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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 

รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ในชุมชน เทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อลดจํานวนครั้งของ

การเกิดอุบัติเหตุ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม มีเทคนิคการประชาคม ประชุมกลุมยอย 

สัมภาษณ และการสนทนากลุม เก็บขอมูลระหวาง

เดือนกรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563 วิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ฐานขอมูลอุบัติเหตุ

จาก 3 แหลง ไดแก (1) สถานีตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 

(2) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย (3) ประธานชุมชน 

 ผลการวิจัยตามกระบวนการมีดังนี้

 กระบวนการท่ี 1 สรางความเปนเจาภาพ

รวม สรางแรงบันดาลใจ สรางทีม และสรางแผน

การปฏิบัติการพบวา เกิดภาคีรวมของการทํางาน

ขับเคล่ือนศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน 

ซึ่งครอบคลุมหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดย

แผนปฏิบัติการของโครงการคือเพ่ือลดจํานวนคร้ัง

ของการเกิดอุบัติเหตุ 
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 กระบวนการท่ี 2 สรางกติกาชุมชน คนหา 

วิเคราะหจุดเส่ียง และแกไขจุดเส่ียง พบวา เกิดกติกา

ชุมชนที่ไดจากการประชาคมจํานวน 11 ขอ คนหา 

วิเคราะหจุดเสี่ยง และแกไขจุดเสี่ยง ซึ่งทั้งหมด

เปนจุดเส่ียงท่ีชุมชนสามารถจัดการเองไดท้ัง 12 จุด 

ทําใหเพิ่มความปลอดภัยในการใชถนน

 กระบวนการท่ี 3 เฝาระวงั ถอดบทเรียน

ของโครงการ พบวา การดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย โดยสามารถลดจํานวนครั้งของการเกิด

อุบัติเหตุจากกอนมีโครงการ 11 คร้ัง ซ่ึงหลังจากแกไข

จุดเสี่ยงทั้ง 12 จุด แลวเสร็จทําใหไมพบ การเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาเปนการปองกันและลดปญหา

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนโดยไดยั่งยืน 

คําสําคัญ: ความปลอดภัยทางถนน; จุดเสี่ยง; 

อุบัติเหตุ

Abstract

 This research aims to study of 

the model of road safety management 
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in community. Kamphaeng subdistrict 

municipality, Uthumphon Phisai district, 

Sisaket province and reduction of traffic 

accidents. Using participatory action research 

approach with community forum; small and 

focus groups. Data were collected form 

July 2019 – March 2020. Qualitative and 

quantitative data analysis. Three accident 

data analysis tools include: (1) Uthumphon 

Phisai Police Station (2) Uthumphon Phisai 

Hospital and (3) Community president. 

 The results process of the research 

is as follows.

 Process 1 Create network parti–

cipation make work accident plan in 

decreasing case of accident. Covering 

participation of the network in the area. 

Action plan is to reduce the number of 

accidents.

 Process 2 Community rules from 

community forum define of 11 verses, risk 

point analysis of 12 points, and edit risk 

point was accomplished by communities 

in Increasing road safety.

 Process 3 Statistical accident data 

surveillance and knowledge management. 

Before the project number of case accident 

is 11 cases, when edit risk point number 

of case accident is no case. Then operation 

accomplishment and sustainable affect 

to prevention and decrease road accident 

in communities.

Key words: Road safety; Risk point; 

Accident

บทนํา

 องคการสหประชาชาติไดกําหนดทศวรรษ

แหงความปลอดภัยทางถนน ใหเปาหมายดาน

ความปลอดภัยทางถนนเปนสวนหน่ึงของเปาหมาย

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ภายในป 

พ.ศ. 2573 โดยต้ังเปาหมายท่ีจะลดจํานวนผูเสียชีวิต

และผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ลงครึ่งหนึ่ง

ภายในป พ.ศ. 2573 จากรายงานสถานการณโลก

ดานความปลอดภัยทางถนนขององคการอนามัยโลก 

ประมาณการอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ตอแสนประชากรในประเทศไทยป พ.ศ. 2559 ยังอยู

ในระดับสูงถึง 32.70 (มากกวา 22,000 คนตอป) 

แมวาจะมีการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว

มาอยางตอเน่ือง ปญหาอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน

ของประเทศไทยก็ยังเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

ลําดับตน ๆ  ของประเทศ จากสถิติท่ีผานมา อุบัติเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมาจากพฤติกรรมของผูขับขี่

ยานพาหนะ ความไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

และปญหาทางกายภาพของโครงสราง พื้นฐาน

ของถนน จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ครั้งที่ 64 ไดมีการรับรองคําประกาศเจตนารมณ

ปฏิญญามอสโก โดยประกาศใหป พ.ศ. 2554 – 2563 

เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (decade 

of action for road safety) ซึ่งประเทศไทย

ในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ 

ไดจัดต้ังคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พิจารณากําหนด

เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัย

ทางถนนตามกรอบปฏิญญามอสโกขางตน อีกทั้ง
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มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน “ทศวรรษ

แหงความปลอดภัยทางถนน” เพื่อใชเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2554 – 2563[1]

 จากรายงานการขับเคล่ือนการรณรงค

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 365 วัน ประจํา

เดือนสิงหาคม 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ตนเดือนกรกฎาคม 2562 จ.ศรีสะเกษ มีผูเสียชีวิต 

