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บทคัดยอ

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมสีวนรวม มวีตัถุประสงคเพือ่พฒันาแนวทาง

การจดัการดานชมุชน และศกึษาผลการจัดการดาน

ชมุชนในการปองกันการเกิดอบุตัเิหตุทางถนนใน

ชุมชน ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ 5 ตําบล เก็บขอมูล

วิจัยตามเวลา 4 ชวงของวันหยุดยาวตอเนื่อง แบง

กลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูปฏิบัติ

งาน และกลุมผูขับข่ียานพาหนะ เครื่องมือที่ใช

เปนทัง้เครือ่งมอืเชงิกระบวนการ และเครือ่งมอืใน

การเก็บขอมลู วเิคราะหขอมลูดวยสถิตเิชงิพรรณนา

 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการ

ดานชุมชนในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน คือ 

หลัก “4S” และ “SARIME” พบวา ทั้ง 5 พื้นที่

มีการเตรียมความพรอมอยูในระดับดีมาก และ

ดานผลการจัดตั้งดานชุมชนพบวา มีจํานวนการ

เกิดอบุตัเิหตุทัง้หมด 180 คร้ัง มผีูบาดเจบ็ทัง้หมด 

187 คน ยานพาหนะทีเ่กดิอุบตัเิหต ุสวนใหญเปน

จกัรยานยนต ซึง่พบถงึรอยละ 82.8 ดานพฤตกิรรม
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ผูขับขี่และผูโดยสารพบวา ผูขับขี่รอยละ 17.8 มี

อาการเมาสุราเชนเดียวกับผูโดยสาร ผูรวมเดิน

ทางซึง่พบรอยละ 27.5 นอกจากนีย้งัพบวา ผูขบัขี่

รอยละ 23.3 และผูโดยสารรอยละ 38.0 ไมคาด

เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และ

รอยละ 40.3 ขับรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขับขี่ที่

อันตราย อยางไรก็ตาม ประชาชนที่ถูกเรียกตรวจ

และมีพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ ไดถูก

ดําเนินการทั้งในรูปแบบมาตรการทางสังคม และ

มาตรการทางกฎหมาย 

 อยางไรก็ตาม การจัดการดานชุมชนให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดจากปจจัย

หลายประการ ซึ่งการสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่

ถกูตองของผูขบัขีแ่ละผูโดยสารยังคงเปนแนวทาง

สําคัญในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ 

การวิจัยครั้ งต อไปจํา เป นต องมีการคิดค 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 

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

 อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุการตาย

สงูสดุ 1 ใน 3 อนัดบัแรกของไทย ทัง้นี ้จากรายงาน

ของศูนยขอมลูอบุตัเิหตุ เพือ่เสริมสรางวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนน ระบุวา ในป 2562 ที่

ผานมา ประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งหมด 942,205 ราย ในจํานวนนี้แบงเปน

บาดเจ็บจํานวน 925,029 ราย และ เสียชีวิต 

จํานวน 17,176 ราย โดยองคการอนามัยโลกได

จัดใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเกิด

อุบัติเหตุสูงเปนอันดับ 9 ของโลก เมื่อวิเคราะห

สถานการณทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

พบวา ในป 2562 จังหวัดนครราชสีมามีจํานวน

การเกิดอุบตัเิหตุทางถนนท้ังหมด 13,837 คร้ัง มผีู

ประสบเหตุรวมท้ังส้ิน 39,114 ราย แบงเปนบาดเจ็บ

จํานวน 38,541 ราย และเสียชีวิต จํานวน 573 

ราย อยูในลําดับที่ 3 ของประเทศ โดยเฉพาะ

ในชวง 7 วันอันตรายของเทศกาลวันหยุดสําคัญ

พบวา ชวงเทศกาลปใหม มผีูเสยีชวีติจาํนวน 27 ราย 
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และเทศกาลสงกรานตมผีูเสยีชวีติจาํนวน 19 ราย[1] 

 ในสวนของอําเภอวงันํา้เขยีวพบวา สถติิ

การเกิดอบุตัเิหตทุางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

ป 2562 ของอําเภอวังน้ําเขียว มจีาํนวนท้ังส้ิน 138 

ครัง้ มผีูประสบเหตุรวมท้ังหมด 151 ราย แบงเปน

ผูบาดเจ็บจํานวน 144 ราย และเสียชีวิต จํานวน 7 

ราย อยูในอันดับที่ 22 ของจังหวัดนครราชสีมา[2] 

ซึง่การเกดิอบุตัเิหตดุงักลาว สมัพนัธกบัพฤตกิรรม

ของตัวบุคคล สิ่งแวดลอม ถนน พาหนะ รวมไป

ถงึนโยบายและการบริหารจัดการตาง ๆ  แมอาํเภอ

วังนํ้าเขียวจะยังไมพบผูเสียชีวิตในชวงเทศกาล

สําคัญ แตอยางไรก็ตาม อําเภอวังนํ้าเขียวจําเปน

ตองมีมาตรการในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนอยางเครงครัดและตอเนื่อง เนื่องจาก

พื้นที่อําเภอวังนํ้าเขียว มีลักษณะภูมิประเทศ

เปนลักษณะภูเขาและที่ลาดชันเปนลอนคลื่น 

สลับกันตลอดท้ังพื้นที่ ในรูปกระทะคว่ํา และมี

พื้นที่บางสวนเปนที่ราบลุม มีทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 304 เปนถนนเสนหลักที่พาดผานจาก

อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผานอําเภอ

วังนํ้าเขียวยาวลงไปถึงอําเภอปกธงชัย ซึ่งถนน

ดังกลาวถือเปนเสนทางที่ใช ในการเดินทาง

และเชื่อมตอไปยังภาคกลางและภาคตะวันออก 

นอกจากน้ี อําเภอวังนํ้าเขียวยังเปนอําเภอของ

แหลงทองเท่ียว ดังนั้น จึงมีประชาชนท้ังที่เปน

คนในจังหวัดและตางจังหวัด เดินทางเขามา

ทองเท่ียวในพื้นที่หรือเดินทางผานไปมาเปน

จํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ ๆ 

หลัก ๆ ไดแก เทศกาลชวงปใหม (ชวงเดือน

มกราคม) เทศกาลวันดอกเบญจมาศบาน (ชวง

เดือนกุมภาพันธ) และเทศกาลชวงสงกรานต 

(เดือนเมษายน) จึงเปนปจจัยเอื้อปจจัยหนึ่งที่

นําไปสูการสัญจรดวยยานพาหนะรถยนต รถ

จกัรยานยนต หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ  บนถนนอยาง

คับคั่งตลอดเวลา โดยนอกจากการใชความเร็วใน

การขับขี่แลว ความหนาแนนของการสัญจรบน

ทองถนน กถ็อืเปนปจจยัหลกัอกีหนึง่ปจจยัในการ

เกิดอุบัติเหตุของอําเภอวังนํ้าเขียว 

  ทั้งนี้ ที่ผานมาการจัดการดานชุมชนเกิด

จากการของหนวยงานภาครัฐที่สั่งการลงไปยัง

พื้นที่ โดยมีแนวทางที่ภาครัฐเองกําหนดขึ้นเปน

กรอบการปฏบิตังิาน แตขาดการรบัฟงขอเสนอแนะ

และความคิดเห็นของชุมชน สงผลใหการดําเนิน

งานเปนไปในแนวดิ่งเชิงอํานาจ ไมสามารถสราง

ความเปนเจาของใหแกชุมชนได ในการวิจัยครั้ง

นี้ ผู วิจัยหวังวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีการ

สรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในการวิเคราะห

สถานการณ เพือ่การกาํหนดเปาหมาย การวางแผน

การจัดการดานชุมชน และนาํไปสูการจดัการดาน

ชมุชนไดอยางมปีระสทิธิภาพบนบรบิทของแตละ

พื้นที่ ดังนั้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการวิจัย จะเปน

