ในการ
- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีชัดเจน
สื อสารมาตรการ
ในการปฏิบตั ิงาน
- มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร - มีการจัดอบรมความรู ้และทักษะ
ทีจะทําหน้าทีในการสื อสาร
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาททีต้อง
- มีการเตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์ รับผิดชอบ
ในการสื อสาร
- อบรมการจัดเตรี ยมสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็ นในการจัดตังด่าน
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ตาราง 1
ตําบล
ที

รหัส
ตําบล

แสดงการเตรียมพรอมในการจัดตัง้ ดานชุมชน อําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา (ตอ)
การประชาคมหมู่บ้าน และ
กําหนดกติกา

การเตรียมพร้ อม
การสื อสารมาตรการต่ าง ๆ ที
เกียวข้ อง

การเตรียมความพร้ อม
ผู้ปฏิบัตงิ าน

4

Wang 04 - มีการวิเคราะห์
กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยง
- มีการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรการ กติกาหรื อ

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สื อสารมาตรการ
- มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทําหน้าทีในการสื อสาร
- มีการเตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์

- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีชัดเจน
ในการปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดอบรมความรู ้และทักษะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาททีต้อง
รับผิดชอบ

5

Wang 05 - มีการวิเคราะห์
กลุ่มเสี ยง และจุดเสี ยง
- มีการประชาคมหมู่บา้ น
- ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดมาตรการ กติกาหรื อ
ข้อตกลง

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สื อสารมาตรการ
- มีการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทําหน้าทีในการสื อสาร
- มีการเตรี ยมข้อมูล สื อ สิ งพิมพ์
ในการสื อสาร

- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีชัดเจน
ในการปฏิบตั ิงาน
- มีการจัดอบรมความรู ้และทักษะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานตามบทบาททีต้อง
รับผิดชอบ
- อบรมการจัดเตรี ยมสถานที วัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็ นในการจัดตังด่าน

ดานผลการจัดตั้งดานชุมชนพบวา ใน
ชวงวันหยุดยาว 4 ชวงเวลา อําเภอวังนํ้าเขียว
มีจาํ นวนการเกิดอุบตั เิ หตุทงั้ หมด 180 ครัง้ ซึง่ ชวง
เวลาที่พบวามีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ชวง
เวลาที่ 1 โดยพบอุบัติเหตุจํานวน 50 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 27.8 ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงวันหยุด
วันจักรีตอเนื่องยาวจนถึงวันสงกรานต รวม 8 วัน
รองลงมาคือวันหยุดชวงที่ 2 คือ ชวงวันหยุดยาว
วันแรงงานแหงชาติตอเนื่องวันเสารอาทิตยตอไป
จนถึงวันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา รวม 6 วันโดย
พบอุบัติเหตุจํานวน 49 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.2
และวันหยุดชวงที่ 4 คือ วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
และวันชดเชย วันเขาพรรษา และวันชดเชย รวม
4 วันหยุดตอเนื่อง พบอุบัติเหตุจํานวน 43 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 23.9 ทั้งนี้ ในการเกิดอุบัติเหตุ
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ดังกลาวพบวาทุกชวงวันหยุดยาวไมมีผูเสียชีวิต
มีเฉพาะผูบาดเจ็บโดยพบทั้งหมด 187 คน แบง
เปนชวงวันหยุดที่ 1 จํานวน 53 คน (28.3%)
ชวงวันหยุดที่ 2 จํานวน 60 คน (32.1%) ชวงวัน
ที่ 3 จํานวน 38 คน (20.3) และชวงวันหยุดที่ 4
จํานวน 36 คน (19.3%) ในสวนของยานพาหนะ
ที่เกิดอุบัติเหตุ พบวาสวนใหญเปนจักรยานยนต
ซึ่งพบถึงรอยละ 82.8 และเปนรถยนตรอยละ
17.2 เมือ่ พิจารณาเปนรายตําบลพบวา ตําบลทีเ่ กิด
อุบตั เิ หตุมากทีส่ ดุ คือ ตําบล Wang 01 พบ 49 ครัง้
คิดเปนรอยละ 27.2 และมีผูบาดเจ็บจํานวน 53
คน คิดเปน 28.3 รองลงมาคือ ตําบล Wang 02
พบ 42 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.3 และมีผูบาดเจ็บ
จํานวน 65 คน คิดเปน 34.8 ดังตาราง 2 และ 3

วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยตนฉบับ
ตาราง 2

แสดงจํานวนและรอยละของการเกิดเหตุบริเวณที่ดานชุมชนเปรียบเทียบรายตําบล

ประเภทการเกิดเหตุ
1.สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุ (ครัง)
2.สถิตผิ ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชีวิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืน ๆ (คัน)
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ

ตาราง 3
ตําบล
ที
1

2

ตําบล
Wang 03
32 (17.8)
35 (18.7)
35 (18.7)
0 (0.0)

Wang 04
30 (16.7)
14 (7.5)
14 (7.5)
0 (0.0)

Wang 05
27 (15.0)
20 (10.7)
20 (10.7)
0 (0.0)

180 (100.0)
187 (100.0)
187 (100.0)
0 (0.0)

36 (73.5) 35 (83.3) 28 (87.5)
13 (26.5) 7 (16.7) 4 (12.5)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
49 (100.0) 42 (100.0) 32 (100.0)

27 (90.0)
3 (10.0)
0 (0.0)
30 (100.0)

23 (85.2)
4 (14.8)
0 (0.0)
27 (100.0)

149 (82.8)
31 (17.2)
0 (0.0)
180 (100.0)

Wang 01
49 (27.2)
53 (28.3)
53 (28.3)
0 (0.0)

Wang 02
42 (23.3)
65 (34.8)
65 (34.8)
0 (0.0)

รวม

แสดงจํานวนและรอยละของการเกิดเหตุบริเวณทีด่ า นชุมชนรับผิดชอบ ณ ชวงเวลาตาง ๆ

รหัสตําบล

ประเภทการเกิดเหตุ
ช่ วงที 1

Wang 01

Wang 02

1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชีวิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืนนๆๆ (คัน)
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)
1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชีวิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชีวิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
น ๆ(คั(คันน))
3.3 อืนๆ

ช่ วงเวลาตังด่ าน
ช่ วงที 2
ช่ วงที 3

รวม
ช่ วงที 4

12 (24.5)

17 (34.7)

12 (24.5)

8 (16.3)

49 (100.0)

9 (17.0)
9 (100.0)
0 (0.0)
9 (100.0)

23 (43.4)
23 (100.0)
0 (0.0)
23 (100.0)

9 (17.0)
9 (100.0)
0 (0.0)
9 (100.0)

12 (22.6)
12 (100.0)
0 (0.0)
12 (100.0)

53 (100.0)
53 (100.0)
0 (0.0)
53 (100.0)

8 (66.7)
4 (33.3)
0 (0.0)

13 (76.5)
4 (23.5)
0 (0.0)

9 (75.0)
3 (25.0)
0 (0.0)

6 (75.0)
2 (25.0)
0 (0.0)

36 (73.5)
13 (26.5)
0 (0.0)

12 (100.0)

17 (100.0)

12 (100.0)

8 (100.0)

49 (100.0)

13 (31.0)
18 (27.7)
18 (100.0)
0 (0.0)
18 (100.0)

11 (26.2)
23 (35.4)
23 (100.0)
0 (0.0)
23 (100.0)

9 (21.4)
14 (21.5)
14 (100.0)
0 (0.0)
14 (100.0)

9 (21.4)
10 (15.4)
10 (100.0)
0 (0.0)
10 (100.0)

42 (100.0)
65 (100.0)
65 (100.0)
0 (0.0)
65 (100.0)

11 (84.6)
2 (15.4)
0 (0.0)

9 (81.8)
2 (18.2)
0 (0.0)

9 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

6 (66.7)
3 (33.3)
0 (0.0)

35 (83.3)
7 (16.7)
0 (0.0)

วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
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บทความวิจัยตนฉบับ
ตาราง 3
ตําบล
ที
3

4

5

แสดงจํานวนและรอยละของการเกิดเหตุบริเวณทีด่ า นชุมชนรับผิดชอบ ณ ชวงเวลาตาง ๆ (ตอ)

รหัสตําบล

Wang 03

Wang 04

Wang 05

รวมทังหมด
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ประเภทการเกิดเหตุ
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)
1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.2 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.3 ผูเ้ สี ยชี วิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืนๆ
น ๆ(คั(คันน))
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)
1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชี วิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืนนๆๆ(คั
(คันน))
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)
1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชี วิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืนๆ
น ๆ(คั(คันน))
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)
1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง)
2.สถิติผ้ บู าดเจ็บและเสี ยชีวติ (คน)
2.1 ผูบ้ าดเจ็บ (คน)
2.2 ผูเ้ สี ยชี วิต (คน)
2.3 รวมผูบ้ าดเจ็บและเสี ยชี วิต (คน)
3. จํานวนยานพาหนะทีเกิดอุบัติเหตุ
3.1 จักรยานยนต์ (คัน)
3.2 รถยนต์ (คัน)
3.3 อืนๆ
น ๆ(คั(คันน))
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบตั ิเหตุ (คัน)