จํานวน 33 ราย ยอดผูเสียชีวิตจากขอมูลสามฐาน

ของ จ.ศรีสะเกษ ขอมูลจากตํารวจภูธรจังหวัด

ศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัด และบริษัทกลาง

คุมครองผูประสบภัย พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให

เสียชีวิตมาจากการขับรถเร็วเกินท่ีกฎหมายกําหนด 

การด่ืมสุรา และไมสวมหมวกนิรภัย โดยมีพ้ืนท่ีเส่ียง 

7 อําเภอ จึงกําหนด 7 อําเภอนี้ เปนพื้นที่เสี่ยง

ที่ตองเฝาระวัง อ.เมืองศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ 

อ.ขุนหาญ อ.ราษีไศล อ.ขุขันธ อ.อุทุมพรพิสัย 

และ อ.กันทรารมย[2] ในรอบ 8 ป ที่ผานมา 

การเสียชีวิตโดยมาก ไมไดเกิดขึ้นบนทางหลวง 

ทางดวน หรือทางหลวงชนบท หากแตเกิดบนถนน

ในเขตเมือง เขตเทศบาล เขตชุมชน เกิดขึ้นระหวาง

การเดินทางใกล ๆ  บนถนนสายส้ัน ๆ  การเดินทาง

ที่ เรามักจะมองขามเรื่องความปลอดภัย และ

มักคิดวา “ใกลแคนี้ ไมเปนไร”[3] จึงอาจกลาว

ไดวาอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาท่ีรายแรงท่ีสุด

ปญหาหน่ึงของประเทศไทยในขณะน้ีท่ีควรไดรับ

การแกไขโดยดวน และเพ่ือเปนการวางแผนรองรับ

ตอสภาวะรุนแรงของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนอยางย่ังยืน[4] 

 เทศบาลตําบลกําแพงไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผานคณะ

ทํางาน หนวยจัดการระดับจังหวัดขับเคล่ือนประเด็น

ยุทธศาสตร (node  agship) จังหวัด ศรีสะเกษ 

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการการจัดการความปลอดภัย

ในชุมชนข้ึน ดังนั้นการดําเนินการวิจัยจึงควร

เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยสราง

มิติของการรวมกันเรียนรูสูการคนหาปญหาและ

คิดคนแนวทางเพื่อแกไขปญหาซึ่งเปนฉันทามติ

เพ่ือรวมสรางความรับผิดชอบรวมกันในภาคสวน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนงานตาง ๆ 

ซ่ึงเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหเกิด

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีไดอยางเปน

รูปธรรมในอนาคต[5]

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขาย 

 2. เพื่ อลดจํานวนคร้ังของการ เ กิด

อุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เทศบาลตําบลกําแพง 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตดานประชากร คือ ประชากร

ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลกําแพงท้ังหมด 8 ชุมชน 

1,270 หลังคาเรือน จํานวน 2,839 คน

 2. กลุมตัวอยาง แบงตามกระบวนการ

ในงานวิจัยทั้ง 3 กระบวนการ

 3. ระยะเวลาในการวิจัย คือ ระหวางวันท่ี 

1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

   

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

เพื่อศึกษา การจัดการความปลอดภัยทางถนน

ในชุมชน เทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวดัศรีสะเกษดังภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการดําเนินการวิจัย

 รูปแบบการวิจัย พื้นที่เปาหมาย และ

ผูมีสวนรวมในโครงการ

 เทศบาลตําบลกําแพงมีพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งหมด 1.2 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในพ้ืนที่

รับผิดชอบ ทั้งหมด 8 ชุมชน 1,270 หลังคาเรือน 

มีประชากรในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 2,839 คน 

เป นพื้ นที่ ข อ งชุ มชน เมื อ ง ใจกลา งอํ า เภอ

อุทุมพรพิสัยที่มีศูนยราชการของอําเภอ โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ตลาดสด และ

สถานประกอบกิจการรานคา ที่มีการคมนาคม

ที่มีการสัญจรตลอดอยางตอเนื่อง ผู เขารวม

โครงการนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการการวิจัย ซึ่ง

แบงไดเปน 4 กระบวนการคือ กระบวนการท่ี 1 

สรางความเปนเจาภาพรวม สรางแรงบันดาลใจ 

สรางทีม และสรางแผนการปฏิบัติการ ผูเขารวม

จํานวน 27 คน ประกอบดวย ตํารวจจากสถานี

ตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 3 คน เจาหนาที่

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยหองฉุกเฉิน 2 คน 

ประธานชุมชน 8 คน คุณครูในพื้นที่ 3 คน 

เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอ 1 คน และกํานัน 

1 คน 

 ประธานชมรมรานอาหารในพ้ืนที่ 1 คน 

และคณะทํางานเทศบาลตําบลกําแพง 8 คน ซึ่ง

ครอบคลุมหนวยงานในพ้ืนท่ีท้ังหมด กระบวนการ

ที่ 2 สรางกติกาชุมชน คนหา วิเคราะหจุดเส่ียง 

และแกไขจุดเส่ียง ผูเขารวมคือ ประธานชุมชน

ทั้ง 8 ชุมชน ตัวแทนหลังคาเรือน ๆ ละ 1 คน 

และตัวแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สถานี

ตํารวจ สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง และ

โรงพยาบาลชุมชน กระบวนการท่ี 3 เฝาระวัง 

ถอดบทเรียน  ผู เข าร วม จํานวน  27 คน 

ประกอบดวย ตํารวจ เจาหนาที่โรงพยาบาล 

ประธานชุมชน คุณครูในพ้ืนที่ เจาหนาที่ฝาย

ปกครองอําเภอ กํานัน ประธานชมรม รานอาหาร

ในพื้นที่ และคณะทํางานเทศบาลตําบลกําแพง

 จากการเก็บขอมูลของผูนําชุมชนพบวา 

มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกลาว ในรอบ 

3 ป จํานวน 26 ครั้ง สวนมากเกิดความเสียหาย

ท่ีตัวรถ ผูขับข่ีไดรับการบาดเจ็บเล็กนอยไมรุนแรง 

เน่ืองจากเปนถนนในชุมชนสงผลใหการใชความเร็ว 

ไมมากนัก ถึงอยางไรก็ตามในการเกิดอุบัติเหตุ

เพียง 1 คร้ัง อาจสงผลกระทบในการดําเนิน

ชีวิตในระยะยาวไดเชนกัน

Input

- ขอมูล ปญหาการเกิด

 อุบัติเหตุทางถนนภายใน

 เขตเทศบาลตําบลกําแพง

Process

- ระบุจุดเสี่ยง วิเคราะห

 รายละเอียด และแกไข

 จุดเส่ียง

- สรางกติกาชุมชน 

- เสนอมาตรการรวมกัน

Output

- แนวทางการจัดการพ้ืนท่ี

 จุดเสี่ยง ถอดบทเรียน 

 เฝาระวังติดตามการเกิด

 อุบัติเหตุในพื้นที่

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการทําวิจัย 
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 งานวิจัยนี้ ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (participatory action research)[6] 