แนวทางหรือเปนตนแบบสําหรับการจัดการดาน

ชุมชน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนอ่ืน 

ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

ภายใตบริบทของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย

ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่เปน

ปจจัยเสริมในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 

รวมถึงเกดิ การจัดการดานชุมชนใหมปีระสิทธิภาพ 

จนนาํไปสู การปองกนัการเกดิอบุตัเิหต ุสามารถลด

การเกิดอบุตัเิหตุในชวงวันหยดุยาว ลดการบาดเจ็บ 

ความพิการ และเสียชีวิตของประชาชน
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วัตถุประสงคการวิจัย

 วัตถุประสงคในการวิจัยมีทั้งหมด 2 

วัตถุประสงคหลัก คือ 

 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการดาน

ชุมชน 

 2. เพือ่ศึกษาผลการจดัการดานชมุชนใน

การปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการระหวางเดือน

เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

ดําเนินการในพื้นที่ 5 ตําบลของอําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา เก็บขอมูลวิจัยระหวางเดือน

เมษายน ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2563 แบงเปน 4 ชวงเวลา 

ดังนี้ 

 1. ชวงที่ 1 ระหวางเดือนเมษายน 2563 

ซึ่งมีวันหยุด คือ วันจักรี และวันสงกรานต 

(รัฐบาลยกเลิกเปนวันหยุด แตถือเปนสวนหน่ึง

งานวิจัยครั้งนี้) 

 2. ชวงที่ 2 ระหวางเดือนพฤษภาคม 

2563 ซึ่งมีวันหยุด คือ วันแรงงานแหงชาติ วัน

ฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล

 3. ชวงที่ 3 ระหวางเดือนมิถุนายน 2563 

ซึง่มีวนัหยดุ คอื วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็

พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม

ราชินี

 4. ชวงท่ี 4 ระหวางเดอืนกรกฎาคม 2563 

ซึ่งมีวันหยุด คือ วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 

และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันหยุด

เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันหยุดชดเชย

วันสงกรานต และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทร

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

 โดยการปฏิบัติการตั้งด านชุมชนใน

วันหยุดยาวในการวิจัยครั้งนี้ จะดําเนินการใน

แตละชวงเวลาท่ีมีวันหยุดติดตอกันไมนอยกวา 

3 วัน หรืออาจมากกวาขึ้นอยูกับนโยบายของ

นายอําเภอหรือผูมีอํานาจใน การส่ังการเปนหลัก 

แตการเก็บขอมูลสําคัญจะเปนไปตามหลักการ

ของกระบวนการวิจัยอยางเครงครัด ภายใต

กรอบแนวคิดการวิจัย คือ การเตรียมความพรอม

ดานชุมชน การสรางการมีสวนรวมใน การจัดการ

ดานชุมชน ที่จะนําไปสู การปองกันการเกิด

อบุตัเิหตุทางถนน และการมีพฤติกรรมในการขับขี่

หรือใชยานพาหนะอยางเหมาะสมของประชาชน 

ดังภาพ 1 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 

วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (participatory action research: 

PAR) สําหรับการพัฒนาแนวทางและจัดการ

ดานชุมชนในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตพ้ืนที่ชุมชนครอบคลุม 5 ตําบล ของ

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี 

แตละตําบลจะถูกระบุรหัสตําบลแทนการระบุชื่อ 

เพือ่ปองกนัการละเมดิสิทธพิืน้ทีเ่ปาหมายและกลุม

ผูรวมปฏิบัติงานโดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

 1. กลุมเปาหมาย แบงออกเปน 2 กลุม 

ดังนี้

 1.1 กลุมผูปฏบิตังิานดานชมุชน ประกอบ

ดวย (1) ผูแทนฝายทองถ่ิน เชน ขาราชการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมาย 

และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

หมูบาน เปนตน (2) ผูแทนฝายปกครอง เชน 

กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน (3) ผูแทน

จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

(4) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

(5) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) 

(6) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) (7) 

เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ (8) อื่นๆตามความ

เหมาะสม รวมท้ังหมดไมนอยกวา 10 คน

 1.2 กลุมผูขับขี่ยานพาหนะท่ีเดินทาง

สัญจรผานดานชุมชน ซึ่งจะถูกเรียกตรวจและ

สัมภาษณพฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะ

ตามชวงเวลา 4 ชวงเวลา ๆ  ละไมนอยกวา 100 คน 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การจดัการ
ด่านชุมชน 

กระบวนการท ี1 เตรียมความพร้อมด่านชุมชน : 
- บุคลากรจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

- วสัดุอุปกรณ์และเครืองมือทีจาํเป็น 

- งบประมาณทีเกียวขอ้ง 

- แนวทางการปฏิบติังานในด่านชุมชน 

กระบวนการท ี2: สร้างการมส่ีวนร่วมในการ
จดัการด่านชุมชน  
- การวเิคราะห์กลุ่มเสียง วเิคราะห์จุดเสียงกบั
ชุมชน วางแผนและกาํหนดกิจกรรมสาํคญั 

- การประชาคมและกาํหนดกติกาหรือขอ้ตกลง 

- การสือสารมาตรการแก่ประชาชนและผูร่้วม
ปฏิบติังาน 

- ปฏิบติัการด่านชุมชน เนน้การจดัการทางสงัคม
และสร้างพฤติกรรมทีปลอดภยัแก่ผูข้บัขี 

ผูโ้ดยสารทีสญัจร 

- การติดตาม ควบคุมกาํกบั การเก็บขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และประเมินผลการปฏิบติังาน 

- การรายงานผลลพัธ์ 

ผลลพัธ์ : 
- การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 

- การมีพฤติกรรมในการขบัขีหรือใช้
ยานพาหนะอยา่งเหมาะสมของประชาชน 
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รวมทัง้สิน้ 400 คน โดยการคาํนวณขนาดตวัอยาง

ดวยสูตรคํานวณของยามาเน[3] ซึง่ผูขบัขีจ่ะถูกแบง

ประเภทออกเปน (1) ผูขับขี่ยานพาหนะประเภท

รถยนตตั้งแต 4 ลอขึ้นไป และ (2) ผูขับขี่รถ

จักรยานยนตไมเกิน 4 ลอ ซึ่งกลุมเหลานี้ไดจาก

ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ ณ ที่ตั้งดานชุมชน 

จํานวน 200 คัน

 2. กระบวนการวิจัย การเก็บขอมูล และ

เครือ่งมอืท่ีใช การวิจยัครัง้นีแ้บงกระบวนการออก

เปน 3 กระบวนการ ดังนี้

 2.1 กระบวนการพัฒนาแนวทางและ

จัดการดานชุมชน มีกิจกรรมหลักดังนี้

 1) กําหนดโครงสรางผู ปฏิบัติหนาที่

ประจําด านชุมชน และออกเป นคําสั่งแบบ

บูรณาการ ซึ่งลงนามโดยนายอําเภอ

 2) อบรมสรางความรู  ความเขาใจ

ในการบริหารจัดการดานชุมชน เพ่ือวิเคราะห

ปญหาอุปสรรคในการจัดการดานท่ีผานมา และ

นําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาแนวทางในรูป

แบบใหม

 3) ประชุมเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม 

เพือ่กําหนดรปูแบบการจดัการดานชุมชน บทบาท

หนาที่ของผู ปฏิบัติงานจากแตละหนวยงาน 

แนวทางการเรียกตรวจและเสริมสรางพฤติกรรม

การขับขี่ที่ปลอดภัยใหแกประชาชน เครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล การรายงานและการ

สะทอนผลการดําเนินงาน    

 4) ดาํเนนิการตัง้ดานชมุชนตามแนวทาง

ที่กําหนด ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามชวงเวลาที่กําหนด และมีการประชุมสะทอน