ช่ วงที 1
13 (100.0)
10 (31.2)
12 (34.2)
12 (100.0)
0 (0.0)
12 (100.0)

ช่ วงเวลาตังด่ าน
ช่ วงที 2
ช่ วงที 3
11 (100.0)
9 (100.0)
7 (21.9)
7 (21.9)
8 (22.9)
10 (28.6)
8 (100.0)
10 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
8 (100.0)
10 (100.0)

ช่ วงที 4
9 (100.0)
8 (25.0)
5 (14.3)
5 (100.0)
0 (0.0)
5 (100.0)

42 (100.0)
32 (100.0)
35 (100.0)
35 (100.0)
0 (0.0)
35 (100.0)

8 (80.0)
2 (20.0)
0 (0.0)
10 (100.0)
8 (26.7)
5 (35.7)
5 (100.0)
0 (0.0)
5 (100.0)

7 9 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
7 (100.0)
8 (26.7)
3 (21.4)
3 (100.0)
0 (0.0)
3 (100.0)

6 (85.7)
1 (14.3)
0 (0.0)
7 (100.0)
5 (16.6)
2 (14.3)
2 (100.0)
0 (0.0)
2 (100.0)

7 (87.5)
1 (12.5)
0 (0.0)
8 (100.0)
9 (30.0)
4 (28.6)
4 (100.0)
0 (0.0)
4 (100.0)

28 (87.5)
4 (12.5)
0 (0.0)
32 (100.0)
30 (100.0)
14 (100.0)
14 (100.0)
0 (0.0)
14 (100.0)

8 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
8 (100.0)
7 (25.9)
9 (45.0)
9 (100.0)
0 (0.0)
9 (100.0)

7 (87.5)
1 (12.5)
0 (0.0)
8 (100.0)
6 (22.2)
3 (15.0)
3 (100.0)
0 (0.0)
3 (100.0)

5 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
5 (100.0)
5 (18.5)
3 (15.0)
3 (100.0)
0 (0.0)
3 (100.0)

7 (77.8)
2 (22.2)
0 (0.0)
9 (100.0)
9 (33.3)
5 (25.0)
5 (100.0)
0 (0.0)
5 (100.0)

27 (90.0)
3 (10.0)
0 (0.0)
30 (100.0)
27 (100.0)
20 (100.0)
20 (100.0)
0 (0.0)
20 (100.0)

6 (85.7)
1 (14.3)
0 (0.0)
7 (100.0)
50 (27.8)
53 (28.3)
53 (100.0)
0 (0.0)
53 (100.0)

6 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
6 (100.0)
49 (27.2)
60 (32.1)
60 (100.0)
0 (0.0)
60 (100.0)

5 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
5 (100.0)
38 (21.1)
38 (20.3)
38 (100.0)
0 (0.0)
38 (100.0)

6 (66.7)
3 (33.3)
0 (0.0)
9 (100.0)
43 (23.9)
36 (19.3)
36 (100.0)
0 (0.0)
36 (100.0)

23 (85.2)
4 (14.8)
0 (0.0)
27 (100.0)
180 (100.0)
187 (100.0)
187 (100.0)
0 (0.0)
187 (100.0)

41 (82.0)
9 (18.0)
0 (0.0)
50 (100.0)

42 (85.7)
7 (14.3)
0 (0.0)
49 (100.0)

34 (89.5)
4 (10.5)
0 (0.0)
38 (100.0)

32 (74.4)
11 (25.6)
0 (0.0)
43 (100.0)

149 (82.8)
31 (17.2)
0 (0.0)
180 (100.0)
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รวม

บทความวิจัยตนฉบับ
อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยไดเก็บขอมูล
พฤติกรรมผูขับขี่และผูโดยสารจากการเรียกตรวจ
ยานพาหนะที่ สั ญ จรผ า นด า นชุ ม ชน จํ า นวน
200 คัน แบงเปนรถยนตจํานวน 100 คัน และ
จักรยานยนตจํานวน 100 คัน พบพฤติกรรมการ
ขับขี่ของประชาชน ดังนี้ ผูขับขี่รอยละ 17.8
มีอาการเมาสุราหรือพบวาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ขณะขั บ รถ และผู  โ ดยสาร ผู  ร  ว มเดิ น ทาง
รอยละ 27.5 มีอาการเมาสุราหรือพบวาดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ ผูขับขี่รอยละ 23.3 ไมคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และ
ผูโดยสาร ผูรวมเดินทางรอยละ 38.0 ไมคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย และมีการขับ
รถยอนศรรอยละ 13.0 ขับรถเร็วหรือมีพฤติกรรม
ขับขี่ที่อันตรายรอยละ 40.3 ดังตาราง 4
ตาราง 4
ลําดับที
1