มีการจัดการประชุมแบบการประชาคม ประชุม

กลุมยอย และการสนทนากลุม[7] การจัดการจุดเส่ียง 

เปนมาตรการทางวิศวกรรมในการลดความสูญเสีย

จากอุบัติเหตุบนถนนไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อ

กระบวนการนี้เกิดขึ้นบนถนนในชุมชน เจาของ

ชุมชนน้ันเองท่ีลุกข้ึนมาจัดการและสรางความเปน

เจาภาพรวมกัน แสวงหาทางออกของปญหาภายใต

ทุนทางสังคมที่มีอยู และผสมผสานความรูเชิง

วิชาการจากภายนอก รวมกันแกไขในสวนที่ทําได 

รวมท้ังสามารถสงตอปญหาสวนที่เกินกําลังไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ อันจะนํามาสูการสรางความ

ปลอดภัยทางถนนในชุมชนไดอย างยั่ ง ยืน 

กระบวนการจัดการจุดเส่ียงในชุมชน สรางขึ้น

บนฐานคิดดังนี้ เปนกระบวนการท่ีเริ่มตันจากฐาน

ของชุมชนทองถ่ินท่ีประสบปญหาอุบัติเหตุจากถนน

ภายในชุมชน หรือ จากถนนที่เปนจุดเชื่อมตอ

ระหวางชุมชนตองใชชุมชนเปนฐานในการทํางาน 

(community based road safely) ชุมชนเปน

เจาของ (ownership/empowerment) ตองการ

การจัดการรวม ที่ประกอบไปดวยภาคีหลากหลาย

ภาคสวน (management input) ตองมีขอมูล

ดําเนินการ บนพื้นฐานหลักวิชาการที่ถูกตอง

( i n fo rma t i on / t e chn i ca l  i npu t )  ตอง มี

การเรียกรองและสรางความตระหนักรับรูรวม

ความทุกขเชิงสังคม Risk society (advocacy/

awareness) ตองมีมาตรการและมีการปฏิบัติการ 

(enforcement) การปฏิบัติ การสามารถทําในสวน

ที่ทําได (กําจัดปญหา หรือชี้ใหเห็นปญหา) หรือ

สงตอ/สะทอนปญหาในสวนที่เกินกําลัง (ไมใช

แนวทางแกปญหา) ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ[3] 

 กระบวนการและเครื่องมือที่ใช

 การวิจัยสามารถแบงไดเปน 3 กระบวนการ 

ไดแก 1 กระบวนการสรางความเปนเจาภาพรวม 

สรางแรงบันดาลใจ สรางทีม และสรางแผน

การปฏิบัติการ 2 กระบวนการสรางกติกาชุมชน 

คนหา วิเคราะหจุดเสี่ยง และแกไขจุดเสี่ยง และ 

3 กระบวนการเฝาระวัง ถอดบทเรียน ซ่ึงเคร่ืองมือ

ท่ีใชคือ แบบสํารวจจุดเส่ียงในชุมชนและแบบบันทึก

การเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เทคนิคการประชาคม 

ประชุมกลุมยอย สัมภาษณ และการสนทนากลุม

 กระบวนการที่ 1 สร า งความ เปน เจ า

ภาพรวม สรางแรงบันดาลใจ สรางทีม และ

สรางแผนการปฏิบัติการ

 นับไดวาเปนข้ันเร่ิมตนของกระบวนการ 

ซึ่งจากการสัมภาษณผูนําชุมชนเบ้ืองตน (infor–

mation interview) ในเทศบาลตําบลกําแพง 

ทําใหทราบถึงสถานการณความรุนแรงของปญหา

ความปลอดภัยทางถนนจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ชวงเทศกาล และสถิติอุบัติเหตุ 365 วัน ลวนแลว

แตมีผลกระทบตอตัวเอง สังคมและประเทศชาติ

ทั้งสิ้น และชุมชนไดตัดสินใจเลือกท่ีจะรวม

ขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จากนั้นทําการสํารวจ

เพื่อหาแกนนําชุมชน (core team) แตงต้ัง

คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย

ทางถนน อยูบนฐาน การใหความสาํคญัในบทบาท

หนาที่ ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีความ

เกี่ยวของในการขับเคล่ือนโครงการใหบรรลุถึง

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ

ประยุกตกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ได เชน 

การวิเคราะหจุดเสี่ยง การแกไขจุดเสี่ยง การอบรม

ใหความรูกับคนในพ้ืนที่ได โดยเทศบาลตําบล

กําแพงขับเคลื่อนโครงการผานทีมเทศบาลตําบล

เปนหลัก สามารถสรางคณะกรรมการฯ เพื่อ
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ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งบทบาทหนาที่ของแกนนํา

ชุมชนคือ วางแผนการขับเคลื่อนโครงการ 

แบงบทบาทหนาท่ี รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และทําการนําเสนอตอ

การประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพ่ือทราบความ

กาวหนาและนําเสนอตอทางอําเภอตอไป เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการดําเนินการคือแบบฟอรมการเก็บขอมูล

การเกิดอุบัติเหตุ 3 ชุด ไดแก ทางสถานีตํารวจภูธร

อุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสยัแผนกหอง

ฉุกเฉิน และจากประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 

นําขอมูลที่เกิดข้ึนมาบันทึกและสรุปผลโดยแยก

เปนรายชุมชน

 กระบวนการท่ี 2 คนหา วิเคราะหจุดเส่ียง 

แกไขจุดเสี่ยง และสรางกติกาชุมชน

 กระบวนการน้ีตองอาศัยการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคนหาวา จุดใดในชุมชนคือ