ผลลัพธทกุครัง้หลงัเสร็จสิน้ภารกจิในแตชวงเวลา 

โดยใชแบบบนัทกึการดาํเนนิงานดานชมุชนทีผ่าน

การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือแลว

 2.2 กระบวนการประเมินและสรางเสริม

พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของประชาชน 

มีกิจกรรมหลักดังนี้

 1) กําหนดคุณสมบัติกลุ มเปาหมายท่ี

ตองไดรับการประเมิน และเสริมสรางพฤติกรรม

การขับขี่ที่ปลอดภัยใหแกประชาชน

 2) กําหนดชวงเวลาในการสุมเรียกตรวจ 

และการเสริมสรางพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย 

พรอมมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

 3) รวบรวมขอมูลการสุมเรยีกตรวจ และ

การเสริมสรางพฤติกรรมที่ดี และวิเคราะหผล

การจัดต้ังดานชุมชนทั้ง 5 ตําบล โดยใชแบบ

ประเมินพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของ

ประชาชน ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว

 4) รายงานผลการจัดตั้งดานชุมชน

 2.3 กระบวนการถอดบทเรียน และการ

รายงานผลลัพธ มีกิจกรรมหลักดังนี้

 1) จัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการดาน

ชุมชน โดยเชิญตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เขารวมเวที

 2) จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

ทั้งน้ี ขอมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความครบ

ถวนสมบูรณ และจะนํามาวิเคราะหดวยสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คามธัยฐาน คาสงูสดุและ

คาตํ่าสุด
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ผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบวา แนวทางการจัดการ

ดานชมุชนทีด่ทีีจ่ะกอใหเกดิการปฏบิตัหินาทีข่อง

บคุลากรอยางมปีระสทิธภิาพ และสามารถปองกนั

อุบัติเหตุทางถนนได ซึ่งแบงเปนแนวทางสําหรับ

การจัดการดานชุมชน 2 ระดับ คือ ระดับอําเภอ 

และระดับตําบล ชุมชน หรือ พื้นที่ ทั้งนี้ ใน

ระดบัอําเภอจาํเปนตองยดึหลกั “4S หรอื Four S” 

ดังภาพ 2 ดังนี้ 

 1. Structure คือ ในแนวทางของ

ผูบริหารหรือผูกําหนดมาตรการ ตองมีการจัด

โครงสรางและแบงบทบาทหนาที่บุคคลจาก

หนวยงานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ ซึง่เปนผูทีจ่ะเขารวม

ปฏิบัติการในดานชุมชนใหชัดเจนไมมีการทับ

ซอนบทบาทซึง่กนัและกนั ซึง่สามารถแตงตัง้เปน

คําสั่งในการปฏิบัติงานที่ลงนามโดยนายอําเภอ

หรือผูไดรับมอบหมาย และถายทอดคําสั่งเปน

ลาํดบัชัน้ลงไปถึงระดับตาํบล ชมุชน หรอืพืน้ทีน่ัน้

 2. Support คือ การสนับสนุนงบ

ประมาณ ตั้งแตคาตอบแทนหรือเบ้ียเล้ียงผูปฏิบัติ

งาน คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางปฏิบัติงาน 

สวัสดิการอื่น ๆ ไปจนถึงทรัพยากร อุปกรณ 

วสัด ุสิง่ของ เครือ่งมือ อืน่ๆท่ีจาํเปนในการจัดการ

ดานชุมชน อาทิ ไฟฟาสองสวาง ปายจุดตรวจ 

ปายเตือน สัญญาณจราจรตาง ๆ เครื่องมือใน

การตรวจจับความเร็ว เครื่องมือในการวัดระดับ

แอลกอฮอล เคร่ืองมือในการสื่อสารความเสี่ยง 

เปนตน

 3. Skill คือ การเตรียมความพรอม

ทักษะในการปฏิบัติงานของผูร วมปฏิบัติการ 

ณ ดานชุมชน รวมถึงสรางความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ีของเขาเหลานั้น เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติที่ถูกตองและเปนไปตามแนวปฏิบัติ 

ซึง่ทกัษะ องคความรูตาง ๆ  สามารถสรางหรอืพฒันา

ไดโดยการฝกอบรม หรอืศกึษาดงูานดานตนแบบ 

เพื่อนํามาปรับใชในดานของตนเองใหดียิ่งขึ้น

 4. Supervise คือ การออกนิเทศหรือ

ติดตามผลการจัดการดานชุมชนอยางตอเน่ือง 

ผูนเิทศจาํเปนตองมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

เปนระยะและตอเนือ่ง แลวสามารถสะทอนผลการ

ปฏบิตังิาน หรือถายทอดเทคนิควธิกีารท่ีเหมาะสม

ใหผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เพื่อใหผูปฏบิัติงาน

นําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการดานใหดียิ่งขึ้น 

 สําหรับแนวทางจัดการดานชุมชนใน

ระดับตําบลนั้น นอกจากผูปฏิบัติการจะตองสราง

การมีส วนร วมของชุมชน ใหชุมชนเข ามา

ร วมหนุนเสริมการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่

ผูปฏบิตังิานแลว การจดัการดานชมุชนระดบัตาํบล

จําเปนตองยึดหลัก “SARIME” ดังนี้

 1. Structure คือ การจัดโครงสรางและ

แบงบทบาทหนาที่ระดับตําบลในแนวทางของ

ผูปฏบิตังิาน เพือ่ลดความซ้ําซอนหรือความขัดแยง

ในบทบาทหนาทีร่ะหวางปฏิบตักิาร ณ ดานชุมชน 

รวมถึงการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการบังคับ

ใชกฎหมายเม่ือมกีรณีทีจ่าํเปนตองใชกฎหมายเขา

ระงับเหตุการณ

 2. Analysis คือ การวิเคราะหพื้นที่

เสี่ยงและวิเคราะหกลุมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน ถือเปนกระบวนการจัดการขอมูลสําคัญ

ลําดับแรกกอนมีการตั้งดานชุมชน เนื่องจาก

สามารถทําใหมีการจัดการไดตรงตามความ

เสี่ยงแลว ยังชวยใหการปฏิบัติงานมีการกําหนด

เปาหมายไดชัดเจนมากขึ้น และสามารถนําไปสู

การจัดการจุดเสี่ยงนั้นได
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 3. Rule คือ การกําหนดกติกา หรือ ขอ

ตกลงระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ 

ดานชุมชน ที่จะสงผลไปยังผูที่สัญจรผานไปมา 

ณ ดานชุมชนน้ัน ซึ่งการกําหนดกติกา หรือขอ

ตกลงดังกลาวจะมาจากการประชาคมประชาชน 

เพื่อหาฉันทามติในการกําหนดกฎระเบียบที่จะ

เปนมาตรการหรือเคร่ืองมือในการปองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได

 4. Informing คอื การชีแ้จง การสือ่สาร 

หรือการแจงขอมูลสําคัญใหประชาชนในชุมชน

หรือผูสัญจรผานไปมาทราบ ถือเปนปจจัยสําคัญ

อยางหน่ึงที่จะกอใหเกิดความรวมมือใหปฏิบัติ

ตามกติกา หรือขอตกลงท่ีดานชุมชนไดกําหนด

ขึ้น ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่ในการชี้แจง สื่อสาร หรือ

ใหขอมลูจาํเปนตองมีทกัษะการส่ือสารเปนอยางดี 

ทั้งในระดับการส่ือสารสาธารณะหรือการส่ือสาร

สวนบุคคล เพื่อชวยลดความขัดแยงในกรณีเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคขณะปฏิบัติงาน

 5. Management คือ บริหารการจัดการ

กําลังคนหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหบุคลากร

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตลอดระยะ

เวลาท่ีตัง้ดานชุมชน รวมไปถงึการจดัสรรปนสวน

งบประมาณ ทรพัยากร วสัดอุปุกรณทีน่าํไปใชใน

การจัดการดานชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและ

กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหการดําเนิน

การเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด

 6. Evaluat ion คือ ประเมินผล

การปฏิบตังิานอยางเหมาะสม นัน่คอื แบงชวงเวลา

ในการประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน 

นําไปสูการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน ที่จะนํามา

ใชในการสะทอนผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให

การจัดการดานชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตั้งแตแรกเริ่มจนสิ้นสุดการจัด

ตั้งดานชุมชน เพื่อนําไปเขียนเปนรายงานผลการ

ปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาในลําดับสุดทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จดัโครงสร้างและแบ่งบทบาทหนา้ทีบุคลากร
จากหน่วยงานต่าง ๆ (Structure) 

ระดบัอาํเภอ 3. อบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะการ
ปฏิบติัหนา้ทีตามบทบาทของบุคลากรจาก

หน่วยงานต่าง ๆ (Skill) 

2. สนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เครืองมือที
จาํเป็นในการจดัตงัด่านชุมชน ตามทีพืนทีร้องขอ 

(Support) 
4. การนิเทศ ติดตาม ควบคุมกาํกบั และ

ประเมินผล (Supervise) 

1. จดัโครงสร้างและแบ่งบทบาทหนา้ที ช่วงเวลาหรือเวร
ในการปฏิบติังานของบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ 

(Structure) 

ระดบัตําบล 
ชุมชน หรือพืนท ี 

2. วเิคราะห์กลุ่มเสียง และจุดเสียงในการเกิดอุบติัเหตุ 
(Analysis) ประชาคมหมู่บา้นเพือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดมาตรการ กติกาหรือขอ้ตกลง (Rule) 

4. บริหารจดัการบุคลากร งบประมาณ จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ เครืองมือทีจาํเป็นในการจดัตงัด่านชุมชน 

(Management) 

3. กาํหนดช่องทางและอุปกรณ์ในการสือสารมาตรการแก่ประชาชนและผูร่้วมปฏิบติังาน เตรียมความพร้อมบุคลากรที
จะทาํหนา้ทีในการสือสาร และ เตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพใ์นการสือสารสาธารณะและชุมชน (Informing) 

5. การติดตาม เกบ็ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติังาน 

(Evaluation) 

ภาพ 2 แสดงแนวทางการจัดการดานชุมชนของอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัตินั้น กอนตั้งดาน

ชุมชน ผู จัดการดานชุมชนจําเปนตองเตรียม

ความพรอมในการจัดตั้งดานชุมน ซึ่งจากการวิจัย

ครัง้น้ีไดม ีการประเมินความพรอมของดานชุมชน

กอนการจัดตั้งดานของทั้ง 5 พื้นที่ ซึ่งพบวา ทั้ง 5 

พืน้ทีมี่การเตรยีมความพรอมอยูในระดับดมีาก คอื 

ทกุพืน้ทีม่กีารประชาคมหมูบานเพ่ือกาํหนดกตกิา

ชุมชน มีการวิเคราะหกลุมเส่ียง และจุดเส่ียง โดย

ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการ 

กติกาหรือขอตกลง มีการเตรียมความพรอมใน

การสื่อสารมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี

ชองทางและอุปกรณในการส่ือสารมาตรการ 

มีการเตรียมความพรอมบุคลากรที่จะทําหนาที่ใน

การสื่อสาร มีการเตรียมขอมูล สื่อ สิ่งพิมพใน

การส่ือสารใหกับประชาชนท่ีสัญจรผานไปมาได

รับทราบ นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมความพรอม

ผูปฏิบัติงาน ดวยการแบงบทบาทหนาที่ผูปฏิบัติ

งานอยางชัดเจน มีการจัดอบรมความรูและทักษะ

ผูปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีตองรับผิดชอบ รวม

ถึงผูจัดต้ังดานจะไดรับการอบรมในการจัดเตรียม

สถานท่ี วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดต้ังดาน

ชุมชนดวยเชนกัน ดังตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงการเตรียมพรอมในการจัดตั้งดานชุมชน อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ตําบล
ท ี

รหัส
ตําบล 

การเตรียมพร้อม 
การประชาคมหมู่บ้าน และ

กาํหนดกติกา 
การสือสารมาตรการต่าง ๆ ที

เกยีวข้อง 
การเตรียมความพร้อม

ผู้ปฏิบัตงิาน 
1 Wang 01 - มีการวเิคราะห์ 

กลุ่มเสียง และจุดเสียง  
- มีการประชาคมหมู่บา้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรการ กติกาหรือ
ขอ้ตกลง 

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สือสารมาตรการ 
- มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทาํหนา้ทีในการสือสาร 
- มีการเตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพ์
ในการสือสาร 

- มีการแบ่งบทบาทหนา้ทีชดัเจน
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรมความรู้และทกัษะ
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาททีตอ้ง
รับผดิชอบ 
- อบรมการจดัเตรียมสถานที วสัดุ
อุปกรณ์ทีจาํเป็นในการจดัตงัด่าน 

2 Wang 02 - มีการวเิคราะห์ 
กลุ่มเสียง และจุดเสียง  
- มีการประชาคมหมู่บา้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรการ กติกาหรือ
ขอ้ตกลง 

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สือสารมาตรการ 
- มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทาํหนา้ทีในการสือสาร 
- มีการเตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพ์
ในการสือสาร 

- มีการแบ่งบทบาทหนา้ทีชดัเจน
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรมความรู้และทกัษะ
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาททีตอ้ง
รับผดิชอบ 
- อบรมการจดัเตรียมสถานที วสัดุ
อุปกรณ์ทีจาํเป็นในการจดัตงัด่าน 

3 Wang 03 - มีการวเิคราะห์ 
กลุ่มเสียง และจุดเสียง  
- มีการประชาคมหมู่บา้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรการ กติกาหรือ
ขอ้ตกลง 

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สือสารมาตรการ 
- มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทาํหนา้ทีในการสือสาร 
- มีการเตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพ์
ในการสือสาร 

- มีการแบ่งบทบาทหนา้ทีชดัเจน
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรมความรู้และทกัษะ
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาททีตอ้ง
รับผดิชอบ 
- อบรมการจดัเตรียมสถานที วสัดุ
อุปกรณ์ทีจาํเป็นในการจดัตงัด่าน 
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 ดานผลการจัดตั้งดานชุมชนพบวา ใน

ชวงวันหยุดยาว 4 ชวงเวลา อําเภอวังนํ้าเขียว

มจีาํนวนการเกดิอบุตัเิหตทุัง้หมด 180 ครัง้ ซึง่ชวง

เวลาที่พบวามีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ชวง

เวลาที่ 1 โดยพบอุบัติเหตุจํานวน 50 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 27.8 ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเปนชวงวันหยุด

วันจักรีตอเนื่องยาวจนถึงวันสงกรานต รวม 8 วัน 

รองลงมาคือวันหยุดชวงที่ 2 คือ ชวงวันหยุดยาว

วันแรงงานแหงชาติตอเน่ืองวันเสารอาทิตยตอไป

จนถึงวันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา รวม 6 วันโดย

พบอุบัติเหตุจํานวน 49 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.2 

และวันหยุดชวงที่ 4 คือ วันหยดุวันอาสาฬหบูชา

และวันชดเชย วันเขาพรรษา และวันชดเชย รวม 

4 วันหยุดตอเนื่อง พบอุบัติเหตุจํานวน 43 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 23.9 ทั้งนี้ ในการเกิดอุบัติเหตุ

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 เมือ่พจิารณาเปนรายตําบลพบวา ตาํบลท่ีเกดิ

อบุตัเิหตมุากทีส่ดุ คอื ตาํบล 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 

ตาราง 1  แสดงการเตรียมพรอมในการจัดตัง้ดานชุมชน อาํเภอวังนํา้เขียว จงัหวัดนครราชสีมา (ตอ)