2

3

จากเหตุ ก ารณ เ รี ย กตรวจรถดั ง กล า ว
ประชาชนที่ถูกตรวจเรียกและมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุไดถูกดําเนินการ โดยดาน
ชุ ม ชนทั้ ง ในรู ป แบบมาตรการทางสั ง คม และ
มาตรการทางกฎหมาย คือ ไดรบั การตักเตือนและ
ใหคําแนะนํา รวมถึงใหพักหรือไมใหขับตอไป
รอยละ 17.8 และมีจํานวน 16 คน หรือรอยละ
4.0 ที่ถูกยึดกุญแจรถชั่วคราวและแจงผูปกครอง
หรื อ ญาติ ม ารั บ ซึ่ ง มาตรการนี้ ใ ช สํ า หรั บ คนใน
พื้นที่ สําหรับคนตางพื้นที่รอยละ 24.3 ถูกบังคับ
ใชกฎหมาย ไดแก เปรียบเทียบปรับในกรณีขบั รถ
เกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด มีปริมาณแอลกอฮอล
ในรางกายเกินกฎหมายกําหนด หรือ ไมคาด
เข็มขัดหรือสวมหมวกนิรภัย เปนตน ดังตาราง 4

แสดงจํานวนและรอยละของพาหนะ และพฤติกรรมการขับขีข่ องประชาชนทีส่ ญั จรผานดานชุมชน
ประเภท

จํานวนพาหนะทีเรียกตรวจ (คัน)
1.1 รถยนต์ (คัน)
1.2 จักรยานยนต์ (คัน)
พฤติกรรมผู้ขับขีและผู้โดยสาร
2.1 ผูข้ บั ขีมีอาการเมาสุ รา
2.2 ผูโ้ ดยสาร ผูร้ ่ วมเดินทางมีอาการ
เมาสุ รา
2.3. ผูข้ บั ขีไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย/สวม
หมวกนิ รภัย
2.4 ผูโ้ ดยสาร ผูร้ ่ วมเดินทางไม่คาด
เข็มขัดนิ รภัย/สวมหมวกนิ รภัย
2.5 ขับรถย้อนศร
2.6 ขับรถเร็ วหรื อมีพฤติกรรมขับขีที
อันตราย
การสร้ างเสริมพฤติกรรมทีดี
3.1 ว่ากล่าวตักเตือน
3.2 ให้พกั /ไม่ให้ขบั ต่อไป
3.3 ยึดกุญแจรถชัวคราว (กรณี เป็ น
คนในพืนที)
3.4 กรณี คนต่างพืนทีกระทําความผิด
ใช้กฎหมายบังคับ
3.5 แจ้งผูป้ กครองหรื อญาติมารับ

Wang 01
n = 40
20 (50.0)
20 (50.0)
n = 80
17 (21.3)
25 (31.3)

Wang 02
n = 40
20 (50.0)
20 (50.0)
n = 80
12 (15.0)
31 (38.8)

ตําบล
Wang 03
n = 40
20 (50.0)
20 (50.0)
n = 80
18 (22.5)
22 (27.5)

Wang 04
n = 40
20 (50.0)
20 (50.0)
n = 80
11 (13.8)
17 (21.3)

Wang 05
n = 40
20 (50.0)
20 (50.0)
n = 80
13 (16.3)
15 (18.8)

รวม
n = 200
100 (50.0)
100 (50.0)
n = 400
71 (17.8)
110 (27.5)

16 (20.0)

19 (23.8)

24 (30.0)

15 (18.8)

19 (23.8)

93 (23.3)

22 (27.5)

29 (36.3)

33 (41.3)

37 (46.3)

31 (38.8)

152 (38.0)

13 (16.3)
29 (36.3)

10 (12.5)
34 (42.5)

9 (11.3)
29 (36.3)

9 (11.3)
36 (45.0)

11 (13.8)
33 (41.3)

52 (13.0)
161 (40.3)

n = 80
17 (21.3)
17 (21.3)
2 (2.5)

n = 80
12 (15.0)
12 (15.0)
4 (5.0)

n = 80
18 (22.5)
18 (22.5)
2 (2.5)

n = 80
11 (13.8)
11 (13.8)
3 (3.8)

n = 80
13 (16.3)
13 (16.3)
5 (6.3)

n = 400
71 (17.8)
71 (17.8)
16 (4.0)

16 (20.0)

23 (28.8)

18 (22.5)

22 (27.5)

18 (22.5)

97 (24.3)

2 (2.5)

4 (5.0)

2 (2.5)

3 (3.8)

5 (6.3)

