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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือ
จัดการจุดเสี่ยงและศึกษารูปแบบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  กลุ่มตัวอย่าง 1) กลุ่มขับเคลื่อนการด าเนินงานอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชน จ านวน 47 คน กลุ่มประเมินผลลัพธ์ คือ ตัวแทนสมาชิก ครอบครัวจากชุมชนอายุตั้งแต่ 18 ปี 
ขึ้นไปที่มี ประสบการณ์การใช้ถนนบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 100  คน เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) เครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์  2) เครื่องมือวิเคราะห์จุดเสี่ยง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์  วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการศึกษา รูปแบบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
1) การจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 2) การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 3) ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4)การสร้าง
ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 5) องค์กรต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย  จุดเสี่ยงที่ส าคัญต่อการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต มีจ านวน 10 จุด และได้รับการแก้ไขโดยชุมชน จ านวน 4 จุด ความคิดเห็นของประชาชนการ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง โดยรวม พบว่า ประชาชนเห็นว่าการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการ และการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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บทน าและวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของหลายประเทศ
ทั่วโลก จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้พิการ และผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี จากข้อมูล Global Status on Road 
Safety 2015 ขององค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชี วิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีอัตราตาย 36.2 ต่อแสนประชากร (WHO, 2015)  และจากข้อมูลบูรณาการ 
3 ฐาน (สาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลาง ฯ) พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละ 
23,000 – 24,000 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน บาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคน และนอนรักษาตัว
โรงพยาบาลเกือบสองแสนคนต่อปี พิการอีกปีละกว่า 7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสน
ล้านบาทต่อปี (WHO, 2015) สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอ าเภอควนขนุน พ.ศ. 2559-2561  มี
จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน เท่ากับ 1,167 (10), 976 (17) , 1,100 (10) ราย ตามล าดับ  และเมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน ปี พ.ศ. 2562 กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 3 ปี  (พ.ศ. 
2559-2561) พบว่า จ านวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนของอ าเภอควนขนุน มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน  จาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ พฤติกรรม
การขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับรถจักรยานยนต์ผาดโผนโดยไม่สวมหมวกกันน็อก สถาพรถมีการดัดแปลง ถนน
ช ารุด ออกแบบไม่เหมาะสมไม่มีป้ายแจ้งเตือน รวมทั้งค่านิยม ทัศนคติต่อการใช้รถใช้ถนนของประชาชน เป็น
ต้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาการจัดการจุดเสี่ยงและรูปแบบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research 
: PAR โดยใช้วงจร PAOR  กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุม่ขับเคลื่อนเพื่อค้นหาปัญหาในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จ านวน 47 คน 
ได้แก่ 1.นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย จ านวน 1 คน 2.ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้าน จ านวน 11 คน 3.ตัวแทน
ชุมชน จ านวนหมู่ละ 2 คน รวม 22 คน 4.ประธาน อสม. จ านวน 11 คน 5.ตัวแทนต ารวจสายตรวจป้อมสาย
ตรวจต ารวจ 1 คน 6.ตัวแทนจนท.สาธารณสุขจ านวน 2 คน 



 2. กลุ่มประเมินผลลัพธ์ คือ ตัวแทนสมาชิก ครอบครัวจากชุมชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มี 
ประสบการณ์การใช้ถนนบริเวณจุดเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปี จ านวน 100 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญในรัศมี พ้ืนที่
เสี่ยง 7 กม.จ านวน 4 จุดทีได้รับการด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน 

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 1. เครื่องมือจัดการเชิงผลลัพธ์ (เครื่องมือ 5 ชิ้น) ประกอบด้วย สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดปัญหา  
แผนภูมิต้นไม้  บันไดผลลัพธ์ การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน และการรวบรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์ 
 2. เครื่องมือวิเคราะห์จุดเสี่ยง จ านวน 8 ใบงาน ประกอบด้วย 1. ท าแผนที่และคัดเลือกจุดเสี่ยงใน
ชุมชน 2. ค้นหารูปแบบการชนที่เกิดขึ้นบ่อยบริเวณจุดเสี่ยง 3. ค้นหาปัจจัยเสี่ยงจากถนน 4. สรุปปัจจัยที่ท าให้
เกิดการชน (คน รถ ถนน) 5. เรียนรู้จากอดีต ต้นทุนเดิมในพ้ืนที่ จะชวนใครมาท างาน 6. จัดท าแผนปฏิบัติการ
แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน 7. จัดการที่ท าได้เอง ส่งต่อปัญหาที่เกินก าลัง 8. มาตรการประเมินผล เฝ้าระวัง และ
ติดตามผล  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
ด้านวิศวกรรมจราจร  ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ด้านการให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผล
และสารสนเทศ  โดยมีลักษณะการตอบค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  และมีระดับ
การด าเนินงาน   5  ระดับ  ได้แก่  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด   
    