จุดเส่ียง เร่ิมตนจากการสรางแผนท่ีของตําบล ระบุ

ตําแหนงสถานท่ีสําคัญ เชน บานของผูทําโครงการ 

วัด โรงเรียน ตลาด สถานีตํารวจ เพื่อสรางความ

เขาใจเก่ียวกับการมองแผนท่ีใหกับผูเขารวมโครงการ 

ทําการระดมความคิดของสมาชิกวาในรอบ 3 ป

ที่ผานมา จุดใดหรือแยกใดในชุมชนมีการเกิด

อุบัติเหตุบาง แสดงผลโดยใหสมาชิกวาดรูปวงกลม 

ลงในแผนท่ีดังกลาว กําหนดให สีแดง เปนบริเวณ

ท่ีเม่ือเกิดอุบัติเหตุแลวมีคนตาย สีเหลือง เปนพ้ืนท่ี

เมื่อเกิดอุบัติเหตุแลวมักบาดเจ็บสาหัส ตองสง

โรงพยาบาล สีเขียว เปนบริเวณท่ีผูประสบอุบัติเหตุ

ไดรับความบาดเจ็บเพียงเล็กนอย ผลจากกิจกรรมน้ี

จะทําใหทราบจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยคร้ังน่ันคือจุดเส่ียง

ในชุมชน นําจุดเส่ียงท่ีเกิดขึ้นมาจัดลําดับความ

จําเปนในการแกไขอยางเรงดวน ทําการวิเคราะห

จุดเส่ียงถึงรูปแบบการชน ลักษณะทางแยก 

ใครเปนคนชน ประเภทยานพาหนะ ชนเม่ือไร 

สภาพอากาศ มีพฤติกรรมเสี่ยงอยางไรและสรุป

ปจจัยที่เกิดอุบัติเหตุจากคน รถ ถนน จากนั้น

ดําเนินการแกไขจุดเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในซ่ึงมี 2 ลักษณะ

คือ (1) จุดเสี่ยงที่ชุมชนสามารถแกไขเองได เชน 

การปรับปรุงสภาพแวดลอม ถมหลุม ติดปาย

สัญลักษณ (2) จุดเส่ียงท่ีชุมชนแกไขเองไมได

ตองมีการสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

พื้นที่ที่อยูนอกเหนือการดูแลของชุมชน เชน 

ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท โดยเครื่องมือ

ที่ใชในการวิเคราะหและแกไขจุดเสี่ยงคือ คูมือ

การแกไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน (Starter Pack 

for Road Safety) จากนั้นเกิดกติกาชุมชนโดย

มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อสรางการตระหนัก สรางจิตสํานึก

ในการใชรถใชถนนดวยความระมัดระวัง

 กระบวนการที่ 3 เฝาระวัง ถอดบทเรียน

 ภายหลังจากการปฏิบัติการเพื่อแกไข

ปญหาจุดเส่ียงในชุมชน แกนนําชุมชนมีการรวมกัน

สังเกต เก็บขอมูลจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ

กอนและหลังปรับปรุง เพื่อเปนการเฝาระวังและ

ติดตาม และขั้นตอนสุดทายของโครงการคือ 

การถอดบทเรียนที่ไดจากโครงการ มีสวนใด

ที่ประสบความสําเร็จ สวนใดที่ตองปรับปรุง เพื่อ

จะเปนแนวทางของการทําโครงการตอไป

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมในแตละ

กระบวนการทั้งหมดจะถูกแบงออกเปน 2 สวน 

คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

มิติดานจุดเสี่ยง พฤติกรรมการขับขี่รถ ปจจัย

ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนจาก คน รถ ถนน 

และรูปแบบมาตรการสรางความปลอดภัยทางถนน

ที่เหมาะสม และการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อหา

คาเฉลี่ย รอยละ
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ผลการศึกษา

 1. สรางความเปนเจาภาพรวม สรางแรง

บันดาลใจ สรางทีม และสรางแผนการปฏิบัติการ

เกิดการต้ังคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เทศบาลตําบลกําแพง

เพื่อขับเคลื่อนโครงการไดทั้งหมด 27 คน ซึ่ง

โครงสรางของคณะกรรมการครอบคลุมหนวยงาน

ในพื้นที่ทั้งหมด ประกอบดวย ตํารวจจากสถานี

ตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 3 คน เจาหนาที่โรง

พยาบาลอุทุมพรพิสัยหองฉุกเฉิน 2 คน ประธาน

ชุมชน 8 คน คุณครูโรงเรียนในพ้ืนที่ 3 คน 

เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอ 1 คน กํานัน 1 คน 

ประธานชมรมรานอาหารในพื้นที่ 1 คน และ

คณะทํางานเทศบาลตําบลกําแพง 8 คน มีการ

ประชุมคณะทํางานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ผลที่เกิดจากการประชุมจะสอดคลองกับกิจกรรม

ท่ีไดวางแผนไวในแผนปฏิบัติการโครงการในรูปแบบ

ของบันไดผลลัพธ จากการวิเคราะหแผนผังตนไม

ปญหาพบวา อุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากดานพฤติกรรม

ของผูขับขี่ ไดแก การไมเคารพกฎจราจร เชน 

การจอดรถผิดฝงพบมากบริเวณหนาตลาดเทศบาล 

การขับยานพาหนะดวยความเร็วสูง ขาดความระมัด

ระวังในการเปดไฟเลี้ยว เมาแลวขับ และไมมี

ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ดานสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ พื้นผิวถนนขรุขระ เปนหลุม อีกทั้ง

ทางโคงหรือทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร 

ดานสภาพแวดลอมทางสังคม มีการรวมกลุมของ

วัยรุนเพื่อดื่มสุรา ชุมชนไมใหความสําคัญดาน

อุบัติเหตุอยางจริงจังโดยมองวาเปนเรื่องไกลตัว 

เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของดานจราจรยังขาดการบังคับ

ใชกฎหมาย ยังไมมีกลไกของการทํางานที่เปน

ภาพรวมในพื้นท่ีอยางชัดเจน และการทํางานของ

คณะทํางานยังขาดความตอเน่ืองมีการประชุม

เฉพาะการตั้งดานชุมชนในชวง 7 วัน อันตราย

ตามชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต จากน้ัน

คณะทํางานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน รางกติกา

เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนของชุมชน จัดทํา

แผนปฏิบัติการโครงการในรูปแบบของบันไดผลลัพธ 

(ดังแสดงภาพ 2) ซึ่งผลลัพธแตละขั้นบันได

จะสอดคลองกับรากตนไมปญหาท่ีครอบคลุมปจจัย

กําหนดสุขภาพ ที่ตองเร่ิมจากการพัฒนาระบบ 

เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม[8] โดยบันไดผลลัพธประกอบดวย 