16 (4.0)
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อภิปรายผล
ด า นชุ ม ชนถื อ เป น หนึ่ ง ในมาตรการ
ชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง
หลายหนวยงานไดนํามาใชในการแกไขปญหา
ดังกลาว จะเห็นไดจากณัฐกานต ไวยเนตร ไดศกึ ษา
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานมาตรการชุ ม ชน
(ดานชุมชน) ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2558
มาใชปองกันอุบัติเหตุที่เกิดชวงเทศกาล ซึ่งพบวา
ดานชุมชนสามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ไดจริง ซึ่งการดําเนินงานตองเกิดจากมาตรการ
ชุมชน ประกอบไปดวยการเตรียมชุมชน โดย
การคนหากลุมเสี่ยง การคนหาจุดเสี่ยงการปรับ
แกไข และในขั้นตอนการตั้งดาน คือ การหยุดยั้ง
และลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยหลักการจัดการดาน
ชุมชนสวนใหญเนนการมีสวนรวมของชุมชน[4]
อยางไรก็ตาม ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน ไดใหแนวทางในการจัดตั้งดานชุมชนไววา
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารความปลอดภั ย ทางถนนอํ า เภอ
จําเปนตองมีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล และแจงองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ด า น
ชุมชน พรอมกับแตงตัง้ คณะทํางานตรวจเยีย่ มการ
จัดตั้งดานชุมชนในพื้นที่[5] ซึ่งแนวทางดังกลาวผู
วิจัยไดนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการจัดตั้งดาน
ชุมชนของอําเภอวังนํ้าเขียว ภายใตหลัก “4S”
ในระดับอําเภอ และ หลัก “SARIME” ในระดับ
ตําบลหรือชุมชน โดยหลัก การดังกลาวคือ การจัด
โครงสรางและแบงบทบาทหนาที่บุคคลทุกระดับ
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ เครือ่ งมือ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ออกติดตามนิเทศ และ
ในระดับชุมชนตองมีการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงและ
วิเคราะหกลุมเสี่ยง กําหนดกติกา หรือ ขอตกลง
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มีการสือ่ สารหรือแจงขอมูลสําคัญ มีทกั ษะในการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินผล การปฏิบัติ
งานอยางตอเนื่อง
จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นวา กอนมี
การจัดตั้งดานชุมชน ผูจัดตั้งดานไดมีการเตรี
ยมความพรอมหลายองคประกอบ อาทิ ผูจัดตั้ง
ดานชุมชนไดมกี ารประชาคมหมูบ า น เพือ่ กําหนด
กติกาชุมชน รวมถึงรวมกับชุมชนทําการวิเคราะห
กลุ  ม เสี่ ย ง และจุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ นํ า ไปสู  ก าร
กําหนดมาตรการ กติกาหรือขอตกลง พรอมกับ
ยังชวยใหชมุ ชนรับรูก ติกาหรือขอตกลงเพือ่ ใหเกิด
การปฏิบตั ทิ สี่ ามารถทําไดภายใตบริบทของชุมชนเอง
นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการเตรียมความพรอมใน
การสื่อสารมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการเต
รียมการดังกลาวผูวิจัยมองวาเปนการสรางความ
เขาใจแกผูสัญจรบนทองถนน ที่สงผลใหเกิด
ความตระหนักในการขับขีย่ านพาหนะ และยังเปน
กลไกหนึง่ ในการลดความขัดแยงระหวางผูป ฏิบตั ิ
งานกับผูสัญจรที่ถูกเรียกตรวจ นอกจากนี้ ยังเปน
การดึงเอาชุมชนเขามารวมในการใชมาตรการทาง
สังคมแกผูถูกเรียกตรวจอีกดวย สอดคลองกับ
โชติรส นพพลกรัง และคณะ ไดศึกษาการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในชุมชนพบวา การสราง
ภาคีเครือขาย สรางกติกาชุมชน คนหา วิเคราะห
จุดเสีย่ ง และแกไขจุดเสีย่ ง สามารถทําใหอบุ ตั เิ หตุ
ทางถนนในชุมชนลดลง[6] สอดคลองกับการศึกษา
ของภูวดล พลศรีประดิษฐ และมะลิ โพธิพมิ พ ซึง่
ใหขอ เสนอวาการมีสว นรวมของชุมชนถือเปนจุด
สําคัญทีจ่ ะชวยใหการปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในชุมชนไดยั่งยืน[7]
สิง่ ทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ ในการเตรียม
ความพร อ มของด า นชุ ม ชน คื อ การเตรี ย ม
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ความพรอมดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดยเริ่ม
ตั้ ง แต ก ารเตรี ย มความพร อ มจากระดั บ อํ า เภอ
จนถึงระดับตําบล ซึ่งพบวาในระดับอําเภอผูรับ
ผิดชอบไดมีการจัดโครงสรางและแบงบทบาท
หนาที่ใหแกเจาหนาที่ หรือตัวแทนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และออกเปนคําสั่งการปฏิบัติหนาที่
หลั ง จากที่ น ายอํ า เภอลงนามในคํ า สั่ ง นั้ น แล ว
สงผลใหบทบาทหนาทีข่ องแตละคนมีความชัดเจน
มากขึ้ น ไม มี ค วามซํ้ า ซ อ นในการปฏิ บั ติ ง าน
และเจาหนาที่เหลานั้นไดถูกฝกอบรมใหความรู
ความเขาใจในบทบาทของตนเอง พรอมกับฝก
ทักษะในการปฏิบตั งิ านในดานชุมชน อาทิ ทักษะ
การเรียกตรวจ ทักษะการประเมินพฤติกรรมผูข บั ขี่
ทักษะการสื่อสารและการใชมาตรการทางสังคม
เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ รวมถึงผูจัดตั้ง
ดานจะไดรับการอบรมในการจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดตั้งดานชุมชนดวย
เชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของสมร นุมผอง
และคณะทีไ่ ดทาํ การประเมินผลดานชุมชนเพือ่ ลด
อุบัติเหตุการจราจรทางถนน ชวง 7 วันอันตราย
เทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2561 ซึ่งพบวา ดาน
ชุมชนควรมีความพรอมดานบุคลากร กลาวคือ
ดานชุมชนตนแบบตองมีบุคลากรเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ที่จําเปน ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและ
การเปนจิตอาสาของดานชุมชน[8]
ในส ว นของผลการจั ด ตั้ ง ด า นชุ ม ชน
อําเภอวังนํ้าเขียวนั้น พบวา ในชวงวันหยุดยาว
4 ชวงเวลา อําเภอวังนํ้าเขียวมีจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุทั้งหมด 180 ครั้ง ผูบาดเจ็บจํานวน
187 คน ซึ่งชวงเวลาที่พบวามีการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด คือ ชวงเวลาที่ 1 โดยพบอุบัติเหตุ

