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บทสรปุผู้บริหาร 

โครงการ การดําเนินงานแกนนํา(Core Group) หน่วยปฏบิตักิารวชิาการเพื่อป้องกนัและแก้ไข

ปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในระดบัพืน้ที(่Node Action) ซึง่มคีณะทํางานจาก 5 พืน้ทีเ่ป็นกลไกหลกัในการ

วางแผนขบัเคลื่อนงาน และเชื่อมประสานผลกัดนัให้เกดิการพฒันาแกนนํา นักวชิาการ และสรา้งพื้นที่

เรยีนรูด้้านวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนโดยการมสี่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้เกดิแกนนํา(Change 

Agent) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วมไปพร้อมๆ กัน โดยหวังให้เกิด

โครงสรา้งคณะทํางานในระดบัจงัหวดั ที่มรีะบบกลไกตดิตามประเมนิผล สรา้งความปลอดภยัทางถนน

ในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ทัง้น้ีโครงการมรีะยะเวลาดําเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2554 ถงึวนัที ่

15 มนีาคม 2556  โดยมพีืน้ทีด่ําเนินงานใน 4 ภาค 5 พืน้ที ่ประกอบดว้ย 1) ภาคเหนือ จ.ลําพูน 2) 

ภาคกลาง พืน้ทีถ่นนพระราม 2 ซึง่พาดผ่าน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรแีละเพชรบุร ี 3) ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคามและ 4) จ.อุบลราชธานี  5) ภาคใต ้จ.สตูล 

กระบวนการทํางานตามวตัถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดแกนนําและเครอืข่ายวชิาการระดบั

ปฏิบตัิการและระดบัขบัเคลื่อนในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมประสานการทํางานวิชาการร่วมกับแกนนํา

คนทํางานในพืน้ที่ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม โดยได้พฒันาเครื่องมอื ชุดความรู ้เพื่อสนับสนุนการทํางานให้

เกดิพื้นที่เรยีนรูจ้ากงานวจิยัเชงิปฏบิตัิการผ่านกระบวนการสรา้งการเรยีนรูอ้ย่างมสี่วนร่วมของคนใน

พืน้ที ่สุดทา้ยผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จะมกีารถอดบทเรยีน สงัเคราะห์ความรู ้จากผลการดําเนินงานของทัง้ 5

พืน้ที ่และจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อผลกัดนัในเกดิกลไกการขบัเคลื่อนงานและขอ้เสนอเชงินโยบาย 

ทีเ่สรมิสรา้งความปลอดภยัทางถนนไดอ้ยา่งเขม้แขง็ต่อเน่ือง 

ผลการดําเนินงานทีผ่่านมาเป็นการจดัตัง้คณะทํางาน Node Action วางแผนงานร่วมกนั เพื่อ

เตรยีมความพรอ้มของพื้นที่ และคน้หาแกนนําทัง้ในระดบัขบัเคลื่อนและระดบัปฏบิตักิาร โดยเน้นการ

สรา้งความเขา้ใจ ในเป้าหมายงาน และชีช้วนใหเ้หน็ความสําคญั ประโยชน์ คุณค่าของการดําเนินงานที่

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนได้  ซึ่งผ่านมามกีารจดั

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หาแนวทางการทํางานร่วมกนัของคณะทํางาน  และไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนําป้องกนัอุบตัเิหตุจราจร กบักลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่(แกนนํา คณะทํางาน และ

ทมีสนับสนุนวชิาการ สอจร.) ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนการดําเนินงาน ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วธิกีาร

ทาํงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ข ในลกัษณะวจิยัเชงิปฏบิตักิาร และพฒันาโจทยว์จิยัตามบรบิทของพืน้ที่

ซึง่ทัง้ 5 พื้นที ่ได้แกนนําคณะทํางาน ทมีงาน และพฒันาโจทยว์จิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาเป็นพืน้ที่

เรยีนรู ้และชุดความรู ้ประกอบดว้ย 



ภาคเหนือ  ไดพ้ฒันาโจทยโ์ครงการยอ่ยในพืน้ที ่3 โครงการ คอื 

1. โครงการ “การจดัการฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมี

ส่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่สกั อําเภอเมอืง  จงัหวดัลาํพนู” หวัหน้า

โครงการ คอื คุณสุเมธ  แสนสงิหช์ยั กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารส่วนตําบล

ปา่สกัอําเภอเมอืง จงัหวดัลําพนู 

โจทยวิ์จยั  : รปูแบบการบรหิารจดัการระบบขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศเกีย่วกบั 

ความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่ 

สกั และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ควรเป็นอย่างไร? 

2. โครงการ “แนวทางการสรา้งพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัและการจดัการจดุเสีย่ง โดยการมสี่วน

รว่มของชุมชนตําบลป่าสกั อําเภอเมอืง จงัหวดัลําพนู” หวัหน้าโครงการ คอื คุณรจุริา  เรอืงขาํ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองหลุม ตําบลปา่สกั อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 

โจทยวิ์จยั : แนวทางการสรา้งพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัและการจดัการจดุเสีย่งเพื่อ 

ความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนตําบลป่าสกัควรเป็นอยา่งไร 

3. โครงการ “การสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และ

ชุมชนตําบลปา่สกั จงัหวดัลาํพนู” หวัหน้าโครงการ คอื นางวาสนา  สมณาสกั ครศููนยพ์ฒันา

เดก็เลก็  

โจทยวิ์จยั : การสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของศูนยเ์ดก็เลก็ 

และชุมชนตําบลปา่สกั จงัหวดัลาํพนู ควรเป็นอยา่งไร? 

ภาคกลาง  ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่3 โครงการ คอื 

4. โครงการแนวทางเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลนางตะเคยีน อ.เมอืง  

จ.สมุทรสงคราม  หวัหน้าโครงการ คอื  นางวภิารตัน์  เสอืคุม้ สมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

นางตะเคยีน 

โจทยวิ์จยั : แนวทางสรา้งความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลนางตะเคยีนเพื่อลดปญัหาจุด

เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่งควรเป็นอย่างไร” 

5. โครงการแนวทางการสรา้งการมสี่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนในพืน้ทีต่ําบลแพรกหนาม

แดง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม หวัหน้าโครงการ :  นายนิพตัร  อมศริ ิ รองนายก

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

โจทยวิ์จยั: แนวทางการสรา้งการมสี่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนในพืน้ทีต่ําบล 

แพรกหนามแดง ควรเป็นอยา่งไร 

6. โครงการแนวทางการสรา้งความรว่มมอือย่างเป็นระบบเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนน

พระราม 2 และถนนสายสมทุรสงคราม-บางแพและถนนเอกชยัโดยการมสี่วนร่วมของภาคี

องคก์รหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม  



หวัหน้าโครงการ  คอื นายมนตร ี เลาหกรรณวนิช หวัหน้าฝ่ายกู้ภยัมลูนิธสิว่างเบญจธรรม 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

โจทยวิ์จยั : แนวทางการสรา้งความรว่มมอือย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนน

พระราม 2และถนนสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชยัโดยการมสี่วนรว่มของภาคอีงคก์ร

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงครามควรเป็นอย่างไร 

ภาคอีสานตอนบน  จ.มหาสารคาม ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่4 โครงการ คอื 

7. โครงการการสรา้งกลไกประชาสงัคมในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัอยา่งมสี่วนรว่ม : 

กรณศีกึษาบรเิวณเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคาม  หวัหน้าโครงการ คอื   ผศ.ดร.อมร 

สุวรรณนิมติ อาจารยส์าขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์   มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั:  จะมแีนวทางการสรา้งกลไกประชาสงัคมในการสรา้งวฒันธรรมความ 

ปลอดภยัอย่างมสี่วนรว่มในบรเิวณเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคามไดอ้ยา่งไร 

8. โครงการ แนวทางการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั และสรา้งวนิยัจราจรทางถนนโดยการมี

ส่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

หวัหน้าโครงการ คอื นางสาวสุวรรณภิา  ดรละคร เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน องคก์าร

บรหิารส่วนตําบลแพงอําเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั: “จะมรีปูแบบการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั และสรา้งวนิัยจราจรทางถนนโดย

การมสี่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง  อําเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดั

มหาสารคามอย่างไร” 

9. โครงการชุมชนแวงน่างรว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนถนนบรเิวณตลาดรมิถนน หวัหน้า

โครงการ คอื จา่เอกสมหมาย  พลเหลา ตําแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัฯ    

โจทยวิ์จยั : ชุมชนแวงน่างจะมรีปูแบบในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนถนน 

อยา่งไร โดยเฉพาะในบรเิวณจดุเสีย่งทีเ่ป็นทางรว่มขึน้ถนนสายหลกัและบรเิวณตลาด 

รมิถนน 

10. โครงการการสร้างกระบวนการเรยีนรู้เพื่อนําไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน จงัหวัดมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ คือ นายพงษ์ศักดิ ์ อันปญัญา 

ผู้อํานวยการโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพทิยาคาร โรงเรยีนเทศบาลบูรพาพทิยาคาร ต.ตลาด อ.

เมอืง จ.มหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั : การมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขจดุเสีย่งบนถนน 

ในชุมชนอภสิทิธิ ์1 เป็นอย่างไร 

 

 

 



ภาคอีสานตอนล่าง  จ.มหาสารคาม ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่4 โครงการ คอื 

11. โครงการรปูแบบมาตรการการสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนอย่างมสี่วนร่วมหวัหน้าโครงการ

คอื พนัตํารวจโท กติตวิฒัน์    ฉัตรศรโีพธิ ์ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะนิตศิาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

โจทย์วิจยั : มาตรการความปลอดภยับนท้องถนนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ

เปลีย่นแปลงของชุมชนโดยรอบสองขา้งทางบนเสน้ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถนนวารนิชําราบ - 

เดชอุดม ช่วงตัง้แต่สีแ่ยกตลาดเจรญิศร ีถงึ บรเิวณหน้ามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี โดยชุมชนมี

ส่วนรว่ม ควรเป็นอยา่งไร 

12. โครงการกระบวนการจดัการความปลอดภยัทางถนนของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

หวัหน้าโครงการ คอื นายจกัเรศ อฐิรตัน์ อาจารยค์ณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : กระบวนการจดัการความปลอดภยัทางถนนทีเ่หมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

13. โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อรว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน  

หวัหน้าโครงการ คอื นายสงกา  สามารถ   มลูนิธปิระชาสงัคมจงัหวดัอุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : การเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน ภาคประชาสงัคม องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน และสรา้ง 

จติสาํนึกควรเป็นอย่างไร 

14. โครงการพฒันาสื่อสงัคม สื่อสาธารณะ เพื่อการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน    

หวัหน้าโครงการ คอื นายรพนิทร ์ ยนืยาว มลูนิธปิระชาสงัคมจงัหวดัอุบลราชธานี 

โจทยว์จิยั : เครือ่งมอืสื่อสาธารณะในการสรา้งจติสาํนึกและการรบัรูภ้ยัทีเ่กดิขึน้ทางทอ้งถนนใน 

ทุกรปูแบบ เพื่อใหเ้ขา้ถงึทุกกลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีสุ่ด 

 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อ 5 พืน้ที ่เพื่อสรา้งรปูธรรมในพืน้ทีโ่ดยกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั. 

1) การทํางานควรเน้นการนําขอ้มลูจากพืน้ที ่ มาทบทวนวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ปญัหาและ

สงัเคราะหว์ธิคีดิของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่ เพื่อใหนิ้ยาม“การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน” ในแต่ละพืน้ใหม้คีวามชดัเจนขึน้ 

2) กําหนดแนวทาง กลยทุธ ์ วธิกีารทีส่ามารถสนบัสนุนโครงการในพืน้ที ่ เพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิ

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

3) กําหนดเป้าหมายและความคาดหวงัจากการสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้ใหเ้กดิชุดความรูใ้นแต่ละพืน้ที ่

4) สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพแกนนําอยา่งต่อเน่ือง 

5) สนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ถอดบทเรยีนและสงัเคราะหค์วามรู ้
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมา 

ด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้สนับสนุนให้แผนงานศูนย์

วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) โดยมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต(ิมสช.) ดําเนินงานเพื่อ

นํางานวิชาการ ความรู้มาเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนให้เกิดการป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัิเหตุ

จราจรร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในระดบันโยบายและระดบัพื้นที ่โดยมยีุทธศาสตรก์ารดําเนินงานทีอ่าศยั

พลงัความรูเ้ป็นฐานสําคญัในการผลกัดนังานดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดัทําขอ้เสนอนโยบาย

สาธารณะ ดา้นการจดัการใหเ้กดิกลไกภาคประชาสงัคม ดา้นการเพิม่ขดีความสามารถภาคเีครอืข่าย 

ดา้นการสื่อสารความรู ้ทัง้ในระดบัประเดน็และในระดบัพืน้ที ่ ซึง่มี 4 ยทุธศาสตร ์คอื 

1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนกลไกด้านวชิาการ ให้กบัภาคเีชงิ

ยุทธศาสตร ์เพื่อขบัเคลื่อนการป้องกนัและแก้ปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ

กลไกด้านระบบขอ้มูล กลไกการจดัการงานวจิยั และกลไกการตดิตามกํากบัประเมนิผล (Monitoring 

& evaluation) 
2. ยทุธศาสตรก์ารสนับสนุนกลุ่มแกน(node) และเครอืขา่ยวชิาการ ใหส้ามารถนําขอ้มลู

และความรูไ้ปผลกัดนัใหม้กีารแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะปญัหาใน
ประเดน็หลกัของทศวรรษการปฏบิตักิารเพื่อความปลอดภยัทางถนน   

Node จะมบีทบาทหลกั ไดแ้ก่ การจดัการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง การสงัเคราะหห์รอืสนับสนุน

การศกึษาวจิยัเพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรู ้ เครือ่งมอืใหม่ๆ  ในการแกป้ญัหา  การส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้ละการจดัการเครอืข่าย การสือ่สารสาธารณะ ผลกัดนัใหม้ขีอ้เสนอเชงินโยบาย

และการนําไปใช ้ 
3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสมรรถนะ กลุ่มแกนเครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานหลกั และ

บุคลากรศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน ให้มศีกัยภาพในด้านวชิาการและการจดัการ ทัง้
ด้านโครงสร้าง วิธีการทํางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมและประสานการทํางานเข้ากับ
โครงสรา้งอื่นได ้

4. ยทุธศาสตรก์ารสร้างและพฒันาฐานข้อมลู การจดัการความรูแ้ละการสื่อสารความรู ้
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทัง้ระดบันโยบาย ระดบัปฏบิตัแิละภาคประชาสงัคม  

 

ทัง้น้ีในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนกลุ่มแกน(Node) และเครือข่ายวิชาการ  ซึ่งการ

ดําเนินงานของกลุ่มแกน(Node) ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานวชิาการและปฏบิตัิการเพื่อพฒันา

กลไก และขยายเครอืข่ายวชิาการ โดยม ีNode วชิาการและNode ปฏบิตักิาร ดําเนินงานเชื่อม

ประสาน สนบัสนุนใหเ้กดิการขบัเคลื่อนองคค์วามรู ้สรา้งกลุ่มแกนคนทํางานทีม่ศีกัยภาพในการแก้ไข

ปญัหาอุบตัเิหตุจราจรไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
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 ดงันัน้เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์การดําเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนงาน

วชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) จงึจาํเป็นตอ้งมกีารจดัตัง้หน่วยปฏิบติัการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาอบุติัเหตุทางถนนในระดบัพ้ืนที(่Node Action) ซึง่มคีณะทํางาน (Core Group) เป็น

กลไกหลกัในการวางแผนขบัเคลื่อนงานในระดบัภาค เชื่อมประสานผลกัดนัให้เกิดการขยายผลชุด

ความรู/้ เครือ่งมอืและสนบัสนุนใหเ้กดิแกนนํา (Change Agent) โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

เพื่อให้เกิดโครงสร้างคณะทํางานในระดับจงัหวัด รวมถึงการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม

เป้าหมายแผนงานศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 

 

2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเกิดแกนนําและเครอืข่ายวชิาการปฏบิตัิการในระดบัพื้นที่ ที่เชื่อมประสานการทํางาน

วชิาการรว่มกบัแกนนําคนทาํงานในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือ(ชุดความรู้) และประสานจดัอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับ

เครอืขา่ย แกนนําคนทาํงานทัง้ในระดบัปฏบิตักิารและหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งได ้

3. เพื่อสนับสนุนโครงการกระบวนการพฒันางานในระดบัภาค/พื้นที่ ให้เกิดชุดความรู้/พื้นที่

ตน้แบบ/กลุ่มแกน(Chang Agent) ผ่านกระบวนการสรา้งการเรยีนรูอ้ย่างมสี่วนรว่ม 

4. เพื่อถอดบทเรยีน สงัเคราะหค์วามรู ้จากผลการดําเนินงานของพื้นที ่และจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ 

5. เพื่อเกดิกลไกการขบัเคลื่อนงานและตดิตามประเมนิผลพืน้ทีด่ําเนินงานไดอ้ย่างเขม้แขง็ 

 

3.  ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เกดิกลุ่มแกนนํา(Core Team) ภาคเีครอืข่าย นักวชิาการ และแกนคนทํางาน สามารถเชื่อม

ประสานวางแผนยทุธศาสตรข์บัเคลื่อนงานในระดบัภาคและพืน้ทีร่ว่มกนัได ้

2. เกดิการนําความรู ้เครือ่งมอื ไปพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย แกนคนทาํงานในระดบัปฏบิตักิาร 

3. เกดิโครงการปฏบิตักิารในระดบัพืน้ที ่ทีส่ามารถพฒันาชุดความรูแ้ละเป็นพืน้ทีเ่รยีนรูไ้ด ้

4. เกดิการจดัการความรู ้ถอดบทเรยีน เวทแีลกเปลีย่นรูข้า้มภาค นําไปสู่การแกไ้ขปญัหาได ้

5. เกดิกลไกการทํางานและตดิตามผล สนับสนุนใหภ้าคเีครอืข่ายและพื้นที่ดําเนินงานได้อย่าง

เขม้แขง็ 

 

4. ขอบเขตในการดาํเนินงาน 

 4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

  4.1.1  ภาคเีครอืข่าย นกัวชิาการในระดบัปฏบิตักิาร(สอจร./บุคลากรภาครฐั/ฯลฯ) 

  4.1.2 ภาคเีครอืข่ายในระดบัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 5 พืน้ที ่ 

  4.1.3 ภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง (สคอ./สคล./มลูนิธเิมาไมข่บั/ฯลฯ) 

       พื้นท่ี : สาํหรบัการดําเนินงานระยะที ่1 สนับสนุนโครงการกระบวนการพฒันาโดย

ดาํเนินงาน 4 ภาค ซึง่เลอืก 5 พืน้ทีเ่ป็นตวัแทนภาคในการดําเนินงานดงัน้ี 
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  1. พืน้ทีภ่าคกลาง (เสน้ถนนพระราม 2) จ.สมทุรสงคราม จ.สมทุรสาคร  

  2. พืน้ทีภ่าคเหนือ จ.ลาํพนู 

  3. พืน้ทีภ่าคใต้ จ.สตูล 

  4. พืน้ทีภ่าคอสีานตอนบน  จ.มหาสารคาม 

5. พืน้ทีภ่าคอสีานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี 

 

5. กรอบแนวคิดการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบการขบัเคล่ือนงานโดยใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2  กรอบการดาํเนินงานโครงการ
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รายละเอียดตามกรอบดาํเนินงาน (ภาพท่ี 2) 

1) การพัฒนากลุ่มแกนนํานักวิชาการปฏิบัติการส่วนกลาง ด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พฒันา

ความรู้ในการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุจราจรส่วนกลาง  โดยการคดัเลือกและรวมกลุ่มนกัวิชาการ

ซ่ึงเป็นอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัและบุคลากรจากองคก์ารพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน ท่ีมีทกัษะ

ในดา้นกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการวางแผนในการปฏิบติังานดา้นการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุจราจร และมีการประชุมในการวางแผนการดาํเนินงานโครงการ

ร่วมกนั พฒันาความรู้ แกนหลกัคนทาํงาน และติดตามประเมินการดาํเนินงานปฏิบติังาน  

2) ทบทวนชุดความรู้  การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ภาคีเครือข่ายและในพื้นที่ เพื่อ

สงัเคราะหป์ระเมนิผลสู่การนําไปขยายผล ดงัน้ี  

(1) จดัเวทรี่วมกบัภาคเีครอืข่ายหลกั (สอจร. /พีเ่ลีย้ง) เพื่อทบทวนความรู ้ผลงานทีผ่่านมาสู่

การขยายผล 

(2) Mapping ผลงานการวจิยั/งานวชิาการ จากทมีนักวชิาการ เพื่อนํามาแปลงสู่การปฏบิตัใิน

ระดบัพืน้ที ่

3) พฒันาศกัยภาพแกนนํา / ภาคีเครือข่าย เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิแกน(Change Agent) มคีวามรู ้

ในการดาํเนินงานและขยายผล ดงัน้ี 

(1)  สนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมให้ความรู้ /  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน/ 

กระบวนการทาํงาน/รปูแบบ/ศกัยภาพคนทํางาน) 

(2) สนับสนุนให้เกดิเครอืข่ายภาคสงัคม/ภาครฐัในระดบัปฏบิตักิาร เคลื่อนประเดน็งานในการ

แกไ้ขปญัหา 

4) พฒันาสนับสนุนให้เกิดการดาํเนินงานโครงการภาคเพื่อใหเ้กดิพืน้ทีต่น้แบบ “การสรา้ง 

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน”  ตามบรบิทของแต่ละพื้นที่ โดยคดัเลอืกตวัแทนจงัหวดัจากแต่ละ

ภาค/ประเดน็ 

5) สนับสนุนให้เกิดการจดัการความรู้ ถอดบทเรยีน สงัเคราะหค์วามรู ้และกระบวนการทาํงาน  

การคน้หาและพฒันาแกนคนทํางาน(Change Agent) 

6) สนับสนุนให้เกิดกลไก โครงสร้างคณะทาํงานในระดบัพื้นท่ี / จงัหวดั/ภาค  โดยการเชื่อม 

ประสานให้เกิดโครงสร้างคณะทํางานในระดบัจงัหวดั เพื่อบูรณาการสู่โครงสร้าง/งานปกติ (อาจมทีัง้

โครงสรา้งเป็นทางการ/โครงสรา้งทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต)ิ  

7) การติดตามและประเมินผล เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมความรู้และการวิเคราะห ์

สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีน ผลการดาํเนินงาน เพื่อสะทอ้นผลนําไปสู่การพฒันาเป็นระยะๆ 

(2) ตดิตามและประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดําเนินงานโครงการภาคเพื่อให้

เกดิองคค์วามรู ้“การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั” จาก 5 พืน้ที ่ใน 4 ภาค 
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6.การติดตามประเมินผล 

  การประเมนิผลการดําเนินงานเพื่อสะท้อนผลและข้อค้นพบ ให้กับชุดโครงการทัง้ 5 พื้นที่/

ประเดน็ นําไปสู่การปรบัพฒันาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของแผนงานโครงการ โดยแบ่งการสรุปผล

การประเมนิออกเป็น  2 ส่วน คอื 1) ประเมนิผลกจิกรรมแผนงานโครงการตามระยะเวลาทีก่ําหนด โดย

คณะทํางาน(Core Group)  2) ประเมนิผลกระบวนการทํางาน Node Action ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย

นักวิชาการ ภาคสังคม เพื่อนําเสนอผลและสะท้อน ให้เกิดการพัฒนาและปรับให้แผนงานบรรลุ

วตัถุประสงค ์

การดําเนินงานแผนงาน Node Action จะใช้กรอบคดิเรื่องของ Logic Model ในการตดิตาม

ประเมนิการดําเนินงานของ Core Group และโครงการปฏบิตักิารในระดบัพืน้ที่ทัง้ 5 เพื่อใหเ้หน็ภาพ

ของการทาํงานและการเชื่อมโยงของการใชท้รพัยากร กระบวนการทํางาน เงื่อนไขความสําเรจ็ การสกดั

ความรู้ที่ได้ร ับระหว่างทางของการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่ผลผลิตตามเป้าหมายโครงการ โดย

สาระสาํคญัของ Logic Model มดีงัน้ี 

 

แนวคิดของ Logic Model 

 

 
 

 

 

จากกรอบคดิขา้งตน้ จะเหน็ว่าหากสามารถเชื่อมโยงกระบวนการและกจิกรรมและทรพัยากร

ต่างๆ ตลอดจนการทาํงานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยภาครฐัและภาคสงัคมในระดบัพืน้ที ่จะนําไปสู่ผลผลติที่

คาดหวงัไดอ้ยา่งไร และจะเป็นแนวทางใหเ้กดิขอ้มลูสะทอ้นนําไปสู่การปรบัเปลีย่นใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

ประสทิธผิลได ้โดยจะจดัทํากรอบคดิ Logic Model เพื่อดาํเนินงานตามผลผลติ(Output) ทีค่าดว่าจะเกดิ

จากการดําเนินงาน และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ Outcome และ Impact ได ้

 

 

 

 

 

What 
we do

Who we 
reach

What results

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES
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investments

Activities Participation Short Medium
Long-
term

What we 
invest

What 
we do

Who we 
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What results

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES
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investments
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Long-
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invest

Context / External Factor 

OUTCOMES - IMPACTS 
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7. ขัน้ตอนและวิธีดาํเนินงาน (มี.ค.54- มี.ค.55) 

 

วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั กิจกรรม วิธีการทาํงาน ตวัช้ีวดั 

ข้อ 1 เพื่อเกดิแกนนํา

และเครอืขา่ยวชิาการ

ปฏบิตักิารในระดบัพืน้ที ่

ทีเ่ชื่อมประสานการ

ทาํงานวชิาการรว่มกบั

แกนนําคนทํางานใน

พืน้ทีไ่ดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม 

· เกดิกลุ่มแกนภาคี

เครอืขา่ย นกัวชิาการ และ

กลุ่มคนทํางาน สามารถ

เกาะเกีย่วเชื่อมประสาน

วางแผนยุทธศาสตร์

ขบัเคลื่อนงานในระดบั

ภาคและพืน้ทีร่ว่มกนัได ้

· เชื่อมประสานภาคใีหเ้กดิกลุ่ม

แกนการขบัเคลื่อนและแกไ้ข

ปญัหารว่มกนั 

· ประสานเกดิแผน/ทศิทางการ

ทาํงานรว่มกบัพืน้ที/่พีเ่ลีย้งเดมิ

(สอจร.)  

· ประชุมวางแผนงานทมีกลาง(Core 

team) 

· ประชุมชีแ้จงวางแผนเป้าหมายรว่มกบั

ภาค/ีพีเ่ลีย้งเดมิ 

· ประชุมภาคเีครอืข่าย Mapping ภาค/ี

ความรู ้ 

· ประชุมวางแผนงานหาวธิกีารแกไ้ข

ปญัหารว่ม 

· ประสานเชื่อมโยงนกัวชิาการ 

· ตดิตามผลสะทอ้นขอ้มลูระหว่างทาง 

· ไดก้รอบทศิทาง

เป้าหมายการทาํงาน

รว่มกบัภาคเีครอืข่าย 

· มกีารประชุมวางแผน

งานและตดิตามงานทุก 

2 เดอืน 

· ไดชุ้ดความรูแ้ละภาคี

เครอืขา่ย(จากการ

Mapping) 
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วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั กิจกรรม วิธีการทาํงาน ตวัช้ีวดั 

ข้อ 2 เพื่อสรา้งและ

พฒันาเครือ่งมอื 

(ชุดความรู)้ และประสาน

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ

ใหก้บัเครอืขา่ย แกนนํา

คนทาํงานทัง้ในระดบั

ปฏบิตักิารและหน่วยงาน

หลกัทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 

เกดิการนําความรู ้เครื่องมอื 

ไปพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย 

กลุ่ มคนทํ า ง านในระดับ

ปฏบิตักิาร 

 

· นําชุดความรูท้ีม่อียูเ่ดมิมาบูรณา

การใหภ้าคเีครอืข่ายและพืน้ที่

นําไปพฒันาและขยายผลให้

เหมาะกบับรบิทพืน้ที ่

โดยนําความรูไ้ปใชไ้ดท้ัง้ 3 ระดบั 

1. ใชค้วามรูเ้พื่อแกไ้ขปญัหา 

2. ใชค้วามรูเ้พื่อหาวธิกีารพฒันา

ใหค้นกลุ่มแกนทีส่าํคญัใน

องคก์รโครงสรา้งเกดิทกัษะ

ความสามารถใชค้วามรูไ้ด ้

3. ใชค้วามรูเ้ป็นกลไกการจดัการ

เพื่อใหเ้กดิการประสาน

เชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

· ประสานจดัอบรมพฒันาศกัยภาพใหก้บั

แกนนํา/ภาคเีครอืขา่ยในประเดน็ที่

สนบัสนุนการทํางานโดยใชค้วามรูท้ีม่ ี

· จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู/้บทเรยีนทีไ่ด้

เพื่อปรบัพฒันาและขยายผลในพืน้ที/่

ต่างพืน้ที ่

· แกนนํา/ภาคเีครอืขา่ย

ไดร้บัการอบรมพฒันา

ศกัยภาพไมน้่อยกว่า 3 

กลุ่มเป้าหมาย 

· เกดิแกนนํา/ภาคี

เครอืขา่ยทีส่ามารถ

เชื่อมโยงการทาํงานของ

พืน้ที/่จงัหวดั 
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วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั กิจกรรม วิธีการทาํงาน ตวัช้ีวดั 

ข้อ 3 เพื่อสนบัสนุน

โครงการกระบวนการ 

พฒันางานในระดบัพืน้ที ่

ใหเ้กดิชุดความรู/้เกดิ

พืน้ทีต่น้แบบ/เกดิกลุ่ม

แกน(Chang Agent) 

ผ่านกระบวนการสรา้ง

การเรยีนรูอ้ยา่งมสี่วน

รว่ม 

เกิดโครงการปฏิบัติการใน

ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุด

ความรู้  และเ ป็นต้นแบบ

เรยีนรู ้

 

(ผลลัพธ์จะเด่นชัดในช่วง

การดําเ นินงานโครงการ

ระยะที ่2) 

 

· สนบัสนุนโครงการปฏบิตักิาร

เพื่อใหเ้กดิพืน้ทีต่น้แบบทีผ่ลติ

หรอืทดลองใชค้วามรูใ้นการ

แกไ้ขปญัหาโดยใชก้ระบวนการ

เรยีนรูพ้ฒันาอยา่งมสี่วนรว่ม 

· พจิารณากลัน่กรองคดัเลอืกโครงการ/

พืน้ที ่

· สนบัสนุนใหเ้กดิการดาํเนินงานโดยใช้

กระบวนการพฒันาความรู ้และเกดิ

แกนนําระดบัพืน้ที/่ประเดน็ 

(Change Agent) 

· สนบัสนุนใหเ้กดิการขยายผลและ

สื่อสาร 

· สนบัสนุนใหเ้กดิการขยายผลสู่

โครงสรา้ง 

· ตดิตามผล/หนุนเสรมิ 

· เกดิชุดความรู/้เครือ่งมอื

ทีส่าํคญัในการขบัเคลื่อน

และแกไ้ขปญัหาไมน้่อย

กว่า 3 เรือ่ง 

· เกดิกลุ่มแกนนํา(Chang 

Agent) ไมน้่อยกว่า 5 

พืน้ที ่
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วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั กิจกรรม วิธีการทาํงาน ตวัช้ีวดั 

ข้อ 4  เพื่อถอดบทเรยีน 

สงัเคราะหค์วามรู ้จากผล

การดําเนินงานของพืน้ที ่

และจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ใหเ้กดิการต่อยอด 

ยกระดบัความรู ้วธิกีาร

ทาํงาน 

เกิดการจดัการความรู้ ถอด

บทเรียน เวทีแลกเปลี่ยนรู้

ข้ามภาค นําไปสู่การแก้ไข

ปญัหาได ้

 

 

 

(ผลลัพธ์จะเด่นชัดในช่วง

การดําเ นินงานโครงการ

ระยะที ่2) 

 

· สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีน สรา้ง

กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

หมายเหตุ 

จดัทําถอดบทเรยีนและสงัเคราะห์

ใน 2 ช่วง คอื 

1. ช่วงระยะที ่1 ระหว่าง

พฒันาโครงการ ถอด

กระบวนการ 

2. ช่วงระยะที ่2 สิน้สุด

โครงการ 

· ถอดบทเรยีน 

· จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู(้KM ขา้มภาค) 

· จดัเวทกีําหนดทศิทางการทํางานและ

ขอ้เสนอสู่ส่วนกลาง 

· จดัเวทนํีาเสนอผล/ประกวดโครงการ

เด่น เพื่อสื่อสารสะทอ้นกระบวนการ

ทาํงานในการแกไ้ขปญัหา 

· ไดผ้ลการถอดบทเรยีน/

สงัเคราะหค์วามรู ้และ

กระบวนการทาํงานที่

สาํคญัไมน้่อยกว่า 5 

เรือ่ง 

· มกีารสื่อสารผลลพัธ์

ความสาํเรจ็ของการ

ทาํงานผ่านช่องทาง

ต่างๆ  
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วตัถปุระสงค ์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั กิจกรรม วิธีการทาํงาน ตวัช้ีวดั 

ข้อ 5 เพื่อเกดิกลไกการ

ขบัเคลื่อนงานอย่างเป็น

ร ะ บ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล พื้ น ที่

ดํ า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง

เขม้แขง็ 

 

· เกิดกลไกการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบและ

สามารถผลกัดนัเขา้สู่

โครงสร้างการทาํงานได ้

· เกิดการติดตามผล 

สนบัสนุนใหภ้าคี

เครือข่ายและพื้นท่ี

ดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

เขม้แขง็ 

 

 

(ผลการดาํเนินงานโครงการ

ระยะที ่2) 

 

 

· พฒันากลไกการทาํงานในระดบั

พืน้ทีแ่ละระดบัภาค 

· ผลกัดนัทาํใหเ้กดิโครงสรา้งการ

ทาํงานในระดบัพืน้ที/่จงัหวดัใน

การจดัการประเดน็ปญัหารว่ม 

· สนบัสนุนตดิตามประเมนิผล 

 

· วางแผนการทํางานใหเ้กดิการขยายผล

เขา้สู่โครงสรา้ง 

· ประสานจดัเวทวีชิาการและกําหนด

ยทุธศาสตรร์ว่มในระดบัพืน้ที ่/ ภาค 

·  ตดิตามประเมนิผล หนุนเสรมิการ

ทาํงานของชุดปฏบิตักิารและภาคี

เครอืขา่ย 

· เกดิขอ้เสนอเชงินโยบาย

ไมน้่อยกว่า 3 ประเดน็ 

· เกดิโครงสรา้งการทํางาน

ในระดบัพืน้ที/่จงัหวดัทีม่ ี

แผนงานรว่มไม่น้อยกว่า 

3 แห่ง 
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รปู Logic Model ของการดาํเนินงาน Node Action 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขา้ใจ 
เป้าหมาย Node 

คน้หา/พฒันา
แกนนําพืน้ที ่

พฒันาโจทย ์
Action Research  
“Safety Culture” 

พฒันาทกัษะ 
แกนนํา/ คทง. 