ผลลัพธในแตละขั้น ตัวชี้วัดคือสิ่งที่ใชวัดผลของ

ผลลัพธ และกิจกรรมท่ีชุมชนดําเนินการเพ่ือให

สอดคลองกับตัวชี้วัดและผลลัพธของโครงการ

 2. สรางกติกาชุมชน คนหา วิเคราะห

จุดเสี่ยง และแกไขจุดเสี่ยง 

 เมื่อคณะทํางานและคนในชุมชนทราบ

ปญหา สาเหตุ และผลกระทบของอุบัติเหตุ

ทางถนนจากการวิเคราะหแผนภูมิตนไมแลวนั้น 

คณะทํางานจึงมีแนวคิดที่จะสรางกติกาชุมชน

เพื่อใชเปนสัญญาใจของผูใชรถใชถนน เริ่มจาก

การรางกติกาชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน

ในชุมชนโดยคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เทศบาลตําบลกําแพง 

ซ่ึงประธานชุมชนนํารางกติกาไปประชาคมกับคน

ในชุมชน แลวนําผลกติกาชุมชนที่ผานนั้นรายงาน

สูวงประชุมของคณะกรรมการศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบวามีหลังจาก

การประชาคมแลว เทศบาลตําบลกําแพงมีกติกา

เก่ียวกับความปลอดภัยในชุมชน 11 ขอ ประกอบดวย

 1. จํากัดความเร็วในชุมชน 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง

 2. ผูขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดตองมีใบ

อนุญาตขับขี่
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ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

 3. จอดรถตามกฎจราจร

 4. สวมหมวกนิรภัยท้ังคนขับและคนข่ีรถ

จักรยานยนตทุกครั้ง

 5. เมาไมขับ

 6. ใหสัญญาณไฟทุกคร้ังเมื่อทําการ

เปล่ียนชองจราจรหรือเล้ียว

 7. หามแตงรถซ่ิง

 8. หามขับยอนศร

 9. หามใชโทรศัพทขณะขับขี่

 10. หามตั้งปายรานคา สิ่งกีดขวาง ตาม

ทางเดินฟุตบาท 

 11. หามวางส่ิงกีดขวางในท่ีทางสาธารณะ

 จากนั้นทําการวิเคราะหจุดเสี่ยง มีการ

ระดมความคิดในการดําเนินการรวบรวมขอมูล

อุบัติเหตุ โดยใชขอมูลยอนหลัง 3 ป จาก 3 แหลง

ขอมูลคือ สถานีตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาล

อุทุมพรพิสัย และประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ซึ่ง

กอนมีโครงการ คณะทํางานไดเก็บจํานวนอุบัติเหตุ

เกิดขึน้ในถนนชุมชนเทากบั 11 ครัง้ โดยทางชุมชน

วิเคราะหจุดเสี่ยงในชุมชนได 12 จุด และจุดเส่ียง

บนถนนราชการรถไฟเหนือ บานตําแย เปนจุดแรก

ที่คณะทํางานลงพื้นที่แกไขจุดเสี่ยง เนื่องจากเปน

เสนทางท่ีคนในเทศบาลสัญจรผานคับค่ัง พรอมหา

วิธีแกไขจุดเส่ียงท้ัง 12 จุด ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปนจุดเส่ียง

ท่ีชุมชนสามารถแกไขไดเอง และไดรับความรวมมือ

จากภาคีที่เกี่ยวของเขามาแกไขจุดเสี่ยง ไดแก 

คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย

ทางถนน (ศปถ.) เทศบาลตําบลกําแพงใหงบประมาณ

สนับสนุนกระจกโคง จากน้ันคณะทํางานรายงานผล

เขาสูการประชุมประจําเดือนของเทศบาลและ

ไดรับงบประมาณสนับสนุนปายสัญญาณจราจร

ไดแก ปายเตือน ปายระวัง ปายหยุดใหกับชุมชน 

ทีมงานจิตอาสาพระราชทานในพ้ืนที่รวมกับคน

ในชุมชนรวมกันตัดแตงกิ่งไม พุมไม ถมหลุม

บนถนน และเจาหนาที่ตํารวจจราจรของสถานี

ตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัยรวมเปนวิทยากรอบรม

ใหความรู ความเขาใจ แนวทางในการขับขี่เพ่ือ

ใหเกิดความปลอดภัยทั้งคนขับขี่และผูรวมใชทาง 

ซึ่งถือเปนการรวมมือกันของภาคีในทุกภาคสวน 

แสดงถึงความสามัคคีในการทํางานของคณะทํางาน 

สามารถสะทอนไดถึงพลังของคนในชุมชนได

เปนอยางดี ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงสถานที่จุดเส่ียง พรอมการแกไขจุดเสี่ยงบนถนนชุมชนในเทศบาลตําบลกําแพง

สถานที่ ลักษณะจุดเสี่ยง การแกไข (โดยชุมชน)

ถนนราชการรถไฟเหนือ

1. สามแยกบานตําแย ทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร ติดกระจกโคง, ปายจราจร

2. สามแยกทางเขาวัดสระกําแพงใหญ ทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร ติดกระจกโคง, ปายจราจร

3. สามแยกบานเกียรติศักดิ์คาไม ทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร ติดกระจกโคง, ปายจราจร

4. โคงโรงเรียนเคียวนํา ทางโคงไมมีปายจราจร ติดตั้งปายจราจร, ตัดกิ่งไม

5. สี่แยกบานตําแย ทางแยกไมมีสัญญาณไฟจราจร ติดกระจกโคง, ปายจราจร
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ตาราง 1 แสดงสถานที่จุดเส่ียง พรอมการแกไขจุดเสี่ยงบนถนนชุมชนในเทศบาลตําบลกําแพง (ตอ)