ตําบล
ท ี

รหัส
ตําบล 

การเตรียมพร้อม 
การประชาคมหมู่บ้าน และ

กาํหนดกติกา 
การสือสารมาตรการต่าง ๆ ที

เกยีวข้อง 
การเตรียมความพร้อม

ผู้ปฏิบัตงิาน 

4 Wang 04 - มีการวเิคราะห์ 
กลุ่มเสียง และจุดเสียง  
- มีการประชาคมหมู่บา้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรการ กติกาหรือ

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สือสารมาตรการ 
- มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทาํหนา้ทีในการสือสาร 
- มีการเตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพ์

- มีการแบ่งบทบาทหนา้ทีชดัเจน
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรมความรู้และทกัษะ
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาททีตอ้ง
รับผดิชอบ 

5 Wang 05 - มีการวเิคราะห์ 
กลุ่มเสียง และจุดเสียง  
- มีการประชาคมหมู่บา้น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดมาตรการ กติกาหรือ
ขอ้ตกลง 

- มีช่องทางและอุปกรณ์ในการ
สือสารมาตรการ 
- มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทีจะทาํหนา้ทีในการสือสาร 
- มีการเตรียมขอ้มูล สือ สิงพิมพ์
ในการสือสาร 

- มีการแบ่งบทบาทหนา้ทีชดัเจน
ในการปฏิบติังาน 
- มีการจดัอบรมความรู้และทกัษะ
ผูป้ฏิบติังานตามบทบาททีตอ้ง
รับผดิชอบ 
- อบรมการจดัเตรียมสถานที วสัดุ
อุปกรณ์ทีจาํเป็นในการจดัตงัด่าน 
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ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยตนฉบับ 

ตาราง 3  แสดงจาํนวนและรอยละของการเกดิเหตบุรเิวณทีด่านชมุชนรบัผดิชอบ ณ ชวงเวลาตาง ๆ

ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของการเกิดเหตุบริเวณที่ดานชุมชนเปรียบเทียบรายตําบล

ประเภทการเกดิเหตุ ตําบล รวม 
Wang 01 Wang 02 Wang 03 Wang 04 Wang 05 

1.สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุ (ครัง) 49 (27.2) 42 (23.3) 32 (17.8) 30 (16.7) 27 (15.0) 180 (100.0) 
2.สถิตผู้ิบาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 53 (28.3) 65 (34.8) 35 (18.7) 14 (7.5) 20 (10.7) 187 (100.0) 
2.1 ผูบ้าดเจ็บ (คน) 53 (28.3) 65 (34.8) 35 (18.7) 14 (7.5) 20 (10.7) 187 (100.0) 
2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
3. จํานวนยานพาหนะทเีกดิอุบัติเหตุ       
3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 36 (73.5) 35 (83.3) 28 (87.5) 27 (90.0) 23 (85.2) 149 (82.8) 
3.2 รถยนต ์(คนั) 13 (26.5) 7 (16.7) 4 (12.5) 3 (10.0) 4 (14.8) 31 (17.2) 
3.3 อืน ๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ 49 (100.0) 42 (100.0) 32 (100.0) 30 (100.0) 27 (100.0) 180 (100.0) 

ตําบล
ที 

รหัสตําบล ประเภทการเกดิเหตุ ช่วงเวลาตังด่าน รวม 
ช่วงที 1 ช่วงที 2 ช่วงที 3 ช่วงที 4 

1 Wang 01 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 12 (24.5) 17 (34.7) 12 (24.5) 8 (16.3) 49 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 9 (17.0) 23 (43.4) 9 (17.0) 12 (22.6) 53 (100.0) 
  2.1 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 9 (100.0) 23 (100.0) 9 (100.0) 12 (100.0) 53 (100.0) 
  2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 9 (100.0) 23 (100.0) 9 (100.0) 12 (100.0) 53 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ      
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 8 (66.7) 13 (76.5) 9 (75.0) 6 (75.0) 36 (73.5) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 4 (33.3) 4 (23.5) 3 (25.0) 2 (25.0) 13 (26.5) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 12 (100.0) 17 (100.0) 12 (100.0) 8 (100.0) 49 (100.0) 

2 Wang 02 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 13 (31.0) 11 (26.2) 9 (21.4) 9 (21.4) 42 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 18 (27.7) 23 (35.4) 14 (21.5) 10 (15.4) 65 (100.0) 
  2.1 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 18 (100.0) 23 (100.0) 14 (100.0) 10 (100.0) 65 (100.0) 
  2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 18 (100.0) 23 (100.0) 14 (100.0) 10 (100.0) 65 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ      
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 11 (84.6) 9 (81.8) 9 (100.0) 6 (66.7) 35 (83.3) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 2 (15.4) 2 (18.2) 0 (0.0) 3 (33.3) 7 (16.7) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 
อืน ๆ (คนั) 

อืน ๆ (คนั) 
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ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยตนฉบับ 

ตาราง 3  แสดงจาํนวนและรอยละของการเกดิเหตบุรเิวณทีด่านชมุชนรบัผดิชอบ ณ ชวงเวลาตาง ๆ  (ตอ)

ตําบล
ที 

รหัสตําบล ประเภทการเกดิเหตุ ช่วงเวลาตังด่าน รวม 
ช่วงที 1 ช่วงที 2 ช่วงที 3 ช่วงที 4 

  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 13 (100.0) 11 (100.0) 9 (100.0) 9 (100.0) 42 (100.0) 
3 Wang 03 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 10 (31.2) 7 (21.9) 7 (21.9) 8 (25.0) 32 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 12 (34.2) 8 (22.9) 10 (28.6) 5 (14.3) 35 (100.0) 
  2.2 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 12 (100.0) 8 (100.0) 10 (100.0) 5 (100.0) 35 (100.0) 
  2.3 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 12 (100.0) 8 (100.0) 10 (100.0) 5 (100.0) 35 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ        
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 8 (80.0) 7 9 (100.0) 6 (85.7) 7 (87.5) 28 (87.5) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 2 (20.0) 0 (0.0) 1 (14.3) 1 (12.5) 4 (12.5) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 10 (100.0) 7 (100.0) 7 (100.0) 8 (100.0) 32 (100.0) 

4 Wang 04 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 8 (26.7) 8 (26.7) 5 (16.6) 9 (30.0) 30 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 5 (35.7) 3 (21.4) 2 (14.3) 4 (28.6) 14 (100.0) 
  2.1 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 5 (100.0) 3 (100.0) 2 (100.0) 4 (100.0) 14 (100.0) 
  2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 5 (100.0) 3 (100.0) 2 (100.0) 4 (100.0) 14 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ      
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 8 (100.0) 7 (87.5) 5 (100.0) 7 (77.8) 27 (90.0) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 0 (0.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 2 (22.2) 3 (10.0) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 8 (100.0) 8 (100.0) 5 (100.0) 9 (100.0) 30 (100.0) 

5 Wang 05 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 7 (25.9) 6 (22.2) 5 (18.5) 9 (33.3) 27 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 9 (45.0) 3 (15.0) 3 (15.0) 5 (25.0) 20 (100.0) 
  2.1 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 9 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 5 (100.0) 20 (100.0) 
  2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 9 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 5 (100.0) 20 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ      
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 6 (85.7) 6 (100.0) 5 (100.0) 6 (66.7) 23 (85.2) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (33.3) 4 (14.8) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 7 (100.0) 6 (100.0) 5 (100.0) 9 (100.0) 27 (100.0) 
 รวมทงัหมด 1.สถิติการเกดิอุบัติเหตุ (ครัง) 50 (27.8) 49 (27.2) 38 (21.1) 43 (23.9) 180 (100.0) 
  2.สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ (คน) 53 (28.3) 60 (32.1) 38 (20.3) 36 (19.3) 187 (100.0) 
  2.1 ผูบ้าดเจบ็ (คน) 53 (100.0) 60 (100.0) 38 (100.0) 36 (100.0) 187 (100.0) 
  2.2 ผูเ้สียชีวิต (คน) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  2.3 รวมผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิต (คน) 53 (100.0) 60 (100.0) 38 (100.0) 36 (100.0) 187 (100.0) 
  3. จํานวนยานพาหนะทีเกดิอุบัติเหตุ      
  3.1 จกัรยานยนต ์(คนั) 41 (82.0) 42 (85.7) 34 (89.5) 32 (74.4) 149 (82.8) 
  3.2 รถยนต ์(คนั) 9 (18.0) 7 (14.3) 4 (10.5) 11 (25.6) 31 (17.2) 
  3.3 อืนๆ (คนั) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
  3.4 รวมยานพาหนะทีเกิดอุบติัเหตุ (คนั) 50 (100.0) 49 (100.0) 38 (100.0) 43 (100.0) 180 (100.0) 