สนับสนนุ
โครงการยอ่ย      
ใน 5 พืน้ที ่

ตดิตาม
โครงการ  

สรปุบทเรยีน
การทํางาน 

 

ทมีทีป่รกึษา 

คณะทํางาน 
5 Node 
ลําพนู 

พระราม 2 
มหาสารคาม 
อบุลราชธาน ี

สตลู 
 
 

ลงพืน้ที/่ 
Workshop 

ตดิตามให ้
คําปรกึษา 

วทิยากร/
ภาคี
เครอืขา่ย 

Output 

มคีณะทํางาน /แกนนํา 
Node นักวชิาการ 12 คน 

มแีกนนํา คณะทํางานใน
พืน้ที ่5 แหง่ 

มฐีานขอ้มลูเครอืขา่ยในพืน้ที ่

- ทมีทํางาน Node Action  
  ใน 5 พืน้ที ่
-ทมีแกนนําปฏบิตักิาร 
  ใน 5 พืน้ที ่ 

-มโีจทย ์Action Research 
“Safety Culture” 
-ผลการใหคํ้าปรกึษานําไปสู่
การเกดิการทํางานและแผน
ทีช่ดัเจนในพืน้ที ่
-มกีารตดิตามระหวา่งการ
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

Outcome 

คณะทํางานNode 
มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในเป้าหมาย
พฒันาคน พฒันา
พืน้ทีใ่หเ้กดิความ
ปลอดภัยทางถนน  

-มโีครงสรา้ง
คณะทํางาน กลุม่
แกนนํา วทิยากร 
-มแีผนโครงการ 
Action Research 
“Safety Culture” 
-มกีารแลกเปลีย่น 
  ขอ้มลู  ความรู ้
-แกนนํา ภาค ี
 มทีกัษะเพิม่ขึน้ 
 
 - Node 5 พืน้ที ่
เกดิการทํางาน
ตามประเด็นที่
พฒันาอยา่งมี
สว่นรว่ม 
- มพีืน้ทีเ่รยีนรู ้
สรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภัย 
ทางถนนอยา่ง
เป็นรปูธรรมใน 5 
พืน้ที ่

เกดิการทํางาน
อยา่งเป็นระบบ  
-มแีผนงานและ
งบสมทบรว่มกบั
หน่วยงานใน
ระดบัพืน้ทีอ่ยา่ง
มสีว่นรว่ม 

-เกดิแกนนํา
ทํางานอยา่งเป็น
ระบบ มกีลไก
การจัดการ 
-มแีผนปฏบิตัิ
การอยา่งมสีว่น
รว่มในระดบั
พืน้ที ่
-มกีารนําความรู ้
และกระบวนการ
มาแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้เพือ่ปรับ
ใชใ้หเ้หมาะสม
กบัพืน้ที ่
 
 
-มรีปูแบบ
กระบวนการ
ทํางาน/
เครือ่งมอืความรู ้
ทีเ่หมาะสมกบั
บรบิทพืน้ที ่5 
ชดุ 

 

กลุม่เป้าหมายใน
พืน้ที ่ดําเนนิงาน
รว่มกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพและ
มกีารปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมตาม
แผนงานโครงการ
ทีดํ่าเนนิงาน
อยา่งมี
ประสทิธผิล 

มบีทเรยีน/ชดุ
ความรูใ้นการ
สรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภัย
ทางถนน 

มโีครงการวจัิยเชงิปฏบิตักิาร
ทีไ่ดร้ับทนุ 3-4 โครงการ ตอ่
พืน้ที ่Node  

มกีารตดิตามใหคํ้าปรกึษาแก่
โครงการทีไ่ดร้ับทนุอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

ไดบ้ทเรยีนการทํางานของ 5 
พืน้ที ่

ไดร้ปูแบบกระบวนการ
ทํางาน/ความรูข้อง 5 พืน้ที ่

 

Activities/Participant Input 

งบประมาณ  

บคุลากรจาก Node Action 

พืน้ที ่10 คน 

ความรูง้านวจัิยทอ้งถิน่ 

Mapping 
ความรู/้คนใน

พืน้ที ่

ขอ้เสนอเชงินโยบาย/
แนวทางการสรา้ง
วฒันธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน 

จัดตัง้ Core 
Group Node 

สงัเคราะห์
ความรู ้

นักวชิาการ แกนนําเครอืขา่ย 
คณะทํางาน ใน 5 พืน้ที ่ได ้
กําหนดขอ้เสนอเชงินโยบาย 
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8. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 ระยะท่ี 1  ตัง้แต่ วนัที ่16 มนีาคม 2554 – 15  มนีาคม 2555 (12 เดอืน) 

กิจกรรม 2554 2555 

มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1.1 จดัตัง้ Core Team และประชุม

วางแผนงาน/พฒันาขอ้เสนอโครงการระดบั

ภาค/ 5 พืน้ที ่(4 ภาค) 

              

1.2 พฒันาสนบัสนุนตดิตามการดําเนินงาน

โครงการตน้แบบ “Safety Culture”  5 

พืน้ที ่

              

1.3 ทบทวนคดัเลอืกความรู ้/ผลงานการ

ดาํเนินงานโครงการเกี่ยวกบัการแกไ้ข

ป้องกนัอุบตัเิหตุในระดบัพืน้ที(่เน้น

พฤตกิรรม/คน) (Mapping K/คน) 

              

1.4 ประชุมทมีกลาง(Core Team)วาง

แผนการขบัเคลื่อนงานกําหนดกลยทุธแ์ละ

ตดิตามผลการดาํเนินงาน 

              

1.5 ประชุมรว่มกบันกัวชิาการ/ภาคี

เครอืขา่ยหลกัในการกําหนดทศิทางการ

ขบัเคลื่อนงาน/แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการ

ดาํเนินงานในเวทต่ีาง ๆ  
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กิจกรรม 2554 2555 

มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.6  สาํรวจและจดัทาํกระบวนการคน้หา

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา

ศกัยภาพทัง้ในเชงิเน้ือหา รปูแบบ  และ

กระบวนการจาก กลุ่มเป้าหมาย(training 

Need) 5 พืน้ที/่ประเดน็ 

              

1.7 สนบัสนุนการจดัประชุม/ฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารใหก้บัแกนคนทํางาน /พีเ่ลีย้ง

เดมิ-ใหม ่ภาคเีครอืขา่ย 

              

1.8 รวบรวมขอ้มลู สงัเคราะหแ์ละสะทอ้น

ขอ้มลูใหก้บัพืน้ทีห่ลกั 

              

   รายงานความก้าวหน้า       ##        

1.9 สนบัสนุนใหม้กีารจดัประชุมการจดัการ

ความรู ้สงัเคราะห ์ถอดบทเรยีนการทาํงาน

รว่มกบัภาคเีครอืข่ายหลกั เพื่อนําความรู้

ไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่ 

              

1.10  จดัทาํชุดความรู ้/ถอดบทเรยีน 

กระบวนการดําเนินงานแบบมสี่วนรว่มของ 

5 พืน้ทีท่ีท่าํงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย 
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กิจกรรม 2554 2555 

มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.10 กระตุน้สนบัสนุนประสานเชื่อมภาคี

เครอืขา่ย/นกัวชิาการ/ หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อรว่มวางแผนงานและกําหนด

กลไกการขบัเคลื่อนและตดิตามประเมนิผล 

จากโครงสรา้งการทํางาน/และขอ้เสนอที่

เกดิขึน้ 

              

1.11  สนบัสนุนใหเ้กดิเวทวีชิาการเพื่อ

กําหนดยทุธศาสตรก์ารทาํงานระดบั

จงัหวดั/ภาค 

              

1.12 สนบัสนุนใหเ้กดิการสื่อสารเพื่อเกดิ

กระแส/มาตรการทางสงัคม (นําเสนอขอ้มลู

จากพืน้ที/่ผลการดําเนินงาน(ขา่ว/

บทความ/เรือ่งเล่า/ฯลฯ) 

              

   รายงานฉบบัสมบูรณ์             ##  
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บทท่ี 2 

แนวคิด นิยามกระบวนการทาํงาน 

                     

แนวคดิการขบัเคลื่อนงานโดยการพฒันาแกนนําและสร้างพื้นที่เรยีนรู ้มกีารใช้กระบวนการวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (PAR = Participatory Action Research) ซึ่งประยุกต์จากกระบวนการเรยีนรู้

งานวจิยัท้องถิ่น ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศาสตรแ์ห่งการพฒันาคน” ของทมีงานศูนย์ประสานงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น 

เน้นการคน้หาโจทยจ์ากรากของปญัหาโดยคนในชุมชนเอง และนําขอ้มลูทีไ่ดม้าคนืใหก้บัชุมชน เพื่อช่วยกนัคดิ 

วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตั ิทบทวน สรุปบทเรยีนและพฒันา ซึง่งานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ เป็นกระบวนการทีส่รา้งให้

เกดิการเรยีนรูจ้ากภายใน (Inside Out)  

หลกัการทํางานของหน่วยปฏบิตักิารวชิาการ(Node Action) เน้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนนเป็นหลกั จากการศึกษาและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของคน โครงสร้างถนน สิง่แวดล้อมเพราะหาก

สามารถปรบักระบวนทศัน์ วธิคีดิ จนทําให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน นําไปสู่ความ

ปลอดภยัในการเดนิทางได้ โดยเชื่อมัน่ในการหลกัการพฒันาคน เพื่อให้คนสามารถเขา้มาจดัการกบัปญัหาได ้

อย่างเข้มแขง็ และสามารถพฒันาจนทําให้เกิดกลไกการทํางานอย่างเป็นระบบ ผลกัดนัเข้าสู่โครงสร้างการ

ทาํงานในหน่วยงานได ้

ตลอดระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมาหน่วยปฏบิตักิารวชิาการฯ(Node Action) แต่ละพืน้ทีไ่ดค้น้หาและสรา้ง

ทมี สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายและกระบวนการดําเนินงานกบัพืน้ที ่นอกจากนัน้ ยงัไดร้่วมพฒันาโจทยจ์าก

ขอ้มลูปญัหาทีค่น้พบในพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  ทัง้น้ีไดนํ้าหลกั

คดิ แนวทางการพฒันาชุมชนมาเป็นเครื่องมอืประยุกต์ใช้ในพฒันาชุมชน เพื่อตอบโจทยร์่วมสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยั ซึง่จะอธบิายความหมายของหลกัคดิ คาํนิยามทีเ่กีย่วขอ้ง กล่าวคอื 

กระบวนการ  ( process ) หมายถึง  ชุดกจิกรรม  การดําเนินงาน  การเปลี่ยนแปลง  การพฒันา  

หรอืหน้าทีท่ีต่่อเน่ืองอนัก่อใหเ้กดิผลลพัธ ์ เช่น  กระบวนการสรา้งความปลอดภยัทางถนน  กระบวนการสรา้ง

จติสํานึก  หรอืหมายถึงขัน้ตอนที่ต่อเน่ือง  ระยะเวลาดําเนินการ  เช่น  กระบวนการพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณใหโ้ครงการยงัไมเ่สรจ็สิน้กระบวนทางการจดัทาํสญัญาซึง่มหีลายขัน้ตอน  (ไม่ควรสบัสนระหว่างคํา

ว่ากระบวนการ( process ) กบักระบวนการ(movement) 

 ผลลพัธ์  (output )  ผลผลติสุดท้าย  สิง่ที่เป็นผลรูปธรรมที่สมัผสัได้  เช่น พบว่าจากการสํารวจจุด

เสี่ยงถนนในชุมชน ก. มจีุดเสี่ยง จุดอนัตราย จํานวน 8 จุด   หรอืการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการน้ี

วางเป้าหมายใหม้ผีูเ้ขา้รว่มทัง้ 3 ชุมชนๆละ  50  คน ดงันัน้มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทีม่คีวามเขา้ใจในโครงการน้ี 150 

คน  น่ีคอืผลลพัธ ์ตามแผนการดาํเนินงาน 

 ผลสมัฤทธ์ิ  ( Outcome )  หรอืผลลพัธ ์หรอืผลสุดท้ายที่เกดิขึน้ ผลทีเ่กดิจากเหตุการณ์หน่ึงหรอืชุด

หน่ึง เช่น การค้นหาแกนนําในชุมชนที่มคีวามตัง้ใจ มุ่งมัน่ในงานสรา้งความปลอดภยัทางถนน  สิง่ที่เกิดขึ้น

เน่ืองมาจากสิง่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านัน้   ผลกระทบที่เกิดตามมา คอื โครงการน้ีมแีกนนําที่มคีวามเข้าใจและ

ตระหนกัรูถ้งึปญัหา ทาํใหช้วนคนในชุมชนตื่นตวัลุกขึน้มาจดัการกบัเรือ่งความปลอดภยัในชุมชน 
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 กระบวนทศัน์ ( paradigm ) หมายถงึ วธิคีดิ  วธิปีฏบิตั ิวธิใีหคุ้ณค่า ซึง่ตัง้อยู่บนฐานการมองโลก

ความเป็นจรงิแบบหน่ึง บางคนแปลว่า ทศันะแม่บท เพราะเป็นทศันะพืน้ฐานทีเ่ป็นตวักําหนดวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิ

วธิใีหคุ้ณค่าและวถิชีวีติทัง้หมดของผูค้น ตัวอย่าง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปจัจุบันมาจาก

กระบวนทศัน์ทีแ่ตกต่างกนั การแพทยแ์ผนไทยมองโลกมองชวีติอยา่งเป็นองคร์วมแบบหน่ึง เป็นเรื่องของธาตุสี ่

ดนิ น้ํา ลม ไฟ อธบิายความเจบ็ไขไ้ด้ป่วยเป็นเรื่องของการขาดความสมดุล ขณะที่การแพทยแ์ผนปจัจุบนัมา

จากฐานคดิเรื่องโรคจากทฤษฎวี่าด้วยเชือ้โรค ว่าด้วยเน้ือเยื่อ และมองชวีติเป็นกลไก แยกส่วน ดว้ยกระบวน

ทศัน์แตกต่างกนัเช่นน้ี การดแูลรกัษาโรคจงึแตกต่างกนั 

 คําน้ีมาจากหนังสอื Structure  of Scientific  Revolution ของ Thomas  Kuhn  ทีเ่ขยีนขึน้เมื่อกลาง

ศตวรรษที่แลว้ เขาบอกว่าเมื่อใดกต็ามที่มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm  shift) กจ็ะเกดิปฏวิตัิ

วทิยาศาสตร ์เช่นทีเ่กดิขึน้อยา่งชดัเจนในยคุของนิวตนัในยคุของไอน์สไตน์ “มองโลกดว้ยกระบวนทศัน์ใหม”่ 

 ในหนังสอืจุดเปลีย่นแห่งศตวรรษ ฟรติจอฟ คาปรา พูดเรื่องการเปลี่ยนกระบวนทศัน์ไวอ้ย่างละเอยีด 

วเิคราะห์ให้เหน็ด้านลบของกระบวนทศัน์ตะวนัตกที่ครอบงําโลกในปจัจุบนั ที่คดิแบบแยกส่วน แบบลดทอน 

ทําลายสิง่แวดล้อม ความสมัพนัธ์ของคนกบัธรรมชาต ิคนกบัคน การเสื่อมสลายของชุมชนและสงัคม คาปรา

เขยีนเรื่องเต๋าแห่งฟิสกิส์เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของแนวคดิแบบตะวนัออกที่ควรเป็นฐานกระบวนทศัน์ใหม่ของ

สงัคมใหมเ่พราะเน้นทีค่วามสมัพนัธ ์ความสมดุลและองคร์วมคลา้ยกบัฟิสกิสส์มยัใหม ่

 การพฒันายัง่ยืน  (sustainable development ) หมายถงึ  การพฒันาทีต่อบสนองความต้องการของ

ปจัจุบนัโดยไม่ทําให้ผู้คนในอนาคตเกิดปญัหาในการตอบสนองความต้องการของตนเอง” (นิยามของ

คณะกรรมการโลกว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา  World Commission on Environment and 

Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรอื  Brundtland Report ) 

 การพฒันายัง่ยนืรวมความถงึ 3 ดา้น คอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เชื่อมโยงและสมัพนัธก์นั 

โครงการพฒันาใดๆตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบทัง้สามดา้นน้ี 

 การพฒันายัง่ยนืเป็นอะไรที่ไกลกว่าเรื่องความปลอดภยัทางถนน หรอือนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เป็นการ

เปลีย่นโครงสรา้งระบบเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อลดการบรโิภคทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มลงไปในระดบัทีย่งัรกัษา

ความสมดุลที่ด ีทําให้คนอยู่ร่วมกบัธรรมชาตโิดยไม่ทําลายล้างอย่างที่ผ่านมาและทํากนัอยู่หลายแห่ง ให้อยู่

รว่มกนัเป็นชุมชนอยูด่กีนิดแีละอยูเ่ยน็เป็นสุข 

 “การพฒันายัง่ยนื” เป็นคาํทีถู่กใชคู้่ไปกบัคาํว่า “ ธรรมมาภบิาล”  ( good govemance )  ถอืว่าเป็นสอง

คําที่สมัพนัธ์เกื้อหนุนกนัอย่าแยกจากกนัมไิด้ โดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่าการ

พฒันาจะยัง่ยนืไดถ้า้หากมธีรรมภบิาลก่อใหเ้กดิการพฒันายัง่ยนื 

 การพฒันามนุษย ์(human development) หมายถงึการเปิดทางเลอืกมากมายผูค้นในสงัคม หมายถงึว่า

การใหถ้อืเอาผูช้ายผูห้ญงิ โดยเฉพาะคนจนและคนทีอ่ยู่ในภาวะอยากลําบากเสีย่งอนัตรายเป็นศูนยก์ลางของ

กระบวนการพฒันามนุษยม์อียู ่5 ลกัษณะ คอื 
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 1. การสรา้งความเขม้แขง็ (empowerment) คอืการเพิม่ขดีความสามารถในการเลอืกทางและทางเลอืก

ใหผู้ค้นไดเ้ป็นอสิระจากความหวิ จากสิง่ทีพ่วกเขาขาดแคลน และใหพ้วกเขามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่

มผีลกระทบต่อชวีติของพวกเขา 

 2. ความรว่มมอื  (co-operation ) ผูค้นสมัพนัธก์นัช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 

 3. ความเท่าเทยีม (equity) คนมโีอกาสเข้าถงึทรพัยากรการศกึษาการดูแลสุขภาพ การจดัการชวีติ 

ทรพัยากร ชุมชนของตนเอง 

 4. ความยัง่ยนื (sustainability)  การพฒันาวนัน้ีไมท่าํลายทรพัยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อไปแต่สรา้ง

หลกัประกนัใหค้นในอนาคตเป็นอสิระจากความยากจนและไดใ้ชค้วามสามารถขัน้พืน้ฐานของตวัเอง 

 5. ความมัน่คงปลอดภยัอนัตราย (security) ในชวีติทรพัยส์นิการคุกคามจากโรคและภยัอนัตราย 

 

 การพ่ึงตนเอง (self-reliance) การพึ่งตนเองเป็นสภาวะอิสระ หมายถึง ความสามารถของคนที่จะ

ช่วยเหลอืตนเองใหไ้ดม้ากที่สุด โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกนิไป มคีวามสมดุล ความพอดใีนชวีติที่เป็นอยู่มี

สิง่จาํเป็นปจัจยัสีพ่อเพยีง เป็นความพรอ้มของชวีติทัง้รา่งกายและจติใจ 

 “การพึ่งตนเอง  หมายถึง  การจดัชีวิตให้สมัพนัธ์กับสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมกับคน กับสงัคม กับ

ธรรมชาติรอบๆ ตวัเรา การพึ่งตนเองหมายถึงการมสีวสัดิการและความมัน่คงในชวีติในปจัจุบนัถึงอนาคต

สวสัดกิารที่พรอ้มตอบสนองเราทนัทโีดยทีเ่ราไม่ต้องไปเรยีกใหใ้ครมาจดัสวสัดกิารให ้หรอืใหใ้ครมาช่วยเหลอื 

(จากชวีติและแนวคดิของผูใ้หญ่วบิลูย ์เขม็เฉลมิ) 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (people’s participation)  การมสี่วนรว่มของประชาชนเป็นคําทีเ่ริม่ใช้

กันเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงว่าโครงการพฒันาต่างๆ ที่นําไปให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนัน้ 

ประชาชนในพื้นที่มสี่วนร่วม บ้างก็บอกว่ามสี่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมสี่วนสมทบงบประมาณ 5-

10% ถา้ไมม่เีงนิกค็ดิจากมลูค่าแรงงาน วสัดุสิง่ของหรอืวสัดุแรงงาน หรอือะไรกไ็ดท้ีม่าจากชุมชน  

งบประมาณเกอืบทัง้หมด รวมทัง้การคดิและวางแผนมาจากขา้งบน (top down)  คอืมาจากหน่วยงาน

ภายนอกทัง้หน่วยงานราชการหรอืองค์กรเอกชน บ้างก็บอกว่ามสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน คอื การเก็บข้อมูล

วางแผน การปฏบิตั ิและประเมนิผล และอ้างว่าน่ีคอืกระบวนการทีม่าจากขา้งล่าง (bottom up) รวมทัง้อ้างว่า

ได้มกีารทําประชาพจิารณ์(public hearing) แล้วซึง่หมายถงึว่าได้รบัการ รบัรอง จากชุมชนมสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ ในการกําหนดนโยบาย การบรหิารจดัการทรพัยากร การบรหิารจกัการชุมชน คน ทุนของชุมชน จงึ

ต้องมกีารแยกแยะเน้ือหาและรปูแบบของ “การมสี่วนร่วมของประชาชน”  ใหเ้หมาะสมกบัในแต่ละเรื่องพรอ้ม

กบัวธิกีารและกระบวนการทีเ่หมาะสม 

การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึไม่ใช่แต่เพยีงรูปแบบ เช่น การเลอืกตัง้ในทุกระดบั แล้วก็ปล่อยให้ผู้

ไดร้บัเลอืกตัง้ไปดาํเนินการทุกอยา่งทุกเรือ่งการมสี่วนรว่มของประชาชนหมายความว่า หลงัการดําเนินงานของ

ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เขา้ไปทาํหน้าทีแ่ทนประชาชน 

การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึไม่ใช่เพยีงไปหา 5-10%มาสมทบโครงการทีอ่งคก์รจากภายนอกนําเขา้

ไปให ้ไม่ใช่การเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูใหข้า้ราชการทีบ่อกว่าจะเอาไปทําโครงการพฒันาทอ้งถิน่ ไม่ใช่แค่การไปร่วม
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ประชุมรบัฟงัการเสนอโครงการแลว้ยกมอืรบัรองแลว้อ้างว่าเป็นประชาพจิารณ์การมสี่วนร่วมของประชาชนคอื

การแสดงออกถงึสทิธขิ ัน้พื้นฐานของชุมชนในการจดัการทุนชุมชน จดัการชีวิตของตนเองให้ปลอดภยัและ

เป็นสุข 

 เครือข่าย (network)  คําว่า เครอืข่าย  มกัหมายถงึโทรทศัน์สถานีที่ถ่ายทอดเป็นแม่ข่ายและสถานี 

ยอ่ยๆ ทีเ่ป็นลกูขา่ยหรอืถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนักระจายไปทัว่ประเทศทัว่โลก 

 คาํว่า  เครอืขา่ย (network-networking) ในคาํธุรกจิเป็นคาํทีบ่่งบอกถงึวฒันธรรมองคก์รใหม่การทํางาน

แบบใหมท่ีเ่น้นการสรา้งความสมัพนัธท์ัง้ภายนอกและองคก์รเองระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานกบัองคก์รอื่นและ

บุคคลอื่นและกบัลูกค้า  เครอืข่ายเป็นวฒันธรรมองคก์รทีแ่ตกต่างจากวฒันธรรมเดมิแบบสัง่การ  แบบบนล่าง  

แบบลําดบัขัน้ (top down .vertical .hierarchical)เครอืข่ายเน้นความสมัพนัธแ์บบแนวนอน (horizontal)ผูนํ้าใน

องค์กรเช่นน้ีไม่ใช่คนสัง่การ ไม่ใช่อํานาจ ทําให้ลูกน้องไม่เกรงกลวั (intimidate) แต่เป็นผู้สรา้งแรงบนัดาลใจ

เป็นโคช้ทาํใหค้นเขม้แขง็ (empowerment) สรา้งความเชื่อมัน่และความไวใ้จกนั( trust) 

 คําว่า เครอืข่ายทางสงัคม (social network) โดยทัว่ไปหมายถงึกลุ่มบุคคลหรอืกลุ่มองคก์รซึง่สมคัรใจ

สมัพนัธ์กนัเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ดําเนินกจิกรรมบางอย่างร่วมกนั โดยที่แต่ละคนแต่ละองค์กรยงัคง

เป็นอสิระไมข่ึน้ต่อกนั 

 เครอืขา่ยทางสงัคมก่อใหเ้กดิกระบวนการทางสงัคมและประชาสงัคมในรปูแบบหลากหลาย เช่น ชุมชน

เสมอืนจรงิ(virtual community)ซึง่เป็นเครอืข่ายทางอนิเตอรเ์น็ต จส.100 ซึ่งสมาชกิสมัพนัธก์นัทางโทรศพัท ์

โทรเขา้ไปทีส่ถานีเพื่อแจง้สภาพการจราจรในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดัและบางครัง้กจ็ดักจิกรรมต่างๆรว่มกนั 

เครอืข่ายองคก์รพฒันาเอกชน เครอืข่ายองคก์รชุมชน เช่น เครอืข่ายพี่เลี้ยง สอจร. เครอืข่ายลดอุบตัเิหตุและ

อื่นๆเป็นตวัอยา่งของการรวมตวักนัในทัง้แบบหลวมๆ และแบบทีม่กีารจดัการเหมอืนเป็นองคก์รเดยีวกนัแต่อยู่

ต่างถิน่ต่างที ่เพื่อและเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารจดักจิกรรมการเรยีนรูห้รอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิสงัคมการเมอืงและ

วฒันธรรมรว่มกนั 

 องค์กรพฒันาเอกชน ( Non – government Organizations : NGOs ) บางครัง้เรยีกสัน้ๆ ว่า 

องคก์รเอกชนหรอืเอน็จโีอ หรอืทีส่หรฐัอเมรกิาเรยีกกนัว่า Public Voluntary Organizations : PVOs และที่

เรยีกรวมๆ กนัว่า องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นองคก์รที่จดัตัง้ขึน้เพื่อทํางานเพื่อส่วนรวมในประเดน็เฉพาะ

บางประเด็นหรอืหลายประเดน็ เช่น การป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน การพฒันาชนบท การพฒันาชุมชนเมอืง 

การพฒันาเดก็ การพฒันาสตร ีสทิธเิดก็ สทิธสิตร ีอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม สุขภาพ การทํางานเกี่ยวกบัโรคเอดส ์

เป็นตน้ 

 คนทํางานในองค์กรเหล่าน้ีปกตเิป็นคนที่ต้องการเห็นความยุตธิรรมในสงัคม หรอืต้องการช่วยเหลอื

เพื่อนมนุษยแ์ละสงัคมส่วนใหญ่เคยรว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมมาตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ เยาวชน นักเรยีน นักศกึษา บาง

คนทํางานเต็มเวลา และเป็นอาชพีหรอืทําตลอดชวีติ บางคนมอีาชพีหลกัอยู่แล้วมาร่วมงานแบบอาสาสมคัร 

เช่น อาจารย ์คร ูแพทย ์พยาบาล ตํารวจ นกัวชิาการ  เป็นตน้ 
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 เอน็จโีอมกัจะทาํงานในเรือ่งและประเดน็ทีห่น่วยงานของรฐัมกัจะทําไดย้ากเน่ืองจากขอ้จาํกดัของระบบ 

สถาบนั รวมทัง้เป็นงานทีต่อ้งทาํดว้ยชวีติจติใจ ดว้ยความเสยีสละ เช่น งานช่วยเหลอืของกู้ชพีกู้ภยัของมลูนิธฯิ

งานช่วยเหลอืเดก็เรร่อ่น เดก็ทีถู่กละเมดิ ผูด้อ้ยโอกาส ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีผูอ้พยพ แรงงานต่างชาต ิฯลฯ 

 องคก์รเหล่าน้ีส่วนใหญ่จดทะเบยีนเป็นสมาคม มลูนิธแิลว้แต่กฎหมายในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ

หลายกลุ่มไม่ได้จดทะเบยีนก็ดําเนินงานได้ ทํางานเล็กๆ เป็นโครงการพฒันาหรอืโครงการเฉพาะประเด็น 

องคก์รเหล่าน้ีเป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไร ( non – profit  organization )  

 เอน็จโีอวนัน้ีมอียู่ทุกประเทศ ยิง่พฒันากย็ิง่มอีงคก์รเหล่าน้ีมาก ซึง่เป็นเครื่องหมายของการมสี่วนร่วม

ในการดาํเนินการทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นกลไกของการเมอืงภาคประชาชนเพื่อคานอํานาจรฐัและ

ภาคธุรกจิ เพื่อธรรมาภบิาล (good governance) ความโปรง่ใสตรวจสอบไดแ้ละกระจายอํานาจ 

 เอน็จโีอรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่รวมตวักนัตามประเดน็เฉพาะ

ต่างๆ เช่น สทิธมินุษยชน สิง่แวดลอ้ม เดก็ สตร ีเป็นต้น เมื่อมเีรื่องทีต่้องการแรงสนับสนุนกจ็ะร่วมกนัรณรงค์

พรอ้มเพรยีงกนัทัว่โลก (solidarity) กดดนัรฐับาลหรอืองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งในรปูแบบต่างๆ บางครัง้กไ็ปช่วยเหลอื

โดยตรงในประเทศนัน้ๆ เช่น กรณสีิง่แวดลอ้ม 

 ทุนชุมชน (social capital)เป็นคําที่ยมืคําว่า “ทุน” มาจากเศรษฐศาสตรเ์พื่อบอกถงึทัง้สิง่ที่เป็นข้อ

มลูค่าและคุณค่าทีน่ับเป็นเงนิมไิด ้แต่มคีวามหมายต่อชวีติของผูค้นเป็นอย่างยิง่ หมายถงึทุนทรพัยากรรวมทัง้

ทรพัยากรที่ชุมชนก่อให้เกิดหรือผลิตขึ้น เช่น ปจัจยัสี่  รวมถึงเงินและสินทรพัย์อื่นๆ ความรู้ภูมิปญัญา 

ประสบการณ์ชวีติของผูค้นทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ทุนทางสังคม (social capital) เป็นคําที่มีคนให้ความหมายหลากหลาย หมายถึง สถาบัน

ความสมัพนัธ ์กฎเกณฑต่์างๆ ทีก่ําหนดการอยูร่วมกนัของผูค้นในสงัคม (ธนาคารโลก) หรอืหมายถงึ กฎเกณฑ ์

ระเบยีบขอ้บงัคบัความไวใ้จกนั ซึง่อยู่ในความสมัพนัธท์างสงัคม โครงสรา้งทางสงัคมและสถาบนัทางสงัคมซึ่ง

ช่วยใหส้มาชกิบรรลุวตัถุประสงคข์องตนเองและของชุมชน (นารายนั) หรอื ลกัษณะขององคก์รทางสงัคม เช่น 

ความไวใ้จกนั ระเบยีบกฎเกณฑแ์ละเครอืข่ายซึง่ช่วยใหส้งัคมมปีระสทิธภิาพและทําใหป้ระสานการดําเนินงาน

ต่างๆได้ หรอื อาจจะกล่าวสัน้ๆว่า ทุนทางสงัคม คอื ระเบยีบ กฎเกณฑ ์วถิทีี่รอ้ยรดัผู้คนให้อยู่รวมกนัเป็น

ชุมชน เป็นเครอืข่าย เป็นสงัคม ที่ไวใ้จกนัพึ่งพาอาศยั ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ดว้ยวธิกีารและรปูแบบทัง้เก่าและ

ประยกุตส์รา้งสรรคใ์หม ่

 ทุนทางวฒันธรรม (cultural capital) หมายถึง คุณค่าค่านิยมของสงัคมที่แสดงออกทางจารตี

ประเพณี วถิชุีมชนที่มรีากฐานจากความรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ รวมถงึความรูแ้ละภูมหิลงัของบุคคล ซึ่งเป็นทีม่า

จาก ตระกูล เผ่าพนัธุ ์สถานภาพทางสงัคม (ชนชัน้) เช่นนามสกุลของบางคน ตําแหน่ง สถานภาพทางสงัคมทีม่ ี

ดกีรทีางการศกึษากท็าํใหค้นนัน้ไดร้บัการยอมรบัจากคนทัว่ไปตัง้แต่ตน้แลว้ 

 ทุนเฉพาะบคุคล (individual capital) คอืคุณสมบตัเิฉพาะของบุคคล เช่น ทกัษะ ความคดิสรา้งสรรค ์

ความกล้าหาญ คุณธรรมต่างๆ บารม ีสติปญัญา การค้นคดิประดษิฐ์ ความสามารถเฉพาะตวัในการทํางาน 

ความเป็นผู้นํา เหล่าน้ีเป็นอะไรที่มกัจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยตรงไม่ได้  ถ้าหากถ่ายทอดได้เป็นรูปธรรม

อาจจะเรยีกว่าทุนทางปัญญา( Intellectual  Capital )  หรอืทุนความรู ้ (Knowledge  Capital)ซึง่ก่อใหเ้กดิ
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ผลงาน  สิง่สรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมต่างๆ  กลายเป็น “ยีห่้อ”   “แบรนด์”  กลายเป็นทุนทางวฒันธรรมและทุน

หรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิ   ทุนทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลอาจเรยีกโดยรวมว่า ทุนมนุษย(์Human  Capital) 

สญัญาประชาคม( Social Contract )  หมายถึง  ข้อตกลงภายในรฐัที่ว่าด้วยสทิธแิละความ

รบัผดิชอบของรฐัและพลเมอืง  หรอื ในความหมายทัว่ไป หมายถงึขอ้ตกลงว่าด้วยสทิธแิละความรบัผดิชอบ

ระหว่างกลุ่มและสมาชกิ  โดยปกตถิอืกนัว่าสมาชกิทุกคนในสงัคมย่อมยอมรบักฎเกณฑต่์างๆ  ในลกัษณะของ

สญัญาประชาคมโดยปรยิายเมือ่ตนเองอยูใ่นสงัคมนัน้ๆ 

 บริบท (context) หมายถึง สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ ที่รายล้อมเหตุการณ์หน่ึง เรื่องหน่ึง 

ประเด็นหน่ึง เช่น การศึกษาวรรณกรรมยุคต้นรตันโกสินทร์ก็ควรศึกษาประวัติศาสตร์บริบททางสังคม

วฒันธรรมไทยในยุคนัน้ เพื่อจะได้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกดิขึน้ในยุคนัน้หรอืการศกึษาเรื่องเศรษฐกจิหรอื

ประเด็นอะไรก็ได้ในยุคสมยัหน่ึงก็ควรเข้าใจบรบิททางสงัคมวฒันธรรม ซึ่งมสี่วนเกี่ยวข้องอย่างสําคญักับ

เศรษฐกจิและประเดน็นัน้ๆ 

 การศึกษาบรบิททางสงัคมวฒันธรรมในยุคที่หนังสอืเล่มหน่ึงถูกเขยีนขึ้นเป็นปจัจยัสําคญัเพื่อเข้าใจ

สาระสําคญัของหนังสอืเล่มนัน้ซึ่งสมัพนัธก์บัวถิขีองสงัคม วธิคีดิ วธิปีฏบิตัต่ิางๆ เช่น เกี่ยวกนักบัความการตี

หลกัธรรมคําสอนทางศาสนาก็ด ีล้วนต้องเขา้ใจบรบิทหรอืสภาพแวดล้อมของสงัคมวฒันธรรมและเหตุการณ์

ต่างๆของยคุสมยัทีห่ลกัธรรมคาํสอนนัน้มสี่วนสําพนัธก์บัโลกทศัน์ชวีทศัน์และชวีติของผูค้นในยคุสมยันัน้ 

 ในวชิาการสื่อสารและภาษาศาสตร์ บรบิทเป็นความหมายของสาร (message) (เช่น ประโยคหน่ึง)

ความสมัพนัธข์องมนักบัส่วนอื่นๆของสาร (เช่น หนังสอืเล่มนัน้) สิง่แวดลอ้มทีต่้องการสื่อสารนัน้เกดิขึน้รวมทัง้

ภาพลกัษณ์ (perception) ต่างๆที่อาจสมัพนัธก์บัการสื่อสารหรอืสาระของภาษาจงึต้องการการตคีวามอนัเป็น

กระบวนการและวธิกีารทีต่อ้งวเิคราะหบ์รบิทหรอืปจัจยัรายลอ้มภาษาทีต่อ้งอออกมานัน้ 

 วิสยัทศัน์ (vision) คอืภาพแห่งอนาคตในอุดมคตทิีจ่นิตนาการไวเ้ป็นเป้าหมายใหบ้รรลุวสิยัทศัน์เป็น

ภาพทีม่อีงคป์ระกอบทีช่ดัเจนไมใ่ช่ความคดิลอยๆหรอืความเพอ้ฝนั วสิยัทศัน์ทีด่เีป็นจตินาการทีบ่รรจงวาดไว้

อยา่งประณตีสวยงามมพีลงัแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นอยากใหเ้ป็นจรงิ 

 วสิยัทศัน์ที่ดแีละมพีลงัเกดิจากความรูค้วามเขา้ใจในอดตีและปจัจุบนั เป็นหลกัฐานสามารถสรา้งและ

ฉายภาพอนาคตทีโ่ดนใจผูค้น ตอบสนองความรูส้กึนึกคดิและจติวญิญาณนของสงัคมความปรารถนาและความ

ใฝฝ่นัความตอ้งการมชีวีติทีด่กีว่า 

 วสิยัทศัน์ทีด่ขีององคก์รก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานวสิยัทศัน์ทีด่ทีางการเมอืงทํา

ใหผู้ค้นเกดิความเชื่อมัน่เชื่อว่าจะเกดิชุมชนมัง่คัง่ สงัคมมัน่คง 

 ศกัยภาพ (potential) หมายถงึ ความสามารถทีย่งัไมพ่ฒันา หรอืยงัไม่พฒันาเตม็ที ่ศกัยภาพเป็นพลงั

ภายใน พลงัที่ซ่อนไว้หรอืพลงัแฝงที่ยงัไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ หรอืออกมาบ้างแต่ไม่หมด เช่น เมล็ด

มะมว่งทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตเป็นตน้มะมว่งถ้าหากไดด้นิด ีน้ี แดดด ีปุ๋ ยด ีเดก็จาํนวนมากมศีกัยภาพทีจ่ะเป็น

ผูใ้หญ่ทีด่แีละเก่ง ถา้หากไดร้บัการเรยีนรูท้ีด่ ีการศกึษาทีด่ ีสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 ทางปรชัญา ศักยภาพ (potential-potentiality)ตรงกันข้ามกับคําว่ากรรตุภาพ หรือภาวะที่เป็นจริง

(actual-actuality)หรอืเรยีกกนัภาษาง่ายๆว่าภาวะแฝง(potential)กบัภาวะเป็นจรงิ (actuality)ซึง่ใชใ้นปรชัญา
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ตะวนัตกตัง้แต่อรสิโตเตลิพูดถงึความสมบูรณ์(perfection)ว่าเป็นภาวะความเป็นจรงิที่บรสิุทธิ ์act us Purus 

(pure action)เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

 อตัลกัษณ์ (identity)  หมายถึง  สํานึกว่าเราเป็นใครและเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร  มี

ลกัษณะเฉพาะอะไรบ้าง  รวมทัง้คนอื่นมองว่าเราเป็นใคร  ซึ่งนักวิชาการบางคนอธิบายว่าเป็นการสร้าง

ขอบเขตของบุคคล  เพื่อการแสดงออกถงึอํานาจหรอืการไดม้าซึง่อํานาจ 

ความหมายของคําว่าลกัษณ์มมีากมาย  ขึ้นอยู่กบัสํานักปรชัญา(Existentialism)ที่เกดิขึ้นระยะรอ้ยปี

เศษทีผ่่านมาเน้นการคน้หาตวัตนการเป็นตวัของตวัเอง การเป็นอสิระจากสิง่ทีป่ระเพณีกําหนดคนเป็นใครไม่ได้

อยู่ในคําภรี ์ไม่ไดอ้ยู่ในนิยามของนักปรชัญา(คนคอืสตัวท์ีม่เีหตุผล คนคอืบุตรของพระเจา้ฯลฯ)คุณเป็นใครคอื

การตดัสนิใจของคุณการเลอืกของคุณเองต่างหากซึ่งเป็นเรื่องยากคุณเป็นอะไรที่สื่อมวลชนกําหนดคุณคุณ

กลายเป็นเหมอืนสนิคา้ทีถู่กส่งไปตามสายพานโรงงานอุตสาหกรรม (สายพานชวีติโดยผูใ้หญ่วบิลูยเ์ขม็เฉลมิ) 

 นิทเช่(1994-1900) นกัปรชัญาชาวเยอรมนัประกาศว่าพระเจา้ตายแลว้นักปรชัญาชุดหลงัทนัสมยัหรอืที่

เรยีกกนัว่าโพสตโ์มเดริน์บางคนพูดถงึคน ตวัตน อตัลกัษณ์ว่าไม่มจีรงิในตวัมนัเอง คลา้ยจะประกาศว่า มนุษย์

ตายแล้ว ตัวตนตายแล้ว อัตลักษณ์เป็นความสัมพันธ์กับคนอื่น คุณเป็นใครไม่ได้อยู่ในตัวคุณแต่อยู่ที่

ความสมัพนัธก์บัคนอื่นอยู่ทีว่่า คุณเป็นลูกหลานใคร มาจากบ้านไหน เมอืงไหน  เชื้อสายอะไร  สญัชาตอิะไร 

เรยีนทีไ่หน รุน่ไหน มลีกูกีค่น ทาํงานทีไ่หน บา้นอยูแ่ถวไหน ไปวดัทาํบุญทีไ่หน สงักดัศาสนาไหน 

 ปรชัญาน้ีถอืว่าอตัลกัษณ์ไมใ่ช่อะไรทีเ่กดิมาพรอ้มกบัคนแต่เป็นสิง่ทีส่งัคมสรา้งขึน้มา สรา้งภาษาใหค้น

พูด ฉัน ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่ภาววสิยั(objective)เป็นอะไรที่สมัพนัธ์กบัวฒันธรรม ไม่มบุีคคลไม่มปีจัเจกบุคคล

หรอืตวัตน มแีต่อตัลกัษณ์หลากหลายของคนซึง่สมัพนัธก์บับทบาททางสงัคม เช่น ผมเป็นอาจารย ์เป็นพ่อ เป็น

แฟนฟุตบอล แต่ละบทบาทเป็นอตัลกัษณ์แต่ต่างกนัทีส่งัคมกําหนดใหผ้มเป็นผมทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบทบาท 

 นิยามเหล่าน้ีที่ถกเถยีงกนัในระหว่างคดิ นักปรชัญา นักวชิาการเป็นเสรภีาพทีแ่ต่ละคนสามารถคน้หา

คาํตอบทีต่นเองพอใจและเหน็ว่านํามาอธบิายหรอืสรา้งความเขา้ใจในชวีติแก่ผูค้นในยุคสมยัทีม่คีวามสบัสน ทีม่ ี

ผูค้นต่างกค็น้หาตวัตน หรอื อตัลกัษณ์ไมว่่าจะรบัหรอืปฏเิสธว่ามนัมอียูห่รอืไมม่มีอียูอ่ย่างไรและทาํไม 

 ในทางสงัคมวฒันธรรม อตัลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของคนและชุมชนซึง่สบืทอดกนัมา

จากบรรพบุรุษถูกครอบงําโดยวฒันธรรมกระแสหลกัของผู้มอีํานาจมากกว่าการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน

หรอืทอ้งถิน่นิยมพดูถงึการพฒันาว่าเป็นกระบวนการ คนืสู่รากเหงา้ สบืคน้หาตวัตนและ อตัลกัษณ์ทีถู่กลมื ถูก

ครอบงํา ให้ฟ้ืนคนืมาเป็นพลงัในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งตนเองให้คนืความเชื่อมัน่และการเคารพตนเอง

ความรูภ้มูปิญัญาและจารตีประเพณอีนัดงีาม (คดัลอกจากหนงัสอืรอ้ยคาํทีค่วรรู ้ ผูเ้ขยีน เสร ี พงศพ์ศิ) 

ความสาํคญัและหลกัการพฒันาโครงการ 

 การพฒันาโครงการเป็นหวัใจสําคญัของงานพฒันาโดยมุ่งเน้นใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นแนวคดิในเชงิวจิยั

และพฒันา เปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถิน่ไดด้ําเนินโครงการพฒันา เพื่อเรยีนรูก้ระบวนการแก้ปญัหาอย่างมสี่วน

ร่วมจากกระบวนการพฒันา อนัจะนําไปสู่ชุมชนที่เข้มแขง็ การพฒันาโครงการมคีวามสําคญั และมหีลกัการ

สอดคลอ้งกบัแนวความคดิงานพฒันาเพื่อทอ้งถิน่ดงัน้ี 
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 1.) เป็นการทาํความเขา้ใจในบรบิทชุมชน สถานการณ์ปญัหา ศกัยภาพและขอ้จาํกดัของชุมชนร่วมกนั

รวมทัง้ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการพฒันา 

 2.) เป็นการทบทวนการทํางานทีผ่่านมาของชุมชน เพื่อมองเห็นทิศทางและกําหนดเป้าหมายการ

พฒันารว่มกนัระหว่างทมีพฒันาและชุมชนโดยมพีีเ่ลีย้งใหก้ารสนบัสนุน 

 3.) เป็นการทาํความเขา้ใจสภาพความสมัพนัธร์ะหว่างทมีพฒันากบัชุมชนและปญัหาชุมชน 

 4.) เป็นการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานภายใต้เป้าหมายร่วมกันทัง้ในแง่ประเด็นศึกษา พื้นที่

ดาํเนินการ และกลุ่มเป้าหมายทีร่ว่มกระบวนการพฒันา 

 5.) เป็นการวางแผนการดาํเนินการพฒันาเพื่อแกไ้ขปญัหารว่มกนัทัง้ในแงเ่ครือ่งมอื เทคนิควธิกีาร และ

กระบวนการพฒันา รวมถงึการจดัการและวางแผนงบประมาณ 

 6.) เป็นการกําหนดบทบาทของทมีพฒันาชุมชน และพี่เลี้ยงต่อการทํางานในอนาคต ทัง้ในแง่การ

ประสานงาน การจดักระบวนการ การบนัทกึและการเขยีนรายงาน 

 7.) เป็นการหาข้อตกลงและข้อสรุปร่วมกันระหว่างทีมพฒันาชุมชนและพี่เลี้ยงต่อภารกิจและการ

สนบัสนุนการดาํเนินโครงการพฒันาในอนาคต 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการพฒันาโครงการของพ่ีเล้ียงทีมหน่วยปฏิบติัการ(Node Action) 

 ก่อนทีจ่ะไปเปิดเวทพีฒันาโครงการในชุมชนนัน้ พีเ่ลีย้งจะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม โดยมกีารศกึษา

วเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัพืน้ที/่ชุมชนทีจ่ะลงไปพฒันาในเบือ้งต้น กําหนดวตัถุประสงค ์วางแผนการทํางาน แบ่ง

บทบาททมีประสานงานตลอดจนเตรยีมวสัดุ/อุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้การทํางานมปีระสทิธภิาพ ดงั

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น 

 พีเ่ลีย้งควรทาํการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้  โดยอาจใชว้ธิกีารสอบถามจากเครอืข่ายทางสงัคมต่างๆทีก่ําลงั

เคลื่อนไหว กลุ่มคน/บุคคลที่เคยทํางานร่วมกบันักพฒันาชุมชนหรอืจากสงัเกตเหตุการณ์ ศกึษาสภาพทัว่ไป

ดว้ยสายตารว่มกบัทมีงานระหว่างเดนิทางเขา้สู่ชุมชน การเดนิเทีย่ว การขบัรถวนรอบชุมชน เพื่อประเมนิความ

สอดคล้องและความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการก่อนที่จะมกีารเปิดเวทีวิเคราะห์ปญัหาในการพฒันา

โครงการรว่มกบัชุมชน ซึง่ควรทาํการ ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น  ในประเดน็ต่อไปน้ี 

  1.1 บริบทชุมชน หรือสภาพทัว่ไปของชุมชน  ไดแ้ก่ บ้านเรอืน ทีอ่ยู่ อาศยัการประกอบพธิี

ทางศาสนา อาคาร สถานทีส่าํคญัต่างๆในการทาํกจิกรรมของชุมชน ศกัยภาพของชุมชน ความสนใจของชุมชน

เพื่อประเมนิแนวทางการดงึศกัยภาพชุมชนมาพฒันาเพื่อการแก้ปญัหา เช่น หากพบว่าวดั มสีถาปตัยกรรมที่

สวยงามทัง้ภายในและภายนอก สนันิฐานได้ว่าชาวบ้านศรทัธาพระในวดั ให้ความสําคญักบัการพฒันาพุทธ

สถานหรอืมคีวามเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเป่ียมลน้ ใจบุญศุนทานเรากส็ามารถดงึใหช้าวบา้นมาร่วมทํา

กจิกรรมทีว่ดัได ้เป็นตน้ 

  1.2 ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ไดแ้ก่  พืน้ดนิ ป่าไม ้แม่น้ํา ลําธาร ลกัษณะพืน้ที่

ความอุดมสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิเพื่อประเมนิว่าชุมชนเดมิมพีืน้ฐานอาชพีอะไร หรอืเคยดําเนินการอะไรมาบา้ง
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เพื่อดาํเนินโครงการทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่เช่น หากพบว่ามแีหล่งน้ํา อุดมสมบูรณ์อาจเหมาะกบัการดําเนิน

โครงการในประเดน็เกษตร หรอืหาก แหล่งน้ําเน่าเสยีอาจเหมาะกบัดําเนินโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา

เป็นตน้ 

1.3 ความสมัพนัธแ์ละการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนกบัภายนอก  ไดแ้ก่ ระบบการผลติ/ 

การคา้เป็นการพึง่ตนเองหรอืพึง่พงิภายนอก การคมนาคม (ทางบก ทางเรอื ทางอากาศ) และการสื่อสารต่างๆ 

กบัภายนอกเป็นอยา่งไร เพื่อประเมนิความเหมาะสมในการทาํโครงการพฒันา เช่นหากพบว่าชุมชนอยู่ห่างไกล

จากตวัเมอืงการเดนิทางไม่สะดวก หรอืมทีางเลอืกน้อยในการเดนิทางก็ควรดําเนินโครงการเกี่ยวกบัเรื่องการ

เดนิทางทีป่ลอดภยัโดยทอ้งถิน่ ชุมชนเขา้มาจดัการ เป็นตน้ 

  1.4 ภาพรวมการขบัเคล่ือนงานวิจยัและพฒันาสงัคม/ท้องถ่ิน  ไดแ้ก่  ยุทธศาสตรจ์งัหวดั/

ยุทธศาสตรป์ระเทศเน้นเรื่องอะไร เครอืข่ายภาคประชาชนกําลงัเคลื่อนเรื่องอะไร เพื่อให้การดําเนินโครงการ

พฒันาไปในทางเดยีวกนัช่วยหนุนเสรมิทอ้งถิน่และสงัคม อนัเป็นความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างโครงการพฒันา

กบัภาพรวมของทอ้งถิน่และสงัคม 

  1.5 นักพฒันา/ทีมพฒันา  ควรศกึษาว่านักพฒันา/ทมีพฒันาเป็นใครเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์อะไร 

มอีาชพีอะไร เชี่ยวชาญด้านไหน ผ่านประสบการณ์ดา้นทําการวจิยั และพฒันามาแล้วหรอืไม่อย่างไร ผลการ

ทํางานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มคีวามขดัแยง้กบัชุมชนท้องถิน่หรอืไม่ มทีศันคต/ิแนวคดิ/พฤตกิรรมการทํางาน 

รว่มกบัชุมชนอยา่งไร ตลอดจนแนวคดิการพฒันาสงัคมเพื่อประเมนิว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ 

แนวคดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในด้านต่างๆ  (แนวทางแห่งรฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน 2540 แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัปจัจุบนั) อนาคตหลกัสทิธมินุษยช์นและผู้ด้อยโอกาสการกระจายอํานาจสู่ประชาชน 

การลดทอนอํานาจจากศูนยก์ลางการพฒันาหลกัความเสมอภาคความเป็นธรรมและสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาคนชุมชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาหรอืไม่เน่ืองจากทมีพฒันาจะต้องมบีทบาทผูจ้ดั

กระบวนการมสี่วนร่วม เพื่อกระตุ้น/สร้างปรากฏการใหม่ของชุมชนจงึถือเป็นปจัจยัชี้ขาดความสําเร็จของ

โครงการเลยทเีดยีว 

2) การประสานงาน 

 ประสานงานกบัแกนนํา ผูนํ้าชุมชน หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งนัดหมายการ จดัเวทเีพื่อการพฒันาโครงการ 

ควรตรวจสอบขอ้มลูการเดนิทาง นดัหมายวนัเวลา สถานทีแ่น่นอน ในบางกรณอีาจตอ้งมผีูนํ้าทาง 

3) การวางแผน/เตรียมทีมงาน 

 จะต้องมกีารประชุมเพื่อกําหนดวตัถุประสงค ์วางแผนการทํางานและแบ่งบทบาทหน้าทีใ่นการทํางาน

ใหช้ดัเจนก่อนลงไปพฒันาโครงการ ว่าจะลงไปเพื่อทําอะไรในแต่ละครัง้ ถ้าเป็นครัง้แรกอาจเป็นการตรวจสอบ

ชุมชนจากขอ้มลูทีไ่ดท้าํการศกึษาเบือ้งตน้ เน่ืองจากการพฒันาโครงการไม่ไดด้ําเนินการเสรจ็สิน้เพยีงครัง้เดยีว

จะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการพฒันาโครงการครัง้ก่อนๆจากนัน้แบ่งบทบาทว่าใคร

เป็นผูต้ ัง้คาํถาม จดักระบวนการ หรอืผูจ้บัประเดน็ สรปุใหเ้หน็ภาพ ผูบ้นัทกึ 

4) วสัด/ุอปุกรณ์/เอกสาร 
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 การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นเพื่อการบนัทกึและสรุปประเดน็ในการพูดคุยใหส้ามารถสื่อกบัชุมชนได้

ชดัเจน ได้แก่  กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจกิ สเีทยีน กระดาษกาว ฯลฯ  รวมทัง้เอกสารที่จะเผยแพร่ให้ชุมชน

เขา้ใจแนวคดิงานพฒันาเพื่อทอ้งถิน่ในประเดน็รว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน  

5) สรปุบทเรียน 

 หลงัจากการพฒันาโครงการเสรจ็สิน้ในแต่ละครัง้ ทมีงานจะตอ้งมกีารพดูคุยถงึผลการดําเนินงานว่าเป็น

อย่างไรบ้าง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยในเวท ีการพูดคุยกบัชาวบ้าน การสงัเกต และวางแผนการ

ดาํเนินงาน ปญัหา/อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่างการดาํเนินงาน เพื่อปรบัปรงุการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

6) การบนัทึก 

 ในการพฒันาโครงการในแต่ละครัง้พีเ่ลีย้งควรมกีารบนัทกึพฒันาการขอ้สรุปบทเรยีนทีไ่ดอ้ย่างต่อเน่ือง

เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห/์ประเมนิโครงการ และการพฒันาโครงการในแต่ละครัง้อาจบนัทกึเป็นแบบฟอรม์

ดงัตวัอยา่ง 

บนัทกึรายงาน    ครัง้ที.่.......เรือ่ง............................................................... 

วนัที.่..............................เวลา.......................ณ............................................... 

• วตัถุประสงคค์อือะไร 

• องคป์ระกอบผูเ้ขา้รว่มประมาณ..............คน ประกอบไปดว้ยกลุ่มใดบา้ง 

• ทบทวนการพฒันาโครงการช่วงทีผ่่านมาว่าเป็นมาอย่างไรบา้ง 

• กระบวนการทีใ่ชใ้นการพฒันาโครงการและบทบาทของทมีพฒันาโครงการเป็นอย่างไร 

• ผลการพฒันาโครงการ 

1) ประเดน็ปญัหาทีส่นใจทาํรว่มกนัมอีะไรบา้งและความสาํคญัของปญัหาทีจ่ะทาํคอือะไร 

2)  ทุนเดมิของชุมชนศกัยภาพของชุมชนมอีะไรบา้ง 

3) การมสี่วนรว่มของชุมชนเป็นอย่างไรบา้ง 

4) ทมีพฒันาเป็นใครบา้ง และมบีทบาทอยา่งไรในชุมชน 

5) ความเหมาะสมในการเสนองบประมาณของทมีพฒันาเป็นอยา่งไร 

6) โครงการน้ีมโีอกาสของความสําเรจ็มากน้อยเพยีงใดเพราะเหตุใด  (ความพรอ้มของทมีพฒันา

ชุมชนความเขา้ใจต่อแนวคดิงานพฒันาชุมชน 

7) พบข้อสงัเกต/ข้อค้นพบอื่นๆ หรอืไม่ อย่างไร (เช่น คุณค่าชุมชน คุณค่าของประเด็นศึกษา 

ปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการทาํโครงการพฒันา ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์อ้งถิน่/ประเทศ 

 

เคร่ืองมือในการพิจารณาโครงการ 

 ใชห้ลกัอรยิสจั 4 (ทุกข ์สมทุยั นิโรธ มรรค) และรตันโมเดล(พุทธ ธรรมะ สงัฆะ) มดีงัน้ี 

1) พิจารณากระบวนการศึกษา ทีท่าํใหเ้หน็ปจัจยัเชื่อมโยงเหตุผลทีแ่ทจ้รงิ  

ตามหลกัอรยิสจั 4 กล่าวคอื 
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สมุทัย – สาเหตุ หรือปจัจัยที่ทําให้

เกดิปญัหา คอือะไร 

ทุกข ์ – สภาพปญัหาทีเ่ป็นอยู่ปจัจุบนั 

เป็นอยา่งไร 

มรรค - แนวทาง หรอื กระบวนการที่

สามารถทําให้บรรลุเป้าหมาย (แก้ไข

ปญัหา)เป็นอยา่งไร 

นิโรธ – อยากให้เป็นอยู่อย่างไร 

(วสิยัทศัน์) 

2) พิจารณาความบรรลเุป้าหมายงาน 

ตามหลกัรตันโมเดล กล่าวคอื 

2.1 ไดมุ้ง่พฒันาตนเอง (พุทธะ)  ใหต้ื่น รูท้นัการเปลีย่นแปลงต่างๆหรอืไม ่

2.2 ได้มุ่งพฒันาความรู้ (ธรรมะ) บนฐานความเป็นจรงิที่เป็นอยู่ของสิง่ที่ศึกษา หรอืชุมชน

ท้องถิ่นหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เชิงกระบวนการ วิธี (ทําอย่างไร) หรือความรู้เชิงวิถีที่

เหมาะสมต่อการเผชญิต่อสถานการณ์ และปญัหา (อรยิวนิยั) 

2.3 ไดมุ้ง่พฒันาความเป็นกลุ่มกอ้น เครอื (สงัฆะ) หรอืกลไกการมสี่วนร่วมของหมู่คนในชุมชน

ทอ้งถิน่ และความร่วมมอืขององค์กรภายนอกหรอืไม่ ทัง้ในระดบับุคคล กลุ่ม / องค์กรชุมชน องค์กร 

ภาครฐั และเอกชน ผูส้นบัสนุนจากภายนอก 

 

แนวคิด สร้างปัญญาด้วยการตัง้คาํถาม  ชวนใฝ่รู้ค้นหาคาํตอบ 

การเรยีนรูก้ฝึ็กจากการรบัรู ้จากแสง  เสยีง  สิง่กระตุ้นเราจนสื่อสารดว้ยการส่งสญัญาณพูดออกเสยีง  

อ่าน  เขยีน  และคดิ  เรยีนรู ้ ตัง้แต่เรือ่งงา่ยๆ  จนถงึเรยีนรูเ้ร ือ่งความหมายของนามธรรม  เช่น  เรื่องความรกั  

ความโกรธ  เป็นตน้  ดงันัน้  จงึเป็นสิง่ทีย่นืยนัไดว้่า  “ปัญญา  พฒันาได้” 

การฝึกคดิ ใช้เหตุผล  วเิคราะห์ปญัหา  แก้ปญัหา  จะทําได้ง่ายๆ ด้วยการฝึกเป็น “คนช่างสงสยั”  

“หมัน่ตัง้คาํถาม”  แลว้พยายามหาคาํตอบ  หรอื “สงสยั  ใฝรู่”้ 

 

คาํถามสาํคญัคือ  ทาํไม  และ  อย่างไร  

ความเป็นคน  “ช่างสงสยั  ใฝ่รู”้  เป็นเรื่องสําคญั  คอืเป็นผูท้ี่หมัน่ตัง้คําถาม  และต้องหมัน่คดิคน้คว้า

หาคําตอบด้วยคําถามสําคญัที่สุดในการพฒันาปญัญา  ใช้เหตุผลคอื  “ทําไม”  และ “ทําได้อย่างไร” คําถาม  

“อะไร”  “ทีไ่หน”  “เมื่อไร”  จะไดค้ําตอบทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ  แต่คําถาม  “ทําไม”  หรอื “ทําอย่างไร”  จะเชื่อมโยง

สรา้งความสําพนัธ์  จดัลําดบัความสมัพนัธ์ก่อนหลงั  จดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเหตุและผล  ตลอดจนลําดบั

ความสาํคญัมาก - น้อย  ต่างกนัออกไป  เพื่อความมุ่งหมายทีจ่ะใหไ้ดค้ําตอบ ซึง่กค็อืการ  “ฝึกคดิ  วเิคราะห ์“ 

โดยตรง  เช่น  คําถาม ใคร  ชื่ออะไร  เวลาเท่าไร  เมื่อไร  ที่ใด  ก็จะได้คําตอบเป็น  “นาย  ก”  “เวลาเช้า

พรุ่งน้ี”  “ที่เชยีงใหม่”  ที่เป็นขอ้เท็จจรงิ  แต่ถ้าถามว่า  “ทําไม”  “อย่างไร”  ต้องหาคําตอบที่เป็นเหตุเป็นผล  

เช่น  ทาํไมทางโคง้น้ีถงึมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้บ่อย  หรอืทําไมชุมชนน้ีรา้นขายรถจกัรยานยนต์จาํนวนมาก  เป็นต้น 

ฝึกถาม  ฝึกสงสยั  กจ็ะตดิเป็นนิสยั  สงสยั  ใฝรู่ ้ และมุง่หาคาํตอบ 
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คาํถาม คาํตอบ สร้างการเรียนรู้ สร้างความมัน่ใจในการทาํงาน 

การหาคําตอบ  “ทําไม”  “อย่างไร”  เป็นการท้าทาย  เป็นการฝึกวเิคราะห์  แยกแยะหาสาเหตุ  และ

พฒันาไปถงึขัน้สร้างทางเลอืก  สงัเคราะห์ที่ชี้นําการปฏบิตัิได้  เช่น  ทําไมชุมชนน้ีมกีารใช้รถจกัรยานยนต์

จํานวนมาก  คําตอบคอื  ถนนในชุมชนแคบแต่อยู่ใกล้โรงงาน คนในชุมชนหรอืพนักงานโรงงานจงึนิยมใช้

รถจกัรยานยนต์ในการเดนิทางเพราะสะดวกกว่า  การทีจ่ะไดค้ําตอบ  เราต้องวเิคราะหแ์ยกแยะ  เปรยีบเทยีบ  

จนไดค้าํตอบ  สรา้งความเขา้ใจ  และเรากส็ามารถใชป้ระสบการณ์ในการเขา้ใจวเิคราะหเ์รื่องน้ีไปเขา้ใจเรื่องอื่น  

ใชห้ลกัคดิทีเ่ป็นการเขา้ใจเรือ่งน้ีไปเทยีบเคยีงเขา้ใจเรือ่งอื่นดว้ย 

กล่าวคอื ได้ทัง้  “คําตอบ”  ได้ทัง้ “วธิคีดิ” แต่ถ้าถามคําถามว่า“จะทําไดอ้ย่างไร”  อาจจะใช้วธิคีดิใน

ระดบัที่สูงกว่าระดบั”วเิคราะห์”  นัน่คอื “ สงัเคราะห์”  กล่าวคอื  วเิคราะห์คอืคดิแยกแยะ  ส่วนใหญ่เพื่อหา

สาเหตุ  หรอืเหตุผลแต่ถา้ทาํอยา่งไร  ตอ้งหาคาํตอบดว้ยการ  “สงัเคราะห”์  คอืคดิสรา้งคําตอบ  เช่น จากบา้น

ไปโรงเรยีนมทีางรถไฟ  รถเมล์  และมีลําคลองคัน่อยู่ จะเดินทางไปอย่างไร การหาคําตอบอย่างไร  จึง

วเิคราะหแ์ยกแยะก่อนว่า  จะเดนิทางจากบา้นไปโรงเรยีน  จะเดนิจากที่ใดไปที่ใดขึน้รถไฟหรอืรถเมล์  จะลง

เรอืที่ใด  จงึจะข้ามคลองไปถึงโรงเรยีน  จะตดัสนิใจอย่างไร  เพื่อให้ได้วธิปีฏิบตัิที่ดทีี่สุด นัน่คอื  คดิอย่าง

วเิคราะห ์ นําไปสู่สงัเคราะห ์ สรา้งคําตอบสู่การปฏบิตั ิ ก็จะไดพ้ฒันาความคดิไปอกีระดบั ดงันัน้  การคดิหา

คาํตอบกจ็ะไดค้าํตอบ  เป็นการรบัรู ้ ไดว้ธิคีดิใหมไ่ปดว้ย  ยิง่ไดค้าํตอบกจ็ะยิง่เรยีนรู ้ ยิง่คดิเรว็ขึน้ 

และแน่นอนทีสุ่ด  เมือ่คดิแกป้ญัหาไดจ้ะยิง่มัน่ใจ  และแกป้ญัหาใหมไ่ดเ้รือ่ยๆ 

การตอบคาํถาม  “ทาํไม”  และ  “อยา่งไร”  เป็นการฝึกสรา้งปญัญา  นอกจากไดค้วามรบัรู ้ ความรู ้ วธิี

คดิหาคําตอบแล้ว  ยงัเสรมิความมัน่ใจว่า  จะแก้ปญัหาเรื่อยๆ  แต่การแก้ปญัหาอาจมอุีปสรรคบ้าง คอื  เมื่อ

นําไปสู่การปฏบิตัแิลว้  อาจยงัแก้ปญัหาไม่ไดท้ัง้หมด  ทีจ่รงิไม่ใช่เรื่องแปลก  กต็้องนําปญัหาส่วนทีเ่หลอืเขา้สู่

กระบวนการแก้ปญัหาใหม่  สงัเกตวเิคราะห์สาเหตุว่า  ทําไม  อย่างไรยงัแก้ปญัหาไม่ได้  มปีญัหาอะไรอีก  

สาเหตุอะไรอกี  และนําไปสรา้งคําตอบรอบใหม ่กจ็ะตอบคําถาม หรอืโจทยท์ีส่ลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ การแก้ปญัหา

ครัง้ต่อไป กจ็ะนําประสบการณ์ทีเ่คยแกป้ญัหาแลว้ตดิขดั  มาแกป้ญัหาในเรือ่งใหม่  กจ็ะยิง่รอบคอบ  ยิง่พฒันา

ขัน้  และแน่นอนการทีส่ามารถแกป้ญัหาได ้ นอกจากยิง่มัน่ใจแลว้ 

ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื  ยิง่มคีวามสุข  ยิง่ปิต ิ เพราะสามารถทํางานสําเรจ็แก้ปญัหาได ้ มกีําลงัใจ

สร้างความสําเร็จใหม่ๆ  การแก้ปญัหาสําเร็จมากขึ้น  แก้ปญัหาที่สลับซบัซ้อนมากขึ้น  ก็จะนําไปสู่การ

สงัเคราะห ์ สรา้งสรรค ์ นําไปสู่  “ปญัญา”  ในระดบัสรา้งสรรคส์ิง่ใหมไ่ดต่้อไป 

 

เรียนรู้ด้วย  “ปจุฉา  วิสชันา” 

การสร้างปญัญาด้วยคําถามน้ี  สอดคล้องกับหลกัพุทธศาสนาคือ  “ปุจฉา  วิสชันา”  ปุจฉาคอื ตัง้

คําถาม  ยิ่งตัง้คําถามก็จะยิ่งได้คําตอบ  ยิ่งได้ความรับรู้  ส่วนวิสัชนา  คือ  การถกเถียง  แลกเปลี่ยน  

ตรวจสอบ  กจ็ะไดโ้อกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ไดม้มุมองทีแ่ตกต่าง เช่น  

ปจุฉา: ถนนเสน้น้ีใครเดนิทางแลว้เสีย่งอนัตรายมากทีสุ่ด  

วสิชันา: พวกเรา คนในชุมชน 
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ปจุฉา: แลว้ใครควรเป็นคนแกจ้ดุเสีย่ง จดุอนัตรายน้ี 

วสิชันา: เจา้หน้าทีห่น่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทอ้งถิน่ 

ปจุฉา : พวกเราผ่านถนนเสน้น้ี วนัละกีค่ร ัง้  แลว้เจา้หน้าทีร่ฐัผ่านถนนเสน้น้ีกีค่ร ัง้ 

วสิชันา: พวกเราผ่านวนัละ 3-5 ครัง้ต่อวนั  เจา้หน้าทีร่ฐัผ่านถนนน้ี 3 เดอืนครัง้หรอืไมไ่ดผ้่านเลย 

ปจุฉา: แลว้เราจะคอยใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐัมาแกไ้ขปญัหา หรอืเรารูป้ญัหาแลว้มารว่มกนัหาทางแกไ้ข 

จากการสรา้งปญัญาดว้ยคาํถามทาํใหไ้ดค้วามรู ้ ความเหน็เพิม่เตมิ  รอบคอบขึน้  สรา้งปญัญาเพิม่ขึน้ได ้

 

ทุกคาํถาม มีคาํตอบแต่ต้องให้เวลา 

การตัง้คําถาม  ใช่ว่าจะหาคาํตอบไดเ้สมอไป  ไม่ไดค้ําตอบ  ไม่ต้องทอ้แท้  เคยมผีูม้ปีระสบการณ์ขบั

รถควํ่าเล่าใหฟ้งัว่า เคยขบัรถควํ่า  เพราะหยุดรถกะทนัหนัและรถปดั  บงัคบัพวงมาลยัไม่ได ้7 ปีใหห้ลงั  มคีน

อธบิายเรื่อง เบรกระบบ  ABS  ทีบ่รษิทัผูผ้ลติรถยนต์วจิยัและออกแบบขึน้ใหม่  เพื่อแก้ปญัหาอุบตัเิหตุจาก 

“ล้อล็อค”  ขณะเบรกรถ  หรอืรถหยุดกะทนัหนั  เน่ืองจากหยุดล้อสองข้างได้ไม่เท่ากัน  ทําให้รถเสียหลกั  

บงัคบัไมไ่ด ้ วศิวกรจงึวจิยัคน้หาสาเหตุและออกแบบระบบเบรกรุ่นใหม่  ทีเ่บรคลอ้แลว้คลายสลบักนัหลายครัง้

ติดกันจนกว่ารถจะหยุด  ทําให้ล้อรถทัง้สองข้างมีโอกาสปรบัสมดุลแก้ปญัหาล้อล็อค  เสียหลัก  บังคับ

พวงมาลยัไมไ่ด ้ กว่าจะไดค้าํตอบกห็ลงัจากรอดตายจากอุบตัเิหตุ  และยงัมคีวามสงสยัอยู่อกี  7  ปี  จงึเหน็ว่า  

การมุง่มัน่หาคาํตอบกม็สี่วนสรา้งความรู ้ และสรา้งปญัญา 

ดงันัน้  งานวจิยัจงึเกิดจาก  “สงสยั  ใฝ่รู้”  มุ่งหาคําตอบ  รู้จกัคดิ  วเิคราะห์  ยดึหลกัการลามสูตร  

ถกเถยีงแลกเปลี่ยนความคดิเหน็  สรา้งเสรมิปญัญาด้วย  “ปุจฉา  วสิชันา”  นัน่เอง และที่สําคญังานวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารหรอืงานโครงการฯ ควรมุง่การสรา้งเสรมิปญัญาทีป่ระยุกต์ใชก้บัชวีติประจาํวนั หรอืตอบโจทยป์ญัหา

เพื่อค้นหาและนํามาจดัการกบัปญัหาในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จงึจะเกดิประโยชน์ คุณค่าไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ตามหลกัการพุทธศาสนา  คอื  “ผู้ปฏิบติั”ธรรม  จึงจะเข้าถึง “ธรรม” (จาก บทความพเิศษของ ทนัทรรศน์ 

หน้า 33 มตชินสุดสปัดาห ์6-12 ต.ค. 49 ปีที ่26 ฉบบัที ่1364) 

 จากความหมายที่กล่าว สรุปได้ว่า การมสี่วนร่วมของชุมชนในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทาง

ถนน หมายถงึ การทีค่นในชุมชน เหน็ความสําคญั เหน็ปญัหา จนลุกขึน้มาจดัการกบัปญัหาร่วมกนัดว้ยตวัของ

ชุมชนเองโดยมวีิธกีารที่สอดคล้องกบัวิถีชีวติ บรบิทตามความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน ซึ่งมขี ัน้ตอนในการ

พฒันาชุมชนโดยทมีพี่เลี้ยงหน่วยปฏบิตักิารฯ(Node Action) ที่ใช้กระบวนการงานวจิยัท้องถิน่ ใช้เครื่องมอื

พฒันาความคดิ จากการตัง้คําถามชวนคดิ ชวนวเิคราะห์ ชวนหาทางออกในการจดัการกบัปญัหาได้อย่าง

เหมาะสม. 

 ผลลพัธป์ลายทางจากการพฒันาความคดิ เพื่อนําไปสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคน และเริม่ขยาย

ความคดิสู่การกระทาํใหก้บัคนอื่น ครอบครวั ชุมชน หน่วยงาน ทําใหเ้กดิพลงัของการขบัเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการ

ทาํงานทีเ่หน็ประโยชน์รว่มกนัของชุมชน จนสามารถเกดิวฒันธรรมแห่งความปลอดภยัทางถนนได.้ 
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บทท่ี 3 

กระบวนการ ขัน้ตอน วิธีการทาํงาน 

 

โครงการการดําเนินงานแกนนํา(Core Group) หน่วยปฏบิตักิารวชิาการ(Node Action) เพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในระดบัพืน้ที ่เกดิขึน้เพื่อตอบโจทยภ์ารกจิยุทธศาสตรท์ี ่2 

ของศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน(ศวปถ.) คอืการสนบัสนุนกลุ่มแกน(Node)และเครอืข่าย

วิชาการ ให้สามารถพัฒนาความรู้ไปผลักดันให้เกิดการแก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธภิาพ  ซึ่ง Node Action ได้มบีทบาทในการค้นหาและพฒันาแกนนํา หรอืสรา้งผู้นําการ

เปลีย่นแปลง(Change Agent) ในระดบัพืน้ที ่5 แห่ง  โดยการคน้หาและพฒันาแกนนําเพื่อรวมดําเนิน

กิจกรรมให้เกิดพื้นที่เรยีนรู้ ที่มกีารป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัิเหตุจราจรจากการจดัการข้อมูล 

วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรูท้ี่เกิดขึน้ เพื่อนํามาแก้ไขปญัหาจนสามารถผลกัดนัให้มขีอ้เสนอเชงิ

นโยบายหรอืขอ้ตกลงรว่มกนัในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาในระดบัพืน้ที ่ โดยมุ่งเน้นการขบัเคลื่อน

งานในประเดน็การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน โดยมกีารประยุกตก์ระบวนการทํางานเขา้

กบังานวจิยัทอ้งถิน่ใหเ้ป็นงานวชิาการเชงิปฏบิตักิารได ้ซึง่โครงการดงักล่าวไดว้างแผนไว้ 2 ระยะ 

(ตามระยะเวลาการดําเนินงานของศวปถ.) คอื ระยะที ่1 (12 เดอืน) เริม่ มนีาคม 2554 ถงึ เมษายน 

2555 และระยะที ่2 (16 เดอืน) เริม่ พฤษภาคม 2555 ถงึ ตุลาคม 2556  

หน่วยปฏบิตักิารวชิาการเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในระดบัพื้นที(่Node 

Action) ไดเ้ริม่ดาํเนินงานมาตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2554  ถงึวนัที ่15 มนีาคม 2555 (ขยายเวลาเป็น

วนัที ่30 เมษายน 2555)  ซึง่มโีครงสรา้งการทาํงานและกจิกรรม ดงัน้ี 

 

โครงสร้างการบริหารงาน

Node Action

ที�ปรึกษา
คณะทาํงาน

สนับสนุนวิชาการ/

เสริมกระบวนการ
ติดตาม สนับสนุน บริหารจัดการ

SNE-SNE-NCN
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โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 

1. ทีป่รกึษา  บทบาทใหค้าํแนะนําการขบัเคลื่อนงาน  

คอื นพ.ธนะพงศ ์จนิวงษ์  นพ.อนุชา เศรษฐเสถยีร และ อ.สุรพล เหลีย่มสงูเนิน 

2. คณะทาํงาน บทบาทเป็นกลไกกลางในการเคลื่อนงาน ทําหน้าทีใ่นการเชื่อมประสาน 

ตดิตาม และจดัเวทปีระชุมคณะทํางานเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้วางแผนงานร่วมกนัใน

ทุก 2 เดอืน ประกอบดว้ย 

1. ผศ.ดร.ชพูกัตร ์ สุทธสิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ม.มหาสารคาม 

2. คุณกาญจนา  ทองทัว่  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ 

3. ดร.กนกพร  รตันสุระธรีกุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ม.มหาสารคาม 

4. คุณชษิณุวฒัน์  มณศีรขีาํ ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ จ.สมทุรสงคราม 

5. นายสมพงษ์  หลเีคราะห ์ ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ภาคใต้ 

7. คุณกชกร  ชณิะวงศ์  มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ ภาคเหนือ 

8. คุณชวีนั  ขนัธรรม  มลูนิธสิถาบนัวจิยัทอ้งถิน่ 

9. คุณพรทพิภา  ธรรมรกัชยั นกัวชิาการอสิระ 

กิจกรรมการดาํเนินงาน 

1. ค้นหาแกนนําและจดัตัง้คณะทาํงาน Node Action โดยไดช้กัชวนหวัหน้าทมีที ่

ทํางานวจิยัท้องถิ่นใน 5 จงัหวดั(ทมีเดมิ สกว.) มาช่วยกนัพฒันางานวจิยัเชงิปฏบิตัิการ เพื่อหา

คาํตอบรว่มกนัในประเดน็การสรา้งความปลอดภยัทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชน ประกอบดว้ย 

1) คุณกชกร  ชณิะวงศ ์      หวัหน้าโครงการ จ.ลาํพนู  ภาคเหนือ 

2) คุณชษินุวฒัน์  มณศีรขีาํ   หวัหน้าโครงการพระราม 2 ภาคกลาง 

3) ดร.กนกพร  รตันสุธรีะกุล หวัหน้าโครงการ จ.มหาสารคาม  

4) คุณกาญจนา  ทองทัว่  หวัหน้าโครงการ จ.อุบลราชธานี 

5) คุณสมพงษ์  หลเีคราะห ์ หวัหน้าโครงการ จ.สตูล ภาคใต ้

ทัง้น้ีได้เชื่อมประสานภาคเีครอืข่าย พี่เลี้ยงในพื้นที่ให้ได้รูจ้กัเพื่อร่วมกนัทํางานกบัคณะทํางานทมี

โครงการ Node Action ทัง้ 5 พืน้ที ่ประกอบดว้ย 

(1) ภาคเหนือ   ได้แนะนําเชญิชวน คุณพมิพจ์นัทร ์โพธิส์าวงั (พี่เลี้ยงสอจร.) และ

แนะนําเครอืข่ายทํางานเดมิต่อคอื อ.ไพศาล ลาภจรสัแสงโรจน์ จากโรงเรยีน

เทศบาล 3 (เคยรบัทุนทําหลกัสูตรการเรยีนการสอนในโรงเรยีน จาก ศวปถ. ปี 

2552-2553) 

(2) ภาคกลาง ได้แนะนําเชญิชวนให้รู้จกักบัทมีบรหิาร สอจร.ภาคกลาง (ดร.ดนัย 

เรอืงสอน และ คุณสุพตัรา สาํราญจติร)  
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(3) ภาคอสีาน  

จ.มหาสารคาม มทุีนเดมิจากการทํางานในประเดน็การจดัการจุดเสี่ยงในชุมชน

มาก่อน หวัหน้าโครงการจงึมเีครอืข่ายในการทํางานทัง้ในระดับจงัหวดัและ

ชุมชน 

จ.อุบลราชธานี ทางหัวหน้าโครงการ Node ได้ใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีทีม่นีักวชิาการ อาจารยท์ี่เคยทํางานวจิยัเพื่อท้องถิน่มาดําเนินงาน 

ในระดบัจงัหวดัจงึได้แนะนําให้รูจ้กักบัภาคเีครอืข่ายคนทํางาน คอื คุณวนัทนีย ์

ธนวิบูลย์และคุณศักดา ธุระอบ (พี่เลี้ยง สอจร.จ.อุบล) และผู้จดัการภาคของ

บรษิทักลาง รวมถงึคณะทํางานศูนยอ์ํานวยการความปลอดภยัทางถนนระดบั

จงัหวดั 

(4) ภาคใต้  ไดแ้นะนําเชญิชวนใหรู้จ้กักบั คุณไพศาล ขุนศร ีรกัษาการแทนหวัหน้า

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จ.สตูล กับ พตต.บุญเลิศ ตรสัศิร ิ

สถานีตํารวจภูธรละง ูจ.สตูล และทมีบรหิารงาน สอจร.ภาคใต้ (นพ.ววิฒัน์ ศตีม

โนชญ)์  

 

3. พฒันาโครงการในพื้นท่ีเป้าหมาย 4 ภาค 5 พื้นท่ี โดยเลอืกพืน้ทีแ่ละประเดน็ที ่

เป็นตวัแทนภมูภิาค ประกอบดว้ย 

1.ภาคเหนือ  พืน้ทีจ่งัหวดัลาํพนู ตําบลปา่สกั เป็นพืน้ทีท่ีม่ที ัง้สงัคมเมอืงและ 

ชุมชนชนบทดัง่เดิม มภีาคอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนมาก ทําให้มกีารเดินทางหนาแน่นของผู้ใช้

แรงงานกลุ่มเป้าหมายคอื คนในชุมชน เยาวชน และหน่วยงานในพืน้ที/่จงัหวดั ประกอบกบัในพื้นที่

ตําบลป่าสกั มทุีนเดมิในการดําเนินงานด้านการป้องกนัอุบตัเิหตุจราจร (พื้นที่ทํางานเดมิสํานักงาน

เครอืขา่ยลดอุบตัเิหตุ(สคอ.) และเป็นพืน้ทีท่ํางานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่(สกว.) จงึไดนํ้าพืน้ทีท่ีม่ทุีนเดมิ มา

ทาํใหต่้อยอดและทาํใหเ้ขม้ขน้ เพื่อพฒันาหารปูแบบการทํางานทีเ่น้นการแก้ไขปญัหากนัร่วมระหว่าง 

ชุมชน ทอ้งถิน่กบันิคมอุตสาหกรรม ใหเ้กดิการจดัการปญัหาและการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

รว่มกนั 

2.ภาคกลาง  พืน้ทีเ่ป้าหมายคอื ถนนพระราม 2 มพีืน้ทีท่ํางาน คอื จงัหวดั 

สมทุรสงคราม จงัหวดัสมุทรสาคร ผลลพัธท์ีค่าดว่าจะไดร้บัคอื เกดิการมสี่วนรว่มของชุมชนและ

ภาครฐั ทีเ่ขา้มารว่มกนัแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุจราจรทีเ่กดิขึน้บนถนนพระราม 2 และบรเิวณชุมชนสอง

ขา้งทาง จนเกดิมาตรการการแกไ้ขไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม นําไปสู่ขอ้เสนอเชงินโยบาย โดยนํา

กระบวนการวจิยัทอ้งถิน่เขา้มาทํางาน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคอื หน่วยงานภาครฐั (คณะทาํงานศูนย์

อํานวยการความปลอดภยัทางถนนระดบัจงัหวดั) องคก์ารบรหิารส่วนตําบล โรงเรยีน องคก์รชุมชน

ในพืน้ที ่สถานประกอบการภาคธุรกจิ องคก์รสาธารณะ(มลูนิธ)ิ เครอืขา่ยนกัวชิาการและพีเ่ลีย้ง 

3.ภาคอสีาน  พืน้ทีภ่าคอสีานประกอบดว้ยอสีานตอนบน และอสีานตอนล่าง 

3.1 อสีานตอนล่าง คอื จงัหวดัอุบลราชธานี พืน้ทีท่าํงานเน้นในมหาวทิยาลยั 
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อุบลราชธานีและชุมชนรอบมหาวทิยาลยัทัง้หมด 11 หมู่บา้น 6 อบต. และถนนเสน้หลกัตดัผ่านหน้า

มหาวทิยาลยั   (ถ.เดช-อุบลฯ) โดยจดัตัง้คณะทํางานจากหน่วยงานในจงัหวดัเขา้มาร่วมทํางานตัง้แต่

เริ่มโครงการ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่ง

กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานประกอบด้วยนักวชิาการ คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั นักศกึษา ชุมชน 

ทอ้งถิน่รอบมหาวทิยาลยั 

3.2 อสีานตอนบน คอื มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ชุมชนทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง และ 

หน่วยงาน ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดั ซึง่การทํางานต่อยอดจากทุนเดมิปี 2553 (งบ ศวปถ.) ซึง่ทํา

โครงการการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการขยายเข้าสู่

มหาวทิยาลยั ซึง่ใชร้ปูแบบการดาํเนินงานเริม่จากชุมชนนอกเขตมหาวทิยาลยัก่อน 

รปูแบบการทาํงานทัง้ 2 Node อสีาน จะมลีกัษณะเหมอืนกนั คอื การทาํงานจาก 

สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัและชุมชนโดยรอบ ร่วมกบัทอ้งถิน่ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่มี

ความแตกต่างกัน คือ เริ่มต้นการทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน (จ.อุบลฯ เริ่มจากภายใน

มหาวทิยาลยั ส่วน จ.มหาสารคามเริม่ตน้จากชุมชนรอบมหาวทิยาลยั) 

4.ภาคใต ้  พืน้ทีจ่งัหวดัสตูล 2 ตําบล คอื ตําบลกําแพงและตําบลละง ูอําเภอละ 

งู เป็นพื้นที่ที่มบีรบิทสงัคม วฒันธรรมชุมชนที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ รูปแบบการทํางานจงึเน้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เน่ืองจากพืน้ที่ชุมชน มถีนนหลายเส้นตดัผ่าน มแีหล่งท่องเที่ยวไดห้ลายแห่ง มี

การใชร้ถใชถ้นนจํานวนมาก ทําใหเ้กดิอุบตัเิหตุบ่อย การทํางานจงึเน้นการสรา้งความเขา้ใจ และดงึ

การมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อเชื่อมประสานกบัภาครฐัผลกัดนัใหเ้กดิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  

3.ประชุมคณะทาํงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัเวทพีฒันาศกัยภาพแกนนําร่วมกบั

ภาคเีครอืข่าย โดยมกีารจดัเวทพีฒันาศกัยภาพแกนนําใน 5 พืน้ที ่และภาคเีครอืข่ายพีเ่ลีย้ง 

สจอร. ขึน้ 1 ครัง้ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารทาํงานระหว่าง Node Action จาํนวน 5 ครัง้ 

4.รวบรวม(Mapping) รายช่ือโครงการ ชุดความรู้ ภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการ

รวบรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละภูมภิาค โดยเน้นใน 5 พื้นที่ เพื่อเป็นขอ้มูลให้แต่ละ 