จํานวน 50 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.8 มีผูบาดเจ็บ
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 28.3 ซึ่งชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงวันหยุดวันจักรีตอ เนือ่ งยาวจนถึง
วันสงกรานต รวม 8 วัน รองลงมาคือวันหยุด
ชวงที่ 2 คือ ชวงวันหยุดยาววันแรงงานแหงชาติ
ตอเนื่องวันเสารอาทิตยตอไปจนถึงวันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา รวม 6 วันโดยพบอุบัติเหตุจํานวน
49 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.2 มีผูบาดเจ็บจํานวน
60 คน คิดเปนรอยละ 32.1 จากรายงานดังกลาว
หากนําชวงเวลาของวันหยุดสงกรานต ป 2562
มาเปรียบเทียบ จะเห็นวา สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเวลาที่ 1 ป 2563 ซึ่งเปนชวงเทศกาลหยุด
ยาววันจักรีและวันสงกรานตของอําเภอวังนํา้ เขียว
ลดลง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับป 2562 ซึ่งพบ
การเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลาเดียวกันจํานวน 138
ครั้ง มีผูบาดเจ็บจํานวน 144 คน และมีผูเสียชีวิต
จํานวน 7 คน[2] ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุในป 2563
นี้ สวนหนึ่งมาจากจํานวนวันหยุดยาวตอเนื่อง
ซึ่งมีจํานวนหลายวัน ทําใหประชาชนสวนใหญ
ออกเดินทางสัญจรไปยังสถานที่ตาง ๆ เพื่อเยี่ยม
ญาติ เพื่อทองเที่ยว หรืออื่น ๆ ถึงแมวาชวงเวลา
ดังกลาวจะเปนชวงของการระบาดของโรคโควิด
2019 อยูก็ตาม แตประชาชนก็ยังคงที่จะออกเดิน
ทางอยูเชนเดิม สงผลตอปริมาณรถบนทองถนน
ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต รวมไปถึง
การมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไมเหมาะสม โดย
จะเห็นวา ผูข บั ขีร่ อ ยละ 17.8 มีอาการเมาสุราหรือ
พบวาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะขับรถ ซึ่งการ
มีพฤติกรรมดังกลาว สวนหนึ่งนาจะเกิดมาจาก
การสังสรรค หรือการดื่มเฉลิมฉลองในวันหยุด
ยาวของประชาชน ทําใหอัตราการเมาแลวขับ
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หรือดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลขณะขับรถมีอตั ราสูง
อยางนาตกใจ โดยเฉพาะผูโดยสารหรือผูรวมเดิน
ทางซึ่งพบถึงรอยละ 27.5 ที่มีอาการเมาสุราหรือ
พบวาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะโดยสาร
ไปกับผูขับขี่ อยางไรก็ตาม ในประเด็นการเรียก
ตรวจกรณีดื่มแอลกอฮอลของดานชุมชน ยังมีขอ
จํากัดในการตรวจทางวิทยาศาสตร เนื่องจากเปน
ดานชุมชนที่จัดการตนเอง จึงไมมีอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล
ทางลมหายใจ ดั ง นั้ น ที ม ผู  วิ จั ย จึ ง ใช วิ ธี ก าร
รวบรวมข อ มู ล โดยการสั ง เกตอาการ การได
กลิ่น จากคําบอกเลาของผูขับขี่หรือผูโดยสาร
เอง หรือ ทดสอบการเมาโดยใหกลุมเปาหมาย
เดินบนเสนตรงและเสนโคงที่ทางดานชุมชนจัด
เตรียมไว นอกจากนี้ยังพบวา ผูขับขี่รอยละ 23.3
ไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยขณะ
ขับขี่ และผูโดยสาร ผูรวมเดินทางรอยละ 38.0
ไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย และ
มีการขับรถยอนศรรอยละ 13.0 ขับรถเร็วหรือ
มีพฤติกรรมขับขี่ที่อันตรายรอยละ 40.3 เมื่อนํา
ข อ มู ล ดั ง กล า วไปเปรี ย บเที ย บกั บ รายงานของ
สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ ไดอางอิงรายงาน
ของศูนยวจิ ยั อุบตั เิ หตุแหงประเทศไทย ซึง่ รายงาน
สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องคนไทยไว ว  า
มากกวารอยละ 50 ของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ จาก
การไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ รอยละ 26
ของอุบัติเหตุทั้งหมด เกิดจากความไมตั้งใจใน
การขับขี่ รอยละ 32 ของอุบตั เิ หตุทงั้ หมด เกิดจาก
การทําผิดกฎจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนต
และที่สําคัญ พบวา รอยละ 85 ของอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต เกิดกับผูขับขี่ที่ไมไดผานการฝก
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อบรบขับขี่ปลอดภัย แตกลับฝกขับขี่ดวยตนเอง