สถานที่ ลักษณะจุดเสี่ยง การแกไข (โดยชุมชน)

ถนนเพียรพจณกิจ

6. หนาโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย การจอดรถซอนคัน 

ลํ้าเสนจราจรทางหลัก

ติดตั้งปายจราจร

7. หนาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย การจอดรถซอนคัน 

ลํ้าเสนจราจรทางหลัก

ติดตั้งปายจราจร

8. สี่แยกไฟแดง เซเวนอีเลฟเวน ไมมีปายจราจร ติดตั้งปายจราจร

ถนนชัยอาญา

9. หนาตลาดสดเทศบาลตําบล

กําแพง

ไมมีปายจราจร, จอดรถซอน

คัน, ทางแยกไมเห็นรถ

ติดกระจกโคง, ปายจราจร

10. สี่แยกซุปเปอรบอล ไมมีสัญญาณไฟจราจร, จอดรถ

ซอนคัน

ติดตั้งปายจราจร

11. สามแยกสถานีตํารวจ ไมมีสัญญาณไฟจราจร, จอดรถ

ซอนคัน

ติดตั้งปายจราจร

12. หนาบานพักขาราชการ

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ทางโคงทําใหมองไมเห็น

รถท่ีสวนมา

ติดกระจกโคง, ตัดกิ่งไม

 3. เฝาระวัง ถอดบทเรียน

 จากการดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหา

จุดเส่ียงทางถนนในชุมชน คณะทํางานมีการรวมกัน

สังเกต เก็บขอมูลจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ

กอนและหลังปรับปรุงพบวา กอนมีโครงการ

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนในชุมชนจํานวน 11 ครั้ง

หลังจากทํางานแกไขจุดเสี่ยงแลวนั้น (ธ.ค.62– 

มี.ค.63) ไมมีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น ถือไดวา

เปนการลดจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุได 

100% ทําใหคณะทํางานและคนในชุมชนรวมกัน

ถอดบทเรียนเก่ียวกับผลลัพธที่ไดโดยสอดคลอง

กับความตองการของชุมชน คือการลดจํานวน

อุบัติเหตุไดจริง ทําใหเกิดขอเรียนรูวา หากเรา

มีการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่องแลวนั้น 

ทุกอยางจะประสบผลสําเร็จดวยพลังของชุมชน 

เกิดการจัดระบบการเก็บขอมูลท่ีตรงกันท้ัง 3 แหลง

ทําใหเปนฐานในการจัดการตอในเรื่องอื่น ๆ ได 

รวมถึงสามารถสรางความตระหนักใหกับคน

ในชุมชนเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

และทําใหทุกคนในชุมชนทราบวา “ไมมีใครเขาใจ

ปญหาของชุมชนไดเทากับคนในชุมชนเอง”
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ตัวชี้วัดผลลัพธกิจกรรม
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อภิปรายผล

 การจัดการจุดเส่ียงในชุมชน ถือไดวาเปน

กระบวนการที่เริ่มตนจากฐานของชุมชนทองถิ่น

ที่ประสบภัยจากการบาดเจ็บลมตายบนถนน 

การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะเจาของ

ปญหา ใหลุกขึ้นมาวิเคราะหปญหาความปลอดภัย

ของตัวเองรวมกัน[3] การวิเคราะหปญหาดวยแผนผัง

ตนไมปญหา เปนเครื่องมือที่ทําใหชุมชนไดมี

สวนรวมในการคิด วิเคราะหปญหาดานสุขภาวะ

ในชุมชนของตนเอง ซึ่งการมีสวนรวมคิด และ

วิเคราะห ดังกลาว คือ จุดเริ่มตนของการรับรู และ

ตระหนักถึงความเปนเจาของปญหาท่ีเกิดขึ้น

ในทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งไดพบสาเหตุ

และปญหาความปลอดภัยทางถนนเกิดข้ึนมากมาย 

เชน ปจจัยดานบุคคลคือ การขาดความระมัดระวัง

ในการใชรถใชถนน การดื่มสุราแลวขับขี่ การไม

ปฏิบัติตามกฎจราจร และขาดการดูแลรักษา

สภาพยานพาหนะเชน ไฟหนารถ ไฟทาย ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมคือ มีก่ิงไมหรือพุมไมมาบดบัง

การมองเห็น พื้นผิวจราจรขรุขระ เปนหลุมบอ[9] 

ทางทีมวิจัยนํามาวิเคราะหปญหาความปลอดภัย

ทางถนนของชุมชนโดยใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา ตนไม

ปญหา โดยคณะกรรมการศูนยอํานวยการความ

ปลอดภัยทางถนนเทศบาลตําบลกําแพง เชิญชวน

คนในตําบลวิเคราะหสภาพปญหาแบงเปน สาเหตุ

ดานบุคคล ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ/สังคม 

และดานระบบกลไก มีกติกาชุมชนดานความ

ปลอดภัยทางถนน ที่เกิดจากการประชาพิจารณ

ของคนในชุมชน จากนั้นทําการวิเคราะหจุดเสี่ยง

โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ไดจุดเส่ียง

ทั้งหมด 12 จุด นําจุดเสี่ยงที่ไดมาจัดลําดับ

ความเรงดวนในการแกไขโดยใชหลักการคือ 

หากเปนจุดเส่ียงที่มีผูคนใชเปนเสนทางหลัก

ในการสัญจรคับค่ัง จะไดรับการแกไขกอน พรอมหา

วธิแีกไขจดุเสีย่งทัง้ 12 จดุ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปนจุดเสีย่ง