Node Action ไดท้ราบทุนเดมิของการทํางานในพืน้ทีท่ีผ่่านมา และสามารถนําไปประเมนิเพื่อคน้หา

แนวทางการเชื่อมงานและต่อยอดความรูต่้อไปได ้

5. เช่ือมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อวางแผนการขบัเคลื่อนงานร่วมกนักบั Node 

Action เช่น Node จ.อุบลฯ ไดเ้ชื่อมประสาน บ.กลาง  ปภ.  พีเ่ลีย้ง สอจร. และเครอืข่ายองคก์รงด

เหลา้ในพืน้ทีเ่พื่อใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนั 

6.ติดตามสนับสนุน เชื่อมประสานผูเ้ชี่ยวชาญ วทิยากร เตมิเต็มให้ความรูค้ณะทํางานและ

ทมีนกัวจิยัในโครงการ แต่ละ Node ตามประเดน็ เพื่อคน้หาแกนนําระดบัปฏบิตักิาร และพฒันาโจทย์

โครงการตามบรบิทของชุมชน พืน้ที ่

กระบวนการทาํงานทีผ่่านมาเน้นการคน้หาคนทํางานและสรา้งทมีงาน โดยการชกัชวนกนัมา

ร่วมกนัพฒันาโจทยโ์ครงการวจิยั จากปญัหาในพื้นทีเ่พื่อร่วมกนัจดัการกบัปญัหา ซึ่งแนวคดิน้ีเกิด

จากขอ้คน้พบว่าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานดา้นความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุจราจร ยงัไม่มเีจา้ภาพตวั
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จรงิที่มาทํางานเกาะตดิกบัประเดน็ การทํางานของ Node จงึมุ่งเน้นการทํางานที่คน้หาแกนนํา (ตวั

จรงิไมใ่ช่มวยแทน) และสรา้งผูนํ้าการเปลีย่นแปลงดา้นป้องกนัอุบตัเิหตุ (Change Agent) ในระหว่าง

ทางจะมกีระบวนการพฒันาศกัยภาพและสรา้งเครอืข่ายไปพรอ้มกบัพฒันาชุดความรูม้าสนับสนุนการ

เคลื่อนงานจากโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในพื้นที่ ซึ่งจะทําให้เกดิการจดัการความรู ้ถอดบทเรยีน 

แลกเปลีย่นเรยีนรูนํ้าไปสู่การแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมได ้

 ผลสมัฤทธิ ์(Out Come) ในระดบั Node พืน้ที ่เกดิพืน้ทีเ่รยีนรู ้มพีืน้ทีป่ฏบิตักิารร่วมกนั ทัง้ 

5 พืน้ที ่และเกดิแกนนําคนทํางานในพืน้ที ่เกดิรปูแบบ(Model) กระบวนการทํางาน  นอกจากน้ี เกดิ

ชุดความรูท้ีถ่อดบทเรยีนและสงัเคราะหค์วามรูใ้หเ้หน็กระบวนการเรยีนรูท้ีม่บีรบิทต่างกนัทัง้ 5 พืน้ที ่

ว่าใช้กลไกการทํางาน เครื่องมืออะไร มวีิธีการติดตาม และมีกระบวนการอย่างไร เพื่อนําไปสู่

ความสําเร็จ (เกิดพื้นที่ เกิดกระบวนการ  คนทํางาน  แกนนํา และวิทยากรที่เกาะติดประเด็น) 

ระหว่างทางจะมกีารสื่อสารสู่สาธารณะและทีมจากส่วนกลางช่วยเชื่อมประสาน ชงข้อมูลเข้าสู่

นโยบาย ขยายสู่โครงสรา้งในระดบัส่วนกลางต่อไป  

 

โครงสร้างกลไกการขบัเคลือ่นงาน Node Action  

การขบัเคลื่อนงานโดยการพฒันาแกนนําและสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้มกีารใช้กระบวนการวจิยัเชงิ

ปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม (PAR = Participatory Action Research) โดยปรบัประยุกต์จาก

กระบวนการเรยีนรู้งานวจิยัท้องถิ่น  ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ศาสตร์แห่งการพฒันาคน” ของทมีศูนย์

ประสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่  ซึง่งานวจิยัเชงิกระบวนดงักล่าวเน้นการคน้หาโจทยจ์ากรากของปญัหา

โดยคนในชุมชนเอง และนําข้อมูลที่ได้มาคนืให้กบัชุมชนเพื่อช่วยกนัคดิ วางแผน ปฏบิตัิ ทบทวน 

สรุปบทเรยีนและพฒันา ซึ่งงานวจิยัเพื่อท้องถิ่น จงึเป็นกระบวนการที่สร้างให้เกิดการเรยีนรู้จาก

ภายใน(Inside Out)  

หลกัการทํางานของ Node Action จะเน้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ซึ่ง

เป็นการศกึษาและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของคน โครงสรา้งถนน สิง่แวดลอ้มเพราะหากสามารถปรบั

กระบวนทศัน์วธิีคิด ทําให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนแล้วจะนําไปสู่ความ

ปลอดภยัในการเดนิทางได ้ โดย Node Action แต่ละพืน้ทีไ่ดเ้ริม่การทํางานดว้ยการคน้หาและสรา้ง

ทมี สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายและกระบวนการดาํเนินงานกบัพืน้ที ่โดยร่วมพฒันาโจทยจ์ากขอ้มลู

ปญัหาทีค่น้พบในพืน้ทีเ่ป้าหมายโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

Core Group 5 node

Node เหนือ

Node 
กลาง

Node 
อุบล

Node 
สารคาม

Node 
ใต้

ม.มหาสารคาม

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื�อ

ท้องถิ�น ภาคเหนือ

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื�อ

ท้องถิ�น สมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยเพื�อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ�น

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื�อท้องถิ�น 

ภาคใต้

Node Action

 
Node 5 พื้นท่ี มผีลผลติ(Out put) ผลลพัธ์(Out come) และตวัชีว้ดัเหมอืนกนั ทีม่คีวาม

ต่างกนั คอืประเดน็และพืน้ทีใ่นการทาํงาน  กล่าวคอื 

ผลผลติ(Out put) คอื 

• ไดแ้กนนํา(Change Agent) ทัง้ 2 ระดบั ทัง้ในระดบัปฏบิตักิารและระดบัขบัเคลื่อนนโยบาย 

• ไดก้ระบวนการเชื่อมโยงการทาํงานเครอืขา่ยในพืน้ที ่ 

• ไดชุ้ดความรูง้านวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(Action Research)  

• ไดพ้ืน้ทีเ่รยีนรูป้ฏบิตักิารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

ผลลพัธ(์Out come) คอื 

• เกดิองคค์วามรูก้ารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั 

• เกดิกลไกการจดัการความรู ้รปูแบบการหนุนเสรมิกระบวนการทํางานและการตดิตาม 

• เกดิขอ้เสนอเชงินโยบาย หรอืมาตรการทางสงัคม สามารถนําเสนอสื่อสารสู่สาธารณะ 

ตวัชีว้ดั 

• เกดิแกนนํา /เครอืขา่ยงานป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรทีม่ศีกัยภาพไม่น้อยกว่า 5 คน/พืน้ที ่

• เกดิชุดความรู ้พืน้ทีป่ฏบิตักิารตน้แบบไมน้่อยกว่า 1 เรือ่ง/พืน้ที ่

• เกดิโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ไมน้่อยกว่า 4 เรือ่ง  
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กรอบแนวคิดการขบัเคล่ือนงาน 

Node วิชาการ

Node Action

1 . Back spot
2. MIS
3. Enforcement
4. หลกัสูตร/Bus
5ใ อปท./ท้องถิ�น

Kพฒันาชดุความรู้

นโยบาย - ทช 

- ทล

- สนข

- ตร

- อปท

Outcome

ขยายผลสู่โครงสร้าง

ระดบัส่วนกลาง

ระดบัพืน้ที�

ภาค

Change 
Agent

พืน้ที�

คน/แกนนํา/วิทยากร

รูปแบบกระบวนการเรียนรู้/

พัฒนา (กลไก/ติดตาม/ตัวชีวั้ด/

สื�อสาร)

พืน้ที�เรียนรู้/Action

ภาค

จังหวัด

พืน้ที�

-TOT ฝึกอบรม/Action ร่วมกัน

- Mapping

ที�มีทุนเดิม

ที�เหมาะกับการนําไปขยายผล

Model development

ทมีหวัหน้าโครงการ 5 พืน้ที�

Change Agent 

-สอจร.

- สกว.
- สคอ.

- สคล.

- อปท.

- ฯลฯ

บทบาท

-Mapping คน/ K ที�มี

- จดัเวที TOT/CB
- สร้างทีม/พฒันาเครือข่าย

ศวปถ

.

กรอบคดิ การเคลื�อนงาน

“คิดใหญ่ ทาํเลก็ เคลื�อนใหญ่”

 

รายละเอียดกรอบแนวคิดการขบัเคล่ือนงาน Node Action  คอื  

คิดใหญ่ :  เป็นการคดิทัง้ระบบของการทํางาน ตัง้แต่การคน้หา พฒันาคน พฒันางานตาม

ประเด็นปญัหาในพื้นที่โดยกลุ่มคนทํางานที่จดัตัง้ขึ้นมาเฉพาะประเด็น และมกีารขบัเคลื่อนงาน

ป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน ซึง่มกีารเชื่อมประสานภาคเีครอืข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมกําหนดแผนงานทศิ

ทางการทํางานในพื้นที่ และมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจแนวทางการทํางานไปในทิศทาง

เดียวกัน มกีารติดตามสะท้อนข้อมูลผลการดําเนินงาน บทเรียน ความสําเร็จ จนสามารถเข้าสู่

โครงสรา้งการทาํงานตามปกตขิองแต่ละหน่วยงานได ้ 

ทาํเลก็: เป็นการทํางานที่เริม่จากกลุ่มคน กลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่ ที่มคีวามสนใจ สมคัรเข้า

มาร่วมทํางานกบัคณะทํางาน Node Action เพื่อเป้าหมายต้องการสรา้งความปลอดภยัทางถนนใน

พื้นที่  ทัง้น้ี ทางคณะทํางานของหน่วยปฏบิตัิการ(Node Action) จะคอยเติมเต็มความรู้ พฒันา

ศกัยภาพคนทํางานกลุ่มน้ี จนสามารถขยบัขึน้มาเป็นแกนนําสรา้งการเปลีย่นแปลง(Change Agent) 

ในพืน้ทีไ่ด ้
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 เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

 เวทพีัฒนาโจทย์ ค้นหาประเดน็ 

 เวทียุทธศาสตร์ 

 นําโจทยวิ์จยัมาพฒันาเป็น

ข้อเสนอโครงการ 

 นําเสนอขอรบัทุน มสช. 

 จดัเวทีวางแผนงาน 

 ติดตามสนับสนุน 

เคล่ือนใหญ่ : เป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดร่วมกัน คือ การขบัเคลื่อน

ประเด็นปญัหาจากโจทย์ปญัหาที่มีจุดเริ่มต้นจากคนทํางานกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่ ช่วยกันค้นหา 

วเิคราะหแ์ละทดลองทํา โดยระหว่างทางได้เชื่อมภาคเีครอืข่ายเขา้มาร่วมทํางานได้ จนสามารถเกดิ

การแกไ้ขปญัหา โดยระหว่างทางมกีระบวนการคดิวเิคราะห ์ลงมอืปฏบิตั ิจนเกดิชุดความรู ้ ขอ้เสนอ

เชงินโยบายทีส่ามารถนําผลมาขยายผลในวงกวา้งทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิความปลอดภยัทาง

ถนนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  

กระบวนการ ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ 

โครงการการดําเนินงานแกนนํา (Core Group) หน่วยปฏบิตักิารวชิาการ (Node Action) 

เพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในระดบัพืน้ที ่ทัง้ 5 พืน้ที ่1) Node Action ลําพูน 2) 

Node Action พระราม 2  3) Node Action อุบลราชธานี 4) Node Action มหาสารคาม และ 5) 

Node Action สตูล  เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนทํางาน ซึง่จากการดําเนินงานทีผ่่านมา การขบัเคลื่อน

งานของโครงการฯแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื 1) ระยะต้นน้ํา 2) ระยะกลางน้ํา และ 3) ระยะปลายน้ํา 

สามารถสรปุ 

กระบวนการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

ต้นนํา้ 

(มี.ค.-มิ.ย.54) 

กลางนํา้ 

(ก.ค.-ต.ค.54) 

ปลายนํา้ 

(พ.ย.54-มี.ค.55) 

• ค้นหาแกนนําหัวหน้า Node 5 พืน้ที ่

• ช้ีแจงทาํความเข้าใจ 

• Mapping คน ความรู้ในพืน้ที ่

• เช่ือมประสานภาคเีครือข่าย 

กระบวนการทาํงาน 
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Node พื้นท่ี 

 

 

1) คน้หาแกนนํา นกัวจิยั

ในพืน้ทีจ่งัหวดั 

2) พั ฒ น า แ น ว คิ ด 

ค น ทํ า ง า น  ค้ น ห า

โจทยว์จิยั 

3) จั ด เ ว ที เ ปิ ด ตั ว

โครงการ    ค้นหา

แนวร่วม สร้างความ

ร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ในพืน้ที ่

4) รวบรวมฐานข้อมูล 

วเิคราะห์สถานการณ์

ปญัหา 

1) Mapping ประสาน

เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 

คนทาํงานในพืน้ที ่

2) พฒันาโจทยโ์ครงการวจิยั 

-ระดบัชุมชน 

-ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น 

มหาวทิยาลยั 

-ร ะ ดั บ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย

จงัหวดั 

3) เวทีแลก เปลี่ยน เ รียนรู ้

พฒันาทมีแกนนํา 

4) เวทียุทธศาสตร์การสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน 

5) สรา้งการเรยีนรูโ้ดยการลง

พืน้ที ่

1) จดัเวทพีฒันาโจทย์

โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ

นําเสนอโครงการ

เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร

สนบัสนุน 

2) จั ด เ ว ที เ ปิ ด ตั ว

โครงการวิจ ัยย่อย

ตามโจทยป์ระเดน็ 

3) จัดเวทีสร้างความ

เ ข้ า ใ จ  กํ า ห น ด

แ ผ น ง า น ต า ม

เป้าหมาย 

4) จดัเวทีแลกเปลี่ยน

เ รีย น รู้  เ ติ ม เ ต็ ม

ความรูใ้หท้มีวจิยั 

5) ตดิตามสนบัสนุน 

 

 

Node 

Action 

 

1. คน้หาแกนนํา Node /

พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 

Node พืน้ที ่

2. ชี้แจงทําความเข้าใจ

โครงการ เป้าหมาย

การทาํงาน 

3. Mapping ภาคี

คนทาํงาน ความรู ้

4. เชื่ อมประสานภาคี

เครือข่ายคนทํางาน

ดา้น ACC ใหรู้จ้กักบั

แกนนํา Node 

5. จัด เวทีแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้

1.จดัประชุมคณะทํางาน Node 

เพื่ อแลกเปลี่ยนการค้นหา

ประเดน็ พฒันาโจทยโ์ครงการ

ยอ่ยในพืน้ที ่

2. เชื่อมประสานภาคเีครอืขา่ย 

3. ชีแ้จงทบทวนกระบวนการ

ทาํงาน  

4. พฒันาโจทยโ์ครงการย่อย

ในพืน้ที ่/ใหข้อ้เสนอแนะ 

5.ห นุ น เ ส ริ ม ป ร ะ ส า น

นักวิชาการสนับสนุนงานใน

พืน้ที ่

6.ร่วมออกแบบเวทีเพื่อสร้าง

ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ที ม วิ จ ั ย ใ น

โครงการยอ่ย 

1. ติดตามประสานให้

เกิดการ นํา เสนอ

โครงการเพื่อขอรบั

ทุนจาก มสช. 

2. ปร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น

เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น 

หนุนช่วยโครงการ

ในพืน้ที ่

3. ติดตามสนับสนุน

การทํางาน Node

ทัง้ 5 พืน้ที ่

ระดบั 

การทาํงาน 

ระยะต้นน้ํา 

(15 มี.ค.-มิ.ย.2554) 

ระยะกลางน้ํา 

(ก.ค.-ต.ค.2554) 

ระยะปลายน้ํา 

(พ.ย.54-15 มี.ค.56) 
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จากการพฒันาโจทยโ์ครงการของหน่วยปฏบิตักิารวชิาการในระดบัพื้นที่(Node Action) มี

ข ัน้ตอน กระบวนการ วิธีการในการค้นหาประเด็น พัฒนาโจทย์จากปญัหาในพื้นที่ เพื่อนํามา

ดําเนินงานโครงการวิจยัให้ตอบโจทย์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนของ

เป้าหมายงาน Node Action คอื 

ขัน้ตอน กระบวนการ วิธีการ 

ขัน้ที่ 1  ค้นหา 

พฒันาโจทย ์

1. ชวนมองปญัหาอุบตัิเหตุจราจร 

จากเรือ่งใกลต้วั(ยอ้นอดตี) 

2. ชวนวิเคราะห์สาเหตุปญัหาที่

เ กิดขึ้นถึ งผลกระทบ ความ

สูญเสีย จากเหตุการณ์ใกล้ตัว

โดยเน้น Case ในพื้นที่ (ดู

ปจัจบุนั) 

3. ชวนค้นหาแนวทางการป้องกัน

และแกไ้ขปญัหา(มองอนาคต) 

4. พฒันาเรื่องประเด็นที่ได้มาเป็น

โจทยว์จิยั 

5. การตัง้คําถามตามประเดน็โจทย์

วจิยั 

เริ่มต้นจากช่วยกันค้นหาประเด็น 

ปญัหาจากข้อเสนอ แล้วนํามา สรุป

รว่มกนัของทมีวจิยั  

– การวิเคราะห์สถานการณ์ 

(Situation analysis) 

– แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพปญัหา (การ

เกดิอุบตัเิหตุ การตาย การบาดเจบ็) 

ทัง้ในปจัจุบัน อดีตที่ผ่านมา 

(แนวโน้ม) ของขนาดและความรุนแรง

ของปญัหา 

– แสดงรายละเอยีดของปญัหา ในเชงิ

ลักษณะการกระจายตาม บุคคล 

สถานที ่เวลา 

– แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัสภาพปญัหา เช่น 

• ปจัจยัเหตุ (Cause) 

• สภาพสิง่แวดลอ้ม 

• ลกัษณะพฤตกิรรม วถิชีวีติ 

ขัน้ที่ 2  ออกแบบ

งานวจิยั 

1. นําประเดน็ทีไ่ดม้าทบทวน 

2. คน้หาวธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

3. เก็บขอ้มลู ทบทวนผลการศกึษา

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. สรปุ วเิคราะหข์อ้มลู 

5. กํ าหนด เ ป้ าหมาย  ขอบ เขต 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์จาก

ขอ้มลู และออกแบบงานวจิยั โดยทมี 

Node ชวนให้ทมีวจิยักําหนดหวัข้อ

โจทย์วิจ ัยที่ต้องการอยากค้นหา

คําตอบร่วมกัน แล้วนํามาเขยีนเป็น

วตัถุประสงคโ์ครงการวจิยั 

ระบุกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายทํางาน 

ผล ที่ ค า ดว่ า จ ะ ได้ ร ับ ทั ้ง น้ี มีก า ร

ออกแบบวางแผน 

และชวนวิเคราะห์ความเป็นไปได้
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ขัน้ตอน กระบวนการ วิธีการ 

ร่วมกนั โดยทมี Node Actionในพืน้ที ่

เป็นพีเ่ลีย้ง ซึง่ขัน้ตอนน้ีจะสําคญัมาก

เพราะหากออกแบบไม่ดีจะทําให้

ง านวิจัยหลงทาง ได้จึงต้อ งชวน

วเิคราะหใ์หเ้หน็หรอืไม่ว่าตรงไหนทีม่ ี

ปญัหา 

(ความไม่รู)้ ทีย่งัไม่ทราบ และสมควร

จะตอ้งทราบ  

• สถานการณ์ 

• สาเหตุ 

• แนวทางการจดัการ โดยชุมชน โดย

หน่วยงาน 

• การทาํงานของหน่วยงานรฐั 

• การบรหิารจดัการ 

ขัน้ที่ 3 ดําเนิน

งานวจิยั 

(ทดลอง ปฏบิตั)ิ 

1. ปฏบิตัติามวงจรการวจิยัเชงิ 

ปฏบิตักิาร ทีอ่อกแบบไว ้ซึง่ระหว่าง

การวจิยัจะมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นระยะในขณะ

ทดลองปฏบิตัดิว้ย 

เพื่อหาสมมติฐานที่จะทําให้เกิดการ

พฒันา และตอบโจทยง์านวจิยัได ้

 

ดํ า เ นิ น ง านตามแผนกิจก ร รมที่

กําหนดไว้ และสะท้อนข้อมูล ผลการ

ทดลองกลบัคนืกลุ่มทมีวจิยั เพื่อจะได้

ทบทวน ปรบัแผนค้นหาคําตอบ โดย

ใชว้งจรทํางาน (วางแผน – ปฏบิตั ิ – 

สงัเกต - สะทอ้นการปฏบิตั ิและ 

ปรบัปรุงแผน) เพื่อพฒันาใหด้ขีึน้ ซึง่

การทดลอง ปฏบิตัน้ีิจะทดลองปฏบิตัิ

ในสถานการณ์ตามธรรมชาต ิ(สภาพ 

สถานทีจ่รงิ)  

ขัน้ที่  4 ขัน้สะท้อน

การปฏิบัติ และ

ประเมนิผล 

 

1. ติดตามสะท้อนผลการทดลอง

ปฏบิตั ิ

2. พจิารณา ประเมนิผล 

1.นํ า ข้ อ มู ล ที่ ร ว บ ร ว ม ไ ด้ จ า ก

ขัน้ทดลองปฏบิตั ิมาวเิคราะหร์่วมกนั 

เพื่อประเมินผลว่าเป็นไปตามแผน

หรอืไม ่

2.หาแนวทางวิธีการในการปรบัปรุง

แผนที่วางไว้ให้สามารถปฏิบัติได้

อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น และสรุป

วเิคราะหใ์นขัน้ตอนสุดทา้ย 
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การดําเนินงานของทมี Node Action ทัง้ 5 พืน้ที ่พบว่า การดําเนินงานของทมีไดเ้น้นบทบาทเป็นพี่

เลี้ยง และเป็นทีมสนับสนุนพฒันาให้เกิดการชวนคิด ชวนคุย ชวนทํา โดยกระตุ้นให้ชุมชนเป็น

เจ้าภาพหลักในการดําเนินงานด้วยตนเอง  จากกระบวนการดําเนินงานพัฒนาโจทย์วิจ ัยเชิง

ปฏบิตักิาร(Action Research) พบจดุเด่น ขอ้จาํกดั และคุณสมบตัขิองนกัวจิยัคอื 

 

จดุเด่นของการทาํวิจยั  

1) เป็นประสบการณ์จรงิ ทดลองสถานการณ์จรงิ 

2) อยูใ่นบรบิทเฉพาะ 

3) เป็นกระบวนการเชงิวฏัจกัร (PDCA) 

4) เน้นผลลพัธท์ีนํ่าไปสู่การปรบัปรงุพฒันาและการปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่นเกดิเป็นรปูธรรม 

5) สรา้งความไวใ้จ มัน่ใจ สรา้งความรู ้ความเชื่อ และวธิปีฏบิตัใินวถิขีองบุคคล 

6) สรา้งความเขา้ใจในความซบัซอ้นของสงัคม 

 

ข้อจาํกดัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 

1) ใชเ้วลานาน  

2) ถา้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากคนในพืน้ที ่โอกาสทีจ่ะดาํเนินงานวจิยัสาํเรจ็เป็นไปได ้

   ยากมาก 

3) เน่ืองจากกระบวนการวจิยัเป็นการ “ทาํไป แกไ้ป ปรบัไป” ทาํใหก้ารเขยีนโครงรา่งการ 

    วจิยัทาํไดไ้มช่ดัเจน จงึเกดิปญัหาดา้นการขอทุนสนบัสนุนการวจิยั 

4)นกัวจิยัเชงิปฏบิตักิารตอ้งมทีกัษะเฉพาะ 

 

คณุสมบติัพิเศษของนักวิจยัเชิงปฏิบติัการ 

1) มคีวามเชื่อ ศรทัธาอย่างมัน่คง และลกึซึง้ในศกัยภาพของมนุษยท์ีจ่ะสามารถเรยีนรู ้สรา้ง

องคค์วามรู ้และทาํใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงได ้

2) มคีวามอดทนอยา่งสงูต่อความไมแ่น่นอน 

3) มคีวามสามารถทีจ่ะละวาง และปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ

4) มพีนัธะสญัญาอยา่งจรงิจงัทีจ่ะสรา้งการเปลีย่นแปลง 

5) มทีกัษะการวจิยัเชงิคุณภาพ 
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บทท่ี 4 

ผลการดาํเนินงานหน่วยปฏิบติัการวิชาการ(Node Action) 

 

การดาํเนินงานโครงการ การดาํเนินงานแกนนํา(Core Group) หน่วยปฏบิตักิารวชิาการ

(Node Action) เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนในระดบัพืน้ที ่กล่าวโดยสรปุ ดงัน้ี 

ระยะเวลา การดาํเนินงาน 

 15 มนีาคม 2554 ไดร้บัการสนบัสนุนอนุมตัใิหด้าํเนินงานโครงการ 

15 มนีาคม – เมษายน 2554 • พฒันาจดัปรบัโครงการ 5 พื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค ์

เพื่อเสนอพจิารณาอนุมตั ิ

• รวบรวม(Mapping) รายชื่อภาคีเครอืข่ายและผลการศึกษา

การดําเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัทาง

ถนน 

พฤษภาคม – มถุินายน 2554 • ประสานเชื่อม สร้างความเข้าใจการบรหิารโครงการ เพื่อ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโครงการแต่ละพืน้ที ่

• วางแผนการดําเนินงานและจัดเวทีชี้แจงโครงการ Node 

ปฏบิตักิารในพืน้ที ่จ.อุบล (16,19 พ.ค.54) 

• ประชุมคณะทํางานทีมกลางครัง้ที่ 1 เพื่อวางแผนการ

ขบัเคลื่อนงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางาน

ระหว่าง 5 พืน้ที ่

• ตดิตามผลใหค้าํแนะนําและสนบัสนุนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรกฎาคม – สงิหาคม 2554 • เวทชีีแ้จงโครงการ Node ปฏบิตักิารในพืน้ที ่

• ประสานเชื่อมภาคเีครอืข่าย พี่เลี้ยง(สอจร.)ในระดบัจงัหวดั

เขา้รว่มดาํเนินงานในพืน้ทีข่อง Node Action 

• ประสานงานและจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แกนนํา

คนทํางานใน 5 พื้นที่ โดยเชญิทมีสนับสนุนวชิาการ สอจร.

ทั ้ง  4 ภาคและสอจร .ส่ วนกลาง เข้า ร่ วมด้วย  โดยมี

คณะทาํงาน Node Action เป็นวทิยากรกระบวนการ 

• ประชุมคณะทํางานทีมกลางครัง้ที่ 2 เพื่อวางแผนการ

ขบัเคลื่อนงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางาน

ระหว่าง 5 พืน้ที ่

กนัยายน – ตุลาคม 2554 • เวทโีครงการ และพฒันาโจทยว์จิยั พฒันาแกนนําโครงการใน

พืน้ที ่
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ระยะเวลา การดาํเนินงาน 

• ประสานเชื่อมให้เกดิการพฒันากระบวนการทํางานร่วมกนั

ระหว่าง สอจร.ภาคกลางและทมี Node Action พระราม 2 

• สนบัสนุนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ตดิตามเวทชีีแ้จงโครงการ Node จ. สตูล(22-23 ก.ย.54) 

• จดัประชุมคณะทาํงาน ครัง้ที ่3 (8 ต.ค.54) 

• สรปุผลรายงานความกา้วหน้า 

พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2554 • ตดิตามเวทพีฒันาโครงการยอ่ย Node อุบล (5 พ.ย.) 

• ติดตามงานและสนับสนุนนักวิชาการเพื่อเติมเต็มความรู ้

โครงการ Node อุบล (9 ธ.ค.) 

• ประชุมวางแผนแนวทางการสงัเคราะหโ์ครงการ Node 

• จดัประชุมคณะทาํงาน ครัง้ที ่4 (14 ธ.ค.54) 

มกราคม-มนีาคม 2555 • ใหข้อ้เสนอแนะต่อขอ้พจิารณาโครงการทัง้ 5 แห่ง ต่อศวปถ. 

• ตดิตามเวทพีจิารณาโครงการยอ่ย Node ลาํพนู จ.ลาํพนู 

(8 ม.ค.55) 

• ตดิตามเวทพีจิารณาโครงการยอ่ยNode พระราม 2        

จ.สมทุรสงคราม (9 มค) 

• ตดิตามเวทพีจิารณาโครงการย่อย Node มหาสารคามและ

สตูล ณ มสช. (10 ม.ค.55) 

• จดัประชุมคณะทาํงาน ครัง้ที ่5 กทม. (27-28 ก.พ.55) 

• นําเสนอผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการกํากบัทศิ ศวปถ. 

ณ มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ(5 ม.ีค.55) 

• ติดตามงานและสนับสนุนนักวิชาการเพื่อเติมเต็มความรู้

โครงการ Node สตูล จ.สตูล (24-25 ม.ีค.55) 

• ติดตามงานและสนับสนุนนักวิชาการเพื่อเติมเต็มความรู้

โครงการ Node พระราม 2 จ.สมทุรสงคราม (26 ม.ีค.55) 

• ตดิตามงาน Node อุบลร่วมกบัเวทภีาคเีครอืข่าย สงกรานต์

ปลอดภยัถนนสาย 24 จ.อุบล (29 ม.ีค.55) 

• ตดิตามงานเวทถีอดบทเรยีนผลการดาํเนินงาน Node สตูล ที่

จงัหวดัหนองบวัลาํภ(ูอช.ภเูกา้ภพูานคาํ) วนัที ่26 เม.ย.55 

• ติดตามงานและเชื่อมประสานภาคีหลัก(สอจร.ภาคใต้) 

โครงการ Node สตูล จ.สตูล  (3-4 พ.ค.55) 
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ผลการดาํเนินงาน 

 ประชุมคณะทาํงาน Node Action  

 จากการประชุมคณะทํางานหน่วยปฏบิตักิารวชิาการระดบัพืน้ที ่(Node Action) เพือ่

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และวางแผนงาน ตดิตามผลการดาํเนินงานรว่มกนั ซึง่มกีารประชุม จาํนวน 5 

ครัง้ คอื 

ประชุมคณะทาํงาน ครัง้ท่ี 1   

วนัที ่2 มถุินายน 2554  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรม All Seasons พหลโยธนิ 

ซอย 3 กรงุเทพ  ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 18 คน ประกอบดว้ย คณะทาํงาน/ผูป้ระสานงาน พืน้ที ่

12 คน และเจา้หน้าที ่ศวปถ. 5 คน  ทมีประเมนิผลภายนอก 1 คน 

สาระสาํคญัการประชุม 

 ทบทวนแผนงานและเป้าหมายของการดําเนินงาน Node Action รว่มกนั 

 แลกเปลีย่น กรอบแนวคดิกลไกการขบัเคลื่อนงานในระดบัพืน้ที ่

 นําเสนอสถานการณ์โครงการในแต่ละพืน้ที ่

 กําหนดแผนปฏบิตักิาร 5 พืน้ที ่

ประชุมคณะทาํงาน ครัง้ท่ี 2 

วนัที ่1 สงิหาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอ้งองิเมอืง  โรงแรมพกัพงิองิทาง 

บตูคิ จ.นนทบุร ีมผีูเ้ขา้รว่มประชุม 19 คน ประกอบดว้ย คณะทาํงาน/ผูป้ระสานงาน พืน้ที ่14 

คน และทีป่รกึษา 2 คน  เจา้หน้าที ่ศวปถ./ทมีประเมนิผลภายนอก 3 คน 

สาระสาํคญัการประชุม 

 เตมิเตม็ความรู ้แนวคดิ แนวทางการขบัเคลื่อนงานเพื่อความปลอดภยัทางถนน

การทํางานในพืน้ที ่โดย นพ.ธนะพงศ ์จนิวงศ ์ผูจ้ดัการศูนยว์ชิาการฯ 

 แลกเปลีย่น กรอบแนวคดิกลไกการขบัเคลื่อนงานในระดบัพืน้ที ่

 นําเสนอรายงานสถานการณ์โครงการ 5 พืน้ที ่

ประชุมคณะทาํงาน ครัง้ท่ี 3 

วนัที ่8 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอ้งภคศลิา  โรงแรมบา้นบุญบาล ีรสีอรท์ 

กรงุเทพ  มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 19 คน ประกอบดว้ย คณะทาํงาน/ผูป้ระสานงาน พืน้ที ่12 คน และ

ทีป่รกึษา 3 คน  เจา้หน้าที ่ศวปถ./ทมีประเมนิผลภายนอก/สอจร. 3 คน 

สาระสาํคญัการประชุม 

 สรปุบทเรยีนการดาํเนินงานระยะแรกในการขบัเคลื่อนงาน ทัง้ 5 พืน้ที ่

 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เครือ่งมอื เทคนิค บทเรยีนการทํางานในพืน้ที ่

 ขอ้คน้พบปญัหาอุปสรรค ระหว่างการทาํงานในพืน้ที ่
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ประชุมคณะทาํงาน ครัง้ท่ี 4 

วนัที ่14 ธนัวาคม 2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรม All Seasons พหลโยธนิซอย 3 

กรงุเทพ มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 19 คน ประกอบดว้ย คณะทํางาน/ผูป้ระสานงาน พืน้ที ่12 คน และ

ทีป่รกึษา 3 คน  เจา้หน้าที ่ศวปถ./ทมีประเมนิผลภายนอก/สอจร. 4 คน 

สาระสาํคญัการประชุม 

 นําเสนอผลการดาํเนินงานในประเดน็ การคน้หาและพฒันาแกนนํา และผลการ

พฒันาโจทยโ์ครงการ 

 กําหนดความคาดหวงัรว่มกนักบัการดาํเนินงาน / การบรหิารจดัการ 

 นําเสนอ(รา่ง)ขอ้เสนอโครงการยอ่ย Node จ.มหาสารคาม 

ประชุมคณะทาํงาน ครัง้ท่ี 5 

วนัที ่27-28 กุมภาพนัธ ์ 2555 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอ้งองินคร โรงแรมพกัพงิองิ

ทาง บตูคิ  จ.นนทบุร ีมผีูเ้ขา้รว่มประชุม 20 คน ประกอบดว้ย คณะทาํงาน/ผูป้ระสานงานพืน้ที ่

14 คน ทมีสนบัสนุนถอดบทเรยีน 3 คน และทีป่รกึษา 1 คน  เจา้หน้าที ่ศวปถ./ทมีประเมนิผล

ภายนอก 3 คน 

สาระสาํคญัการประชุม 

 ถอดบทเรยีนผลการดําเนินงานโครงการแต่ละพืน้ที ่โดยจบัคู่พืน้ทีใ่นประเดน็

การเคลื่อนงานเดยีวกนั คอื ประเดน็มหาวทิยาลยั node อุบลกบัมหาสารคาม 

ประเดน็ชุมชน ทอ้งถิน่ node สตูลกบัลาํพนู และประเดน็ขบัเคลื่อนจงัหวดักบั

ชุมชน node พระราม 2 

 นําเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน 5 พืน้ที ่ในประเดน็กระบวนการพฒันาโจทย์

โครงการและการเชื่อมรอ้ยภาค ี

 ขอ้คน้พบ ประเดน็วถิชีวีติทีนํ่าไปสู่การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

 

 จดัอบรมพฒันาศกัยภาพและเติมเตม็ความรู้ 

อบรมพฒันาศกัยภาพแกนนําป้องกนัอบุติัเหตจุราจร 

วนัที ่30-31 กรกฎาคม 2554  ณ หอ้งองิบุร ีโรงแรมพกัพงิ องิทาง บูตคิโฮเทล มผีูเ้ขา้ร่วม 

60 คน ประกอบด้วย ทมีวจิยัโครงการย่อยทัง้ 5 พื้นที่ 25 คน พีเ่ลี้ยง สอจร. 17 คน 

เจา้หน้าที ่ศวปถ./ทมีประเมนิผลภายนอก 6 คน คณะทาํงาน Node Action-วทิยากร 12 คน 

 สาระสาํคญัการประชุม 

 เรยีนรูว้ธิกีารทาํงานเป็นทมี เทคนิคทกัษะการทาํงานในบทบาทพีเ่ลีย้ง ทมีนกัวจิยั 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคิด วิธีการพัฒนา หนุนเสริมกระบวนการทํางานโดย

ยกตวัอยา่งวเิคราะหพ์ืน้ที ่
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ติดตามหนุนเสรมิการทํางานและประสานเชือ่มนักวชิาการ เติมเต็มความรู้ให้นักวิจยัใน

โครงการ 

 เวทีเติมเต็มพลังและความรู้เพื่อมุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนน Node จังหวัด

อุบลราชธานี ในวนัที ่ 9 ธนัวาคม 2554 ณ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี โดยเชญิพี่

เลี้ยง สอจร. คือ พตอ.อานนท์ นามประเสริฐ เจ้าของผลงานอานนท์โมเดลที่

ดําเนินงานเกี่ยวกบัการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อําเภอเขา

สวนกวาง จ.ขอนแก่น และ นางจริวรรณ กจิเลศิพรไพโรจน์ เจา้ของผลงานบา้นไผ่

โมเดล ทีด่าํเนินงานโครงการป้องการการเกดิอุบตัเิหตุในพืน้ทีอ่ําเภอบา้นไผ่โดยใช้

ฐานข้อมูลมาแปลงเป็นปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยถ่ายทอด เล่า

ประสบการณ์ เทคนิคการทํางานใหท้มีนักวจิยั 4 โครงการ เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ

และใหแ้นวคดิว่างานการป้องกนัอุบตัเิหตุจราจรในพืน้ทีใ่ครๆ กช่็วยกนัทาํได ้

 เวทเีตมิเตม็ความรูใ้นประเดน็การจดัการจุดเสีย่งสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีส่รา้ง

ความปลอดภยัทางถนน ในวนัที ่24-25 มนีาคม 2555 ณ บารารสีอรท์ อ.ละงู จ.