อืน ๆ (คนั) 

อืน ๆ (คนั) 

อืน ๆ (คนั) 

อืน ๆ (คนั) 



249วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยตนฉบับ 

 อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยไดเก็บขอมูล

พฤติกรรมผูขับขี่และผูโดยสารจากการเรียกตรวจ

ยานพาหนะที่สัญจรผานดานชุมชน จํานวน 

200 คัน แบงเปนรถยนตจํานวน 100 คัน และ

จักรยานยนตจํานวน 100 คัน พบพฤติกรรมการ

ขับขี่ของประชาชน ดังนี้ ผูขับขี่รอยละ 17.8 

มอีาการเมาสุราหรอืพบวาดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล

ขณะขับรถ และผู โดยสาร ผู ร วมเดินทาง

รอยละ 27.5 มีอาการเมาสุราหรือพบวาดื่มเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ ผูขับขี่รอยละ 23.3 ไมคาด

เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และ

ผูโดยสาร ผูรวมเดินทางรอยละ 38.0 ไมคาด

เข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย และมีการขับ

รถยอนศรรอยละ 13.0 ขบัรถเร็วหรอืมีพฤตกิรรม

ขับขี่ที่อันตรายรอยละ 40.3 ดังตาราง 4

 จากเหตุการณเรียกตรวจรถดังกลาว 

ประชาชนที่ถูกตรวจเรียกและมีพฤติกรรมเสี่ยง

ตอการเกิดอุบัติเหตุไดถูกดําเนินการ โดยดาน

ชุมชนท้ังในรูปแบบมาตรการทางสังคม และ

มาตรการทางกฎหมาย คอื ไดรบัการตกัเตอืนและ

ใหคําแนะนํา รวมถึงใหพักหรือไมใหขับตอไป

รอยละ 17.8 และมีจํานวน 16 คน หรือรอยละ 

4.0 ที่ถูกยึดกุญแจรถช่ัวคราวและแจงผูปกครอง

หรือญาติมารับซึ่งมาตรการนี้ใชสําหรับคนใน

พื้นที่ สําหรบัคนตางพื้นที่รอยละ 24.3 ถูกบังคับ

ใชกฎหมาย ไดแก เปรยีบเทยีบปรบัในกรณขีบัรถ

เกนิอตัราท่ีกฎหมายกําหนด มปีริมาณแอลกอฮอล

ในรางกายเกินกฎหมายกําหนด หรือ ไมคาด

เข็มขัดหรือสวมหมวกนิรภัย เปนตน ดังตาราง 4

 

ลาํดบัที ประเภท ตําบล รวม 
Wang 01 Wang 02 Wang 03 Wang 04 Wang 05 

1 จํานวนพาหนะทีเรียกตรวจ (คนั) n = 40 n = 40 n = 40 n = 40 n = 40 n = 200 
 1.1 รถยนต ์(คนั) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 100 (50.0) 
 1.2 จกัรยานยนต ์(คนั) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 20 (50.0) 100 (50.0) 
2 พฤติกรรมผู้ขับขีและผู้โดยสาร n = 80 n = 80 n = 80 n = 80 n = 80 n = 400 
 2.1 ผูข้บัขีมีอาการเมาสุรา 17 (21.3) 12 (15.0) 18 (22.5) 11 (13.8) 13 (16.3) 71 (17.8) 
 2.2 ผูโ้ดยสาร ผูร่้วมเดินทางมีอาการ

เมาสุรา 
25 (31.3) 31 (38.8) 22 (27.5) 17 (21.3) 15 (18.8) 110 (27.5) 

 2.3. ผูข้บัขีไม่คาดเขม็ขดันิรภยั/สวม
หมวกนิรภยั 

16 (20.0) 19 (23.8) 24 (30.0) 15 (18.8) 19 (23.8) 93 (23.3) 

 2.4 ผูโ้ดยสาร ผูร่้วมเดินทางไม่คาด
เขม็ขดันิรภยั/สวมหมวกนิรภยั 

22 (27.5) 29 (36.3) 33 (41.3) 37 (46.3) 31 (38.8) 152 (38.0) 

 2.5 ขบัรถยอ้นศร 13 (16.3) 10 (12.5) 9 (11.3) 9 (11.3) 11 (13.8) 52 (13.0) 
 2.6 ขบัรถเร็วหรือมีพฤติกรรมขบัขีที

อนัตราย 
29 (36.3) 34 (42.5) 29 (36.3) 36 (45.0) 33 (41.3) 161 (40.3) 

3 การสร้างเสริมพฤติกรรมทีด ี n = 80 n = 80 n = 80 n = 80 n = 80 n = 400 
 3.1 วา่กล่าวตกัเตือน 17 (21.3) 12 (15.0) 18 (22.5) 11 (13.8) 13 (16.3) 71 (17.8) 
 3.2 ให้พกั/ไม่ให้ขบัต่อไป 17 (21.3) 12 (15.0) 18 (22.5) 11 (13.8) 13 (16.3) 71 (17.8) 
 3.3 ยดึกุญแจรถชวัคราว (กรณีเป็น

คนในพืนที) 
2 (2.5) 4 (5.0) 2 (2.5) 3 (3.8) 5 (6.3) 16 (4.0) 

 3.4 กรณีคนต่างพืนทีกระทาํความผิด
ใชก้ฎหมายบงัคบั 

16 (20.0) 23 (28.8) 18 (22.5) 22 (27.5) 18 (22.5) 97 (24.3) 

 3.5 แจง้ผูป้กครองหรือญาติมารับ 2 (2.5) 4 (5.0) 2 (2.5) 3 (3.8) 5 (6.3) 16 (4.0) 

ตาราง 4  แสดงจํานวนและรอยละของพาหนะ และพฤติกรรมการขับขีข่องประชาชนท่ีสญัจรผานดานชุมชน
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อภิปรายผล

 ดานชุมชนถือเปนหน่ึงในมาตรการ

ชุมชนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง

หลายหนวยงานไดนํามาใชในการแกไขปญหา

ดงักลาว จะเห็นไดจากณฐักานต ไวยเนตร ไดศกึษา

การขับเคลื่อนการดําเนินงานมาตรการชุมชน 

(ดานชุมชน) ในชวงเทศกาลสงกรานต ป 2558 

มาใชปองกันอุบัติเหตุที่เกิดชวงเทศกาล ซึ่งพบวา 

ดานชุมชนสามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ไดจริง ซึ่งการดําเนินงานตองเกิดจากมาตรการ

ชุมชน ประกอบไปดวยการเตรียมชุมชน โดย

การคนหากลุมเส่ียง การคนหาจุดเส่ียงการปรับ

แกไข และในข้ันตอนการตั้งดาน คือ การหยุดยั้ง

และลดพฤติกรรมเส่ียง โดยหลักการจัดการดาน

ชุมชนสวนใหญเนนการมีสวนรวมของชุมชน[4] 

อยางไรก็ตาม ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง

ถนน ไดใหแนวทางในการจัดตั้งดานชุมชนไววา 

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 

จาํเปนตองมีการจดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล และแจงองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการจัดต้ังดาน