ท่ีชุมชนสามารถแกไขไดเอง และไดรับความรวมมือ

จากภาคีที่ เกี่ยวของเขามาแกไขจุดเส่ียง เชน 

การติดต้ังปายสัญญาณจราจร กระจกโคง และ

การปรับปรุงสภาพแวดลอม เชนตัดแตงกิ่งไม 

พุมไม เพ่ือใหมีทัศนวิสัยในการมองเห็นท่ีชัดเจนข้ึน 

ทั้งนี้ นิวัช สรอยมาลี[10] ไดศึกษาขอมูลการเกิด

อุบัติเหตุภายในพ้ืนที่ตําบลโบสถ พบวาจากสถิติ

การเกดิอบุตัเิหตุในรอบปทีผ่านมานัน้ จดุเสีย่งเกดิ

อุบัติเหตุรวมจํานวนหลายครั้ง สําหรับแนวทาง

แกไขปญหาในจุดเสี่ยงดังกลาว ควรมีการแกไข

โดยมีการติดต้ังปายเตือนตาง ๆ เชน ปายหยุด 

ปายทางโคง ปายสามแยก ปายสี่แยก ปายโรงเรียน 

ปายชุมชน และมีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 

เชน มี Rubber Strip อยูบนพ้ืนทางเพื่อเตือน

ใหระวังทางโคง ทางแยกและมีไฟฟาแสงสวาง

ในยามคาคืนในบริเวณท่ีเปนทางโคง ทางแยกตาง ๆ  

และมีสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเตือนบริเวณ

สามแยกหรือสี่แยกเปนตน

 มีการแตงต้ังคณะกรรมการศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน จัดการประชุมข้ึนอยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง โดยรูปแบบการประชุมเปนภาพรวม

การทํางานเปนทีมระหวางภาคีเครือขายในระดับ

ตําบล โดยเนื้อหาของการประชุมประกอบดวย

แบงบทบาทหนาที่ แบงการเก็บขอมูลการเกิด

อุบัติเหตุเปนหนาท่ีของตํารวจและประธานชุมชน 

และขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเปนหนาที่

ของเจาหนาที่โรงพยาบาลอุทุมพรประจําหอง

ฉุกเฉิน แลวนําขอมูลที่ไดเขาสูการประชุมของ

คณะกรรมการเพื่อรวมการวิเคราะหหาสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ มีการบูรณาแผนการทํางานรวมกัน 

ติดตามความกาวหนาของโครงการ มีการใหคําปรึกษา
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ระหวางภาคีเพื่อเปนการขับเคลื่อนโครงการ

จนจบสิ้น ทั้งนี้ ธีรยุทธ ลีโคตร สีดา สอนศรีและ

ยุพา คลังสุวรรณ[11] ไดเสนอแนวทางการปองกัน

อบุตัเิหตไุววา ชมุชนควรมกีารจดัตัง้กลุม เครอืขาย 

การปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชุมชน มีการสํารวจจุดเสี่ยงในชุมชน 

หาแนวทางปองกันและแกไขจุดเส่ียงสอดคลองกับ 

กาญจนา เลิศวุฒิ วันเพ็ญ โพธิยอด และชัยธรณ 

อุนบาน[12] ศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ในการกําหนดเปาหมายและแนวทางแกไขปญหา

ในพ้ืนที่ รวมท้ังมีแผนปฏิบัติงานบูรณาการ

งบประมาณ โดยมีกิจกรรมที่ไดมาจากรวมคิด 

รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินผล

จากรูปแบบเดิมแตละภาคีเครือขายตางก็มีแผน

ปฏิบัติงานประจําปและตางก็ดําเนินการตาม

บทบาทภารกิจ ซึ่งบางกิจกรรมซํ้าซอน ในกลุม

เปาหมายและพ้ืนที่ดําเนินการ เชน การรณรงค

ประชาสัมพันธ การซอมแผน การจัดประชุม 

รูปแบบใหมที่ได

สรุปผล

 จากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน

ชุมชน เทศบาลตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือลดจํานวนคร้ังของการเกิด

อุบัติเหตุ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม มีเทคนิคการประชาคม ประชุมกลุมยอย 

สัมภาษณ และการสนทนากลุม เก็บขอมูลระหวาง

เดือนกรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563 วิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ฐานขอมูล

อุบัติเหตุจาก 3 แหลง ไดแก (1) สถานีตํารวจ

ภูธรอุทุมพรพิสัย (2) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

(3) ประธานชุมชน ทั้งนี้พบวา รูปแบบการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตําบล

กําแพงเกิดจาก มีภาคีเครือขายที่ขับเคลื่อนในนาม

คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย

ทางถนน ที่ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน

ในพ้ืนท่ี โดยมีการสรางแผนปฏิบัติการของโครงการ

คือเพื่อลดจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติ เหตุ

แบงบทบาทหนาที่ จากนั้นนําประชาชนในพื้นที่ 

คนหา วิเคราะหจุดเสี่ยงซึ่งพบวามีทั้งหมด 12 จุด 

โดยมีลักษณะคือ พื้นผิวถนนขรุขระ เปนหลุม ไมมี

สัญญาณไฟจราจร/ไฟกระพริบแจงเตือนทางโคง

ทางแยก ซึ่งเปนจุดเส่ียงท่ีคนในชุมชนและภาคี

เครือขายสามารถแกไขไดเองท้ังส้ิน จากน้ัน

เกิดกติกาชุมชนที่ไดจากการประชาคมจํานวน 

11 ขอ ซึ่งเน้ือหาภายในกติกาลวนเกี่ยวของกับ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุชุมชนท่ีไดจากการวิเคราะห

ดวยแผนผังตนไมปญหาในกระบวนการท่ี 1 และ

ทําการเฝาระวัง ถอดบทเรียนของโครงการ พบวา 

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย โดยสามารถ

ลดจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติ เหตุจากกอน

มีโครงการ 11 ครั้ง ซึ่งหลังจากแกไขจุดเสี่ยงทั้ง 

12 จุด แลวเสร็จทําใหไมพบการเกิดอุบัติเหตุ

ในพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนการปองกันและลดปญหา

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนโดยไดยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ

 ในการวิจัยคร้ังนี้มีการแสดงขอมูล

จํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุกอนและหลัง

ที่มีแกไขจุดเสี่ยง ซึ่งเปนขอมูลจากคณะกรรมการ

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาล

ตําบลกําแพง โดยชวงที่ทําการเก็บขอมูลจํานวน

คร้ังของการเกิดอุบัติเหตุกอนการแกไขจุดเสี่ยง

จะครอบคลุมถึงชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต 

ทําใหมีผลตอจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุ
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หลังจากแกไขจุดเส่ียง ดังนั้นเพ่ือความสมบูรณ

ดานเนื้อหาใน การวิจัยครั้งตอไป หากมีการ

เปรียบเทียบขอมูลจําเปนตองเก็บไปจนครบ

รอบปของชวงเทศกาลดังกลาว

การปกปองสิทธิ์กลุมเปาหมาย

 เน่ืองจากเปนการศึกษาวิจัยในมนุษย 

เพราะกลุมตัวอยางเปนตัวแทนจากหนวยงาน

ที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการความปลอดภัย

ทางถนน ทําใหตองคํานึงถึงจริยธรรมและสิทธิ

ของผูเขารวมวิจัย จึงมีการดําเนินการตามขั้นตอน 

คือ ผูวิจัยเสนอโครงการวิจัยตอคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะศิลป–

ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ เพื่อการพิจารณาการวิจัยในมนุษย 

และไดรับการอนุมัติเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

ตามเอกสารรับรองเลขที่ COE No.023/2562 

ในการตอบแบบสํารวจ เทคนิคการประชาคม 

ประชุมกลุมยอย สัมภาษณ และการสนทนากลุม

เปนไปตามความสมัครใจ ไมมี การบังคับ ซึ่งผูวิจัย

ไดชี้แจงใหกลุมตัวอยางไดทราบถึงวัตถุประสงค

และประโยชนที่จะเกิดข้ึน กลุมตัวอยางสามารถ

ปฏิเสธการเขารวมโครงการไดตลอดโดยไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และไมมีการระบุชื่อ 

นามสกุลของผูใหขอมูลการวิจัย จะเปนการใชรหัส

กํากับแทนการรวบรวมขอมูล ดังนั้นการนําเสนอ

ขอมูลจึงไมมีการเผยแพรหรือเช่ือมโยงถึงตัวตน

ของผูใหขอมูล

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนยอํานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เทศบาลตําบล

กําแพงทุกทานที่รวมดําเนินงาน โรงพยาบาลอําเภอ

อุทุมพรพิสั ย  สถานีตํ ารวจภูธร อุทุมพรพิสั ย

คณะทํางานพี่เลี้ยงรายประเด็น “การจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน” หนวยจัดการระดับจังหวัด

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (node agship) 

จั งหวัดศรีสะ เกษ  ภายใต ทุนสนับสนุนจาก

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่สนับสนุนการทําโครงการในครั้งนี้

เอกสารอางอิง

[1] สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ

จราจร. รายงานวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุ

ทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561. 

กรุงเทพฯ: กลุมพัฒนาความปลอดภัย สํานัก

แผนความปลอดภัย; 2562. 

[2] คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความ

สงบเรียบรอยจังหวัดศรีสะเกษ. รายงาน

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบรอยจังหวัดศรีสะเกษ. 

[ออนไลน]. (ม.ป.ป.) [เขาถึงเมื่อ วันที่ 1 

กรกฎาคม 2563]. เขาถึงไดจาก http://

www.sisaket .go. th/meeting_report /

meeting/256210011103–nB.pdf.

[3] วิชุดา เสถียรนามและคณะ. คูมือจัดการจุด

เส่ียงทางถนนในชุมชน (ฉบับปรับปรุงใหม). 

กรุงเทพฯ: ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน (ศวปถ.); 2559.



183

วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

[4] สิรินทร นรินทรศิลป ภาวิณี เอ่ียมตระกูล 

และพรชัย จันทรถาวร. การสงเสริมความ

ปลอดภัยทางถนนเพื่อการเจริญเติบโตของ

เมืองอยางย่ังยืน .วารสารวิจัยและสาระ

สถาปตยกรรม/การผังเมือง 2554; 8(2): 

51 – 68.

[5] ศิวพงศ ทองเจือ. กระบวนการขับเคล่ือน

ความปลอดภัยทางถนนดวยพลังภาคีเครือขาย

จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา

เชิงพื้นที่ 2562; 11(2): 170 – 87.

[6] ปยะพงษ บุษบงก. การวิเคราะหนโยบาย

และการวางแผนแบบปรึ กษาหารื อ .  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคอมมอน

บุคส; 2560.

[7] ภูวดล พลศรีประดิษฐ และมะลิ โพธิ์พิมพ. 

การจัดการจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนชุมชนเขตเมือง: กรณีศึกษาชุมชน

โคราชคฤหาสรทอง ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. 

วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 2561; 

4(1): 66 – 76.

[8] ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน. 

เครื่องมือ 5 ชิ้นที่ทําใหการขับเคลื่อนกลไก 

ศปถ.ไปสูผลลัพธ. กรุงเทพฯ: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.); 2561.

[9] สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน. โครงการการพัฒนา

ทักษะด านการบริหารงานสร าง เสริม

สุขภาพใหแกบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบล. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

(สสส.); 2553.

[10] นิวัช สรอยมาลี. การศึกษาจุดเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุภายในพื้นที่ตําบลโบสถ อําเภอ 

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา [วิทยานิพนธ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต]. นครราชสีมา : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี; 2556.

[11]  ธีรยุทธ ลีโคตร สีดา สอนศรี และยุพา 

คลังสุวรรณ. บทบาทของชุมชนในการปองกัน

และแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

กรณีศึกษาบานแพง ตําบลแพง อําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. การเมือง

การปกครอง 2558; 5(2) มีนาคม–สิงหาคม 

2558: 112 – 29.

[12] กาญจนา เลิศวุฒิ วันเพ็ญ โพธิยอด และ 

ชัยธรณ อุนบาน. การพัฒนารูปแบบการปองกัน

อุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยการมีสวนรวม

ของพหุภาคีเครือขาย จังหวัดลําพูน. วารสาร

สาธารณสุขลานนา 2561; 14(1): 46 – 59.