สตูล และ วนัที ่26 มนีาคม 2555 ณ บา้นกลางสวน อมัพวา จ.สมุทรสงคราม โดย

ประสานเชญิ ผศ.ดร.วชุิดา เสถยีรนาม ไปให้ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการจุดเสี่ยงที่

สร้างความปลอดภยัทางถนนในชุมชน  ซึ่งเป็นการประชุมเชงิปฏบิตัิการ โดยมี

กระบวนการใหน้ักวจิยัในพื้นทีล่งพืน้ที่จรงิ ไปเกบ็ภาพจุดเสีย่งในชุมชน และนํามา

วเิคราะห์ว่าเสี่ยงอย่างไร เกดิผลกระทบอย่างไรบ้าง แล้ววทิยากรได้ให้ความรูใ้น

เรื่องการพจิารณาว่าจุดใดเสีย่ง จุดใดอนัตรายมาก และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง

โดยชุมชนเอง  นอกจากน้ีจะได้ชวนวเิคราะห์ถึงพฤติกรรมการขบัขี่ที่เสี่ยง และ

แนวทางการแกไ้ขปญัหา 

  เวทสีมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “ก้าวสู่วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนโดยการมสี่วน

ร่วมของคนมหาสารคาม ในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสโมสร

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยประสานเชิญ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ 

ผู้จดัการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน บรรยายสถานการณ์ปญัหา

อุบตัิเหตุจราจรในประเทศไทย ทําให้อธกิารบดเีห็นความสําคญัปญัหา และเห็น

ทมีงานเขม้แขง็มคีวามตัง้ใจ จงึใหค้วามรว่มมอืในการขบัเคลื่อนเรื่องความปลอดภยั

ทางถนนในมหาวทิยาลยัเป็นอย่างด ี

 ประสานขอสนับสนุนชุดความรู้ วดีีทศัน์ สื่อประชาสมัพนัธ์ ให้กับทีมงาน Node 

อาท ิคู่มอืการจดัการจุดเสีย่งถนนในชุมชน   ชุมชนถนนปลอดภยั วดิทิศัน์ทางโค้ง

ของ ศวปถ. และชุดความรูบ้ทเรยีน จากประสบการณ์สู่เสน้ทางถนนปลอดภยั ของ 

สอจร. และ วดีทีศัน์โครงการประกวดแผนรณรงคค์วามปลอดภยับนท้องถนนและ

ภาพยนตรส์ัน้ถนนสขีาว ของ โตโยตา้   
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 ใหข้อ้เสนอแนะต่อการพฒันาโครงการยอ่ยในพืน้ที ่โดยชีใ้หเ้หน็ความเป็นไปไดแ้ละ

การดาํเนินกจิกรรใหต้อบโจทยโ์ครงการและปญัหาของพืน้ที ่

 รวบรวม Mapping รายช่ือชุดความรู้ ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี  3 ชุดข้อมลู 

ผลจากการรวบรวมชุดความรู้/โครงการ ใน 5 พื้นที่ พบว่า มโีครงการที่ได้รบัการ

สนบัสนุนใหด้าํเนินงานเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนน ดงัน้ี 

ภาคเหนือ จ.ลําพูน ม ี1) โครงการลดอุบตัเิหตุทางถนนดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดย

ตํารวจภูธรจงัหวดัลําพูน เน้นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สายตรวจ 

และผลติสื่อ 2) โครงการพฒันาอาสาสมคัรกู้ชพีจงัหวดัลําพูน ปี 2551 โดย สสจ.ลําพูน เน้น

กจิกรรมอบรมโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงกู้ชพี (หน่วยกู้ชพีชุดเคลื่อนทีเ่รว็) 3) โครงการถนน

ปลอดภยัในสถานศกึษาจงัหวดัลําพูน โดย บรษิทักลางคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั

สาขาลําพูน เน้นการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ฝึกทกัษะการใช้รถใช้ถนน 4) 

โครงการดําเนินกจิกรรมการรณรงค์ใหม้วีนิัยจราจรของนักเรยีนโรงเรยีนส่วนบุญโญปถมัภ ์

จงัหวัดลําพูน โดยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ เน้นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 5) 

โครงการนําของเหลอืใชม้าสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนน โดย งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาลทาปลาดุก จ.ลํ าพูน มีกิจกรรมจัดตั ้งคณะกรรมการ  ประชุม 

ประชาสมัพนัธ ์นําวสัดุเหลอืใช้(ยางรถยนต์ แผ่นซดี ีหุ่นฟาง) มาวางไวบ้รเิวณทางแยกจุด

เสีย่ง 6) โครงการมสี่วนร่วมของชุมชนกบัการจดัการด้านอุบตัเิหตุจราจร  โดย อบต.ป่าสกั 

ทาํกจิกรรมประชาคมระดบัตําบล ตัง้กฎระเบยีบหมูบ่า้น ใชม้าตรการสงัคม 

จากการรวบรวม(Mapping) โครงการในจงัหวดัลําพูน พบว่ามีโครงการที่เกิดขึ้น 6 

โครงการ มกีจิกรรมทีเ่น้นการอบรมใหค้วามรู ้และประชาสมัพนัธ ์4 โครงการ และมกีจิกรรม

ที่ให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยการชวนคดิชวนคุย ร่วมกนัแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอนัตรายจาก

วสัดุเหลอืใช้ และทําประชาคม ตัง้กฎระเบยีบหมู่บ้านเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนน 2 

โครงการ ทัง้น้ี ทางทมี Node Action ลาํพูน ไดป้ระสานเชื่อมขอขอ้มลู(โครงการเทศบาลทา

ปลาดุก) และเชญิชวนให้เขา้ร่วมกจิกรรมโครงการและพฒันาโครงการเพื่อต่อยอดผลการ

ดาํเนินงาน(คุณสุเมธ อบต.ปา่สกั) 

ภาคกลาง ถนนพระราม 2 ม ี1) โครงการการสร้างจติอาสาเยาวชนรณรงค์ป้องกนั

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสํานักงาน ปภ.จ.สมุทรสงคราม ทํากิจกรรมสื่อ

ประชาสมัพนัธ ์นิเทศนกัศกึษา จดัจดุบรกิาร 2) การศกึษาค่าความเสยีดทานของผวิทางทีม่ ี

ผลต่อความปลอดภยัทางถนน  กรณีศกึษา:ผลกระทบของน้ําเมอืกปลาบนถนนพระราม 2 

จงัหวดัสมทุรสาคร โดยศูนยว์จิยัอุบตัเิหตุแห่งประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี ซึง่

ทาํกจิกรรมศกึษาถงึผลกระทบของน้ําเมอืกปลาทีข่นส่งบนถนนพระราม 2 3) โครงการถนน

สขีาว มกีจิกรรมเพิม่จดุตรวจ ปรบัปรงุภมูทิศัน์ รณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

ทัง้น้ี ทางทมี Node Action ไดป้ระสานศกึษาผลการดําเนินงาน และเชื่อมกบัทมีจงัหวดั

เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวทีการประชุมประจําเดือน ทําให้ทราบผลการดําเนินงานของ
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คณะทํางานจงัหดั และนําเสนอผลงาน ความเคลื่อนไหวของโครงการ Node Action เป็น

ระยะๆ 

ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี จ.มหาสารคาม  ม ี1) โครงการนักเรยีนศึกษาร่วมใจลด

อุบตัเิหตุทางถนน โดยอาชวีศกึษาอุบลราชธานี มกีจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการขบัขี่

ปลอดภยั 2) โครงการสถานศกึษา เยาวชนร่วมใจพฒันาวนิัยจราจร โดย สนง.ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั จ.อุบลราชธานี ทํากจิกรรมสรา้งแกนนํานักเรยีน จดัระบบการจราจรใน

สถานศกึษา จดัตัง้ชมรมอาสาจราจร 3) โครงการพฒันาศกัยภาพนักเรยีนและผู้ปกครอง

ร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนนโรงเรยีนบ้านท่าสองคอน จ.มหาสารคาม โดยโรงพยาบาล

มหาสารคาม ทํากิจกรรมศึกษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ สร้างแกนนําเยาวชน อบรมให้

ความรู้ 4) โครงการการเข้าถึงระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนาเชือกของ

ประชาชนอําเภอนาเชอืก จ.มหาสารคาม โดย โรงพยาบาลนาเชอืก มกีจิกรรมพฒันาระบบ

การเก็บข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ 5) โครงการศึกษาและพฒันา

คู่มือการสํารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วม จ.

มหาสารคาม โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มกีจิกรรมการพฒันา

คู่มอืการสาํรวจและวเิคราะหจ์ดุเสีย่งโดยชุมชนเขา้มามสี่วนรว่ม 

ทัง้น้ีทางทมี Node จ.อุบลราชธานีไดเ้ขา้ร่วมเวทพีูดคุยกบัทัง้ 2 โครงการ เพื่อหาแนว

ทางการทํางานในจงัหวดัอุบลราชธานี และได้นําเป็นวาระจงัหวดัในการดําเนินงานและ

ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง(ทมี Node Action ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะทาํงานจงัหวดั)  

ทางทมี Node จ.มหาสารคาม ไดเ้ชญิใหห้น่วยงาน โครงการในจงัหวดัได้ร่วมกําหนด

ยทุธศาสตรแ์ละวางแผนการดาํเนินงานรว่มกนั ทัง้น้ีไดนํ้าชุดความรูก้ารสํารวจและวเิคราะห์

จดุเสีย่งโดยชุมชนมาดาํเนินงานต่อเน่ือง(หวัหน้า Node เป็นทมีวจิยัในโครงการ) 

ภาคใต้ จ.สตูล  ม ี1) โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัิเหตุทางถนนจงัหวดัสตูล 

โดยมกีิจกรรสรา้งกําแพงคอนกรตีแบ่งช่องจราจร สร้างเกาะกลางแบบยกระดบักว้าง ให้

ความรู้กบัประชาชนในพื้นที่ก่อนสร้างถนน 2) โครงการพฒันาระบบกู้ชพีร่วมกบัท้องถิ่น 

โดยสถานีตํารวจอําเภอละง ูจ.สตูล มกีจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้ศกึษาดงูานดา้นการกูช้พีกูภ้ยั 

ทัง้น้ีทางทมี Node ได้ประสานทมีวจิยัทัง้ 2 โครงการ(คุณไพศาล ปภ. และพตต.บุญ

เลศิ) และเชญิเขา้รว่มในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง Node อยา่งต่อเน่ือง 

ในภาพรวมของการรวบรวมชุดความรูแ้ละโครงการที่เกดิขึน้ใน 5 พืน้ที่ ทําใหห้วัหน้า 

Node Action ทัง้ 5 พืน้ทีไ่ดท้ราบถงึการดําเนินงานทีผ่่านมาในระดบัพืน้ที/่จงัหวดั ทําให้

สามารถเชื่อมประสานตวับุคคลที่มบีทบาทในจงัหวดัได้ รวมทัง้ไดนํ้าความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ประเดน็การเคลื่อนงานของ Node Action มาแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั (โครงการจดัการจุด

เสีย่ง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) และในบาง Node Action (อุบลราชธานี  สตูล) ไดนํ้าชุด

ความรูโ้ครงการเด่นของการทํางานในพืน้ทีม่าเตมิเตม็แกนนําโครงการ คอื โครงการชุมชน

ปลอดอุบตัเิหตุ อําเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และ โครงการพฒันาระบบขอ้มูล อําเภอ
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บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น เน่ืองจากเป็นโครงการปฏบิตักิารที่แก้ไขปญัหาโดยการมสี่วนร่วมของ

คนในชุมชนอยา่งเป็นรปูธรรม (เกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์นํามาแกไ้ข)  

 

 สนับสนุนให้เกิด Node ปฏิบติัการด้านความปลอดภยัทางถนนระดบัพื้นท่ี  5 แห่ง 

โดยดาํเนินงานแลว้ คอื 

Node 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 

เหนือ 

(ลาํพนู) 

กลาง

(พระราม2) 

อีสานบน

(มหาสารคาม) 

อีสานล่าง 

(อุบลราชธานี) 

ใต้ 

(สตลู) 

 

1.ประสานและเชื่อมโยงภาคเีครอืขา่ย

คน ขอ้มลู ความรู ้ดา้นความปลอดภยั

ทางถนน 

  
 

        

2.เวทชีีแ้จงโครงการ /สรา้งความเขา้ใจ

กบัภาค ี

          

3.คน้หาแกนนํา จดัตัง้ทมีงาน           

4.พฒันาโจทยโ์ครงการระดบัพืน้ที ่           

5.จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อ

ขบัเคลื่อน 

          

6.จดัเวทพีฒันาศกัยภาพแกนนําระดบั

จงัหวดัและระดบัชุมชน 

          

7.ตดิตามสนบัสนุนโครงการวจิยั           

8.เวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์และสรุป

บทเรยีนโครงการยอ่ย 

          

9.จดัเวทวีเิคราะหข์อ้มลูจากผลการ

ดาํเนินงาน 

          

10.สงัเคราะหชุ์ดความรูแ้ละจดัทํา

ขอ้เสนอ 

เชงินโยบาย 
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ผลการค้นหาชกัชวนแกนนํา และเคร่ืองมือการทาํงาน 

 การค้นหาชกัชวน แกนนํา 

 จากการขบัเคลื่อนงานที่ผ่านมา พบว่า แต่ละ Node ลว้นมทีกัษะและลลีาในการคน้หา 

หรอื ชกัชวนแกนนําทีแ่ตกต่างกนั ขึน้กบับรบิท และประสบการณ์ในการทํางาน ตลอดจน ภาคี

เครอืขา่ยคนทาํงานทีแ่ต่ละ Node เขา้ไปเชื่อมประสาน ซึง่สามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

1) Node Action ลําพูน ดว้ยความเป็นทมีพีเ่ลีย้งมอืใหม่ จงึใชฐ้าน ทุนทํางานเดมิของ 

สกว.และพื้นที่มปีระสบการณ์ทํางานด้านการป้องกนัอุบตัิเหตุจราจรมาก่อน คือ 

อบต.ป่าสกั การทํางานจงึเริม่จากเชื่อมประสานมาทีต่วับุคคล ใช้ความสมัพนัธเ์ดมิ 

มองพืน้ทีเ่ป้าหมาย จดุเสีย่งในขอบเขตทีส่ามารถทาํงานได ้

2) Node Action พระราม 2 เริม่จากการ Mapping คนทํางาน จากทุนเดมิงานวจิยั

ทอ้งถิน่ สกว.(ทีเ่คยทํางานดว้ยกนั) และ คนใหม่ (มองหาคนทํางานผ่านเพือ่นเก่า) 

ประสานเครอืข่ายการทํางานในจงัหวดัและเชื่อมประสานงานพี่เลี้ยง สอจร. ใน

จงัหวดัสมทุรสงครามและทมีบรหิารงาน สอจร.ภาคกลาง  

3) Node Action อุบลราชธานี  เริม่จากการเชื่อมคนทํางานภาคประชาสงัคม, 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้แบบทางการและไม่ทางการ ขึน้กบัคุณลกัษณะของภาคี

เครอืขา่ย เช่น การเดนิเขา้หาหวัหน้าหน่วยงานภาครฐั ทอ้งถิน่ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสงัคมจดัเวทชีี้แจงทําความเขา้ใจวตัถุประสงคเ์ป้าหมายโครงการ หรอืใชว้ธิี

เปิดรบัอาสาสมคัรคนทาํงานอุบตัเิหตุจราจร 

4) Node Action มหาสารคาม เริม่จากการคน้หาผ่านความสมัพนัธเ์ครอืข่ายคนทํางาน

ในพื้นที่ นักวิชาการ พี่เลี้ยง สอจร.และจดัเวทีชี้แจงเพื่อคนหาคนทํางาน ภาคี

เครอืข่ายในจงัหวดั และ Mapping คนทํางาน (ใครอยู่หน่วยงานใด มคีวามชํานาญ

ดา้นไหนบา้ง)  

5) Node Action สตูล เริม่จากการมองหาคนเชื่อม หรอื Key Actor เพื่อเชื่อมรอ้ย

คนทํางานเข้ามาร่วมกนั โดยใช้เทคนิคด้านความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลแบบไม่เป็น

ทางการ จากเพื่อนสู่เพื่อน เริม่จากผู้ใหญ่บ้าน สู่แกนนําหมู่บ้าน โดยเริม่จากคนที่

ไดร้บัความศรทัธา เชื่อมัน่จากคนในชุมชนเป็นสื่อกลางในการชกัชวน  

 

 วิธีการพฒันาแกนนํา 

1) การพฒันาแกนนําผ่านการตัง้คาํถาม ใหเ้กดิการคดิ วเิคราะห ์ ต่อยอดความคดิ 

2) เรยีนรูจ้ากการรว่มงานทีศู่นยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน มลูนิธ ิ

สาธารณสุขแห่งชาตจิดังานสมัมนาอุบตัเิหตุระดบัชาตริ่วมกบัภาคเีครอืขา่ย 

3) พีเ่ลีย้งทาํใหด้เูป็นตวัอยา่ง  เช่น การชวนคดิ ชวนคุยแลว้ปฏบิตัใิหเ้หน็ความสาํคญั 

     การขบัขีป่ลอดภยั 

4) ประสานบุคคลหรอืหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตเขา้ไปแนะนําตนเอง ชีแ้จง 
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     วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานโครงการ เพื่อคน้หาความรว่มมอื 

5) สื่อสารอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัคนทีม่บีทบาทและเกีย่วขอ้งกบัภาคอีื่นๆ ในเรือ่ง 

การจราจร (เจอใครทีเ่กีย่วขอ้ง คุยดว้ยหมด เขา้ไปทาํความรูจ้กั) 

6) จดัประชุมกบักลุ่มเป้าหมาย ตดิตามอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ หรอืขอเขา้รว่มไปฟงั

การปรกึษาหารอืและการประชุมของกลุ่มงาน หรอื ประชุมจงัหวดั 

7) การจดัเวทใีหห้น่วยงาน  กลุ่ม  องคก์ร  และชาวบา้นไดม้าพบปะพดูคุยและระดม

ความคดิรว่มกนั เพื่อขยายแนวคดิ ชวนกนัวเิคราะหแ์ละลงมอืปฏบิตั ิ

8) ใชส้ื่อวดีทีศัน์เกีย่วกบัอุบตัเิหตุทีร่นุแรงจนก่อใหเ้กดิการเสยีชวีติและเกดิความ

สะเทอืนใจ  อาทเิช่น  หนงัสัน้เรือ่ง “ทางโค้ง”  และหนงัสัน้ประกวดของโตโ้ยตา้ 

มาใหช้มเพื่อจดุประกายทางความคดิ 

9) การใชจ้ดุเสีย่งมากระตุกการคดิวเิคราะหข์องแกนนํา  เพราะเหน็เป็นรปูธรรม 

10) การใชก้ระบวนการของทมีประเมนิภายในมาช่วยกระตุน้การคดิวเิคราะหใ์นดา้น

กระบวนการทาํงานของโครงการยอ่ย แบบที ่1 รุน่พีส่อนรุ่นน้อง แบบที ่ 2  จบัมอื

พาทาํ   

 

 เคร่ืองมือ/เทคนิควิธีท่ีใช้ ในการชกัชวนและพฒันาแกนนํา 

1) ใชเ้วทปีระชุม ขายสนิคา้ตนเอง คอื การเขา้รว่มประชุมของภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยนําเสนอแนวคดิ วธิกีาร และชกัชวนใหเ้หน็

ความสาํคญัของเน้ืองานและประเดน็การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

2) ใช้หวั (มองบรบิทและสถานการณ์ในพืน้ที ่เพื่อหาช่องทางในการผลกัดนังาน หรอื  

การหาตวัต่อ ตวัเชื่อมในพืน้ที)่  ใช้ปาก (การสื่อสารทัง้แบบทีเ่ป็นทางการและไม ่

ทางการ) ตลอดจน การใช้เส้นสายสมัพนัธ ์(การเจรจาต่อรอง ผ่านความสมัพนัธ ์

อนัดทีีม่ต่ีอกนัระหว่างเครอืขา่ยองคก์รภาคคีนทํางานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ที ่จงัหวดั 

สตูล ทีใ่ชค้วามสมัพนัธ ์“จากเพื่อนสู่เพื่อน” ใชค้นทีไ่ดร้บัความศรทัธา/เชื่อมัน่จาก 

ชุมชนเป็นสื่อกลางในการชกัชวน เป็นตน้) 

3) Snow ball สู่ รพ.สต. หรอืนายก อบต. และ ตวัต่อในพืน้ทีใ่ชแ้บบ walk in เช่น 

การเขา้พบผูบ้รหิารทีรู่จ้กัคุน้เคยกนัก่อน แลว้ชีแ้จงทาํความเขา้ใจใหเ้หน็

ความสาํคญัของงานทีม่ผีลดต่ีอการทาํงานในพืน้ทีข่องเขาเอง และใหผู้บ้รหิาร

ชกัชวน หาทมีงานมาทาํงาน เช่น เทศบาลคาํขวาง เมื่อนายกฯ เปิดทางและสัง่

การ: Top – down งานก ็flow 

4) ใชส้ื่อชุมชน/ สื่อวดีทีศัน์  

ขอ้พงึระวงั: การใชส้ื่อวดีทีศัน์ ตอ้งมคีู่มอืในการใชช้ดัเจน, การผลติสื่อ 

เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายทีห่วงัผล Process ในการทาํงานใหช้ดัเจน เปิดโอกาส 

ใหเ้ครอืขา่ยแกนนํามารว่มเวททีีจ่ดัโดยส่วนกลาง (เรยีนรูส้ถานการณ์รว่มกนั) 
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• นําเสนอขอ้มลูสถานการณ์การเกดิอุบตัเิหตุระดบัโลก,ชาต,ิจงัหวดั  

• รายงานการประชุม : เพื่อฝึกใหใ้ชข้อ้มลูในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

5) ใชก้ารตัง้คาํถามกระตุกความคิด/สรา้งแรงบนัดาลใจ เพื่อสรา้งความ 

ตระหนกัและการเรยีนรู ้  

o การเรยีนรูไ้ปทลีะขัน้ แบบ Short cut มกีารสรปุบทเรยีนการทํางาน/สิง่ทีไ่ด ้

เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นระยะๆ  

o การพฒันาแกนนําคู่ขนานไปกบัทมีงาน : เป้าหมาย: เพื่อใหท้บทวน, สรปุ 

ความคดิ, การวเิคราะหป์ระเดน็ กลัน่เป็นคําพูดออกมานําเสนอได ้(วนัน้ีไดอ้ะไร, รูส้กึอย่างไร: 

เหน็ความคดิคนทาํงาน “ทาํใหเ้ขยีนโครงการไดง้า่ยขึน้”)   

6) ใช้ลูกต้ือ ถอืคตทิี่ว่า“ตื้อเท่านัน้ครองโลก” คอืการเขา้ไปพบพูดคุย โทรศพัท์หา

อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั 

1) Node Action ลําพูน : คนในชุมชน เยาวชน และหน่วยงานในพื้นทีอ่.ป่าสกั

จงัหวดัลาํพนู 

2) Node Action พระราม 2 : ภาคเีครอืข่ายจงัหวดัสมุทรสงคราม มลูนิธกิู้ชพีกู้ภยั 

ชุมชน เยาวชน แพรกหนามแดง นางตะเคยีน 

3) Node Action อุบลราชธานี : กลุ่มเป้าหมาย ถูกกําหนดโดยประเดน็ คอืชุมชน

รอบ มหาวทิยาลยัอุบลฯ และพืน้ที ่อปท. 6 แห่ง 

4) Node มหาสารคาม เริม่กลุ่มเป้าหมายในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยการ 

สรา้งการมสี่วนรว่มกบัเทศบาล ชุมชน คณาจารย ์นกัศกึษา  

5) Node สตูล เป็นพืน้ทีท่ีท่าํงานกบัชุมชนลว้นๆ มกีระบวนการทาํงานที ่

เนียนเป็นธรรมชาติ เพราะมีความเชื่อเรื่องพลังชุมชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได ้

กลุ่มเป้าหมายจงึเป็น ผูนํ้าชุมชน สมาชกิเทศบาลและชุมชน ชาวบา้นในเขตเทศบาลละง ูบา้นโก

ตาและบา้นคลองน้ําเคม็ 
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ผลการดาํเนินงานรายกิจกรรมในพื้นท่ี 

1.โครงการ “รปูแบบการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมีส่วนรว่มของชมุชน ตาํบลป่าสกั อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู” 

 ระยะเวลาดาํเนินกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2544 ถงึเดอืนมนีาคม  2555  ไดจ้ดัเวทเีพื่อวางแผน พฒันา ชีแ้จงทาํความเขา้ใจ และสนบัสนุนงานโครงการย่อย จาํนวน 29 ครัง้ 

 

กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

 (ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

1.วางแผนเตรยีมความพรอ้ม

เวทเีปิดตวัและทาํความเขา้ใจ

กบัชุมชน / 

6 พ.ค. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 7 คน: 

โหนด 3 คน ทมีวจิยัในพืน้ที ่

4 คน 

ออกแบบและเตรยีมการจดั

เวทเีปิดตวัและทาํความเขา้ใจ

กบัชุมชน 

ไดร้ปูแบบและ

กาํหนดการเวทเีปิดตวัฯ 

ทมีวจิยัตื่นตวัและมี

สว่นร่วมในการ

ทาํงานเรื่องความ

ปลอดภยัฯ 

- - การออกแบบเวททีีส่อดคลอ้ง

กบับรบิทและวถิชีวีติของพืน้ที ่

2.เวทเีปิดตวัฯ โซน 1 

26 พ.ค. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 60 

คน: โหนด 3 คน / ตวัแทน

ชุมชนโซน 1 / หน่วยงาน: 

อบต. 

 

 

 

 

-สรา้งความเขา้ใจและความ

ตระหนกัเรื่องความปลอดภยัฯ 

-คน้หาคนและประเดน็ในพืน้ที่

จะพฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชุมชนรบัรูแ้ละเขา้ใจ

โครงการฯ 

-ไดร้ายชื่อคนทีส่นใจจะ

เขา้มาร่วมในโครงการ 

-เหน็รบัทราบสภาพ

ปญัหาเรื่องความ

ปลอดภยัฯ พืน้ทีโ่ซน 1 

 

 

 

 

-ชุมชนได้

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

เกีย่วกบั

สถานการณ์เรื่อง

ความปลอดภยัฯ 

ในพืน้ทีต่วัเอง 

- -ผูเ้ขา้ร่วมยงัคาดหวงั

การแกป้ญัหาจาก

หน่วยงาน 

-คาํถามในการระดม

ความคดิเหน็ชาวบา้นไม่

เขา้ใจ 

-ใชเ้วลาเกนิ ชาวบา้นไม่

มสีมาธ(ิหวิขา้ว) 

-รบัทราบสถานการณ์ความ

ปลอดภยัฯ ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

-การใชค้าํถามทีเ่หมาะสมกบั

ชาวบา้น 

-ทาํเวทใีหก้ระชบัเวลามากขึน้ 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม  

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

3.วางแผนเตรยีมความพรอ้ม

เวทเีปิดตวัและทาํความเขา้ใจ

กบัชุมชน / 

6 พ.ค. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 7 คน: 

โหนด 3 คน ทมีวจิยัในพืน้ที ่

4 คน 

ออกแบบและเตรยีมการจดั

เวทเีปิดตวัและทาํความเขา้ใจ

กบัชุมชน 

ไดร้ปูแบบและ

กาํหนดการเวที

เปิดตวัฯ 

ทมีวจิยัตื่นตวัและมสีว่น

ร่วมในการทาํงานเรื่อง

ความปลอดภยัฯ 

- - การออกแบบเวททีีส่อดคลอ้ง

กบับรบิทและวถิชีวีติของพืน้ที ่

4.เวทเีปิดตวัฯ โซน 2 

15 ม.ิย. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 60 

คน: โหนด 3 คน / ตวัแทน

ชุมชนโซน 2 / หน่วยงาน: 

อบต. รพ.สต. 

 

-สรา้งความเขา้ใจและความ

ตระหนกัเรื่องความปลอดภยัฯ 

-คน้หาคนและประเดน็ในพืน้ที่

จะพฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชุมชนรบัรูแ้ละ

เขา้ใจโครงการฯ 

-ไดร้ายชื่อคนที่

สนใจจะเขา้มาร่วม

ในโครงการ 

-เหน็รบัทราบ

สภาพปญัหาเรื่อง

ความปลอดภยัฯ 

พืน้ทีโ่ซน 2 

-ชุมชนไดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรูเ้กีย่วกบั

สถานการณ์เรื่องความ

ปลอดภยัฯ ในพืน้ที่

ตวัเอง 

- -ผูเ้ขา้ร่วมยงัคาดหวงั

การแกป้ญัหาจาก

หน่วยงาน 

-เครื่องเสยีไม่ด ี 

-สถานทีไ่ม่เอือ้ต่อการจดั

ประชุม 

-พืน้ทีไ่ม่เชื่อมต่อกนัทาํ

ใหท้าํแผนทีล่าํบาก 

-รบัทราบสถานการณ์ความ

ปลอดภยัฯ ของพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

-การใชแ้ผนทีเ่ลยทาํใหชุ้มชน

สนใจเฉพาะภายภาพ (ควรคุย

สถานการณ์ก่อน) 

-โซนน้ีควรดงึรา้นเหลา้และ

สถานประกอบการ 

 มาเขา้ร่วมดว้ย 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม (ท่ีตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

5.เวทเีปิดตวัฯ โซน 3 

21 ม.ิย. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 60 

คน: โหนด 3 คน / 

ตวัแทนชมุชนโซน 3 / 

หน่วยงาน: อบต.  

 

 

 

-สรา้งความเขา้ใจและความ

ตระหนกัเรื่องความปลอดภยัฯ 

-คน้หาคนและประเดน็ในพืน้ทีจ่ะ

พฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชุมชนรบัรูแ้ละเขา้ใจ

โครงการฯ 

-ไดร้ายชื่อคนทีส่นใจจะ

เขา้มาร่วมในโครงการ 

-เหน็รบัทราบสภาพ

ปญัหาเรื่องความ

ปลอดภยัฯ พืน้ทีโ่ซน 3 

-ชุมชนไดแ้ลกเปลีย่น

เรยีนรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์

เรื่องความปลอดภยัฯ ใน

พืน้ทีต่วัเอง 

- - -มตีวัแทนจากโรงเรยีนใน

พืน้ทีเ่ขา้ร่วม ทาํใหเ้หน็

แง่มมุทีจ่ะเชื่อมโยงกบั

โรงเรยีนได ้

6.เวทแีลกเปลีย่นความ

คดิเหน็กบัเยาวชนตําบล

ปา่สกั / 22 ก.ค. 54 / 

ผูเ้ขา้ร่วม 13 คน: โหนด / 

ตวัแทนเยาวชนในพืน้ที ่/ 

ตวัแทน อบต. 

 

 

--แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

เยาวชนเรื่องความปลอดภยัฯ 

-เชค็มุมมองและความสนใจของ

เยาวชนต่อเรื่องความปลอดภยัฯ 

 

ไดร้บัทราบมมุมองของ

เยาวชนต่อเรื่องความ

ปลอดภยัฯ 

-ไดข้อ้เสนอต่อการ

แกป้ญัหาจากเยาวชน 

-เยาวชนบางคนเริม่

ตระหนกั(สงัเกตจากความ

คดิเหน็ทีส่ะทอ้นออกมา) 

-เหน็ประเดน็ทีเ่ดก็จะเขา้

มาร่วม เช่น เดก็แวน้ท ์

หมวกกนัน็อค ฯลฯ 

 -ตวัแทนเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายทีม่าร่วม

ยงัน้อย สว่นใหญ่เป็น

เดก็เลก็ฯ 

--การใชส้ือ่และการตัง้

คาํถามในเรื่องความ

ปลอดภยัฯ กบัเดก็และ

เยาวชน 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

7.เวทเีครอืขา่ยครัง้ที ่1 / 4 

ส.ค. 54 / ผูเ้ขา้ร่วม 40 คน: 

โหนด / ตวัแทนชมุชนทัง้ 3 

โซน / หน่วยงาน: อบต. รพ.

สต. / อบจ. / แขวงฯ / ปภ. / 

รพ.ลาํพนู / สาธารณสขุ จ.

ลาํพนู / บรษิทักลางฯ / 

สหพฒัน์ฯ / สภอ.เหมอืงจี ้ / 

ร.ร.ในพืน้ที ่ 

-นําเสนอผลการดาํเนินงาน

ทีผ่่านมาใหเ้ครอืขา่ย

รบัทราบ 

-แลกเปลีย่นและหา

แนวทางความร่วมมอืกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-ไดข้อ้มลูภารกจิการ

ดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ 

-ไดข้อ้เสนอแนะเรื่อง

ความปลอดภยัฯ ใน

ระดบัต่างๆ ตัง้แต่บุคคล 

ครอบครวั ชมุชน 

หน่วยงาน และนโยบาย 

-ไดข้อ้เสนอแนะเรื่อง

การพฒันาฐานขอ้มลู

เรื่องความปลอดภยัฯ 

-เกดิการปรบัปรุง

ไหล่ทางและการ

แกป้ญัหาการจอดรถ

หน้าเครอืสหพฒัน์ฯ 

- ไดเ้รยีนรูมุ้มมอง และ

แนวทางการเชื่อมต่อการ

ทาํงานของแต่ละ

หน่วยงาน 

8.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบั

หน่วยงาน / 29 ส.ค. 54 / 

ผูเ้ขา้ร่วม 8 คน: โหนด 3 

คน อบต. 3 คน หน่วยงาน 

2 คน (ปภ./รพ.สต.) 

 

พฒันาขอ้เสนอ

โครงการวจิยั 

-ไดแ้ลกเปลีย่นและให้

ขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาขอ้เสนอ

โครงการวจิยัในประเดน็

การจดัการระบบ

ฐานขอ้มลูฯ 

-ทมีวจิยัไดเ้รยีนการ

จดัทาํขอ้เสนอ

โครงการวจิยัเพื่อ

ทอ้งถิน่ 

- ทมีวจิยัหลกัตดิภารกจิ 

ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้1 

คน 

- 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

9.นําเสนอแนวคดิการทาํงาน

วจิยักบัโรงเรยีนวดัหนองซวิ 

และวดัสนัปา่สกั/ 8 ก.ย. 2554 

ผูเ้ขา้ร่วม ช่วงเชา้โรงเรยีนวดั

หนองซวิ คร ู2 คน /โหนด 3 

คน/ อบต.1 คน 

ช่วงบา่ยโรงเรยีนวดัสนัปา่สกั 

ผูเ้ขา้ร่วม 6 คน คร ู2 คน/โหนด 

3 คน/ อบต.1คน 

ชีแ้จงโครงการ และ

นําเสนอแนวคดิการทาํงาน

วจิยัเพื่อทอ้งถิน่กบั

โรงเรยีนในประเดน็เรื่อง

ความปลอดภยัทางถนน  

-ไดมุ้มมองในเรื่องการทาํงานวจิยั

ในประเดน็ความปลอดภยัทาง

ถนนร่วมกบัโรงเรยีน 

-ไดรู้จ้กัคณะครใูนโรงเรยีนวดั

หนองซวิและโรงเรยีนวดัสนัปา่สกั  

-ไดร้บัทราบสถานการณ์ความ

ปลอดภยัฯ ในบรบิทของแต่ละ

โรงเรยีน 

 

- - - ครมูคีวามกงัวลเรื่องภารกจิ

ของงาน เกรงวา่งานวจิยัจะ

ไปเพิม่ภาระและกงัวลใจใน

เรื่องของการเขยีนรายงาน

วจิยั 

10.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัชุมชนและ

หน่วยงาน / 19 ก.ย.  54 / 

ผูเ้ขา้ร่วม 20 คน: โหนด 3 คน  

รพ.สต. 2 คน  ผูนํ้าชุมชน อบต. 

5 คน และ อสม. 10 คน 

ทบทวนกจิกรรมโครงการ

ทีผ่่านมา /คน้หาและ

พฒันาโจทยว์จิยั 

-ไดป้ระเดน็ทีจ่ะพฒันาเป็นโจทย์

วจิยั 5 เรื่อง ไดแ้ก่ วนิยัจราจร 

เยาวชน จุดเสีย่ง พฤตกิรรมการ

ขบัขี ่และครอบครวั 

-ไดว้เิคราะหพ์ืน้ทีเ่สีย่งทีจ่ะ

ดาํเนินการจาํนวน 8 หมูบ่า้น 

- - -  

11.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัโรงเรยีน / 

20 ก.ย.  54 / ผูเ้ขา้ร่วม 10 คน: 

โหนด 3 คน ผูท้รงฯ 2 คน ผอ.

และคร ูร.ร. 5 คน 

 

คน้หาและพฒันาโจทยว์จิยั ผอ.และคร ูไดร้บัการจุดประกาย

แนวคดิและความสนใจเรื่องการ

ทาํงานวจิยั 

- - ทมีวจิยัค่อนขา้งมี

ความกงัวลในเรื่อง

บุคลากร เวลา และ

ความยากในการ

ทาํงานวจิยั 

การใชป้ระโยชน์จาก 

resource person จากพืน้ที่

อื่นทีม่คีวามเขา้ใจบรบิทการ

ทาํงานของกลุ่มเป้าหมาย 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

12.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัหน่วยงาน 

/23 ก.ย.2554 

ผูเ้ขา้ร่วม  10 คน  อบต.ปา่สกั 

4 คน/สสจ.1คน/ปภ.1คน/โหนด 

3 คน/รพ.สต.1 คน  

เพื่อพฒันาโครงการวจิยั

ประเดน็การพฒันา

ฐานขอ้มลูความปลอดภยั

บนทอ้งถนนใหช้ดัเจน

ยิง่ขึน้ 

 

-ทมีวจิยัไดป้ระเดน็ทีจ่ะกลบัไป

ปรบัขอ้เสนอโครงการ (การ focus 

เน้ือหาบรบิทตําบลและประเดน็

เรื่องฐานขอ้มลูใหช้ดั/เพิม่ข ัน้ตอน

การ reviewทุนเดมิของหน่วยงาน

ต่างๆ/outputสาํคญัแต่ละชว่ง/การ

วางองคป์ระกอบทมีใหม้ทีัง้ระดบั

พืน้ทีแ่ละเหนือพืน้ที)่ 

- - -การรบัรูแ้ละความ

เขา้ใจในตวัเน้ือหา

ของทมีวจิยัแต่ละคน

ไม่เท่ากนั  

-โครงการน้ีควรเน้นการมี

สว่นร่วมและบทบาทของทมี

วจิยัแต่ละคนใหม้ากขึน้ 

เพราะสว่นใหญ่ภารหน้าทีจ่ะ

เป็นของหวัหน้าโครงการ  

 13.เวทพีฒันาโจทยว์จิยัระดบั

ชุมชน / 28 ก.ย.2554   

ผูเ้ขา้ร่วม  19 คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/ผูนํ้า

ชุมชน 4 คน/โหนด 4 คน 

เพื่อพฒันาโจทย์

โครงการวจิยั (ระดบั

ชุมชน) ทีม่คีวามชดัเจน

ของประเดน็การศกึษาวจิยั  

และกาํหนดแนวทางการ

ทาํงานวจิยั (ยกร่าง

โครงการ)   

 

-ไดป้ระเดน็ทีชุ่มชนสนใจอยาก

ทาํงานวจิยั คอืการศกึษาเรื่อง

พฤตกิรรมและการจดัการจุดเสีย่ง

ในชมุชน 

-เหน็องคป์ระกอบของคนที่

เกีย่วขอ้งทีจ่ะชกัชวนเขา้มาร่วม

ทาํงานวจิยั 

- เกดิการยกร่างโครงการวจิยัโดย

ใชค้าํถาม 7 ขอ้  

- -   -การใชว้ดีทีศัน์งานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถิน่ชว่ยใหชุ้มชนเขา้ใจ

หลกัการ/แนวคดิการทาํงาน

วจิยัเพื่อทอ้งถิน่ไดช้ดัเจนขึน้  

-ใชว้ธิกีารขมวดประเดน็การ

โดยใชเ้ทคนิคสติก๊เกอร ์และ

การใชแ้นวคาํถาม 7 ขอ้ 

เพื่อยกร่างขอ้เสนอ

โครงการวจิยั 

 

14.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยักบักลุ่มเยาวชน / 

14 ต.ค.  54 / ผูเ้ขา้ร่วม 20 คน: 

เชค็มมุมองและคน้หา

ประเดน็ความสนใจของ

กลุ่มเยาวชนทีจ่ะพฒันา

-ไดร้บัทราบมมุมองและความ

คาดหวงัของเยาวชนและผูใ้หญ่ใจ

ดใีนเรื่องความปลอดภยัฯ 

- - ยงัไม่เหน็ตวัเยาวชน

ทีส่นใจเรื่องความ

ปลอดภยัฯ อย่าง
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

โหนด 4 คน อบต.1 คน ผูใ้หญ่

ใจดแีละเยาวชน 15 คน 

เป็นโจทยว์จิยั  จรงิจงั 

 15.เวทพีฒันาโจทยว์จิยักบั

กลุ่มเยาวชน 19 ต.ค.2554 /

ผูเ้ขา้ร่วม 10 คน เยาวชน 6 

คน/อบต.1 คน/โหนด 3 คน  

 

-นําเสนอแนวคดิงานวจิยั

เพื่อทอ้งถิน่กบักลุ่ม

เยาวชน  

-คน้หาประเดน็ความ

ปลอดภยัทางถนนทีก่ลุ่ม

เยาวชนสนใจ  

 

 -เยาวชนเขา้ใจแนวคดิ/หลกัการ

ทาํงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ในเบือ้งตน้ 

-เหน็มุมมอง/ขอ้เสนอของกลุ่ม

เยาวชนกบัการทาํงานวจิยั  

-เยาวชนสนใจการทาํหมวก

กนัน๊อคตามแฟชัน่ เพื่อรณรงคใ์ห้

วยัรุ่นใสห่มวกกนัน๊อคมากขึน้  

 

- - - เยาวชนมาร่วม

ประชุมน้อย สว่น

ใหญ่ตดิภารกจิใน

การเรยีนพเิศษ  

เตรยีมตวัเรยีนต่อ 

-การใชว้ดีทีศัน์งานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถิน่ทีนํ่าเสนอใหเ้หน็

ตวัอย่างของกลุ่มเยาวชนที่

เขา้มาทาํงานวจิยัเพื่อ

ทอ้งถิน่ ชว่ยใหเ้ยาวชน

เขา้ใจหลกัคดิเบือ้งตน้ของ

งานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ 

-การเจาะกลุ่มเยาวชนทาํได้

ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากกลุ่ม

เยาวชนสว่นใหญ่เรยีนอยูใ่น

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ทาํใหม้ปีญัหาและขอ้จาํกดั

เรื่องเวลาในการมาประชุม 

สว่นใหญ่ตดิเรยีนพเิศษ 

-ยงัไม่เหน็ตวัจรงิเสยีงจรงิ

ของเยาวชนทีอ่ยากเขา้มา

ทาํงานวจิยัทีช่ดัเจน 

16.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัโรงเรยีน 

-แลกเปลีย่นมุมมองกบัครู

โรงเรยีนวดัสนัปา่สกัใน

 -ครไูดมุ้มมอง/แนวคดิในการ 

บรูณาการประเดน็ความปลอดภยั

- - - - การใชว้ทิยากรทีม่ี

ประสบการณ์ในการบรูณา
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

(โรงเรยีนวดัสนัปา่สกั) 3 

ตุลาคม 2554/ผูเ้ขา้ร่วม  7  คน 

วทิยากร 1 คน /คร ู3 คน/โหนด 

3 คน 

ประเดน็การบรูณาการ

ประเดน็ความปลอดภยั

ทางถนนกบัการเรยีนการ

สอนในชัน้เรยีน 

- ประเมนิความเป็นไปได้

ของการทาํงานวจิยัร่วมกบั

ครโูรงเรยีนวดัสนัปา่สกั  

 

ทางถนนเขา้กบัการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีน 

การการจดัการเรยีนการสอน

ในประเดน็ความปลอดภยั

ทางถนนมาแลกเปลีย่น ทาํ

ใหค้รเูหน็แนวทาง และมี

ความสนใจในการจดัทาํ

หลกัสตูรการเรยีนการสอน

ในประเดน็ความปลอดภยั

บนทอ้งถนน  

17.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัชุมชน วนัที ่

19 ต.ค 2554/ ผูเ้ขา้ร่วม  19 

คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/ผูนํ้า

ชุมชน 4 คน/โหนด 4 คน  

-ใหข้อ้เสนอแนะต่อโครง

ร่างการรวจิยั  

 -ทมีวจิยัไดข้อ้เสนอแนะทีจ่ะนํา

กลบัไปปรบัโครงร่างการวจิยัให้

ชดัเจนขึน้  

- - - นกัวจิยัมปีญัหาใน

เรื่องการเขยีน

โครงการ และการ

เชื่อมรอ้ยใหเ้หน็

ความสมัพนัธเ์ชงิ

เน้ือหาใน

โครงการวจิยั 

- ใชเ้ทคนิคการตัง้คาํถาม

เพื่อช่วยในการประมวล

ความคดิของนกัวจิยั เพื่อ

นําไปสูก่ารปรบัแกโ้ครงร่าง

การวจิยั  ทัง้ในสว่นของ

ความสาํคญัปญัหา 

วตัถุประสงคแ์ละกจิกรรม 

18.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัโรงเรยีน 

(โรงเรยีนวดัสนัปา่สกั) 10 

พฤศจกิายน  2554/ผูเ้ขา้ร่วม  7  

คน คร ู4 คน/โหนด 3 คน 

-นําเสนอแนวคดิ/หลกัการ

วจิยัเพื่อทอ้งถิน่ 

-คน้หาประเดน็และความ

สนใจของโรงเรยีนในการ

ทาํงานวจิยัประเดน็ความ

ปลอดภยัทางถนน  

 -ครไูดมุ้มมอง/แนวคดิเบือ้งตน้ใน

การทาํงานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ผ่านวดีี

ทศัน์  

-ครสูนใจในเรื่องการ 

บรูณาการประเดน็ความปลอดภยั

ทางถนนเขา้กบัการจดัการเรยีน

- - ครกูงัวลเรื่องภาระ

งานสอนในหอ้งเรยีน 

และการเขยีน

รายงานวจิยั 

-  การกาํหนดขอบเขตงาน

ใหช้ดัชว่ยใหค้รคูลายความ

กงัวลใจลงไดม้าก เช่น การ

กาํหนดครผููร้บัผดิชอบหลกั

ในการทาํวจิยั การประกบ

ของพีเ่ลีย้งทีจ่ะเขา้มาช่วยใน
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

การสอนในชัน้เรยีน (โดยเริม่จาก

การคดัเลอืกช่วงชัน้ใดชัน้หน่ึง

ก่อน) 

เรื่องของการพฒันาและ

เขยีนโครงการ ตลอดจนการ

คดัเลอืกช่วงขัน้เรยีนทีจ่ะเริม่

นําร่องในการจดัหลกัสตูร  

19.เวทเีครอืขา่ย “ฮ่วม

ดว้ยจว้ยกัน๋สรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยับนทอ้งถนน

ตําบลปา่สกั” วนัที ่18 พ.ย.