รวมถึงคนใกลชิด[9] ดังนั้น การจัดการดานชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพียงอยางเดียวคงไมสามารถปองกันอุบตั เิ หตุทาง
ถนนได จําเปนตองมีมาตรการอีกหลายอยางเขา
มารวมดําเนินการดวย อาทิ ดานครอบครัว หรือ
การสรางความตระหนักหรือจิตสํานึกในการขับขี่
ของทั้งผูขับและผูโดยสารไปพรอมกัน โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในมาตรการตาง ๆ ซึ่ง
สาธนิตย ทองหนูนุย และ ปราณี คงชวย ได
ให แ นวทางการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการขั บ ขี่
ปลอดภั ย แบบมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนไว การ
แก ไ ขป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในชุ ม ชนต อ ง
ดํ า เนิ น การตามแนวทาง 5 ประการ คื อ (1)
สรางเครือขายชุมชน (2) พัฒนาสมรรถนะภาคี
เครือขาย (3) การชี้เปาและการจัดการจุดเสี่ยง
(4) สรางมาตรการชุมชน และ (5) สรางครอบครัว
ตนแบบ[10] สอดคลองกับแนวทางของรัชสถิต
สุจริต และคณะที่ไดเสนอแนวทางการปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไว ว  า ต อ งให ชุ ม ชนเข า มา
มีสวนรวมในการดําเนินงาน 5 แนวทาง คือ
(1) การให ค วามรู  เ รื่ อ งการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
(2) การประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่อง (3)
การสรางความตระหนักรูในเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน (4) การสรางความสัมพันธของภาคี
เครือขาย และ (5) การบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด[11]
สรุปผลและขอเสนอแนะ
การจั ด การด า นชุ ม ชนต อ งเกิ ด จาก
การสรางการมีสว นรวมของทุกภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ
ภาควิ ช าการ และภาคประชาชน โดยเฉพาะ
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อย า งยิ่ ง ภาคประชาชนที่ ต  อ งเข า มาร ว มคิ ด
รวมวิเคราะห รวมวางแผน ไปจนถึงรวมปฏิบตั งิ าน
และประเมินผลดวย เพื่อสรางการเปนเจาของ
ในการจั ด การด า น เพื่ อ ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท าง
ถนนของชุ ม ชน ดั ง นั้ น กระบวนการเตรี ย ม
ความพรอมของดานชุมชนกอนการจัดตั้งดาน
จึงเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกที่ตองนํามาพิจารณา
ก อ นมี ก ารดํ า เนิ น การ อย า งไรก็ ต าม การจั ด
ตั้ ง ด า นต อ งอาศั ย แนวทางที่ มี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ตั้งแตระดับอําเภอซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายหรือ
มาตรการตาง ๆ ไปจนถึงระดับตําบลที่เปนผู
ปฏิบัติ ดังนั้น การใชหลัก “4S หรือ Four S”
และ หลัก “SARIME” จึงถือเปนแนวทางหนึ่ง
ในการจัดการดานชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด อยางไรก็ตาม แมหลายหนวยงานจะมีการ
เตรียมความพรอมในการจัดการดานที่ดีเพียงใด
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็ยังสามารถเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา และสาเหตุสาํ คัญของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ดังกลาว มาจากพฤติกรรมของผูข บั ขีแ่ ละผูโ ดยสาร
ที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความตระหนัก และ
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร จะเห็ น ได จ ากผู  ขั บ ขี่
ร อ ยละ 17.8 มี อ าการเมาสุ ร าหรื อ พบว า ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะขับรถ เชนเดียวกับ
ผูโดยสารหรือผูรวมเดินทางที่พบรอยละ 27.5
มีอาการเมาสุราหรือพบวาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทั้งนี้ ผูขับขี่รอยละ 23.3 ไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือ
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และผูโดยสารหรือ
ผูรวมเดินทางรอยละ 38.0 ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือสวมหมวกนิรภัย และมีการขับรถยอนศรรอย
ละ 13.0 ขับรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขับขีท่ อี่ นั ตราย
รอยละ 40.3 แมวาดานชุมชนจะนํามาตรการ
ทางสังคม และมาตรการทางกฎหมายมาใชใน

การควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุก็ตาม
แตหากพฤติกรรมผูขับขี่และผูโดยสารยังไมถูก
ตองเหมาะสมแลว การเกิดอุบัติเหตุทางถนนยอม
สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
แมวา หนวยงานภาครัฐจะมีความพยายาม
แกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาตลอด
หลายป ทั้งการกําหนดเปนนโยบายจากหลาย
กระทรวง จากหลายหนวยงาน แตก็ยังไมประสบ
ผลสํ า เร็ จ เท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากสาเหตุ ห ลั ก ของ
การเกิดอุบัติเหตุดังกลาว มาจากพฤติกรรมของ
ผูขับขี่และผูโดยสารหรือผูรวมเดินทาง ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยหวังไวอยางยิ่งวาจะ
มีการวิจัยที่สามารถสรางนวัตกรรมในการพัฒนา
พฤติกรรมการขับขีท่ เี่ หมาะสม ทัง้ ในฐานะผูข บั ขี่
ยานพาหนะและในฐานะของผูโ ดยสารหรือผูร ว ม
เดินทาง ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมนับได
วาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึง่ ในการชวยลด
และปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได
การปกปองสิทธิกลุมเปาหมาย
ทุกกระบวนการดําเนินการวิจัยจะคํานึง
ถึงสิทธิในการเขารวมการวิจัยของกลุมเปาหมาย
ทั้งในบทบาทของผูปฏิบัติงาน และบทบาทของผู
ใหขอมูลที่สําคัญ กลุมเปาหมายจะไดรับการแจง
ขอมูลอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเขารวมใหขอมูล
หรือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการวิจัย ซึ่งหาก
ยินดีเขารวมจะมีการลงนามในใบยินยอมเขารวม
ทุกครั้ง และกลุมเปาหมายมีสิทธิปฏิเสธการเขา
รวมหากมีความจําเปนในทุกกรณี โดยการวิจัย
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการ
ทําวิจยั ในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา ตามใบรับรองเลขที่ 67/2562 ลงวันที่
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4 ธันวาคม 2562
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหนวยงานจากหลายภาคสวน [4]
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน
ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณเจาหนาที่
ดานชุมชนทุกทานที่ไดรวมปฏิบัติการในการวิจัย
ครั้ ง นี้ อ ย า งเข็ ม แข็ ง รวมถึ ง ภาคประชาชนที่ มี
ส ว นร ว มในการจั ด การด า นชุ ม ชนทุ ก ท า น
ขอขอบคุณ ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ ที่ใหคํา [5]
ปรึกษาและใหขอ เสนอแนะตลอดระยะเวลาดําเนิน
การวิจัยครั้งนี้
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