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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)ด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม 2562-ธันวาคม 2562 เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ปลอดภัยแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนประชากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จ านวน 40 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบบันทึก แบบรายงานและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือ พฤติกรรม
การขับขี่รถเร็ว ระดับความรุนแรงต่อการบาดเจ็บมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย จุดเสี่ยงที่
ส าคัญต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจ านวน 3 จุด แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ปลอดภัยแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนได้แก่ 1. การสร้างเครือข่ายชุมชนขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ  2. พัฒนาสมรรถนะภาคี
เครือข่ายในด้านการขับขี่ปลอดภัย 3. การชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยง 4. สร้างมาตรการชุมชนขับขี่มีน้ าใจ 
รักษาวินัยจราจร  5. สร้างครอบครัวต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัย หลังการด าเนินงานพบว่า ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ร้อยละ 92 ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนขับขี่มีน้ าใจ รักษา
วินัยจราจรของชุมชนเป็นประจ า ร้อยละ 78  มีการจัดการจัดเสี่ยงจ านวน 3 จุด  เกิดมาตรการทางสังคม 
ครอบครัวต้นแบบในการขับข่ีปลอดภัย ร้อยละ 5 และประชาชนมีความพึงพอใจต่อรูปแนวทางในระดับดี ร้อย
ละ 96    
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บทน าและวัตถุประสงค์ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของ
การเสียชีวิตทั่วโลกและเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้มีอายุ ระหว่าง  15-29 ปี อีกทั้งอุบัติเหตุ 
การจราจรทางถนนยัง เป็นภาระหนักทางเศรษฐกิจของประเทศและครอบครัวจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (WHO,2015) หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
หรอื SDGs)   คือลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี
พ.ศ. 2563 ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งส าคัญต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนน ประเทศไทยมีการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในอาเชี่ยนและเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบียด้วย
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 36.2 ต่อแสนประชากรเกี่ยวเนื่องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ร้อยละ 29.39 (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ) ต าบลนาโหนด อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุงในช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 214
ราย เสียชีวิต 1ราย  ร้อยละ 90 เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยพบว่า ไม่สวม
หมวกนิรภัย ร้อยละ 70 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งท าให้เกิดผล
กระทบ และความสูญเสียมากมายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพกายสุขภาพใจ ครอบครัวสังคมวิถีการ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกับวัยท างานที่เป็นก าลังหลักส าคัญของครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวขาดรายได้จากการบาดเจ็บพิการเสียชีวิตและปัญหาอ่ืนๆที่จะตามมาตลอดจนการ
เกิดภาวะพ่ึงพิงทางสังคมต่อไปการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุทางถนนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา พบว่าประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
และถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองคก์รภาคีทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการ
ดูแลปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง แต่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยเฉพาะบทบาทของชุมชนจะเป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้เนื่องจาก
อุบัติเหตุทางถนนมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสภาพยานพาหนะสภาพถนนสภาพแวดล้อม
สมรรถนะและพฤติกรรมของผู้ ขับขี่ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนควรค านึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของพ้ืนที่ จึงจะช่วยป้องกันและลดความ
รุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Kemmisและ
McTaggart(PAOR) 
 ประชากรเป็นกลุ่มขับเคลื่อนเพ่ือค้นหาปัญหา ความต้องการของประชาชน และสร้างแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนจ านวน 40 คน ได้แก่  
  1) เทศบาลต าบลนาโหนด จ านวน 2 คน 
  2) ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7คน 
  3) ตัวแทนชุมชน จ านวนหมู่ละ 2 คน รวม 14 คน 
  4) อสม. จ านวน 15 คน 
  5) ตัวแทนจนท.สาธารณสุขจ านวน 2 คน 
 เครื่องมือในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ 
เครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์ (เครื่องมือ 5 ชิ้น ) ได้แก่ สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดปัญหาแผนภูมิต้นไม้  บันได
ผลลัพธ์ การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน และการรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 1) การเตรียมชุมชน โดยการคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชน 2) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 4) สังเกตผลโดยการนิเทศ ติดตาม 
สนับสนุนการด าเนินงาน 5) สะท้อนผล โดยการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน สรุปผลการ
ด าเนินงานและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย 
 ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีความคึกคะนอง เมาแล้ว
ขับ ขับรถจักรยานยนต์ผาดโผนโดยไม่สวมหมวกกันน็อก สภาพถนนมีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หลายคนยัง
ขาดการท า พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นต้น ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ สรุปปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต พื้นที่ รพ.สต. บ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 



  
การสร้างแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ผู้วิจัยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน โดยใช้เครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์ (เครื่องมือ 5 ชิ้น) ในการ
แก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุในชุมชน และร่วมกันก าหนดแผนในการด าเนินงาน พบว่า การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่
พบมากในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือ พฤติกรรมการขับขี่รถเร็ว ระดับความรุนแรงต่อการ
บาดเจ็บมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย จุดเสี่ยงที่ส าคัญต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต มีจ านวน  
3 จุดจึงร่วมกันก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ได้แก่1. การสร้างเครือข่ายชุมชนขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ       
2. พัฒนาสมรรถนะภาคีเครือข่ายในด้านการขับขี่ปลอดภัย 3. การชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยง 4. สร้าง
มาตรการชุมชนขับขี่มีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร5. สร้างครอบครัวต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัยหลังการ
ด าเนินงานพบว่า ความรู้ในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ร้อยละ 92 ปฏิบัติตาม
มาตรการชุมชนขับขี่มีน้ าใจ รักษาวินัยจราจรของชุมชนเป็นประจ า ร้อยละ 78 มีการจัดการจัดเสี่ยงจ านวน 3 จุด 
เกิดมาตรการทางสังคม ครอบครัวต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ 5และประชาชนมีความพึงพอใจต่อรูป
แนวทางในระดับดี ร้อยละ 96  
  โดยสรุป ปัจจัยความส าเร็จเกิดจาก กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนทบทวนปัญหาและมี
เป้าหมายร่วมกันโดยภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานในชุมชนส่งผลให้เกิดแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุในการขับข่ีปลอดภัยในชุมชน  
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