2554  ผูเ้ขา้ร่วม 37 คน 

(หน่วยงาน /นกัวจิยั/โหนด)  

-นําเสนอ/แนะนําโครงการ

ย่อย 2 โครงการ 

-คน้หาแนวร่วมในระดบั

หน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเดน็ความปลอดภยั

ทางถนน 

-รบัขอ้เสนอแนะจากภาค

สว่นต่างๆ  

- ไดนํ้าเสนอความเคลื่อนไหวของ

โครงการในประเดน็ความ

ปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบล

ปา่สกั  

-ไดรู้จ้กัภาค/ีหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

-ไดข้อ้เสนอแนะต่อการปรบั

โครงการและทศิทางการเคลื่อน

โครงการ 

- - - - โหนดตอ้งประสานกบั

หน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบังานความปลอดภยัทาง

ถนนใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้กดิ

การประสานงานทีเ่อือ้

ประโยชน์กบัการเคลื่อน

โครงการวจิยัย่อยในพืน้ที ่

และขยายผลโครงการใน

อนาคต เช่น การเชื่อมต่อกบั

ขนสง่จงัหวดั 

20.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัระดบัชุมชน 23 

ธนัวาคม 2554 / ผูเ้ขา้ร่วม  14 

คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.7 คน/ผูนํ้า

ชุมชน 2 คน/โหนด 3คน 

 

-พฒันาแผนกจิกรรม

โครงการใหช้ดัเจน  

 -ไดข้อ้เสนอแนะในเรื่องการปรบั

แผนกจิกรรมของโครงการให้

ละเอยีดและชดัเจนยิง่ขึน้  

- - -นกัวจิยัไม่ถนดัเรื่อง

การเขยีนโครงการ 

-พีเ่ลีย้งใชเ้ทคนิคการระดม

สมอง  ชวนคดิชวนคุยถงึ

กจิกรรมของโครงการวจิยั 

โดยบรบิทของแต่ละพืน้ที่

เป้าหมายอาจจะมกีารดาํเนิน

กจิกรรมทีแ่ตกต่างกนั  
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

21.เวทพีฒันาโจทย์

โครงการวจิยัร่วมกบัศนูยเ์ดก็

เลก็  วนัที ่24 ธนัวาคม 2554 /

ผูเ้ขา้ร่วม  11 คน คร ู7 คน /

โหนด 4 คน 

-แลกเปลีย่นมุมมองการ

ทาํงานวจิยัในประเดน็

ความปลอดภยัทางถนน

กบัครศูนูยเ์ดก็เลก็ 

- ประเมนิความสนใจและ

ความเป็นไปไดข้องครศูนูย์

เดก็เลก็กบัการทาํงานวจิยั 

ในประเดน็เรื่องความ

ปลอดภยัทางถนน   

  

-ทราบถงึสถานการณ์จุดเสีย่งใน

พืน้ทีบ่รเิวณศนูยเ์ดก็เลก็ตําบลปา่

สกัทัง้ 5 แห่ง 

- เหน็ประเดน็ทีจ่ะนําไปสูก่ารทาํ

วจิยัใน 3 ประเดน็หลกัคอื จุด

เสีย่ง/พฤตกิรรม และการจดัการ

เรยีนรู ้ 

- - - ครศูนูยเ์ดก็เลก็มี

ขอ้จาํกดัเรื่องเวลานดั

หมาย ไม่สามารถนดั

ประชุมในชว่งเวลา

ทาํงานปกตไิด ้ตอ้ง

นดัประชุมในชว่งเยน็

หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์ 

- ครมูองว่าประเดน็เรื่องจุด

เสีย่ง พฤตกิรรมและการ

จดัการเรยีนรู ้เป็นเรื่องที่

เชื่อมโยงกนั ไม่สามารถแยก

สว่นได ้ถา้ตอ้งการทาํงาน

วจิยัใหย้ัง่ยนืตอ้งแกป้ญัหา

สามสว่นไปดว้ยกนั  

- การพฒันาโครงการจะตอ้ง

เป็นการทาํงานวจิยัร่วมกนั

เป็นเครอืขา่ยศนูยเ์ดก็เลก็ 

และดงึการมสีว่นร่วมจาก

ชุมชนเขา้มา  

22.เวทพีฒันาโครงการวจิยั

ร่วมกบัศนูยเ์ดก็เลก็ วนัที ่4 

มกราคม 2555 /ผูเ้ขา้ร่วม  11 

คน  คร ู8 คน/โหนด 3 คน  

-ทบทวนสถานการณ์จุด

เสีย่งในบรเิวณศนูยเ์ดก็

เลก็ทัง้ 5 แห่ง คน้หา

เบือ้งหลงัของพฤตกิรรม

การใชร้ถใชถ้นน  และการ

เรยีนการสอนทีผ่่านมาเพื่อ

นําขอ้มลูมาสูก่ารยกร่าง

ขอ้เสนอโครงการ  

- รบัรูข้อ้มลูสถานการณ์จุดเสีย่ง

และเบือ้งหลงัของพฤตกิรรมการ

ใชร้ถใชถ้นน ของผูป้กครองและ

คนในชมุชน (ในเบือ้งตน้)  

- - -ครศูนูยเ์ดก็เลก็แต่

ละแห่งมคีวามเขา้ใจ

ภาพรวมของ

โครงการวจิยัไม่

เท่ากนั  

- ครศูนูยเ์ดก็เลก็มา

เขา้ร่วมประชมุไม่

ครบทัง้หมด  

-เน่ืองจากครศูนูยเ์ดก็เลก็

เป็นกลุ่มใหม่ พีเ่ลีย้งตอ้งทาํ

กระบวนการใหง้านต่อการ

ทาํความเขา้ใจของคร ูโดย

การชวนตัง้คาํถาม ชวน

พดูคุยระดมสมอง จากนัน้จงึ

ประมวลและจาํแนกขอ้มลูให้

ครเูหน็ และนําไปทดลองยก

ร่างโครงการ  
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

23.เวทนํีาเสนอโครงการวจิยัต่อ

แหล่งทุน (มสช.) วนัที ่8 ม.ค.

2555 ผูเ้ขา้ร่วม  37 คน 

ผูท้รงคุณวฒุ ิ5 คน/โหนด 5 

คน/นกัวจิยั (3 โครงการ) 27 

คน   

นําเสนอโครงการวจิยัย่อย 

3 โครงการแก่แหล่งทุน 

มสช.  

-ผูท้รงคุณวุฒไิดร้บัทราบขอ้เสนอ/

แนวคดิโครงการวจิยัย่อยทัง้ 3 

โครงการ  

-ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัแก้

โครงการวจิยัย่อยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้  

- - - -ไดเ้รยีนรูแ้นวทางและ

หลกัการในการให้

ขอ้เสนอแนะโครงการวจิยั

ของแหล่งทุน มสช.  

24.เวทเีปิดตวัโครงการวจิยัของ

ศนูยเ์ดก็เลก็ วนัที ่22 มกราคม 

2555 ผูเ้ขา้ร่วม 30 คน โหนด 5 

คน/ครแูละชุมชน 30 คน  

-นําเสนอโครงการวจิยั

ประเดน็ “ศนูยเ์ดก็เลก็ฯกบั

ความปลอดภยัทางถนน” 

- รบัฟงัมมุมองและ

ขอ้เสนอแนะของชมุชนต่อ

การทาํงานวจิยัของศนูย์

เดก็เลก็ในตําบลปา่สกั  

-นกัวชิาการทีม่ี

ประสบการณ์ทาํงานวจิยั

กบัศนูยเ์ดก็เลก็มาร่วม

แลกเปลีย่นประสบการณ์  

-ครศูนูยเ์ดก็เลก็ไดนํ้าเสนอแนวคดิ

การทาํงานวจิยัประเดน็การสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

-ไดข้อ้เสนอแนะจากชมุชนในการ

ปรบัโครงการวจิยั  

- - - -การใชว้ทิยากรจาก

ภายนอกซึง่เป็นนกัวชิาการ

ทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ทาํงานวจิยัร่วมกบัศนูยเ์ดก็

เลก็มาร่วมแลกเปลีย่น ทาํให้

ครศูนูยเ์ดก็เลก็และชุมชน

เกดิแรงบนัดาลใจในการทาํ

โครงการ 

-การใชก้ระบวนการระดม

สมองกลุ่มย่อยทาํใหเ้หน็

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน

บรเิวณศนูยเ์ดก็เลก็แต่ละ

แห่งไดช้ดัเจนขึน้  

- ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการระดม

สมองกลุ่มย่อยเป็นประโยชน์



62 

 

กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

อย่างยิง่ต่อการนําไปปรบั

โครงร่างงานวจิยั  

25.เวทพีฒันาโครงการวจิยัศนูย์

เดก็เลก็  วนัที ่2 ก.พ. 2555 

ผูเ้ขา้ร่วม  10 คน โหนด 3 คน/

ครศูนูยเ์ดก็เลก็ 7 คน  

-พฒันาโครงร่างการวจิยัให้

ชดัเจนยิง่ขึน้  

 

 - ไดข้อ้เสนอแนะในการปรบัแก้

โครงร่างการวจิยัใหช้ดัเจนขึน้ ทัง้

ในสว่นความสาํคญัของปญัหา  

วตัถุประสงค ์เป้าหมายและ

กจิกรรม 

- - - -เน่ืองจากเป็นนกัวจิยักลุ่ม

ใหม่ ตอ้งค่อยๆ เรยีนรู ้สิง่ที่

ทีช่่วยนกัวจิยัไดม้าก คอื 

การตัง้คาํถาม  และการ

ระดมความคดิเหน็ (เทกอง

ขอ้มลู)  และใหน้กัวจิยั

เรยีนรูก้ารเขยีนโครงร่างการ

วจิยั (โดยใหท้ดลองเขยีน

ก่อน แลว้มาช่วยกนัด)ู  

 

26.เวทพีฒันาโครงการวจิยัศนูย์

เดก็เลก็ วนัที ่6 มนีาคม 2555  

ผูเ้ขา้ร่วม 10 คน โหนด  

-พฒันาโครงร่างการวจิยัให้

มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้  

 

- ไดแ้นวทางการปรบัขอ้เสนอ

โครงการวจิยัทีช่ดัเจนขึน้  

โดยเฉพาะในสว่นของแผน

กจิกรรม 

- - -คุณครศูนูยเ์ดก็เลก็

เขา้ร่วมเวทพีฒันา

โครงการไม่ครบทุก

ศนูย ์ 

-เน่ืองจากครศูนูยเ์ดก็เลก็ฯ

ไม่สามารถเขา้ร่วมเวที

พฒันาโครงการไดค้รบทุก

ศนูย ์ดงันัน้ตอ้งใชว้ธิกีาร

ถ่ายทอดกนันอกรอบ เพื่อให้

รูเ้ท่ากนั 

-พีเ่ลีย้งใชว้ธิกีารชวนคุย ตัง้

คาํถาม  และระดมความ

คดิเหน็เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่



63 

 

กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวนคน เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรูเ้พ่ิมเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

สามารถนําไปปรบั

โครงการวจิยัใหช้ดัเจน 

27.เวทชีีแ้จงและทาํความเขา้ใจ

โครงการวจิยัระดบัชุมชน 

(กจิกรรมที ่1) วนัที ่6 มนีาคม 

2555 

ผูเ้ขา้ร่วม 17 คน โหนด 4 คน/

ทมีวจิยั 13 คน  

ทาํความเขา้ใจโครงการ

ร่วมกนั แบ่งบทบาทหน้าที่

ในทมี และเตรยีมความ

พรอ้มในการทาํกจิกรรม

ต่อไปของโครงการ 

 -ทมีวจิยัเขา้ใจภาพรวมของ

โครงการวจิยัมากขึน้  

-มกีารแบ่งบทบาทหน้าทีข่องทมี

วจิยั 

-วางแผนและออกแบบ

กระบวนการทาํกจิกรรมเวทสีญัจร

ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

- - - นกัวจิยัสว่นใหญ่ยงั

ไม่ค่อยกลา้แสดง

ความคดิเหน็ การ

แสดงความคดิเหน็

สว่นใหญ่ยงัอยูท่ี่

หวัหน้าโครงการ 

-พีเ่ลีย้งตอ้งปรบั

กระบวนการ โดยใชก้ารตัง้

คาํถาม และใชว้ธิชีวนคยุ 

กระตุน้ใหน้กัวจิยัไดแ้สดง

ความคดิเหน็อย่างทัว่ถงึ 

 

 28.เวทชีีแ้จงและทาํความเขา้ใจ

โครงการวจิยัระดบัชุมชน 

(กจิกรรมที ่1) วนัที ่15 มนีาคม 

2555 ผูเ้ขา้ร่วม 10 คน โหนด 4 

คน /ทมีวจิยั 6 คน  

ทาํความเขา้ใจโครงการ

ร่วมกนั แบ่งบทบาทหน้าที่

ในทมี  

-ทมีวจิยัเขา้ใจภาพรวมของ

โครงการวจิยัมากขึน้  

-มกีารแบ่งบทบาทหน้าทีใ่นทมี

วจิยั 

 

- - -ทมีวจิยัมาประชมุไม่

ครบ ทาํใหไ้ม่

สามารถวางแผนการ

ทาํงานในกจิกรรม

ต่อไปได ้ 

-ทมีวจิยัตอ้งหาเวลานดั

หมายนอกรอบเพื่อพดูคุย

และออกแบบการทาํกจิกรรม

ร่วมกนัอกีครัง้ 

29.เวทวีางแผนเตรยีมเปิดตวั

โครงการวจิยั 3 โครงการ วนัที ่

15 มนีาคม 2555 ผูเ้ขา้ร่วม 20 

คน โหนด 4 คน/นกัวจิยั 16  

คน 

หารอืการเตรยีมงาน

เปิดตวั 3 โครงการวจิยั ที่

ทาํงานวจิยัในประเดน็การ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนในพืน้ที่

ตําบลปา่สกั 

-ไดแ้ผนการทาํงานและรปูแบบ

ของเวทเีปิดตวั 3 โครงการวจิยั  

ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่11 เมษายน 

2555 โดยจดัร่วมกบังานรณรงค ์7 

วนัอนัตรายชว่งก่อนวนัสงกรานต ์

- - - องคป์ระกอบของ

เวทยีงัขาดภาคี

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งอกี

หลายองคก์รทีไ่ม่ได้

มาร่วมประชมุ 

- การเปิดเวทรีะดมความ

คดิเหน็ ทาํใหเ้หน็มุมมอง

ความคดิทีน่่าสนใจของทมี

วจิยั  

-เหน็ความมกกระตอืรอืรน้

ลน้ของทมีวจิยัทีม่ต่ีอเวที

เปิดตวั 3 โครงการ 
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2) โครงการเสริมสร้างกระบวนการพฒันาเครือข่ายความปลอดภยัทางถนน ระดบัพื้นท่ี ถนนพระราม  2 

    ระยะเวลาดําเนินกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2544 ถงึเดอืนเมษายน  2555  ไดจ้ดัเวทเีพื่อวางแผน พฒันา ชีแ้จงทําความเขา้ใจ และสนบัสนุนงาน

โครงการยอ่ย จาํนวน 11 ครัง้ 

 

กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

1.เวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้สถานการณ์

และประสบการณ์การทํางานความ

ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น   วั น ที่  14 

กรกฎาคม 2554  

 

• การแนะนําทีม่าโครงการฯ  

• ขอ้มลูสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุภาพรวมระดบั

อาเซยีน  

• การแลกเปลีย่นสถานการณ์และ

ประสบการณ์ ดา้นอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน

จงัหวดัสมุทรสงคราม  สมทุรสาคร  

• แนวทางการแกไ้ขความปลอดภยับนทอ้ง

ถนน ตอ้งเริม่จากการสรา้งจติสาํนึกเพื่อ

เปลีย่นแปลงทศันคต ิ

• การสรา้งกลไกความรว่มมอืเชื่อมภาคภีาค

ส่วนต่างๆ มาทํางานรว่มกนั  

• แนวทางการสนบัสนุนและการพฒันา

โครงการ ฯ  

 

23 คน ภาคคีวามร่วมมอื ได้รบัรู้ ภูมหิลงัโครงการฯ 

และแนวทางการทํางาน โครงการ ฯ ในการ

ตดัสนิใจเขา้รว่ม การดาํเนินงาน  
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

2. การประชุมพฒันาโครงการ  

วนัที ่8  สงิหาคม 2554 

 

 

• การดําเนินการโครงการความปลอดภยัทาง

ถนนในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม  

• การหารอืรว่มกบัมลูนิธสิว่างเบญจธรรม

และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบางตะเคยีน 

เพื่อรว่มพฒันาโครงการ ฯ  โดยมุง่เน้น

กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั  

• แลกเปลีย่นประสบการณ์การเกดิขึน้ของ

อุบตัเิหตุทีพ่บในพืน้ที ่ 

• การวเิคราะหผ์ูเ้กีย่วขอ้งทัง้สองพืน้ที ่ 

• แนวทางการขบัเคลื่อนงาน  

11 คน ชุมชนนางตะเคียน และมูลนิธิสว่างเบญจ

ธรรม นัดพื้นที่ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

พดูคุยเพื่อสรา้งความเขา้ใจและหาแนวร่วมใน

การดาํเนินงาน  

 

 3. การประชุมพฒันาโครงการ ฯ  

วนัที ่7 กนัยายน 2554 

การหารอืรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย เพื่อแลกเปลีย่น

ประสบการณ์การทํ าง านที่ผ่ านมา  ด้าน

อุบตัิเหตุและความปลอดภยัทางถนน ว่าเป็น

อย่างไร วิธีการการแก้ปญัหา ของแต่ละ

หน่วยงาน ประกอบด้วย วทิยาลยัสารพดัช่าง 

สํานักงานบํารุงทางสมุทรสงคราม สํานักงาน

เทศบาลเมอืงสมุทรสงคราม สภ.เมอืงสมุทรวง

คราม ผู้แทนตําบลแพรกหนาม แดง อบต.

แหลมใหญ่ อปพร มลูนิธ ิฯ  

27 คน มี่ข้อเสนอแนวทางการทํางานร่วมกันและ

เสนอให้เชิญหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้า

รว่มไดแ้ก่  

สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสมทุรสงคราม 

สาํนกังานทางหลวงชนบท เครอืขา่ยงดเหลา้  

ตํารวจทางหลวง 

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และสาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดั  
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

4. เวทปีระชุมสรา้งความเขา้ใจและ

พฒันาโครงการวจิยัระดบัพืน้ที ่ 

วนัที ่19 กนัยายน 2554 

การประชุมหารอืรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย  

การชีแ้จงโครงการ ฯ  

สถานการณ์อุบตัเิหตุในพืน้ทีต่ําบลแพรกหนาม

แดง ทีเ่ผชญิกบัความเสีย่ง อุบตัเิหตุสงู การ

ขา้มถนน จดุกลบัรถ  

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่มาจากพฤตกิรรมและวนิัย

การจราจรของคนในพืน้ทีแ่ละสภาพถนน  

 

 

21 คน ที่ประชุมมคีวามเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์

อุบตัเิหตุเป็นประเดน็ทีส่ําคญัของตําบลแพรก

หนามแดงที่ส่งผลกระทบต่อคนแพรกหนาม

แดง และต้องอาศัยความร่วมมือของคนใน

ชุมชนในการแก้ไขปญัหา โดยบทเรยีนจาก

การดําเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุมชน

แพรกหนามแดง จะเป็นแนวทางในการสรา้ง

ความร่วมมอืในการสร้างความปลอดภยัทาง

ถนน โดยได้ร่วมกันกําหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงานดงัน้ี 

1. การสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชน โดยเชญิ

แกนนําชุมชนและผูเ้กีย่วขอ้งมารว่ม

พดูคุยและสรา้งความเขา้ใจในการ

ดาํเนินงาน 

2. การคน้หาแกนนําระดบัหมูบ่า้นและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นแกนนําใน

การเกบ็ขอ้มลู 

3. การรวบรวมขอ้มลู 
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

o ขอ้มลูอุบตัเิหตุในพืน้ทีต่ําบลแพรกหนาม

แดง 

o ขอ้มลูถนน ไดแ้ก่ สภาพถนน โครงข่าย

และจดุเสีย่งในตําบลแพรกหนามแดง  

o ขอ้มลูพฤตกิรรมและวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนของคนในพืน้ที ่ใน

ปจัจบุนั 

o ขอ้มลูวถิชีวีติทีเ่ชื่อมโยงกบัการใชถ้นน

ของคนแพรกหนามแดง 

4. การสรุปและวเิคราะหข์อ้มลู 

5. การรว่มกนัคน้หาแนวทางสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลแพรก

หนามแดง 

6. การดําเนินการแกไ้ขปญัหาของชุมชน

และการประสานงานหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

5.การประชุมพฒันาโครงการครัง้ที ่

สาม วนัที ่28 กนัยายน 2554 

 

 

การพฒันาโจทยว์จิยัและวเิคราะหผ์ูเ้กี่ยวขอ้ง

ในการดําเนินการวจิยั การคน้หาแนวทางการ

ดาํเนินการและการเกบ็ขอ้มลู  การนําเสนอ

กรณศีกึษาตวัอยา่งงานวจิยัทอ้งถิน่ ทีส่ามารถ

ดาํเนินงานวจิยัเพื่อแกป้ญัหาผ่านประเดน็

ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกบังานดา้นความปลอดภยั

บนทอ้งถนน ทีจ่ะนําไปสู่การขบัเคลื่อนระดบั

นโยบายสาธารณะและพฒันาสู่การป้องกนั

อุบตัเิหตุ การนําเสนอบทเรยีนการพฒันา

โครงการความปลอดภยัทางถนน ตําบลแพรก

หนามแดง  

14 คน  ไดแ้นวทางการทาํงานรว่มกนั โดยมเีป้าหมาย

สาํคญัในการลดอุบตัเิหตุในพืน้ทีจ่งัหวดั

สมทุรสงคราม และสรา้งความรว่มมอืของภาคี

หน่วยงานในจงัหวดัสมุทรสงคราม ภายใต้

โจทย ์เราจะสรา้งแนวทางการสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนพระรามสอง ในพืน้ที่

จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยการมสี่วนรว่มของ

ภาคอีงคก์รหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ยา่งไร  

6.การประชุมเวทพีฒันาโครงการ

ระดบัพืน้ทีต่ําบลนางตะเคยีน       

วนัที ่5  ตุลาคม 2554 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุ บนถนน

พระรามสอง จดุเสีย่ง  

การแลกเปลีย่นสถานการณ์ในชุมชนตําบลนาง

ตะเคยีน เป็นอุบตัเิหตุขนาดเลก็แต่มปีรมิาณที่

สงู  

26  คน ได้กรอบชุดกระบวนศกึษาแนวทางลดปญัหา

จุดเสี่ยงความปลอดภัยทางถนนตําบลนาง

ตะเคยีน  คณะทาํงาน 

เวทปีระชาคมระดบัชุมชน 

ขอ้มลูสถานการณ์อุบตัเิหตุระดบัตําบล  

สถติอุิบตัเิหตุ  สาเหตุการเกดิ 

ผลกระทบจากอุบตัเิหตุ  จดุเสีย่ง 

มจีดุไหนบา้ง ทาํไมเป็นจดุเสีย่ง 
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

กําหนดแนวทางการลดปญัหาจดุเสีย่ง 

วิธีการ คน  รถ ถนน (อบรม ให้ความรู ้

ปรบัปรงุถนน หมวกนิรภยั) 

บทบาทหน้าที่  ใครทําอะไร เราทําอะไร 

หน่วยงานทาํอะไร 

สรุปบทเรียน วิธีการและแนวทางการลด

ปญัหา  

7.การประชุมเวทพีฒันาโครงการ

ระดบัพืน้ที ่วนัที ่18 ตุลาคม  2554 

 

การหารอืรว่มกบัภาคเีครอืข่าย แนะนํา

โครงการฯ  

การทบทวนการดําเนินงานทีผ่่านมาของ

โครงการฯ  

การรว่มกนัพจิารณายกรา่งโครงการฯ  

การพฒันาโจทยร์ะดบัหน่วยงานจงัหวดั

สมทุรสงคราม  

16  คน  โจทยว์จิยั  

แนวทางการสรา้งความปลอดภยัทางถนน

พระราม สอง และถนนสายสมทุรสงคราม 

บางแพ และถนนเอกชยั โดยการมสี่วนรว่ม

มของภาคอีงคก์รหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน

พืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม  

การรว่มพจิารณาประเดน็และปรบัร่างรว่มกนั 

ขอ้เสนอในการประชุมครัง้ต่อไป ขอใหแ้ต่ละ

หน่วยงานช่วยนําขอ้มลูมาร่วมพดูคุย 

แลกเปลีย่น เพื่อเป็นความรู ้แก่ผูเ้ขา้รว่ม

ประชุม  
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กิจกรรม /วนัเดือน ปี ประเดน็ เน้ือหา  ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

8.การประชุมเวทพีฒันาโครงการ

ระดบัพืน้ที ่ตําบลนางตะเคยีน  

วนัที ่19 ตุลาคม 2554 

 

การแลกเปลีย่นสถานการณ์ปญัหาในพืน้ทีส่ถติิ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในชุมชน  

จดุเสีย่ง  

การนําเสนอกรณศีกึษาตวัอยา่งพืน้ทีท่ีม่กีาร

จดัการปญัหาในชุมชน โดยใชก้ระบวนงานวจิยั

เป็นเครือ่งมอืในการดาํเนินงาน  

การระดมความคดิเพื่อรว่มจดัทาํขอ้เสนอ

โครงการ (โจทยว์จิยัรว่มกนั ) 

15  คน การพฒันาโครงการ โจทยว์จิยั หวัขอ้ การ

คน้หาแนวทางลดปญัหาจดุเสีย่งเพื่อสรา้ง

ความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลนาง

ตะเคยีน อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม  

 

สรปุผลการดาํเนินกจิกรรม  

 

 

มกีารจดัประชุมทีเ่ป็นทางการเกดิขึน้  ในช่วงระหว่างการดําเนินงาน   8  ครัง้  เกดิกระบวนการพฒันาโจทย์

โครงการวจิยัยอ่ยระดบัชุมชน  2  พืน้ที ่คอื ชุมชนตําบลแพรกหนามแดง และชุมชนตําบลบางตะเคยีน   และ 

ระดบัจงัหวดั  1 โครงการ  

 

ท่ีมา :   ภาคผนวก รายงานความกา้วหน้า โครงการเสรมิสรา้งกระบวนการพฒันาเครอืขา่ยความปลอดภยัทางถนนระดบัพื้นทีถ่นนพระราม 2  ศูนยป์ระสานงาน

วจิยัเพือ่ทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรสงคราม พฤศจกิายน 2554  หน้า 36- 91 
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กิจกรรมท่ีดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

9.ประสานและเชื่อมโยงภาคี

เครอืขา่ยคน ขอ้มลู ความรู ้ดา้น

ความปลอดภยัทางถนนผ่านการ

ทาํแผนทีท่างสงัคม 

( Social Mapping) ในพืน้ทีถ่นน

พระราม 2 ทัง้ในระดบัจงัหวดัและ

ระดบัชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

หน่วยงานและภาคเีกดิ

กระบวนการมสี่วนรว่มในดา้น

ความปลอดภยัทางถนน 

2.เพื่อใชแ้ผนทีท่างสงัคมใน

การเชื่อมคน ขอ้มลู ความรู้

ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

3.เพื่อสนบัสนุนการจดัทาํ

ฐานขอ้มลูดา้นความปลอดภยั

ทางถนนในพืน้ทีถ่นนพระราม 

2  

ไดข้อ้มลู ความรู ้ดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน เช่น จุด

เสีย่งในพืน้ทีถ่นนพระราม 2 

สถติอุิบตัเิหตุ มาตรการและ

วธิกีารทีใ่ชแ้กไ้ขปญัหา เป็นตน้ 

ในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน 

- เกดิการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

ผ่านขอ้มลูในระหว่างเครอืข่าย

คนทาํงานเพื่อแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุในถนนพระราม 2 ใน

ระดบัจงัหวดัและชุมชน 

- มแีผนทีแ่สดงจดุเสีย่ง แผนที่

เครอืขา่ยคนทาํงาน กลไกการ

ทาํงานในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดัและ

ระดบัชุมชน 

 

- ไดข้อ้มลู ความรู ้ดา้น

ความปลอดภยัทางถนน 

เช่น จดุเสีย่งในพืน้ทีถ่นน

พระราม 2 และถนนสาย

รอง สถติอุิบตัเิหตุ และ

วธิกีารทีใ่ชแ้กไ้ขปญัหา 

เป็นตน้ ในระดบัจงัหวดั

และระดบัชุมชน 

-ไดพ้บปะ แลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กบัตวัแทน

หน่วยงาน องคก์รแต่ละ

องคก์รในพืน้ทีท่าํงาน 

- ไดข้อ้มลูแผนทีจุ่ดเสีย่ง

เบือ้งตน้ 

- ทาํใหท้มีประสานงาน

เขา้ใจบทบาทภารกจิของ

งานความปลอดภยัทางถนน

และการแก้ปญัหาการเกดิ

อุบตัเิหตุของแต่ละ

หน่วยงานมากขึน้ 

- สามารถประสานใหเ้กดิ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลไก

การทํางานรว่มกนัไดผ้่าน

หน่วยงานและองคก์ร 
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

10.จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

ขบัเคลื่อนภาคเีครอืข่ายดา้นความ

ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ถนน

พระราม 2 

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ขับเคลื่อนให้หน่วยงานและ

ภาคีเกิดกระบวนการมีส่วน

ร่วมในด้านความปลอดภัย

ทางถนน 

2.สร้างความสมัพนัธ์ร่วมกัน

ในภาคีเครือข่ายหน่วยงาน

ด้านความปลอดภยัทางถนน

ในพืน้ทีถ่นนพระราม 2 

- เกดิการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี

ผ่านข้อมูลในระหว่างเครอืข่าย

คนทํางานด้านความปลอดภัย

ทางถนนในถนนพระราม 2 ใน

ระดบัจงัหวดัและชุมชน 

- เกิดกลไกการทํางานร่วมกัน

ในระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 

ระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน 

- ได้ข้ อ เ สนอแนะแล ะแนว

ทางการทํางานร่วมกนัระหว่าง

ภาคเีครอืขา่ย 

 

-เกดิความสมัพนัธ์ที่ดผี่าน

ขอ้มูลในระหว่างเครอืข่าย

ค น ทํ า ง า น ด้ า น ค ว า ม

ปลอดภยัทางถนนในถนน

พระราม 2 ในระดบัจงัหวดั

และชุมชน 

-เกดิทศิทางการขบัเคลื่อน

กลไกการทํางานร่วมกนัใน

ระดบัพื้นที่ถนนพระราม 2 

ระดับจังหวัดและระดับ

ชุมชน 

 

-ผู้เข้าร่วมเห็นความสําคัญ

และเขา้ใจโครงการ 

-ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความ

รนุแรงของปญัหาอุบตัเิหตุ 

- มีการพูดคุย ระดมความ

คดิเหน็อยา่งต่อเน่ือง 

- ผู้เข้าร่วมเห็นภาพความ

เชื่อมโยงของการทํางาน

รว่มกนั 

 

11.การพฒันาโจทยว์จิยัเพื่อ

ทอ้งถิน่ในประเดน็ความปลอดภยั

ทางถนน 

1.เพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนํา

ระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน

เพื่อสรา้งแนวคดิงานวจิยั

ทอ้งถิน่ศกัยภาพแกนนํา 

-  เกดิโครงการ/กจิกรรมความ

รว่มมอืในการลดอุบตัเิหตุ การ

สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนนของภาคเีครอืข่าย 3

โครงการ 

- ชุมชน ปรบัเปลีย่นแนวคดิ

-ไดแ้กนนําชุมชนและ

ตวัแทนหน่วยงาน องคก์ร

ทีส่นใจในการทาํงานเพื่อ

ส่วนรวมเขา้มารว่มเป็นทมี

วจิยัในโครงการจาํนวน

ประมาณ 30 คนจากพืน้ที่

-ตวัแทนหน่วยงาน องคก์ร

และแกนนําชุมชนมกีาร

ประสานการทาํงานรว่มกนั 

- มกีารเชื่อมโยงแผนงาน

กจิกรรมของแต่ละหน่วยงาน

ในเชงิการบรูณารว่มกนัมาก
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

และทกัษะการทาํงานทีเ่น้น

กระบวนการมสี่วนรว่ม 

- แกนนําชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน เขา้มา

มสี่วนรว่มในการทํางานเพื่อ

แกไ้ขปญัหารว่มกนั 

 

 

 

จงัหวดัสมุทรสาครและ

จงัหวดัสมุทรสงคราม. 

-ตวัแทนหน่วยงาน องคก์ร

และแกนนําชุมชนมกีาร

ประสานการทาํงานรว่มกนั 

 

ขึน้ 
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3) โครงการกระบวนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ระยะท่ี 1 

    ระยะเวลาดําเนินกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2544 ถงึเดอืน 31 มนีาคม 2555  ไดจ้ดัเวทเีพื่อวางแผน พฒันา ชีแ้จงทําความเขา้ใจ และสนบัสนุนงาน

โครงการยอ่ย จาํนวน 33 ครัง้ 

 

กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

1.คน้หาภาค ี เครอืขา่ย  

ขอ้มลู  ความรูด้า้น

อุบตัเิหตุ 

ดาํเนินการระหว่างเดอืน

กุมภาพนัธ-์มนีาคม  

2554 

 

เพื่อไดชุ้ดความรู ้ 

คนทาํงาน  หน่วยงาน  

องคก์ร  งานวจิยั

โครงการต่างๆที่

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

อุบตัเิหตุในจงัหวดั

อุบลราชธานี 

-ไดข้อ้มลูภาคี

เครอืขา่ยทีท่าํงาน

ดา้นอุบตัเิหตุใน

จงัหวดัอุบลฯ เช่น 

เครอืขา่ยงดเหลา้ 

ศูนย ์EMS  1669, 

ป้องกนัภยั,

ตํารวจภธูร,ทางหลวง

ชนบท,แขวงการทาง,

ขนส่ง,อบจ.,อปท. 6 

แห่ง,สอจร.,รพ.สรรพ

สทิธิ,์รพ.วารนิชําราบ

,ศูนยอ์นามยัที ่7 

เครอืขา่ยภาคี

ไดเ้ขา้มารว่ม

เป็น

คณะทาํงาน

โครงการ 

เทศบาลเมอืงศรไีค

ไดนํ้าแนวคดิความ

ปลอดภยัทางถนน

ไปใชใ้นการจดัการ

ป้ายโฆษณาทีบ่ดบงั

ทศันะวสิยัของผูข้บั

ขีแ่ละเขยีนโครงการ

ป้องกนัอุบตัเิหตุ

หน้าโรงเรยีนบา้น

ศรไีค จากงบ

กองทุนสุขภาพ 

สปสช.ปี54 

-ทมี node action 

ไมเ่คยมี

ประสบการณ์การ

ทาํงานดา้น

อุบตัเิหตุมาก่อน

ทาํใหไ้ม่มขีอ้มลู

การทํางานของ

ภาคเีครอืข่าย  ทาํ

ใหใ้ชเ้วลานานใน

การคน้พบภาคี

เครอืขา่ย 

-การคน้พบภาคี

เครอืขา่ยโดยการ

แนะนําของต่อๆกนั

ไป  ช่วยลดเวลา

การคน้หา 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

2.คน้หานกัวชิาการ  

แกนนํา  ดาํเนินการใน

เดอืนมนีาคม  2554 

เพื่อใหไ้ดน้กัวชิาการและ

แกนนําคนทํางานทีม่ ี

ความสนใจ  มจีติอาสา

ทาํงานเพื่อสงัคมมาเป็น

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

-ไดน้กัวชิาการทีม่จีติ

อาสาและมคีวาม

สนใจการทํางานวจิยั

แบบ CBR เช่น  

อ.กติตวิฒัน์, 

อ.จกัเรศ,อ.จกัรพนัธุ,์

ดร.ถนอมศกัดิ,์ดร.

ศนัสนีย,์ดร.สุมาล ี

ฯลฯ 

-เกดิทมีวจิยั  2  

ทมีทีเ่ป็น

นกัวชิาการ 

และอกี 2 ทมี 

เป็นนกัพฒันา 

(NGOs) 

 

-ขยายเครอืขา่ย

คนทาํงานโดย 

นกัวชิาการไปชวน

เพื่อนในมหาวทิยา 

ลยัมารว่มเป็นทมี 

งานในส่วนของ

สื่อมวลชนกเ็ขา้มา 

รว่มในทมีวทิยากร

และจดัรายการวทิย ุ

เคเบิล้ทวี ี

กระบวนการพฒัน

าโครงการทีใ่ช้

เวลานานทาํให้

นกัวชิาการ ชุมชน

บางคนทีใ่จรอ้น  

หงดุหงดิ ไมพ่อใจ 

-การประสานผ่าน

เครอืขา่ย

นกัวชิาการซึง่เป็น

ทุนเดมิของโหนด  

ทาํใหไ้ดต้วัจรงิของ

คนทาํงานมา

รบัผดิชอบโครงการ

รว่มกนัหลายคนใน1

ทมี 

3.ชีแ้จงและทําความ

เขา้ใจโครงการกบั

ผูบ้รหิาร อปท.   

-ทต.เมอืงศรไีค   

 เมือ่ 14 ก.พ. 2554 

จาํนวน  5   คน 

-อบต.ธาตุ 

ไดท้าํความรูจ้กักบันายก 

อปท.และทมีงานทัง้  6 

แห่งซึง่เป็นการเตรยีม

ความพรอ้มในการ

ทาํงานรว่มกนัในอนาคต 

-ไดรู้จ้กัหน้าตา  

บุคลกิภาพ  ทศันคติ

ของนายกอปท.แต่ละ

แห่งซึง่มคีวาม

แตกต่างและมสีไตล์

การทํางานทีเ่ป็นของ

ตนเอง 

-นายกอปท.ทัง้ 

6 แห่งมท่ีาที

ตอบรบัและ

เหน็ดว้ยกบั

การดําเนินงาน

โครงการ 

-ผูบ้รหิารอปท.

-อปท.ใหก้าร

สนบัสนุนวสัดุ

อุปกรณ์ในการจดั

กจิกรรมของ

โครงการยอ่ย  เช่น 

เทศบาลต.แสนสุข

สนบัสนุนป้ายไวนิล  

-การประสานงาน

นดัหมายทาง

โทรศพัทก่์อนเขา้

พบนายกอปท.