ชมุชน พรอมกับแตงตัง้คณะทาํงานตรวจเย่ียมการ

จัดตั้งดานชุมชนในพ้ืนที่[5] ซึ่งแนวทางดังกลาวผู

วิจัยไดนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการจัดตั้งดาน

ชุมชนของอําเภอวังนํ้าเขียว ภายใตหลัก “4S” 

ในระดับอําเภอ และ หลัก “SARIME” ในระดับ

ตาํบลหรือชมุชน โดยหลกั การดงักลาวคอื การจดั

โครงสรางและแบงบทบาทหนาที่บุคคลทุกระดับ 

การสนบัสนนุงบประมาณ วสัดอุปุกรณ เครือ่งมอื 

เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ออกติดตามนิเทศ และ

ในระดับชุมชนตองมีการวิเคราะหพื้นที่เส่ียงและ

วิเคราะหกลุมเสี่ยง กําหนดกติกา หรือ ขอตกลง 

มกีารสือ่สารหรอืแจงขอมลูสําคญั มทีกัษะในการ

บริหารจัดการ และมีการประเมินผล การปฏิบัติ

งานอยางตอเนื่อง

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นวา กอนมี

การจัดต้ังดานชุมชน ผู จัดต้ังดานไดมีการเตรี

ยมความพรอมหลายองคประกอบ อาทิ ผูจัดต้ัง

ดานชุมชนไดมกีารประชาคมหมูบาน เพือ่กาํหนด

กติกาชุมชน รวมถึงรวมกับชมุชนทําการวิเคราะห

กลุ มเส่ียง และจุดเสี่ยงในพื้นท่ี นําไปสู การ

กําหนดมาตรการ กติกาหรือขอตกลง พรอมกับ

ยงัชวยใหชมุชนรบัรูกตกิาหรอืขอตกลงเพือ่ใหเกดิ

การปฏบิตัทิีส่ามารถทาํไดภายใตบริบทของชมุชนเอง 

นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการเตรียมความพรอมใน

การสื่อสารมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการเต

รียมการดังกลาวผูวิจัยมองวาเปนการสรางความ

เขาใจแกผู สัญจรบนทองถนน ที่สงผลใหเกิด

ความตระหนักในการขับขีย่านพาหนะ และยังเปน

กลไกหนึง่ในการลดความขดัแยงระหวางผูปฏบิตัิ

งานกับผูสัญจรที่ถูกเรียกตรวจ นอกจากนี้ ยังเปน

การดึงเอาชุมชนเขามารวมในการใชมาตรการทาง

สังคมแกผู ถูกเรียกตรวจอีกดวย สอดคลองกับ

โชติรส นพพลกรัง และคณะ ไดศึกษาการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนนในชุมชนพบวา การสราง

ภาคีเครือขาย สรางกติกาชุมชน คนหา วิเคราะห

จดุเสีย่ง และแกไขจุดเสีย่ง สามารถทําใหอบัุตเิหตุ

ทางถนนในชมุชนลดลง[6] สอดคลองกับการศึกษา

ของภวูดล พลศรปีระดษิฐ และมะล ิโพธพิมิพ ซึง่

ใหขอเสนอวาการมสีวนรวมของชมุชนถอืเปนจดุ

สาํคญัทีจ่ะชวยใหการปองกนัการเกดิอบุตัเิหตุทาง

ถนนในชุมชนไดยั่งยืน[7] 

 สิง่ทีน่าสนใจอีกประการหน่ึงในการเตรียม

ความพรอมของดานชุมชน คือ การเตรียม
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ความพรอมดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดยเริ่ม

ตั้งแตการเตรียมความพรอมจากระดับอําเภอ

จนถึงระดับตําบล ซึ่งพบวาในระดับอําเภอผูรับ

ผิดชอบไดมีการจัดโครงสรางและแบงบทบาท

หนาที่ใหแกเจาหนาที่ หรือตัวแทนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และออกเปนคําส่ังการปฏิบัติหนาที่

หลังจากท่ีนายอําเภอลงนามในคําส่ังน้ันแลว 

สงผลใหบทบาทหนาท่ีของแตละคนมีความชัดเจน

มากขึ้น ไมมีความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน 

และเจาหนาที่เหลานั้นไดถูกฝกอบรมใหความรู

ความเขาใจในบทบาทของตนเอง พรอมกับฝก

ทกัษะในการปฏบิตังิานในดานชมุชน อาท ิทกัษะ 

การเรียกตรวจ ทกัษะการประเมินพฤติกรรมผูขบัขี่ 

ทักษะการสื่อสารและการใชมาตรการทางสังคม

เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ รวมถึงผูจัดตั้ง

ดานจะไดรับการอบรมในการจัดเตรียมสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดตั้งดานชุมชนดวย

เชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของสมร นุมผอง 

และคณะท่ีไดทาํการประเมินผลดานชมุชนเพ่ือลด

อุบัติเหตุการจราจรทางถนน ชวง 7 วันอันตราย

เทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2561 ซึ่งพบวา ดาน

ชุมชนควรมีความพรอมดานบุคลากร กลาวคือ 

ดานชุมชนตนแบบตองมีบุคลากรเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ

ที่จําเปน ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและ

การเปนจิตอาสาของดานชุมชน[8] 

 ในสวนของผลการจัดตั้งด านชุมชน

อําเภอวังนํ้าเขียวนั้น พบวา ในชวงวันหยุดยาว 

4 ชวงเวลา อําเภอวังนํ้าเขียวมีจํานวนการเกิด

อุบัติเหตุทั้งหมด 180 ครั้ง ผูบาดเจ็บจํานวน 

187 คน ซึ่งชวงเวลาที่พบวามีการเกิดอุบัติเหตุ

มากท่ีสุด คือ ชวงเวลาท่ี 1 โดยพบอุบัติเหตุ

จํานวน 50 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.8 มีผูบาดเจ็บ

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 28.3 ซึ่งชวงเวลา

ดงักลาวเปนชวงวนัหยดุวนัจักรตีอเนือ่งยาวจนถึง

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

ยาววนัจักรแีละวนัสงกรานตของอาํเภอวงันํา้เขียว 

ลดลง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับป 2562 ซึ่งพบ

การเกิดอุบัติเหตุในชวงเวลาเดียวกันจํานวน 138 

ครั้ง มีผูบาดเจ็บจํานวน 144 คน และมีผูเสียชีวิต

จาํนวน 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 ผูขบัขีร่อยละ 17.8 มอีาการเมาสุราหรือ

พบวาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะขับรถ ซึ่งการ

มีพฤติกรรมดังกลาว สวนหน่ึงนาจะเกิดมาจาก

การสังสรรค หรือการดื่มเฉลิมฉลองในวันหยุด

ยาวของประชาชน ทําใหอัตราการเมาแลวขับ
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หรอืดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลขณะขบัรถมอีตัราสงู

อยางนาตกใจ โดยเฉพาะผูโดยสารหรือผูรวมเดิน

ทางซึ่งพบถึงรอยละ 27.5 ที่มีอาการเมาสุราหรือ

พบวาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะโดยสาร

ไปกับผูขับขี่ อยางไรก็ตาม ในประเด็นการเรียก

ตรวจกรณีดื่มแอลกอฮอลของดานชุมชน ยังมีขอ

จํากัดในการตรวจทางวิทยาศาสตร เนื่องจากเปน

ดานชุมชนที่จัดการตนเอง จึงไมมีอุปกรณทาง

วทิยาศาสตรในการตรวจสอบปรมิาณแอลกอฮอล

ทางลมหายใจ ดังนั้น ทีมผู วิจัยจึงใชวิธีการ

รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตอาการ 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

ขอมูลดังกลาวไปเปรียบเทียบกับรายงานของ

สํานักงานเครือขายลดอุบัติเหตุ ไดอางอิงรายงาน

ของศนูยวจิยัอบุตัเิหตแุหงประเทศไทย ซึง่รายงาน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของคนไทยไววา 