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 1. ขั้นวางแผน (Plan) วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงาน 
  1.1 ศึกษาบริบท สถานการณ์อุบัติเหตุของต าบลดอนทราย  
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับต าบล 
  1.3  วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น  
  1.4 วางแผนการด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์จุดเสี่ยง  
 2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากกระบวนการวางแผน ดังนี้  
  2.1 การจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ 1) การปฏิบัติการค้นหาจุดเสี่ยง โดยการสร้างแผนที่จุด
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ จากนั้นระดมความคิดว่าในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในต าบล
ดอนทรายตรงไหนบ้าง โดยให้ปักหมุดลงบนแผนที่จุดเสี่ยง ก าหนดให้ สีแดง เป็นบริเวณท่ีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว
มีคนตาย สีเหลือง เป็นพ้ืนที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บสาหัส สีเขียว เป็นบริเวณที่ผู้ ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย 2) การเลือกจุดเสี่ยงที่เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3) การวิเคราะห์จุดเสี่ยง 
ระดมความคิดร่วมกันค้นหารูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยบริเวณจุดเสี่ยง ปัจจัยด้านคน รถ ถนน ตามลักษณะ



บุคคล เวลา และสถานที่ 4) วางแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย และปฏิบัติการก าจัดจุดเสี่ยง
อันตราย 5) น าข้อมูลจุดเสี่ยงที่ชุมชนไม่สามารถแก้ไขเองได้ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบแก้ไข 
  2.2 การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
  2.3 ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
  2.4 การสร้างความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย 
  2.5 องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 
 3. ขั้นการติดตามและประเมินผล  
  3.1 ประเมินผลกระบวนการโดยการสังเกตการมีส่วนร่วมและสะท้อนผลของการจัดการจุด
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  3.2 สรุปผล วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 4. ขั้นการปรับปรุง  
  การสะท้อนผลการปฏิบัติงานจากการจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยการถอดบทเรียน วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนจากข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการปฏิบัติ
มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือหากลวิธีในการปฏิบัติและปรับปรุงรูปแบบ การสะท้อนการปฏิบัติ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท าเกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเป็นวงจรขึ้นต่อเนื่องกันไป ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการ
ปรับปรุงและกระชับให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เป้าหมายไว้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
ผลการวิจัย   
 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่รวมทั้งมี
แผนปฏิบัติงานบูรณาการ งบประมาณ โดยมีกิจกรรมที่ได้มาจากร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วม
ประเมินผล สรุปผลได้ดังนี้  
 1. การจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต าบล   
ดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 ลักษณะจุดเสี่ยงและการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน พบว่า ลักษณะจุดเสี่ยงการเกิดอุบติเหตุในชุมชน
มีทั้งหมด 10 จุด แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ คือ 1. มีผิวถนนไม่เรียบ ขรุขระ เป็นคลื่น, 2. ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ, 
3. ทางแยก 4. ถนนมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย, 5. มุมมืด แสงสว่างน้อย 6. ถนนที่มีลักษณะเป็นทางโค้ง เมื่อวิเคราะห์
ถึงศักยภาพชุมชนในการจัดการจุดเสี่ยงในลักษณะต่าง โดยแบ่งเป็น จุดเสี่ยงที่ชุมชนสามารถจัดการได้เอง
จ านวน 4 จุด และจุดเสี่ยงที่ต้องใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จ านวน 6 จุด ดังตารางที่ 1 
 



ตารางที่ 1  การจัดการจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ต าบลดอนทราย 
ล าดับ ลักษณะจุดเสี่ยง การจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน 
  จัดการโดยชมุชน ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน 

1. ทางโค้ง ติดป้ายทางโค้ง และป้ายลด
ความเร็วในชุมชน 

มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. และทาง
หลวงชนบทจัดการ 
- ท าป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจาก
อุบัติเหตุ  
- ทาสีถนนเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตได้
ง่าย 

2. ทางสามแยก ติดป้ายทางแยก และป้ายลด
ความเร็วในชุมชน 

มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. และทาง
หลวงชนบทจัดการ 
- ท าป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจาก
อุบัติเหตุ  
- ทาสีถนนเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตได้
ง่าย 

3. ผิวถนนไม่เรียบ 
ขรุขระเป็นคลื่น  

ท าความสะอาดผิวถนน มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. และทาง
หลวงชนบทจัดการ 
- ท าป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจาก
อุบัติเหตุ  
- ทาสีถนนเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตได้
ง่าย 

4. ถนนเป็นหลุมบ่อ ท าสัญลักษณ์แจ้งเตือน
อันตราย 

มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. และทาง
หลวงชนบทจัดการ 
- ท าป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจาก
อุบัติเหตุ  
- ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ 

5. สิ่งบดบังทัศนวิสัย - ก าจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ออกไปเช่นกระถางต้นไม้ ป้าย
โฆษณา 
- ตัดแต่งก่ิงไท้ข้างทาง 

มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. และทาง
หลวงชนบทจัดการ 
- ตัดแต่งก่ิงไท้ข้างทาง 

6. มุมมืด แสงสว่าง
น้อย 

ท าสัญลักษณ์แจ้งเตือน
อันตราย 

มอบให้ เทศบาลต าบลดอนทราย. ติดไฟ
ส่องสว่าง 

 