บางแห่งทําได้

ค่อนขา้งลาํบาก

เน่ืองจากการ

-การเขา้ไปพบปะ

เปิดใจนายกอปท.

ตัง้แต่เริม่ตน้ทําให้

การทํางานประสาน

กบัจนท.ในระยะ

ต่อมา ทาํไดส้ะดวก

ขึน้เพราะหวัหน้า
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

เมือ่ 28 ม.ีค. 2554 

จาํนวน  4   คน 

-ทต.แสนสุข 

เมือ่ 4  เม.ย. 2554 

จาํนวน  4   คน 

-อบต.โพธิใ์หญ่ 

เมือ่ 5  เม.ย. 2554 

จาํนวน  5   คน 

-อบต.คเูมอืง 

เมือ่ 7  เม.ย. 2554 

จาํนวน  4   คน 

-ทต.คาํขวาง 

เมือ่  3 พ.ค. 2554 

จาํนวน  4   คน 

 ไดส้่ง จนท.

หรอืตวัแทน

เขา้รว่ม

กจิกรรมกบั

โครงการทุก

ครัง้ทีม่ ี

จดหมายเชญิ 

เกา้อี ้ และน้ําดื่ม 

- อปท.และ

หน่วยงานสนับสนุน

การใชห้อ้งประชุม 

บางครัง้ทีเ่ป็นการ

ประชุมทีค่นไมม่าก 

- การส่งตวัแทนเขา้

รว่มกจิกรรม 

 

บรหิารทีร่วมศูนย์

และผูบ้รหิารไม่

ค่อยอยูใ่นพืน้ที ่

 

หน่วยงานเหน็

ประโยชน์ของ

โครงการ 

4. ชีแ้จงโครงการและทํา

ความเขา้ใจรว่มกบั

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

เพื่อใหอ้ธกิารบดไีด้

เขา้ใจเป้าหมายและ

รายละเอยีดการ

-ผูบ้รหิารตอบรบัการ

ดาํเนินงานโครงการ

และแสดงความพรอ้ม

-ทัง้ชุด

โครงการ

สามารถเขา้ไป

-นกัวจิยัมองเหน็

เป้าหมายและ

โอกาสความสาํเรจ็

-ไมม่ ี -การทําความเขา้ใจ

กบัผูบ้รหิาร

หน่วยงานหรอื
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

อุบลราชธานี 

เมือ่วนัที ่ 14  ก.พ. 

2554 

จาํนวน  10  คน 

 

 

 

 

 

 

ดาํเนินงานโครงการฯ

และเพื่อแนะนําทมี

นกัวชิาการทีจ่ะทาํวจิยั

เรือ่งอุบตัเิหตุใหผู้บ้รหิาร

ไดร้บัทราบโดยคาดหวงั

ว่าผูบ้รหิารจะมกีาร

นําเอาผลการวจิยัไป

กําหนดเป็นนโยบาย

หลงัจากงานวจิยัเสรจ็สิน้

เน่ืองจากไดร้บัรูแ้ละ

เหน็ชอบมาตัง้แต่เริม่ต้น 

ในการสนบัสนุนการ

ทาํงานของทมี

นกัวชิาการ 

ใชท้รพัยากร

ของ

มหาวทิยาลยั

ทัง้ในส่วนของ

สถานทีแ่ละ

บุคลากรในการ

จดักจิกรรมได ้

ของโครงการและ

การใหก้ารสนับสนุน

ทีน่่าจะต่อเน่ือง 

องคก์รตัง้แต่เริม่ตน้

โครงการเป็น

สิง่จาํเป็นเพราะจะ

ทาํใหก้ารผลกัดนั

เชงินโยบายทําได้

สะดวกขึน้ 

-ตอ้งนําเสนอผล

ความกา้วหน้า

สมํ่าเสมอ 

5.ประชุมชีแ้จงทําความ

เขา้ใจโครงการและสรา้ง

อนาคตรว่มกนัในการลด

อุบตัเิหตุ  จดัขึน้ใน 

วนัที ่19 พ.ค. 54 

 ผขร.   66 คน 

-เกดิกลไกในการลด

อุบตัเิหตุทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั

อุบลฯ  และเกดิแกนนํา

อาสาสมคัรในการสรา้ง

วฒันธรรมความ

-หน่วยงาน  องคก์รที่

ทาํงานดา้นอุบตัเิหตุ

ในจงัหวดัอุบลฯได้

รูจ้กักนัและไดร้ว่มกนั

เสนอแนวทางในการ

ลดอุบตัเิหตุ 

-เกดิ

คณะทาํงาน

ทีม่าจากการ

อาสาเขา้มา

ทาํงาน  

จาํนวน   16  

-คณะทาํงานได้

ชกัชวนเพื่อน

รว่มงานเขา้มารว่ม

ดาํเนินงานโครงการ 

-คณะทาํงานเป็นผู้

ประสานงานกบั

-ตวัแทน

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกบัความ

ปลอดภยัทางถนน

ไมไ่ดส้มคัรเขา้

มารว่มเป็น

-กลไกการทํางาน

สรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยัทาง

ถนนจาํเป็นตอ้ง

อาศยัอํานาจการสัง่

การไปยงัหน่วยงาน
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

 

 

 

ปลอดภยัทางถนนใน

พืน้ทีร่อบม.อุบลฯ 

คน หน่วยงานในพืน้ที่

และชุมชน 

คณะทาํงาน

เน่ืองจากเป็น

จนท.ระดบั

ปฏบิตักิาร ไม่มี

อํานาจตดัสนิใจ 

ทีเ่กีย่วขอ้งผนวก

กบัการมจีติอาสา

ของเครอืขา่ยภาคี

จงึจะทําใหเ้กดิการ

ขบัเคลื่อนงานไปได้

ดว้ยด ี

6.ประชุมคณะทาํงาน

โครงการ  ครัง้ที ่ 1   

จดัในวนัที ่22 ม.ิย.  54 

ผขร. 22 คน 

ไดแ้ผนลงพืน้ที ่เพื่อทาํ 

mapping พืน้ทีอ่ปท.  6  

แห่งและไดข้อ้เสนอแนะ

ต่อรา่งโครงการยอ่ย 

-คณะทาํงานไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะต่อ

โครงการยอ่ยเพื่อ

นําไปปรบัเน้ือหาใหม้ี

ความสมบรูณ์มากขึน้ 

-คณะทาํงาน

จาก  6 อปท.

ไดช่้วยประสาน

ชุมชนใหเ้ขา้

รว่มกจิกรรม  

-คณะทาํงานเป็น

ตวักลาง

ประสานงานกบั

ชุมชนและ

หน่วยงาน 

-มกีารแลกเปลีย่น

กนัค่อนขา้งน้อย

เน่ืองจาก

คณะทาํงานมี

ความแตกต่างกนั

ดา้นตําแหน่งและ

หน้าทีก่ารงาน คน

ทีเ่ป็นผูใ้หญ่จะ

แสดงความคดิเหน็

มากกว่าผูน้้อย   

 

-การจดัวางบทบาท

หน้าทีท่ีเ่หมาะสม

ของภาคเีครอืข่าย

จะทําใหก้าร

ขบัเคลื่อนงาน

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนมี

ประสทิธภิาพมาก

ขึน้ 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

7.ลงพ.ท. mapping 

อบต.โพธิใ์หญ่  จดัใน

วนัที ่11 ก.ค. 54 ผขร. 

64 คน 

-ทาํความรูจ้กัและเขา้ใจ

พืน้ทีอ่ปท.   6  แห่งทัง้

ในดา้นกายภาพ  คน  

จดุเสีย่ง  สถานการณ์

อุบตัเิหตุของแต่ละพืน้ที ่ 

ทุนเดมิทีม่อียูใ่นพืน้ทีท่ี่

เอือ้ประโยชน์ในการ

ทาํงานดา้นอุบตัเิหตุ  

-ไดก้ลุ่มคนมารว่มเป็น

ทมีอาสาสมคัรในแต่ละ

พืน้ทีเ่พื่อมารว่ม

ดาํเนินงานโครงการ  

 

 

 

 

-ไดข้อ้มลูสภาพพืน้ที ่ 

ทุนเดมิของแต่ละ

พืน้ที ่  -ชุมชนได้

รว่มกนัวเิคราะห์

สาเหตุของการเกดิ

อุบตัเิหตุทาํใหไ้ด้

ขอ้มลูการเกดิ

อุบตัเิหตุของชุมชน 

-ไดอ้าสาสมคัรชุมชน

แต่ละแห่งเพื่อเขา้รว่ม

ดาํเนินงานโครงการ 

-อาสาสมคัรทัง้  

6 แห่งเขา้รว่ม

เป็น

คณะทาํงาน

ของโครงการ

ยอ่ย 

-อาสาสมคัรทีเ่ป็น

ผูนํ้าชุมชน  เช่น   

ส.อบต.  ส.ท. ไดท้าํ

หน้าทีส่่งต่อขอ้มลู

การดําเนินงาน

โครงการใหก้บั

ผูบ้รหิารอปท.ได้

รบัทราบเวลามกีาร

ประชุมประจาํเดอืน 

-การประสานงาน

เพื่อลงพืน้ทีใ่นบาง

อปท.เป็นไปดว้ย

ความลาํบาก  

เน่ืองจากมกีาร

ทาํงานแบบรวม

ศูนยอ์ํานาจและ

ผูบ้รหิารไมค่่อย

อยูใ่นพืน้ที ่ ทาํให้

ตอ้งประสานงาน

หลายครัง้ 

-พืน้ที ่หน่วยงาน

ต่างๆทีม่ ี

คณะทาํงานอยู ่ จะ

ทาํใหก้าร

ดาํเนินงานสะดวก  

มกีารประสานงาน

และเตรยีมการทีด่ ี

8.ลงพ.ท. mapping  

ทต. เมอืงศรไีค  จดัใน

วนัที ่20 ก.ค. 54 ผขร. 

60 คน 

9.ลงพ.ท. mapping 

อบต.ธาตุ จดัในวนัที ่3 

ส.ค. 54 ผขร.   34  คน  

10.ลงพ.ท. mapping  

ทต.แสนสุข  จดัในวนัที ่

9 ส.ค. 54 ผขร.  63  

คน 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

11.ลงพืน้ที ่mapping 

อบต.คเูมอืงจดัในวนัที ่

18 ส.ค. 54 ผขร.    

60  คน 

12.ลงพ.ท. mapping  

ทต.คาํขวาง  จดัในวนัที ่ 

21 ธ.ค. 54   ผขร.   49  

คน 

13 พฒันาโจทยว์จิยั

รว่มกบัผูบ้รหิารม.อุบลฯ  

จดัในวนัที ่ 5 ก.ย. 54   

ผขร.  8  คน 

-ไดโ้จทยว์จิยัทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจาก

ผูบ้รหิาร 

-ผูบ้รหิารไดแ้สดง

ความคดิเหน็ต่อ

สถานการณ์ปญัหา

ดา้นอุบตัเิหตุและ

เหน็ชอบทีจ่ะมี

โครงการวจิยัเพื่อ

แกไ้ขปญัหาเรือ่งน้ี 

 

 

-ไดร้บัการ

สนบัสนุนสิง่

อํานวยความ

สะดวกเวลาจดั

กจิกรรมต่างๆ 

-ผูบ้รหิารสนับสนุน

ใหน้กัวชิาการ

ออกมาทาํงานวจิยั

มากขึน้ 

-ผูบ้รหิารมภีาระ

งานมาก  ทาํให้

ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 

-การเปิดใจกบั

หวัหน้าหน่วยงาน

ทาํใหก้ารทํางาน

ไดร้บัการสนับสนุน

ดว้ยด ี
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

14.พฒันาโจทยว์จิยัทมี

คุณสงกา  สามารถ 

เมือ่วนัที ่ 7 ส.ค. 2554 

จาํนวน  5  คน 

ใหไ้ดโ้ครงการวจิยัที่

สอดคลอ้งกบัปญัหาที่

แทจ้รงิของพืน้ทีอ่ยา่ง

ส่วนรว่มตัง้แต่เริม่ตน้

โครงการและตรงกบั

ความสนใจของ

นกัวชิาการและแกนนํา 

-ทุกภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้งไดเ้ขา้

รว่มกนัพฒันาโจทย์

วจิยัรว่มกนั 

-มอีาสาสมคัรเขา้

มารว่มเป็น

คณะทาํงานโครงการ 

-เกดิโครงการ

ยอ่ย  4  

โครงการเพื่อ

แกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุม.

อุบลฯและ

ชุมชนรอบม.

อุบลฯ 

-อาสาสมคัรในบาง

อปท. เช่น ต.เมอืง

ศรไีคไดด้าํเนินการ

แกป้ญัหาจดุเสีย่งใน

พืน้ทีไ่ปก่อน

เน่ืองจากโครงการมี

ขัน้ตอนทีล่่าชา้ 

-นกัวชิาการและ

แกนนํายงัไม่

เขา้ใจกระบวนการ

งานวจิยัแบบ 

CBR  ทาํใหต้อ้งมี

การปรบัขอ้เสนอ

โครงการหลาย

รอบ 

-การพจิารณา

โครงการของ

ส่วนกลางใช้

เวลานานมากทาํ

ใหไ้มส่ามารถ

ขบัเคลื่อนงานได้

อยา่งต่อเน่ือง 

-พีเ่ลีย้งตอ้งทาํ

หน้าทีเ่ป็นตวักลาง

ในการเชื่อมรอ้ย

นกัวชิาการใหเ้ขา้มา

ทาํงานดว้ยกนั

เน่ืองจาก

นกัวชิาการรุน่ใหม่

ในมหาวทิยาลยัจะ

ไมค่่อยรูจ้กักนั                    

 

 

15. พฒันาโจทยว์จิยัทมี

คุณรพนิทร ์ ยนืยาว 

เมือ่วนัที ่ 7 ส.ค. 2554 

จาํนวน  5  คน 

16. พฒันาโจทยว์จิยัทมี    

อ.กติตวิฒัน์  ฉตัรศรโีพธิ ์

เมือ่วนัที ่ 22 ส.ค. 2554 

จาํนวน  56  คน 

17.พฒันาโจทยว์จิยั ทมี 

อ.จกัเรศ  อฐิรตัน์   

เมือ่วนัที ่ 26  ก.ย. 

2554 จาํนวน  10  คน 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

18.ประชุมคณะทาํงาน

โครงการ  ครัง้ที ่ 2 

จดัในวนัที ่ 17 ก.ค. 54 

ผูเ้ขา้รว่ม 10 คน 

เพื่อเสนอรายงาน

ความกา้วหน้าให้

คณะทาํงานไดร้บัทราบ

เพื่อและใหค้ณะทาํงาน

ใหข้อ้เสนอแนะ 

-คณะทาํงานเสนอให้

มกีารแต่งตัง้แบบเป็น

ทางการ

คณะกรรมการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน

จงัหวดัอุบลฯโดยให้

ผูว้่าลงนาม 

 

-ไดข้อ้เสนอ 

แนะในการจดั

ปรบัการ

ดาํเนินงานของ

node 

 -คณะทาํงานหลาย

คนตดิภาระหน้าที่

แกป้ญัหาน้ําท่วม

ทาํใหไ้มส่ามารถ

รว่มประชุมได ้

- 

19.จดัเวททีําความเขา้ใจ

ในการขบัเคลื่อนงาน

รว่มกนัทัง้  4  โครงการ

ยอ่ย จดัในวนัที ่ 5  พ.ย. 

54 

ใหโ้ครงการยอ่ยไดท้ํา

ความรูจ้กักนัและเชื่อม

การทํางานกนั 

-คณะทาํงานแต่ละ

โครงการยอ่ยได้

นําเสนอรายละเอยีด

โครงการของตนเอง 

-ไดร้บัทราบ

รายละเอยีดโครงการ

ของเพื่อน 

-โครงการยอ่ยได้

-อาสาสมคัร

จากโครงการ

ยอ่ยไดเ้ขา้มา

เป็นทมีสื่อของ

โครงการ

พฒันาสื่อสงัคม 

 -อาสาสมคัรจาก

ชุมชนยงัขาดกลุ่ม

เดก็และเยาวชน

ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ ี

พฤตกิรรมเสีย่งใน

การขบัขี ่

การทํางานเป็นทมี

จาํเป็นทีทุ่กทมีตอ้ง

เขา้ใจและเหน็

แผนงานของทมีอื่น

เพื่อทีจ่ะประสาน

แผนและขอความ

ช่วยเหลอืจากทมีอื่น

ได ้
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

เขา้ใจบทบาทหน้าที่

และแผนงานของ

โหนดพีเ่ลีย้ง 

 

20.ตดิตามสนบัสนุนการ

ประชุมทมีวจิยัของทมี 

อ.กติตวิฒัน์   

วนัที ่ 21 พ.ย. 54   

ใหข้อ้เสนอแนะแก่ทมี

วจิยัเกีย่วกบักกระบวน

การขบัเคลื่อนงาน 

-ทมีวจิยัไดท้ําความ

เขา้ใจรายละเอยีดและ

แผนงานของโครงการ 

-ทมีวจิยัไดแ้บ่งบาท

หน้าทีก่นั 

-ทมีวจิยัได้

กําหนดรปูแบบ

การจดักจิกรรม

เปิดตวั

โครงการที่

ตลาดวารนิ

เจรญิศร ี

-ทมีวจิยัมคีวามรูส้กึ

เป็นเจา้ของกจิกรรม 

จงึทุ่มเท ลงแรง

เตม็ทีเ่พื่อให้

กจิกรรมสําเรจ็ลุล่วง

ไปดว้ยด ี เช่น  ไป

ขอหมวกนิรภยัจาก

รา้นคา้,ไปประสาน

สถานทีจ่ดังาน,ทาํ

แผ่นพบั, 

-ไมม่ ี -การสรา้งความเป็น

เจา้ของโครงการ

รว่มกนัจะทาํใหก้าร

ขบัเคลื่อนงานมี

ความต่อเน่ือง 

21.อบรมการบรหิารงาน

โครงการและการเงนิ จดั

ในวนัที ่ 6 พ.ย. 54 

ใหโ้ครงการยอ่ยเขา้ใจ

เกีย่วกบัเอกสารการเงนิ

และวธิกีารเกบ็หลกัฐาน

-โครงการยอ่ยไดท้าํ

ความเขา้ใจเกีย่วกบั

ใบเสรจ็รบัเงนิ

-โครงการยอ่ย

มกีารเกบ็

หลกัฐาน

-โครงการยอ่ยมกีาร

เกบ็หลกัฐาน

การเงนิอยา่งเป็น

-ในช่วงอบรม

โครงการยอ่ยยงั

ไมร่บัการอนุมตัิ

-การอบรมการเงนิ

ควรทาํหลงัจากการ

อนุมตัโิครงการแลว้
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

การเงนิ ประเภทต่างๆ 

-โครงการยอ่ยได้

เรยีนรูก้ารวธิกีารเกบ็

หลกัฐานการเงนิ 

การเงนิทุกครัง้

ทีม่คี่าใชจ้่าย 

ระบบ โครงการทาํใหย้งั

ไมไ่ดช้ื่อโครงการ

ทีส่ามารถระบุใน

ใบเสรจ็ 

เพราะจะมคีวาม

ชดัเจนมากกว่า 

22.เวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละประสบการณ์

การทํางานลดอุบตัเิหตุ 

จดัในวนัที ่ 29 พ.ย. 54  

ชุมชนและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งไดม้า

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

บทเรยีนและ

ประสบการณ์การทํางาน

ดา้นอุบตัเิหตุ 

-ชุมชนไดเ้ขา้ใจ

บทบาทหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบและ

ขอ้จาํกดัของ

หน่วยงานแต่ละแห่ง

มากขึน้ เช่น  แขวง

การทาง  ทางหลวง

ชนบท ขนสง่ 

-หน่วยงานไดส้ะทอ้น

ขอ้จาํกดัและปญัหา

การทํางานใหชุ้มชน

ไดร้บัทราบ 

-ชุมชนและ

หน่วยงานเกดิ

ความเขา้ใจกนั

มากขึน้และมี

ทศันคตทิีด่ต่ีอ

กนัเพิม่ขึน้ 

-โครงการยอ่ย

สามารถเชื่อมโยง

การทํางานกบั

หน่วยงาน  องคก์ร  

เช่นมลูนิธสิว่างบชูา

ธรรมมภีาพ

อุบตัเิหตุทุกจดุใน 

อ.วารนิทีโ่ครงการ

สื่อสามารถนําไปใช้

ในการเผยแพร ่ 

หรอืขนส่งมี

โครงการรณรงคใ์ห้

ความรูน้อกเรือ่งกฎ

-หน่วยงานมภีาระ

มากทําใหเ้ขา้รว่ม

กระบวนการไม่

ต่อเน่ือง 

-การสรา้งความ

เขา้ใจและ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างทีด่ชุีมชน

และหน่วยงานจะทํา

ใหเ้กดิความรว่มมอื

ทีด่ใีนระยะต่อไป 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

จราจรนอกสถานที ่  

23.เวทนํีาเสนอผลการ

ดาํเนินงานชุดความรูท้ี่

ไดจ้ากเวทสีญัจร จดัใน

วนัที ่ 30 พ.ย. 54  

ชุมชนและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ

ขอ้มลูทีค่ณะทํางานลงไป 

mapping  ในพืน้ที ่อปท.  

6 แห่ง 

-โหนดพีเ่ลีย้งได้

นําเสนอขอ้มลู  

สภาพพืน้ที ่ จดุเสีย่ง  

สถานการณ์ปญัหา

และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิ

อุบตัเิหตุในชุมชน  6 

แห่งใหห้น่วยงานและ

ชุมชนไดร้บัทราบ 

-หน่วยงานไดแ้สดง

ความคดิเหน็เพิม่เตมิ

ในส่วนปจัจยัทีท่ําให้

เกดิอุบตัเิหตุ 

-ไดชุ้ดขอ้มลูที่

ผ่านการ

ตรวจสอบของ

ชุมชนและ

หน่วยงานใน

ระดบัพืน้ที ่

-อปท.ทีย่งัไม่มี

ขอ้มลูสถานการณ์

ในพืน้ทีข่อบตนเอง

เน่ืองจากยงัไม่

สามารถจดักจิกรรม

ไดเ้กดิการตื่นตวัที่

จะช่วยประสานให้

เกดิการจดักจิกรรม  

-ขอ้มลูบางเรือ่งไป

กระทบความรูส้กึ

ของหน่วยงาน  

เช่น  การซือ้

ใบขบัขี ่, รถ 1669 

ใชเ้วลานานมาก

จงึมาถงึจุดเกดิ

เหตุ 

-การนําเสนอขอ้มลู

ในทีส่าธารณะทีม่ ี

ผลกระทบกบั

หน่วยงานควรใช้

ความระมดัระวงั 

24.ตดิตามสนบัสนุนการ

จดัเวทชีีแ้จงโครงการ

ของทมีคุณรพนิทร ์จดั

ในวนัที ่ 7 ธ.ค. 54   

ใหก้ําลงัใจ  ช่วยแกไ้ข

ปญัหาและให้

ขอ้เสนอแนะแก่

คณะทาํงานโครงการ 

-ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

วธิกีารจดั

กระบวนการประชุมที่

สรา้งสรรคแ์ก่

-คณะทาํงานมี

ความมัน่ใจใน

การจดักจิกรรม

ในครัง้ต่อไป 

-ผูบ้รหิารเคเบิล้

ทอ้งถิน่เปิดพืน้ที่

รายการทวีใีหก้บั

โครงการสื่อ 

-สื่อมวลชนมี

ภารกจิไปทาํขา่ว  

ทาํใหไ้มส่ามารถ

เขา้รว่มกจิกรรม

-การทํางานกบัสื่อ

ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ

ของสื่อมวลชนทีไ่ม่

ค่อยมเีวลามากนกั
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

คณะทาํงาน 

 

ไดจ้นเสรจ็สิน้

กระบวนการ 

เน่ืองจากตอ้งวิง่ทาํ

ขา่วในทีต่่างๆ  การ

จดัประชุมตอ้งสัน้

และกระชบัเขา้ใจ

งา่ยไดข้อ้สรปุ

ชดัเจน 

25.ตดิตามสนบัสนุนการ

จดัเวทชีีแ้จงโครงการ

ของทมี อ.จกัเรศ  จดัใน

วนัที ่ 8 ธ.ค. 54 

ใหก้ําลงัใจ  ช่วยแกไ้ข

ปญัหาและให้

ขอ้เสนอแนะแก่โครงการ 

-ไดช่้วยทมีวจิยัชีแ้จง

ขัน้ตอนการ

ดาํเนินงาน 

โครงการโดยยก

รปูธรรมเพื่อทําให้

ผูเ้ขา้รว่มมองเหน็

ภาพกจิกรรมทีจ่ะ

เกดิขึน้มากขึน้ 

-ช่วยดาํเนินการแบ่ง

บทบาทหน้าทีข่อง

อาสาสมคัร 

-มนีกัศกึษาที่

สนใจสมคัรเป็น

อาสาสมคัรของ

โครงการ  

จาํนวน  17  

คน  จาก

หลากหลาย

คณะ 

-นกัศกึษาไดไ้ปชวน

เพื่อนในคณะมารว่ม

เป็นอาสาสมคัรของ 

โครงการ 

-นกัศกึษาทีม่า

จากหลากหลาย

คณะทาํใหแ้ต่ละ

คนว่างไมต่รงกนั 

-การจดัประชุมกบั

นกัศกึษาควรใช้

ภายในชัว่โมงเรยีน

ในสาขาวชิาที่

เกีย่วขอ้งกบัความ

ปลอดภยัทางถนน  

เช่น ศกึษาทัว่ไป  

จะทําใหไ้ดน้กัศกึษา

จากหลายคณะ 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

26.เวทเีตมิเตม็พลงัและ

ความรูเ้พื่อมุ่งสู่ความ

ปลอดภยัทางถนน... 

สาย 24  จดัขึน้ใน วนัที ่

9 ธ.ค. 54 ผูเ้ขา้รว่ม  

99 คน (รวมเวทอีบรม

ใหค้วามรูเ้รือ่งอุบตัเิหตุ

และเวทเีตมิเตม็

สถานการณ์วฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนน 

เพื่อเตมิเตม็ความรูเ้รือ่ง

อุบตัเิหตุและการทาํงาน

ดา้นความปลอดภยัทาง

ถนนใหก้บัคณะทาํงาน

และอาสาสมคัรของ

โครงการยอ่ยโดยการ

เรยีนรูจ้ากพืน้ทีร่ปูธรรม 

-คณะทาํงานและ

อาสาสมคัรไดเ้รยีนรู้

วธิกีารแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุจากพืน้ที่

รปูธรรม 

-ทมีงานโครงการยอ่ย

ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้

กบัพืน้ทีต่น้แบบเขา

สวนกวางและบา้นไผ่

โมเดล 

-ทมีวจิยัและ

อาสาสมคัร

โครงการยอ่ยมี

การประชุม

กําหนด

แผนการ

ทาํงานรว่มกนั 

-สื่อไดถ่้ายทอดสด

ขอ้มลู  ความรูข้อง

พืน้ทีร่ปูธรรมทาง

วทิยรุว่มดว้ย

ช่วยกนัและเคเบิล้

ทวี ี  

-ผูบ้รหิารอปท.ตดิ

ภารกจิไมไ่ดเ้ขา้

รว่มกจิกรรมแต่ส่ง

ตวัแทนมา  จะทํา

ใหข้าดขอ้มลู  

ความรูท้ีจ่ะ

นําไปใชก้บัพืน้ที ่

 

-ควรใหผู้บ้รหิาร

มหาวทิยาลยัและ

นายกอปท.เขา้รว่ม

เสวนาดว้ยจะทําให้

ผูบ้รหิารอยูร่ว่ม

กจิกรรมดว้ยจน

เสรจ็สิน้

กระบวนการ 

27.ตดิตามสนบัสนุนการ

จดัเวทเีปิดตวัโครงการ

ของ ทมี อ.กติตวิฒัน์ จดั

ในวนัที ่ 16 ธ.ค. 54  

ใหก้ําลงัใจ  ช่วยแกไ้ข

ปญัหาและให้

ขอ้เสนอแนะแก่โครงการ 

-ไดช่้วยประสานกบั 

ทต.แสนสุขเพื่อขอรบั

การสนับสนุนป้ายไว

นิลประชาสมัพนัธ ์

-ใหข้อ้เสนอแนะ

กระบวนการในการ

จดักจิกรรม 

-ทมีวจิยัเขา้มา

มสี่วนรว่มใน

การจดักจิกรรม

อยา่งเตม็ทีแ่ละ

เป็นเจา้ของ

งาน 

-หน่วยงาน  รา้นคา้ 

มลูนิธ ิ เจา้ของ

กจิการ  และอปท.

ต่างใหค้วามรว่มมอื

สนบัสนุนวสัดุ

อุปกรณ์ในการจดั

กจิกรรม 

-ช่วงเวลาในการ

จดักจิกรรมสัน้ไป

เพราะอากาศ

หนาวเยน็  ลมแรง

ทาํใหช้าวบา้นรบี

กลบับา้นเรว็ 

-การเปิดตวั

โครงการทีม่พีืน้ที่

เชื่อมต่อกนั  3 

อปท.  จาํเป็นตอ้ง

ใชพ้ืน้ทีส่าธารณะที่

ผูค้นมารวมกนัมา

ทีสุ่ดจดักจิกรรม 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

28.ตดิตามสนบัสนุนการ

จดัเวทชีีแ้จงโครงการ

ของทมีคุณสงกา 

จดัในวนัที ่26 ธ.ค. 54. 

 

ใหก้ําลงัใจ  ช่วยแกไ้ข

ปญัหาและให้

ขอ้เสนอแนะแก่โครงการ 

-คณะทาํงานไดเ้ขา้ใจ

ขัน้ตอนการทํางาน 

-คณะทาํงานไดร้ว่ม 

กนักําหนดจะเสีย่ง

และแนวทางการ

แกไ้ข 

-โหนดพีเ่ลีย้งไดใ้ห้

คาํแนะนําเกี่ยวกบั

กลุ่มเป้าหมายทีค่วร

ดงึเขา้มารว่ม  คอื 

เดก็และเยาวชน

เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่ ี

พฤตกิรรมเสีย่งใน

การขบัขี ่

 

 

 

-เกดิแผนงาน

ลงสาํรวจพืน้ที่

อบต.โพธิใ์หญ่  

ในวนัที ่ 17  

ม.ค. 55 

-ชุมชนเกดิการ

ตื่นตวัในเรือ่งการ

กําจดัจดุเสีย่ง 

-บาง อปท.ไม่

สามารถกําหนด

วนัเวลาในการลง

สาํรวจพืน้ทีไ่ด้

เน่ืองจากตอ้งรอ

ผูนํ้า 

-การนําเสนอ

ขัน้ตอน

กระบวนการใน 

PPT.ไมเ่หมาะสม

กบัเวทชีาวบา้น  

ตอ้งใชก้ารเขยีนลง

ในกระดาษ 

บรูฟ๊ 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

29.อบรมทําเครือ่งมอื

ของทมี อ.จกัเรศ จดัใน

วนัที ่ 5  ม.ค. 55  

ทมีวจิยัไดเ้รยีนรูว้ธิกีาร

ออกแบบเครือ่งและ

สามารถสรา้งเครือ่งมอื

อยา่งมสี่วนรว่ม 

 

-ทมีวจิยัไดเ้รยีนรู้

วธิกีารออกแบบ

เครือ่งมอื 

-ทมีวจิยัไดท้ดลอง

สรา้งเครือ่งมอืรว่มกนั 

-ไดเ้ครือ่งมอืที่

เหมาะสมใน

การใชเ้กบ็

ขอ้มลูกบั

เป้าหมายที่

แตกต่างๆกนั 

-ทมีวจิยั

สามารถลงเกบ็

ขอ้มลูได ้

 -ขณะระดมความ

คดิเหน็ในกลุ่ม

ยอ่ย  นกัวชิาการ

มกัมบีทบาทชีนํ้า

ชุมชน 

-การจดักลุ่มยอ่ยทีม่ ี

ความแตกต่างกนั

ดา้นสถานภาพจะ

ทาํใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นน้อยและ

เกดิการครอบงาํ 

30.อบรมทําเครือ่งมอื

ของทมี อ.กติตวิฒัน์  จดั

ขึน้ในวนัที ่ 18  ม.ค. 55   

31.ลงพืน้ทีต่ดิตาม

สนบัสนุนการสาํรวจจดุ

เสีย่งในพืน้ที ่อบต.โพธิ ์

ใหญ่ของทมีคุณสงกา  

จดัในวนัที ่ 17 ม.ค. 55   

ทาํความรูจ้กัพืน้ที ่ และ

จดุเสีย่งในอบต.โพธิใ์หญ่ 

-ไดเ้หน็สภาพพืน้ที่

และจดุเสีย่งในอบต.

โพธิใ์หญ่ 

-ไดเ้สน้ทาง  

จดุเสีย่งใน

อบต.โพธิใ์หญ่ 

-ชุมชนเกดิความ

ตอ้งการแกไ้ข

ปญัหาจดุเสีย่งใน

ชุมชน 

-การสาํรวจจดุ

เสีย่งทาํในวนั

ธรรมดา  ทาํให้

เดก็และเยาวชน

ไมไ่ดเ้ขา้มามสี่วน

รว่ม 

-กลุ่มเป้าหมายที่

เป็นกลุ่มเสีย่งควร

เขา้มารว่ม

กระบวนการแกไ้ข

ปญัหาจดุเสีย่ง 

 

32.จดัเวทเีพื่อสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

ใหโ้ครงการยอ่ยไดท้ํา

ความเขา้ใจการ

-โครงการยอ่ยแต่ละ

โครงการไดนํ้าเสนอ

-เกดิการ

แลกเปลีย่น

-นกัศกึษาสาขา

พฒันาสงัคมเขา้มา

-โครงการยอ่ยบาง

โครงการมี

-รปูแบบการ

นําเสนอแบบสถานี
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

เกีย่วกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของ

โครงการรว่มกนั  จดัใน

วนัที ่ 9 ก.พ. 55  ห 

ดาํเนินงานของแต่ละ

โครงการและมากําหนด

เป้าหมายรว่มกนั 

รายละเอยีดขอ

โครงการและเล่า

ความกา้วหน้าในการ

ดาํเนินงาน  ปญัหา

อุปสรรค  แนว

ทางแกไ้ข แผนงานที่

จะทําต่อไป 

-คณะทาํงานโครงการ

ยอ่ยรว่มกนัใหค้วาม

คดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะ 

แก่เพื่อนๆ 

เรยีนรูร้ะหว่าง

การยอ่ย 

-เกดิการ

ประสาน

แผนงาน

ระหว่าง

โครงการสื่อกบั

โครงการยอ่ย

อื่นๆ 

เป็นผูช่้วยวทิยากร

สนใจเขา้มารว่มเป็น

ทมีงาน

โครงการวจิยัของ 

อ.จกัเรศ 

ผูเ้ขา้รว่มไม่

เป็นไปตาม

เป้าหมาย  ทาํให้

ตอ้งมกีารปรบั

กระบวนการ

นําเสนอ 

เรยีนรูเ้หมาะสมกบั

การแลเปลีย่นเรยีนรู้

มากการนําเสนอ

เป็น  PPT. 