มากกวารอยละ 50 ของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ จาก

การไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ รอยละ 26 

ของอุบัติเหตุทั้งหมด เกิดจากความไมตั้งใจใน

การขบัขี ่รอยละ 32 ของอบุตัเิหตทุัง้หมด เกดิจาก

การทําผิดกฎจราจรของผู ขับขี่รถจักรยานยนต 

และท่ีสําคัญ พบวา รอยละ 85 ของอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต เกิดกับผูขับขี่ที่ไมไดผานการฝก

อบรบขับข่ีปลอดภัย แตกลับฝกขับข่ีดวยตนเอง 

รวมถึงคนใกลชิด[9] ดังนั้น การจัดการดานชุมชน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

เพยีงอยางเดยีวคงไมสามารถปองกันอบุตัเิหตุทาง

ถนนได จําเปนตองมีมาตรการอีกหลายอยางเขา

มารวมดําเนินการดวย อาทิ ดานครอบครัว หรือ

การสรางความตระหนักหรอืจติสาํนกึในการขับขี่

ของทั้งผูขับและผูโดยสารไปพรอมกัน โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในมาตรการตาง ๆ ซึ่ง

สาธนิตย ทองหนูนุย และ ปราณี คงชวย ได

ใหแนวทางการปองกันอุบัติ เหตุในการขับขี่

ปลอดภัยแบบมีสวนรวมของชุมชนไว การ

แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตอง

ดําเนินการตามแนวทาง 5 ประการ คือ (1) 

สรางเครือขายชุมชน (2) พัฒนาสมรรถนะภาคี

เครือขาย (3) การช้ีเปาและการจัดการจุดเส่ียง 

(4) สรางมาตรการชมุชน และ (5) สรางครอบครวั

ตนแบบ[10] สอดคลองกับแนวทางของรัชสถิต 

สุจริต และคณะท่ีไดเสนอแนวทางการปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนไววา ตองใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการดําเนินงาน 5 แนวทาง คือ 

(1) การใหความรู  เรื่องการปองกันอุบัติเหตุ 

(2) การประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเน่ือง (3) 

การสรางความตระหนักรูในเรื่องความปลอดภัย

ทางถนน (4) การสรางความสัมพันธของภาคี

เครือขาย และ (5) การบังคับใชกฎหมายอยาง

เครงครัด[11]

สรุปผลและขอเสนอแนะ

 การจัดการด านชุมชนต องเ กิดจาก

การสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทัง้ภาครัฐ 

ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยเฉพาะ



253วารสารวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

บทความวิจัยตนฉบับ 

อย างยิ่ งภาคประชาชนที่ต องเข ามาร วมคิด 

รวมวเิคราะห รวมวางแผน ไปจนถงึรวมปฏิบตังิาน 

และประเมินผลดวย เพื่อสรางการเปนเจาของ

ในการจัดการดาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง

ถนนของชุมชน ดังนั้น กระบวนการเตรียม

ความพรอมของดานชุมชนกอนการจัดตั้งดาน

จึงเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกที่ตองนํามาพิจารณา

กอนมีการดําเนินการ อยางไรก็ตาม การจัด

ตั้งดานตองอาศัยแนวทางที่มีทิศทางเดียวกัน 

ตั้งแตระดับอําเภอซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายหรือ

มาตรการตาง ๆ ไปจนถึงระดับตําบลที่เปนผู

ปฏิบัติ ดังนั้น การใชหลัก “4S หรือ Four S” 

และ หลัก “SARIME” จึงถือเปนแนวทางหนึ่ง

ในการจัดการดานชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพมาก

ที่สุด อยางไรก็ตาม แมหลายหนวยงานจะมีการ

เตรียมความพรอมในการจัดการดานท่ีดีเพียงใด 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็ยังสามารถเกิดขึ้นได

ตลอดเวลา และสาเหตสุาํคญัของการเกดิอบุตัเิหตุ

ดงักลาว มาจากพฤตกิรรมของผูขบัขีแ่ละผูโดยสาร 

ที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความตระหนัก และ

ไมปฏิบัติตามกฎจราจร จะเห็นไดจากผูขับขี่

ร อยละ 17.8 มีอาการเมาสุราหรือพบวาดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะขับรถ เชนเดียวกับ

ผูโดยสารหรือผูรวมเดินทางท่ีพบรอยละ 27.5 

มอีาการเมาสุราหรอืพบวาดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 

ทั้งนี้ ผูขับขี่รอยละ 23.3 ไมคาดเข็มขัดนิรภัยหรือ

สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และผูโดยสารหรือ

ผูรวมเดินทางรอยละ 38.0 ไมคาดเข็มขัดนิรภัย

หรอืสวมหมวกนิรภยั และมีการขับรถยอนศรรอย

ละ 13.0 ขบัรถเร็วหรือมพีฤติกรรมขับขีท่ีอ่นัตราย

รอยละ 40.3 แมวาดานชุมชนจะนํามาตรการ

ทางสังคม และมาตรการทางกฎหมายมาใชใน

การควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุก็ตาม 

แตหากพฤติกรรมผูขับขี่และผูโดยสารยังไมถูก

ตองเหมาะสมแลว การเกิดอุบัติเหตุทางถนนยอม

สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

 แมวาหนวยงานภาครัฐจะมีความพยายาม

แกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาตลอด

หลายป ทั้งการกําหนดเปนนโยบายจากหลาย

กระทรวง จากหลายหนวยงาน แตก็ยังไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากสาเหตุหลักของ

การเกิดอุบัติเหตุดังกลาว มาจากพฤติกรรมของ

ผูขับขี่และผูโดยสารหรือผูรวมเดินทาง ดังนั้น 

ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยหวังไวอยางย่ิงวาจะ

มีการวิจัยที่สามารถสรางนวัตกรรมในการพัฒนา

พฤตกิรรมการขับขีท่ีเ่หมาะสม ทัง้ในฐานะผูขบัขี่

ยานพาหนะและในฐานะของผูโดยสารหรือผูรวม

เดินทาง ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมนับได

วาเปนองคประกอบสําคญัอยางหน่ึงในการชวยลด

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได 

การปกปองสิทธิกลุมเปาหมาย

 ทุกกระบวนการดําเนินการวิจัยจะคํานึง

ถึงสิทธิในการเขารวมการวิจัยของกลุมเปาหมาย 

ทั้งในบทบาทของผูปฏิบัติงาน และบทบาทของผู

ใหขอมูลที่สําคัญ กลุมเปาหมายจะไดรับการแจง

ขอมูลอยางชัดเจนกอนตัดสินใจเขารวมใหขอมูล

หรือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการวิจัย ซึ่งหาก

ยินดีเขารวมจะมีการลงนามในใบยินยอมเขารวม

ทุกครั้ง และกลุมเปาหมายมีสิทธิปฏิเสธการเขา

รวมหากมีความจําเปนในทุกกรณี โดยการวิจัย

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการ

ทาํวจิยัในมนุษยของสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัด

นครราชสีมา ตามใบรับรองเลขท่ี 67/2562 ลงวนัที่ 
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4 ธันวาคม 2562

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุหนวยงานจากหลายภาคสวน 

ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน 

ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้

จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณเจาหนาท่ี

ดานชุมชนทุกทานท่ีไดรวมปฏิบัติการในการวิจัย

ครั้งนี้อยางเข็มแข็ง รวมถึงภาคประชาชนที่มี

ส วนร วมในการจัดการด านชุมชนทุกท าน 

ขอขอบคุณ ดร.ภูวดล พลศรีประดิษฐ ที่ใหคํา

ปรกึษาและใหขอเสนอแนะตลอดระยะเวลาดําเนนิ

การวิจัยครั้งนี้
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