 2. การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
โดยร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และวันเข้าพรรษา และเทศกาลตามปฏิทินชุมชนได้แก่ ประเพณีบุญเดือนสิบ ซึ่งมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 3. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง การด าเนินงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) การจัดท าสื่อเผยแพร่
ความรู้และประชาสัมพันธ์ โดยการรวบรวมข้อมูลและความรู้ทางวิชาการแล้วน ามาประยุกต์และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อโซเชียล ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในวงกว้าง และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 4. การสร้างความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย เป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของชุมชน มีลักษณะของกลุ่มการรวมตัวของประชาชนใน
ชุมชนมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ได้แก่ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
กลุ่มตลาดนัดใต้โหนด เป็นต้น มีการรวมตัวกันขึ้นจากการประชาคมของชุมชนและการประชุมหารือร่วมกับ
เทศบาลต าบลดอนทราย ซึ่งมีนายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนชุมชน .ประธาน อสม. 
ต ารวจ และจนท.สาธารณสุข เกิดเป็นกลุ่ม เครือข่ายการป้องกันและและไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 5. องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย ใน รพ.สต.  100 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือสร้างความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้หมวกนิรภัย ในการป้องกันตนเองจากภัยที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 
   ความคิดเห็นของประชาชนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยรวม พบว่า ประชาชนเห็นว่าการด าเนินงาน

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (


X  = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (


X  = 3.82) ด้านการให้ความรู้และ

ประชาสัมพันธ์ (


X  = 3.54) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (


X  = 3.63) ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ (


X  = 

3.58) และมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลางอีก 1 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมจราจร (


X  = 3.35) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2  ความคิดเห็นของประชาชนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ล าดับ การด าเนินการตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

X  S.D. ระดับการด าเนินงาน 

1. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3.82 0.61 มาก 
2. ด้านวิศวกรรมจราจร 3.35 0.87 ปานกลาง 
3. ด้านการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ 3.54 0.93 มาก 
4. ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3.63 0.88 มาก 
5. ด้านการประเมินผลและสารสนเทศ 3.58 0.77 มาก 

 โดยรวม 3.58 0.64 มาก 

 



วิจารณ์ผล  
 กระบวนการจัดการจุดเสี่ยงอันตราย เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากฐานของชุมชนท้องถิ่นที่  
ประสบภัยปัญหาการประสบอุบัติเหตุจากถนน ภายในชุมชน หรือจากถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชน 
ความรุนแรง ของอุบัติเหตุมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพของถนน หรือ ปัญหาของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งประสบกับอุบัติเหตุมักจะเป็น ทั้งคนในท้องถิ่นและคนภายนอกท้องถิ่น ดังนั้นการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น และการวิเคราะห์จุดเสี่ยง ซึ่งชุมชนสามารถชี้จุดเสี่ยงของชุมชน
ตนเองได้และสามารถออกแบบวิธีการจัดการได้ ด้วยตนเอง การค้นหาปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงอันตราย 
ชุมชนเกิดกระบวนการ เรียนรู้ ร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยชุมชนด้วยกัน โดยชุมชน
มีอิสระในการคิด ซึ่งอาจจะเรียกว่ามี การวางแผนร่วมกัน จากการวางเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี ร่วมกันคิดในชุมชนไปในแนวทางเดียวกัน จุดเสี่ยงที่ชุมชนสามารถจัดการได้
เองจ านวน 4 จุด และจุดเสี่ยงที่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จ านวน 6 จุด  
 รูปแบบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต าบลดอนทราย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกส าคัญในการ
ด าเนินงานแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการประชุมวางแผน เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้การประชาสัมพันธ์การบูรณาการแผน ปฏิบัติการ กิจกรรม งบประมาณ
ร่วมกัน เครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการเสียชีวิต โดยการประชุมร่ วมกันหาวิธีแก้ไขจุดเสี่ยงที่
ส ารวจไว้ ท าให้ สามารถป้องกันการเกิดอุบัติได้ในระดับหนึ่ง รูปแบบที่มีการวางแผนแก้ไขในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงการทาง ติดตั้งป้าย จราจร การปรับปรุงถนนที่ช ารุด ติดป้าย
เตือนลดระดับ ความเร็ว ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รื้อถอน ติดตั้งหลักล้มลุกติดตั้งป้ายสัญญาณไฟ 
ตีเส้นจราจรการ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปลุกสร้างจิตส านึกให้มีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน
ร่วมมือกัน สร้างถนนที่ปลอดภัยรวมถึงสิ่งแวดล้อมข้างทาง เช่น การดูแลต้นไม้การลดจุดอับสายตา การระดม
ทรัพยากรในพ้ืนที่ก าหนดเรื่องนโยบาย ความปลอดภัยของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นนโยบายร่วมกับ ภาคประชาชน 
โดยใช้สถิติข้อมูลอุบัติเหตุในพ้ืนที่ จะส่ง ผลให้การพัฒนาขยายไปได้อย่างต่อเนื่องช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
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