33.ตดิตามสนบัสนุนการ

จดักจิกรรมอบรมนกั

สื่อสารชุมชน  ครัง้ที ่ 1  

ของทมีคุณรพนิทร ์ จดั

ในวนัที ่19 ก.พ. 55 

ใหก้ําลงัใจ  ช่วยแกไ้ข

ปญัหาและเขา้ไปเรยีนรู้

เรือ่งเทคนิคการทาํสื่อ 

-เหน็ความรว่มมอืทีด่ ี

ระหว่างโครงการสื่อ

กบัสื่อมวลชนใน

จงัหวดัอุบลฯ 

-โหนดพีเ่ลีย้ง  ทมี

-เกดินกัสื่อสาร

ชุมชนทีเ่ป็น

ชาวบา้นและ

นกัศกึษา 

จาํนวน  7 คน 

-รายการวทิยรุว่ม

ดว้ยช่วยกนัใหเ้วลา

สาํหรบันกัสื่อสาร

ชุมชนไปจดัรายการ

วทิย ุ

-นกัศกึษาทีส่นใจ

เขา้รว่มบางส่วน

ตดิกจิกรรมการ

แขง่กฬีาสถาบนั 

-ขาดเดก็และ

-ความชอบและ

ความสนใจของคน

เป็นปจัจยัสาํคญัใน

การเรยีนรูเ้ร ือ่งการ

ทาํสื่อ 
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กิจกรรม/วนัท่ี/จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกิจกรรม 

(ท่ีตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อปุสรรค/

ข้อจาํกดั 

ส่ิงท่ีได้เรียนรู้

เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

วจิยัและอาสาสมคัร

ชุมชนและนกัศกึษา

ไดเ้รยีนวธิกีารจดั

รายการวทิย ุ การ

เขยีนข่าว 

เยาวชนในพืน้ที่

เขา้รว่มกจิกรรม 
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4) โครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยับนถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จงัหวดัมหาสารคาม” 

    ระยะเวลาดําเนินกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2544 ถงึเดอืน 30 เมษายน 2555  ไดจ้ดัเวทเีพื่อวางแผน พฒันา ชีแ้จงทาํความเขา้ใจ  

   และสนบัสนุนงานโครงการยอ่ย จาํนวน 9 ครัง้ 

 

กิจกรรม ประเดน็ ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มลูการ

ขบัเคลื่อนงานอุบตัเิหตุในจงัหวดั

มหาสารคาม 

- ขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุบนถนนในจงัหวดั

มหาสารคาม 

 ฐานขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุบนถนนในจงัหวดั

มหาสารคาม 

1.เวทสีมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “กา้วสู่

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนโดย

การมสี่วนรว่มของคนมหาสารคาม 

วนัที ่28 กรกฎาคม 2554 ณ หอ้ง

ประชุมสโมสรบุคลากร มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- นําเสนอขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน

ในจงัหวดัมหาสารคาม 

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคามของ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งผ่านกระบวนการ

กลุ่ม 

- ใหห้น่วยงานและภาคเีกดิกระบวนการมี

ส่วนรว่มในดา้นความปลอดภยัทางถนน 

ผ่านกระบวนการใชแ้ผนทีท่างสงัคมใน

การเชื่อมคน 

38 คน เหน็สถานการณ์/พืน้ที ่: ตรงจดุเกดิเหตุ/

ปญัหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/การสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั/ภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

และแนวทางการคลื่นไหวในเวทต่ีอไป 
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กิจกรรม ประเดน็ ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

- การจดัทําฐานขอ้มลูดา้นความปลอดภยั

ทางถนนของภาคเีครอืข่ายใหม้กีาร

เชื่อมโยง 

- แนวทางการสนบัสนุนและแนวทางการ

แกไ้ขปญัหาการเกดิอุบตัเิหตุบนถนนเพื่อ

สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

 

2. โครงการ “ปญัหาอุบตัเิหตุ

จกัรยานยนตข์องนิสติมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม และแนวทางการจดัการ

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทางถนน” 

วนัที ่20 สงิหาคม 2554 ณ หอ้ง

ประชุมนาสนีวล คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- รว่มแลกเปลีย่น/วเิคราะหห์าสถานการ

ปญัหาการเกดิอุบตัเิหตุจกัรยายยนตข์อง

นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคามผ่าน

กระบวนการกลุ่ม 

- แนวทางการจดัการเพื่อใหเ้กดิความ

ปลอดภยัทางถนน 

(เป็นทมี

วทิยากรและ

ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการฯ) 

ขอ้มลูการจดัการอุบตัเิหตุทีด่าํเนินการโดย

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พรอ้มทัง้

สถานการณ์อุบตัเิหตุภายในมหาวทิยาลยั 

ตลอดจนนํามาซึง่การ plot จดุทีเ่คยเกดิ

อุบตัเิหตุ หรอื เสีย่งทีเ่กดิอุบตัเิหตุบรเิวณ

ภายในมหาวทิยาลยัและถนนรอบนอก

มหาวทิยาลยั โดยมกีารกําหนดประเดน็

คาํถามดงัน้ี  

1.บรเิวณสถานทีเ่กดิอุบุตเิหตุมากทีสุ่ด

(บรเิวณจดุเสีย่ง) 

2.การเกดิอุบตัเิหตุ เกดิกบัใคร  

3.ความรนุแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ 
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4.ช่วงระยะเวลาการเกดิอุบตัเิหตุทีพ่บมาก

ทีสุ่ด 

5.ลกัษณะการชนทีพ่บเหน็ 

6.ยานพาหนะทีเ่กดิเหตุ 

7.สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 

8.แนวทางการแกไ้ข 

ผลของการ plot จดุเสีย่งนํามาซึง่ความ

พยายามในการทีจ่ะแสวงหาแนวทางแกไ้ข

ปญัหา โดยระบุกลุ่มเป้าหมายทีค่วรเขา้รว่ม 

ระบุว่ากระบวนการแกไ้ขจดุเสีย่งควรจะ

จาํแนกกลุ่มเป้าหมาย ว่าอะไรทีนิ่สติทําเองได ้

อะไรทีเ่ป็นบทบาทของมหาวทิยาลยั อะไรเป็น

ส่วนทีเ่ทศบาลตําบลขามเรยีงและท่าขอนยาง

ตอ้งรว่มรบัผดิชอบ 

 

3.ประชุมกบัสรา้งความรว่มมอื

สาํนกังานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัมหาสารคาม 

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- นําเสนอขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน

ในจงัหวดัมหาสารคาม 

5 คน ไดร้บัความรว่มมอืในการดําเนินงานในการ

แกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนน โดยยกตวั

โครงการ การสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

นําไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดย
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- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม 

- เชญิเขา้รว่มเป็นภาคเีครอืข่ายในการ

ทาํงาน 

การมสี่วนรว่มของชุมชน จงัหวดัมหาสารคาม 

เขา้มาเป็นตวัขบัเคลื่อน 

4.เวทสีมัมนา “การจดัทํายุทธศาสตร์

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับน

ถนน” วนัที ่7 กนัยายน 2554 ณ หอ้ง

ประชุมนาสนีวล คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

- หน่วยงานและภาคเีครอืข่ายไดร้ว่มกนั

จดัทําแผนยทุธศาสตรใ์นการขบัเคลื่อน

การแกไ้ขจดุเสีย่งในพืน้ที ่

- สรา้งการจดัการจุดเสีย่งโดยการมสี่วน

รว่มของชุมชนทอ้งถิน่ผ่านกระบวนการ

กลุ่ม 

- คน้หา Change Agent ใน 2 ระดบั ระดบั

ภาคเีครอืข่าย (เครอืข่ายวชิาการ/ผ่าย

สนบัสนุน) และระดบัพืน้ที ่(ผูนํ้าชุมชน 

แกนนําชุมชน)  

 

46 คน มกีารนําเสนอขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุของภาคี

เครอืขา่ย 

1.รายงานสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุปี 2553 –

ปจัจบุนั 

2.เกดิเหตุ/บาดเจบ็/ตาย 

3.ผลการดําเนินการแกไ้ขและป้องกนัในพืน้ที ่

4.ผลการจดัทําระบบขอ้มลู อบถ. เพื่อการ

วเิคราะหห์าสาเหตุและการแกไ้ข 

5.ช่วงอายุทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

6.ยานพาหนะทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

7.เพศทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

8.สภาพถนนทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

         

ประชุมทมี (Core Group) เพื่อไปพฒันา

ยทุธศาสตร ์การขบัเคลื่อนของ Core Group 
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ม ี3 Sub set  

oขอ้มลู (สามารถทาํไดเ้ลย) 

oงานวจิยั/การจดัการความรู ้KM (สามารถทํา

ไดเ้ลย) 

oการจดัการ (ทอ้งถิน่/ภาครฐั/ภาคประชา

สงัคม เป็นผูจ้ดัการ)  

ไดย้ทุธศาสตรด์งัน้ี  

1.ยทุธศาสตรว์่าการสรา้งฐานขอ้มลู และใช้

ขอ้มลูเป็นเครือ่งมอืในการคน้หาปญัหาและแส

วหาแนวทางการแกไ้ขปญัหา 

2.ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความรว่มมอืจากภาคี

เครอืขา่ย เพื่อสรา้งกลไกการทาํงานรว่มกนั 

3.ยทุธศาสตรก์ารสรา้งพืน้ทีร่ปูธรรมในการลด

อุบตัเิหตุผ่านกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม

นกัเรยีน-นิสติ-นกัศกึษา ในสถานศกึษา หรอื 

ชุมชน ทอ้งถิน่  

5.ประสานงานกบัหน่วยทีเ่กี่ยวขอ้งใน

การจดัเวทพีฒันาโจทยว์จิยั 4 

โครงการ 

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- นําเสนอขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน

มมส. 10 คน 

เทสบาลเมอืง

ฯ 5 คน 

ไดร้บัความรว่มมอืในการดําเนินงานในการ

แกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทางถนน โดยยกตวั

โครงการ การสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ



97 

 

กิจกรรม ประเดน็ ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

1.มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

2.เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  

3.องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง 

อําเภอโกสุมพสิยั  

4.เทศบาลตําบลแวงน่าง อําเภอเมอืง 

ในจงัหวดัมหาสารคาม 

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม 

- เชญิเขา้รว่มเป็นภาคเีครอืข่ายในการ

ทาํงานเพื่อสรา้งภาค/ีการดาํเนินงาน

รว่มกนั 

- สรา้งความรว่มมอืในการจดัทาํโครงการ 

การสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อนําไปสู่

วฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดยการ

มสี่วนรว่มของชุมชน จงัหวดัมหาสารคาม 

ภายใตโ้ครงการวจิยัในพืน้ที ่

อบต.แพง 4 

คน 

เทศบาลแวง

น่าง 5 คน 

นําไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดย

การมสี่วนรว่มของชุมชน จงัหวดัมหาสารคาม 

เขา้มาเป็นตวัขบัเคลื่อน โดยใหแ้ต่ละ

หน่วยงานเลอืกพืน้ทีจ่ดุเสีย่งเพื่อทีจ่ะจดัทํา

โครงการวจิยัรว่มกนั  

6.เวทรีว่มพฒันาโจทยง์านวจิยัครัง้ที ่1 

วนัที ่10 ตุลาคม 54   ณ หอ้งประชุม

สโมสรบุคลากร มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- นําเสนอขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุทางถนน

ในจงัหวดัมหาสารคาม 

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม 

- หาแกนนําชุมชนในการแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุในพืน้ที ่

10 คน 1.โจทยว์จิยั คาํถามการวจิยั 

2.วตัถุประสงค ์

3.วธิกีารดาํเนินโครงการ 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

5.หวัหน้าโครงการและคณะทาํงาน 

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ เป็นหวัหน้าโครงการ 

“การสรา้งกลไกประชาสงัคมในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัอยา่งมสี่วนรว่ม
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- ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถิน่

ดา้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนน 

 

กรณศีกึษาบรเิวณเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยั

มหาสารคาม” 

 

7.เวทรีว่มพฒันาโจทยง์านวจิยัครัง้ที ่2 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  2554   ณ หอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม 

- บรเิวณจดุเสีย่ง 

- กลุ่มเป้าหมายทีพ่บเหตุ 

- ความรุนแรง (บาดเจบ็เลก็น้อย ปานกลาง 

สาหสั หรอื เสยีชวีติ) 

- ช่วงระยะเวลาเกดิเหตุ 

- บรเิวณสถานทีเ่กดิ 

- ลกัษณะการชน 

- สาเหตุการณ์ชน มาจากปจัจยัใด 

- สภาพแวดลอ้ม 

- ปญัหาทีพ่บ 

30 คน โจทยว์จิยัและทมีวจิยั  

โครงการ “การมสี่วนรว่มของภาคประชาชนใน

การป้องกนัแกไ้ขจดุเสีย่งบนถนนในชุมชน

อภสิทิธิ ์1”  

1.นายพงศศ์กัดิ ์ วนัปญัญา (ผอ.ร.ร. บรูพาฯ) 

หวัหน้าโครงการ 

2.นายปรชิญ ์  บุญหลา้ (อ.อาชวีะศกึษา) รอง

หวัหน้าโครงการ 

3.นางนัฎธยิา   โยมไธสง (เทศบาลเมอืงฯ) 

รองหวัหน้าโครงการ 

4.นายพเิชฐ  เสนาวงศ ์(ชุมชนอภสิทิธิ ์1) รอง

หวัหน้าโครงการ 
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- ขอ้เสนอแนะ 

- ทุน/หน่วยงานทีเ่ขา้มาดําเนินการเพื่อลด

อุบตัเิหตุ 

- เป้าหมายทีพ่บเหน็ทีพ่บเหน็รว่มกนั 

- หาแกนนําชุมชนในการแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุในพืน้ที ่ 

- ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถิน่

ดา้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนนโดยตัง้โจทยห์าผูร้บัผดิชอบ

โครงการและคณะทํางาน 

 

 

8.เวทรีว่มพฒันาโจทยง์านวจิยัครัง้ที ่3 

วนัที ่18 พฤศจกิายน 2554   ณ  หอ้ง

ประชุมองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง    

- ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการ/

วตัถุประสงค ์

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม ใน

ประเดน็ 

• บรเิวณทีม่จีดุเสีย่ง 

• กลุ่มเป้าหมายทีพ่บเหตุความ

รนุแรง (บาดเจบ็เลก็น้อย ปาน

กลาง สาหสั หรอื เสยีชวีติ) 

37 คน โจทยว์จิยัและทมีวจิยั  

โครงการ “แนวทางการแกไ้ขปญัหาจดุเสีย่ง

และสรา้งวนิัยจราจรเพื่อความปลอดภยัทาง

ถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและองคก์าร

บรหิารส่วนตําบลแพง  อําเภอโกสุมพสิยั  

จงัหวดัมหาสารคาม”  

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

1.นางสาวสุวรรณภิา   ดรละคร (เจา้หน้าที่

วเิคราะหน์โยบายและแผน 
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• ช่วงระยะเวลาเกดิเหตุ 

• ลกัษณะการชน 

• สาเหตุการชน มาจากปจัจยัใด 

• สภาพแวดลอ้ม 

• ปญัหาทีพ่บ 

• ขอ้เสนอแนะ 

- ทุน/หน่วยงานทีเ่ขา้มาดําเนินการเพื่อลด

อุบตัเิหตุ 

- เป้าหมายทีพ่บเหน็ทีพ่บเหน็รว่มกนั 

- หาแกนนําชุมชนในการแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุในพืน้ที ่ 

- ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถิน่

ดา้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนนโดยตัง้โจทยห์าผูร้บัผดิชอบ

โครงการและคณะทํางาน 

 

 

 

2.นายกณัหา  อุดมจติร (รองนายกฯ) 

3.นายทองสุข (ผูนํ้าชุมชนหมูท่ี ่5) 
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กิจกรรม ประเดน็ ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

9.เวทรีว่มพฒันาโจทยง์านวจิยัครัง้ที ่4 

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554  ณ. หอ้ง

ประชุมเทศบาลตําบลแวงน่าง 

- รว่มแลกเปลีย่นสถานการณ์การเกดิ

อุบตัเิหตุในจงัหวดัมหาสารคาม 

- บรเิวณจดุเสีย่ง 

- กลุ่มเป้าหมายทีพ่บเหตุ 

- ความรุนแรง (บาดเจบ็เลก็น้อย ปานกลาง 

สาหสั หรอื เสยีชวีติ) 

- ช่วงระยะเวลาเกดิเหตุ 

- บรเิวณสถานทีเ่กดิ 

- ลกัษณะการชน 

- สาเหตุการณ์ชน มาจากปจัจยัใด 

- สภาพแวดลอ้ม 

- ปญัหาทีพ่บ 

- ขอ้เสนอแนะ 

- ทุน/หน่วยงานทีเ่ขา้มาดําเนินการเพื่อลด

อุบตัเิหตุ 

- เป้าหมายทีพ่บเหน็ทีพ่บเหน็รว่มกนั 

- หาแกนนําชุมชนในการแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุในพืน้ที ่ 

27 คน  โจทยว์จิยัและทมีวจิยั  

โครงการ “ชุมชนแวงน่างรว่มสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยับนถนน” (เทศบาลตําบลแวง

น่าง   อําเภอเมอืง  จงัหวดัมหาสารคาม) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

(1) จา่เอกสมหมาย  พลเหลา   

ตําแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัฯ  

2.  นายธนชั  ไชยเทพ   

ตําแหน่งหวัหน้ากองช่าง 

3.  นายเรอืงยศ  ศรจีนัทร ์  

ตําแหน่งผูใ้หญ่บา้นหมู ่1  

4.   นายคฑาวุฒ ิ มลูสมบตั ิ 

ตําแหน่งป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัมหาสารคาม 
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กิจกรรม ประเดน็ ผูเ้ข้าร่วม ผลลพัธ ์

- ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถิน่

ดา้นการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนนโดยตัง้โจทยห์าผูร้บัผดิชอบ

โครงการและคณะทํางาน 

  

 

สรปุผลการดาํเนินกิจกรรม 

ศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการเพื่อพฒันาทอ้งถิน่  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดม้กีารจดัเวทสีมัมนาทีเ่ป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการทัง้หมด 9 ครัง้ ทําใหเ้กดิกระบวนการพฒันาโจทยโ์ครงการวจิยัย่อยระดบัชุนชมและหน่วยงาน 4 พืน้ที ่คอื (1) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2) 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม (ชุมชนอภสิทิธ ิ1) (3) องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิยั และ (4) เทศบาลตําบลแวงน่าง อําเภอเมอืง  

 

กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

1) รวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มลู

การขบัเคลื่อนงานอุบตัเิหตุใน

จงัหวดัมหาสารคาม 

เพื่อจดัทาํฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้น

การวางแผน  

-ไดฐ้านขอ้มลูการเกดิ

อุบตัเิหตุบนถนนในจงัหวดั

มหาสารคาม 

- ไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

-เกดิฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้น

การขบัเคลื่อนการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนน 

- เกดิการแลกเปลีย่น

ผูป้ระสานงานมคีวาม

เขา้ใจในกระบวนการ

ดาํเนินงานในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอกภยั

บนถนนฯ และการตดิต่อ
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

ดา้นการเกดิอุบตัเิหตุบน

ถนนในจงัหวดั

มหาสารคาม 

เรยีนรูก้บัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งดานการเกดิ

อุบตัเิหตุบนถนนในจงัหวดั

มหาสารคาม 

- ไดแ้นวทางการแกไ้ข

ปญัหาการเกดิอุบตัเิหตุใน

เบือ้งตน้ 

ประสานงานกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้บทบาท

หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน 

2) เวทปีระชุมภาคเีครอืข่ายเพื่อ

Mapping คน กลุ่มองคก์ร 

ความรูป้ระเดน็ในการขบัเคลื่อน

งาน 

1.เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

หน่วยงานและภาคเีกดิ

กระบวนการมสี่วนรว่มในดา้น

ความปลอดภยัทางถนน 

2.เพื่อใชแ้ผนทีท่างสงัคมใน

การเชื่อมคน ขอ้มลู ความรู้

ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

3.เพื่อสนบัสนุนการจดัทาํ

ฐานขอ้มลูดา้นความปลอดภยั

ทาง 

- ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้

หน่วยงานและภาคเีกดิ

กระบวนการมสี่วนรว่ม 

 - แผนทีท่างสงัคมในการ

เชื่อมคน ขอ้มลู ความรู้

ดา้นความปลอดภยัทาง

ถนน 

- สนบัสนุนการจดัทํา

ฐานขอ้มลูดา้นความ

ปลอดภยัทาง 

 

-เกดิการขบัเคลื่อนภาคแีละ

กลไกการขบัเคลื่อนเพื่อ

สรา้งความปลอดภยับน

ถนน – เกดิทศิทางการ

ขบัเคลื่อนกลไกลการ

ทาํงานรว่มกนั 

-มกีารรว่มแลกเปลีย่น

เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

-ภาคเีครอืข่ายหรอืผูท้ีข่า้

รว่มเหน็ภาพการทาํงานที่

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

และไดเ้กดการเชื่อมโยง

การทํางานรว่มกนั 
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กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ ผลการดาํเนินกิจกรรม 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

3)เวทกีารจดัทํายุทธศาสตรก์าร

สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนน 

เพื่อกําหนดยุทธศาสตร ์

คณะทาํงาน ในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยับน

ถนน  

- กําหนดยุทธศาสตร ์

คณะทาํงาน ในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนน 

- เกดิยทุธศาสตรก์ารสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

บนถนนของจงัหวดั

มหาสารคาม 

 

- ภาคเีครอืขา่ย/หน่วยงาน 

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งดา้น

ความปลอดภยัทางถนนมี

การประสานงานการ

ทาํงานรว่มกนัอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

4) พฒันาโจทยว์จิยั 4โครงการ 

ๆ ละ 1 ครัง้ รวม 4 ครัง้ 

เพื่อพฒันาประเดน็การวจิยั

เชงิปฏบิตักิาร  

- เพื่อพฒันาประเดน็การ

วจิยัเชงิปฏบิตักิารและให้

เกดิโครงการ/กจิกรรมรวม

ในการแกไ้ขปญัหา

อุบตัเิหตุบนถนน 

- แกนนําทอ้งถิน่เขา้มามี

บทบาทในการแกไ้ขปญัหา 

- เกดิโครงการวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิาร 

-ไดแ้กนนําชุมขน 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้มา

เป็นทมีวจิยั 

- เกดิทศิทางทํางานรว่มกนั

ในการแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุ

บนถนน 

- เครอืขา่ย/หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งไดม้กีาร

ประสานงานรว่มกนัอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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5) โครงการสร้างความปลอดภยัจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอาํเภอละงู จงัหวดัสตลู 

    ระยะเวลาดําเนินกจิกรรมตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2544 ถงึเดอืน 30 เมษายน 2555  ไดจ้ดัเวทเีพื่อวางแผน พฒันา ชีแ้จงทาํความเขา้ใจ  

   และสนบัสนุนงานโครงการยอ่ย จาํนวน 5 กจิกรรม 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

1. จดัประชุม

พืน้ที่

ระดบั

ชุมชน 

1.เพื่อเชื่อมคน ขอ้มลู 

ความรูด้า้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

2.เพื่อสนบัสนุนการ

จดัทําฐานขอ้มลูดา้น

ความปลอดภยัทาง

ถนน 

-ไดแ้กนนํา 

อาสาสมคัรในการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พืน้ที ่

-ชุมชนความเขา้ใจ

แนวทางการสรา้ง

ความปลอดภยัทาง

ถนน 

- คณะทาํงานไดเ้ขา้ใจ

ความคดิ ความรูส้กึของ

คนในชุมชนเกีย่วกบั

อุบตัเิหตุ  การแกป้ญัหา  

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ชุมชนเขต

เทศบาลนํา

สิง่ทีก่ําลงั

พดูคุย ไป

ทดลอง

ออกแบบการ

แกป้ญัหา 

ทมีชุมชนเกรง็ กลวั

การทํางานทีเ่ป็น

ระบบ เคยชนิการ

ทาํงานทีผู่นํ้ารบัปาก

ไปทาํเน่ืองจากตอ้ง

ทาํตามหน้าที ่

ชวนวเิคราะหค์วามเสีย่ง

ของทีเ่กดิขึน้ และ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ระหว่างคนในพืน้ทีก่บั

นอกพืน้ที ่นําไปสู่

ความสาํคญัในการ

แกป้ญัหาความปลอดภยั

ทางถนน 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

2. ประสาน

หน่วยงา

นองคก์ร

ที่

เกีย่วขอ้ง 

เพื่อศกึษาขอ้มลู และ

กลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สถานการณ์ปญัหา

ของการเกดิอุบตัภิยั

บนทอ้งถนน 

- ไดข้อ้มลูการเกดิ

อุบตัเิหตุของแต่ละ

หน่วยงาน 

มกีารประสานความ

รว่มมอืในการจดั

กจิกรรม 

เจา้หน้าทีล่งพดูคุย

ปญัหากบัชุมชน ซึง่

เมือ่ก่อนคดิว่างานน้ีเป็น

บทบาทของหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งชาวบา้นเป็นผู้

เขา้ไปมสี่วนรว่ม 

 เป้าหมายในการสรา้ง

พืน้ทีต่น้แบบการ

ประสานงาน

หน่วยงานจงึตอ้ง

ทาํงานชุมชน แลว้

ค่อยประสานความ

รว่มมอื หน่วยงาน

รว่มเรยีนรูน้้อยในช่วง

เริม่ตน้ 

ชกัชวนแกนนําไปรว่ม

แลกเปลีย่นในการ

ประชุมสมัมนาความ

ปลอดภยัทางถนนระดบั

ต่าง ๆ สามารถกระตุน้

ความสนใจของแกนนํา 

3. เวที

ประสาน

และ

เชื่อมโยง

ภาค ี

ขอ้มลู 

ความรู ้

1.เพื่อส่งเสรมิและ

สนบัสนุนให้

หน่วยงานและภาคี

เกดิกระบวนการมี

ส่วนรว่มในดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน 

-ไดข้อ้มลู แนว

ทางการมสี่วนรว่มใน

ดา้นความปลอดภยั

ทางถนน 

-ไดชุ้ดความรู ้

คนทาํงาน หน่วยงาน 

องคก์ร โครงการต่างๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

ของอุบตัเิหตุ 

- ทาํใหท้มีประสานงาน

เขา้ใจบทบาทภารกจิของ

งานความปลอดภยัทาง

ถนนและการแกป้ญัหา

การเกดิอุบตัเิหตุของแต่

ละหน่วยงานมากขึน้ 

- สามารถประสานใหเ้กดิ

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กลไกการทํางานรว่มกนั

- แนว

ทางการ

ประสานงาน

ทาํงาน

รว่มกนั เช่น 

การนําขอ้มลู

ความมา

แลกเปลีย่น

รว่มกนั 

การพฒันาโจทยช์า้ 

ชุมชนไม่มขีอ้มลูทีจ่ะ

แลกเปลีย่นกบั

หน่วยงาน 

ใหชุ้มชนมาเป็นเจา้ภาพ

ในงานกจิกรรม โครงการ

ทาํหน้าทีส่นบัสนุน 

แลกเปลีย่นความรูส้กึ

ของผูเ้ขา้รว่ม เช่น 

หน่วยงานมาช่วย

สนบัสนุนชุมชนตาม

บทบาทของหน่วยงาน 

คนในชุมชนรูส้กึภมูใิจใน
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

--ไดข้อ้มลู จดุเสีย่งใน

พืน้ที ่และถนนสาย

รอง สถติอุิบตัเิหตุ 

และวธิกีารทีใ่ชแ้กไ้ข

ปญัหา ในระดบั

จงัหวดัและระดบั

ชุมชน 

-ไดพ้บปะ แลกเปลีย่น

ความคดิเหน็กบั

ตวัแทนหน่วยงาน 

ไดผ้่านหน่วยงานและ

องคก์ร 

 

การเป็นเจา้ภาพ มากว่า

การเป็นผูเ้ขา้รว่ม เสรมิ

การทําตามหน้าทีข่อง

หน่วยงาน 

4. สรา้งการ

เรยีนรู้

โดยลง

พืน้ที่

ชุมชน 

สรา้งการเรยีนรูใ้หก้บั

แกนนํา Change 

Agent ในดา้นการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พืน้ทีร่ะดบัชุมชนและ

จงัหวดั 

- แกนนํา และที่

ปรกึษาไดเ้ขา้ใจ

กระบวนการทาํงาน 

 

- เกดิการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานและ

ชุมชนเขา้รว่มกจิกรรม

สรา้งความปลอดภยัทาง

ถนน 

- แกนไปช่วยสนับสนุน

กจิกรรมพฒันาโครงการ

ในพืน้ทีชุ่มชนอื่นๆ 

 ช่วงเวลาทีชุ่มชนทาํ

กจิกรรม ว่างไมพ่รอ้ม

กนั บางครัง้ไมส่ะดวก 

การแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคล มาทาํความเขา้ใจ 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค/ ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

ผลผลิต ผลลพัธ ์ ผลกระทบ 

5. พฒันา

โจทยว์จิยั

เพื่อ

ทอ้งถิน่ 

1.เพื่อพฒันาโจทยว์จิยั

ประเดน็อุบตัเิหตุทาง

ถนนในชุมชน 

2.ส่งเสรมิ

กระบวนการเรยีนรู้

การดําเนินงานวจิยั

เพื่อทอ้งถิน่ในชุมชน 

เกดิโครงการวจิยั 3

โครงการ 

 

 

 

- แกนนําไดเ้รยีนรูว้ธิกีาร

แบบวจิยั 

- แกนนําชุมชนความ

มัน่ใจในแนวทางการ

ทาํงาน ไมก่ลวัการ

แลกเปลีย่นกบัเจา้หน้าที ่

 แกนนํา

ชุมชนมกีาร

พฒันาทกัษะ 

การพดู การ

เขยีน การ

วางแผนงาน

มากขึน้ 

 

-การทําความเขา้ใจ 

ชาวบา้นใหม ่ใชเ้วลา

มากกว่าปกต ิ 

-เดอืนสงิหาคมเป็น

เดอืนถอืศลีอดตอ้ง

หยดุการทํางาน   

- เกดิน้ําท่วมใน

ชุมชน  

 

การสรุปบทเรยีนหลงัจาก

การทํากจิกรรมเพื่อถอด

ความรูท้ีไ่ด ้การพฒันาที่

เกดิขึน้กบัตวัเอง 
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ผลท่ีเกิดจากการพฒันาโจทยโ์ครงการ เพื่อพฒันาเป็นพืน้ทีเ่รยีนรู/้ชุดความรู ้คอื 

ภาคเหนือ  ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่3 โครงการ คอื 

1. โครงการ “การจดัการฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภยับนทอ้งถนน

โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่สกั อําเภอเมอืง  จงัหวดั

ลาํพนู” หวัหน้าโครงการ คอื คุณสุเมธ  แสนสงิหช์ยั กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลป่าสกัอําเภอเมอืง จงัหวดัลําพนู 

โจทยวิ์จยั  : รปูแบบการบรหิารจดัการระบบขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศเกีย่วกบั 

ความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่ 

สกั และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ควรเป็นอย่างไร? 

2. โครงการ “แนวทางการสรา้งพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัและการจดัการจดุเสีย่ง โดย

การมสี่วนรว่มของชุมชนตําบลปา่สกั อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู” หวัหน้าโครงการ คอื 

คุณรจุริา  เรอืงขาํ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นหนองหลุม ตําบลปา่สกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพูน 

โจทยวิ์จยั : แนวทางการสรา้งพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัและการจดัการจดุเสีย่งเพื่อ 

ความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนตําบลป่าสกัควรเป็นอยา่งไร 

3. โครงการ “การสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็และชุมชนตําบลป่าสกั จงัหวดัลาํพนู” หวัหน้าโครงการ คอื นางวาสนา  สมณาสกั 

ครศููนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

โจทยวิ์จยั : การสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนโดยการมสี่วนรว่มของศูนยเ์ดก็เลก็ 

และชุมชนตําบลปา่สกั จงัหวดัลาํพนู ควรเป็นอยา่งไร? 

 

ภาคกลาง  ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่3 โครงการ คอื 

4. โครงการแนวทางเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลนางตะเคยีน อ.เมอืง  

จ.สมุทรสงคราม  หวัหน้าโครงการ คอื  นางวภิารตัน์  เสอืคุม้ สมาชกิองคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบลนางตะเคยีน 

โจทยวิ์จยั : แนวทางสรา้งความปลอดภยัทางถนนในพืน้ทีต่ําบลนางตะเคยีนเพื่อลด

ปญัหาจดุเสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่งควรเป็นอยา่งไร” 

5. โครงการแนวทางการสรา้งการมสี่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนในพืน้ทีต่ําบล

แพรกหนามแดง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม หวัหน้าโครงการ :  นายนิพตัร  

อมศริ ิรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

โจทยวิ์จยั: แนวทางการสรา้งการมสี่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนในพืน้ทีต่ําบล 

แพรกหนามแดง ควรเป็นอยา่งไร 



110 

 

6. โครงการแนวทางการสรา้งความรว่มมอือย่างเป็นระบบเพื่อสรา้งความปลอดภยัทาง

ถนนพระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชยัโดยการมสี่วนรว่ม

ของภาคอีงคก์รหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม  

หวัหน้าโครงการ  คอื นายมนตร ี เลาหกรรณวนิช หวัหน้าฝา่ยกูภ้ยัมลูนิธสิว่างเบญจ

ธรรม จงัหวดัสมทุรสงคราม 

โจทยวิ์จยั : แนวทางการสรา้งความรว่มมอือย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งความปลอดภยั

ทางถนนพระราม 2และถนนสมทุรสงคราม-บางแพและถนนเอกชยัโดยการมสี่วนรว่ม

ของภาคอีงคก์รหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงครามควรเป็นอย่างไร 

 

ภาคอีสานตอนบน  จ.มหาสารคาม ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่4 โครงการ คอื 

7. โครงการการสรา้งกลไกประชาสงัคมในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัอยา่งมสี่วน

รว่ม : กรณศีกึษาบรเิวณเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคาม  หวัหน้าโครงการ คอื   

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ อาจารยส์าขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั:  จะมแีนวทางการสรา้งกลไกประชาสงัคมในการสรา้งวฒันธรรมความ 

ปลอดภยัอย่างมสี่วนรว่มในบรเิวณเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคามไดอ้ยา่งไร 

8. โครงการ แนวทางการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั และสรา้งวนิัยจราจรทางถนนโดย

การมสี่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม หวัหน้าโครงการ คอื นางสาวสุวรรณิภา  ดรละคร เจา้หน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน องคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพงอําเภอโกสุมพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั: “จะมรีปูแบบการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั และสรา้งวนิัยจราจรทาง

ถนน โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลแพง  อําเภอโกสุมพสิยั  

จงัหวดัมหาสารคามอยา่งไร” 

9. โครงการชุมชนแวงน่างรว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนถนนบรเิวณตลาดรมิถนน 

หวัหน้าโครงการ คอื จา่เอกสมหมาย  พลเหลา ตําแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัภยัฯ  

โจทยวิ์จยั : ชุมชนแวงน่างจะมรีปูแบบในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนถนน 

อยา่งไร โดยเฉพาะในบรเิวณจดุเสีย่งทีเ่ป็นทางรว่มขึน้ถนนสายหลกัและบรเิวณตลาด 

รมิถนน 

10. โครงการการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อนําไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยับนถนนโดย

การมสี่วนร่วมของชุมชน จงัหวดัมหาสารคาม หวัหน้าโครงการ คอื นายพงษ์ศกัดิ ์ อนั

ปญัญา ผู้อํานวยการโรงเรยีนเทศบาลบูรพาพทิยาคาร โรงเรยีนเทศบาลบูรพาพทิยา

คาร ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 

โจทยวิ์จยั : การมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการป้องกนัแกไ้ขจดุเสีย่งบนถนน 

ในชุมชนอภสิทิธิ ์1 เป็นอย่างไร 
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ภาคอีสานตอนล่าง  จ.อบุลราชธานี ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่4 โครงการ คอื 

11. โครงการรูปแบบมาตรการการสรา้งความปลอดภยับนทอ้งถนนอย่างมสี่วนร่วมหวัหน้า

โครงการคอื พนัตํารวจโท กติตวิฒัน์    ฉตัรศรโีพธิ ์ อาจารยป์ระจาํสาขาวชิานิตศิาสตร ์

คณะนิตศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : มาตรการความปลอดภยับนทอ้งถนนทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละความ

เปลีย่นแปลงของชุมชนโดยรอบสองขา้งทางบนเสน้ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถนนวารนิ

ชําราบ - เดชอุดม ช่วงตัง้แต่สี่แยกตลาดเจริญศรี ถึง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยชุมชนมสี่วนรว่ม ควรเป็นอยา่งไร 

12. โครงการกระบวนการจดัการความปลอดภยัทางถนนของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

หวัหน้าโครงการ คอื นายจกัเรศ อฐิรตัน์ อาจารยค์ณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : กระบวนการจดัการความปลอดภยัทางถนนทีเ่หมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

13. โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อรว่มสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน  หวัหน้าโครงการ คอื นายสงกา  สามารถ   มลูนิธปิระชาสงัคมจงัหวดั

อุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : การเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน ภาคประชาสงัคม องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน และสรา้ง 

จติสาํนึกควรเป็นอย่างไร 

14. โครงการพฒันาสื่อสงัคม สื่อสาธารณะ เพื่อการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน    

หวัหน้าโครงการ คอื นายรพนิทร ์ ยนืยาว มลูนิธปิระชาสงัคมจงัหวดัอุบลราชธานี 

โจทยวิ์จยั : เครือ่งมอืสื่อสาธารณะในการสรา้งจติสาํนึกและการรบัรูภ้ยัทีเ่กดิขึน้ทาง 

ทอ้งถนนทีเ่ขา้ถงึทุกกลุ่มเป้าหมายทีเ่หมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

ภาคใต้  จ.สตลู  ไดพ้ฒันาโจทยว์จิยัโครงการยอ่ยในพืน้ที ่3 โครงการ คอื 

15. โครงการ “แนวทางการสรา้งการมสี่วนรว่มการลดอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนในเขตเทศบาล 

ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละง ูจงัหวดัสตูล” 

หวัหน้าโครงการ คอื นายสากาเรยี แดงนุ้ย สมาชกิสภาเทศบาลตําบลกําแพง 

โจทยวิ์จยั: แนวทางการสรา้งความปลอดภยัทางถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนเมอืง

ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง  อําเภอละง ู จงัหวดัสตูล เป็นอย่างไร” 

16. โครงการ “ศกึษาแนวทางสรา้งความปลอดภยัทางถนนอยา่งมสี่วนรว่มของชุมชนกึง่

เมอืงในพืน้ทีบ่า้นโกตา  หมู่ 7 ตําบลกําแพง อําเภอละง ูจงัหวดัสตูล” 

หวัหน้าโครงการ คอื นายวริชั  โอมณ ีผูใ้หญ่บา้น หมู ่7 

โจทยวิ์จยั : แนวทางการสรา้งความปลอดภยัทางถนนโดยการมสี่วนรว่มของชุมชนใน

เขตพืน้ทีก่ึง่ชานเมอืง(บา้นโกตา)   หมูท่ี ่7 ตําบลกําแพง  อําเภอละง ู จงัหวดัสตูล เป็น

อยา่งไร  
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17. โครงการ “ศกึษาแนวทางสรา้งความปลอดภยัทางถนนแบบมสี่วนรว่มของชุมชนชาน

เมอืงในพืน้ทีบ่า้นคลองน้ําเคม็ หมูท่ี ่16 ตําบลละง ู อําเภอละง ู จงัหวดัสตูล”                                                                                                                  

หวัหน้าโครงการ นายดนอาหวาบ  มณโีชค อดตีผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี ่16 อ.ละง ูจ.สตูล 

โจทยวิ์จยั: แนวทางการสรา้งความปลอดภยัทางถนนโดยการมสี่วนรว่มในเขตพืน้ที่

ชานเมอืง(บา้นคลองน้ําเคม็) หมูท่ี ่16 ตําบลละง ู อําเภอละง ู จงัหวดัสตูล เป็นอยา่งไร  

 

สรปุผล การพฒันาโจทยโ์ครงการ 

 

ระดบั แกนนํา 

(Change agent) 

โจทย/์ประเดน็ 
เป้าหมาย 

 

ชุมชน 1.สมาชกิองคก์าร

บรหิารส่วนตําบลนาง

ตะเคยีน 

หาแนวทางเพื่อสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนในพืน้ที ่

ต.นางตะเคยีน 

(พืน้ทีม่ลีําคลอง ถนนสาย

หลกั รอง ส่วนบุคคลตดัผ่าน) 

 

ไดแ้นวทางเพื่อสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนน 

 2.ชุมชนแวงน่าง 

 

ชุมชนรว่มสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนน

บรเิวณตลาดรมิถนน 

เกดิรปูแบบการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนนในชุมชน 

โดยเฉพาะในบรเิวณจดุเสีย่ง 

และบรเิวณตลาดรมิถนน 

 3.สมาชกิ อบต. และ

มลูนิธปิระชาสงัคม 

สรา้งการมสี่วนรว่มของชุมชน

เพื่อรว่มสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยั 

ไดแ้นวทางการเสรมิสรา้งให้

คนในชุนชน ภาคสงัคม 

อบต.มสี่วนรว่มในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน 

 4. คร ู5 ศูนยเ์ดก็เลก็ 

ต.ปา่สกั 

การสรา้งความปลอดภยัทาง

ถนนโดยการมสี่วนรว่มของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เกดิรปูแบบ การสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

 5.ผอ.โรงเรยีนเทศบาล

บรูพาพทิยาคาร 

การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้

เพื่อนําไปสู่วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

เกดิรปูแบบการจดัการจดุ

เสีย่งและสรา้งความ

ปลอดภยัในชุมชน 
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ระดบั แกนนํา 

(Change agent) 

โจทย/์ประเดน็ 
เป้าหมาย 

 

 6. อาจารยค์ณะ

นิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี 

รปูแบบมาตรการความ

ปลอดภยัทางถนนทีเ่หมาะสม

กบัสภาพพืน้ที ่

เกดิรปูแบบมาตรการการ

สรา้งความปลอดภยัทาง

ถนนทีเ่หมาะสมกบัสภาพ

พืน้ทีแ่ละความเปลีย่นแปลง

ขอชุมชน 

 7.สมาชกิเทศบาล

ตําบลกําแพง 

แนวทางการสรา้งการมสี่วน

รว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุในเขต

เทศบาล 

ไดแ้นวทางการสรา้งการมี

ส่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุใน

เขตเมอืงเทศบาล 

 8.แกนนําชุมชน 

ผูใ้หญ่บา้น 

แนวทางการสรา้งการมสี่วน

รว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุในเขตชุ

ชนกึง่เมอืง (บา้นโกตา) 

ไดแ้นวทางการสรา้งการมี

ส่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุใน

เขตชุมชนกึง่เมอืง 

 9.แกนนําชุมชน 

ผูใ้หญ่บา้น 

แนวทางการสรา้งการมสี่วน

รว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุในเขตชุ

ชนชานเมอืง (บา้นคลอง

น้ําเคม็) 

ไดแ้นวทางการสรา้งการมี

ส่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุใน

เขตชุมชนชานเมอืง 

ทอ้งถิน่ 1.รองนายกองคก์าร

บรหิารส่วนตําบลแพรก

หนามแดง 

คน้หาแนวทางการสรา้งการมี

ส่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุทาง

ถนนใน ต.แพรกหนามแดง 

ไดแ้นวทางการสรา้งการมี

ส่วนรว่มเพื่อลดอุบตัเิหตุ 

 2.อบต.ปา่สกั รปูแบบการบรหิารการจดัการ

ฐานขอ้มลู 

เกดิรปูแบบการบรหิาร

จดัการระบบขอ้มลูอยา่งมี

ส่วนรว่มของชุมชนและอบต.

ทีนํ่าไปสู่การป้องกนั

อุบตัเิหตุทางถนนได ้

 3.ผอ.รพ.สต. บา้น

หนองหลุม ต.ปา่สกั 

หาแนวทางการสรา้ง

พฤตกิรรมขบัขีท่ีป่ลอดภยั

และการจดัการจดุเสีย่ง 

ไดแ้นวทางการสรา้ง

พฤตกิรรมการขบัขีท่ี่

ปลอดภยัและจดัการจดุเสีย่ง

โดยการมสี่วนรว่ม 

 4.อบต.แพง อ.โกสุม

พสิยั 

แนวทางการสรา้งวฒันธรรม

ความปลอดภยัและสรา้งวนิัย

จราจรทางถนน 

ไดร้ปูแบบการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั 

และการสรา้งวนิัยจราจรทาง

ถนน โดยการมสี่วนรว่มของ

ชุมชนและอบต 
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ระดบั แกนนํา 

(Change agent) 

โจทย/์ประเดน็ 
เป้าหมาย 

 

มหาวทิยาลยั 1.อาจารยค์ณะ

พยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

การสรา้งกลไกประชาสงัคมใน

การสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัอย่างมสี่วนรว่มใน

มหาวทิยาลยั 

เกดิแนวทางการสรา้งกลไก

ประชาสงัคมในการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั

อยา่งมสี่วนรว่ม 

 2.อาจารยค์ณะศลิป

ศาสตร ์มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี 

กระบวนการจดัการความ

ปลอดภยัทางถนนของ

มหาวทิยาลยั 

ไดก้ระบวนการจดัการความ

ปลอดภยัทางถนนที่

เหมาะสมในมหาวทิยาลยั 

จงัหวดั 1.หวัหน้าฝา่ยกู้ภยั

มลูนิธสิว่างเบญจธรรม 

แนวทางการสรา้งความ

รว่มมอือย่างเป็นระบบเพื่อ

สรา้งความปลอดภยัทางถนน

พระราม 2 

ไดแ้นวทางการสรา้งความ

รว่มมอือย่างเป็นระบบ โดย

การมสี่วนรว่มของภาคี

องคก์รหน่วยงานในจงัหวดั

สมทุรสงคราม 

 2.นกัขา่ว สื่อมวลชน

และแกนนําใน 3 

โครงการของ Node

อุบลราชธานี 

พฒันาสื่อสงัคม สื่อสาธารณะ

ทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ใหเ้กดิจติสาํนึก 

ไดร้ปูแบบ เครือ่งมอืการ

สื่อสารทีเ่หมาะสมเพื่อสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยั 
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บทท่ี 5 

การติดตามสนับสนุนการดาํเนินงาน 

 

การติดตามเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยปฏบิตัิการวชิาการระดบัพื้นที่มุ่งเน้นการ

ตดิตามหนุนเสรมิเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานในพืน้ทีใ่หเ้ป็นไปตามเป้าหมาย โดยใชแ้นวคดิและหลกัการ

ดา้นการประเมนิผลโครงการอยา่งเป็นระบบ ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื  

1) การประเมนิผลบรบิทหรอืสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมนิผล

โครงการในภาพกวา้ง (Macro Analysis) เป็นรปูแบบพืน้ฐานของการประเมนิผลโดยทัว่ๆ ไป เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูนํามาเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยจะเน้นในดา้นความสมัพนัธข์อง โครงการ ที ่

เกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมนิผลเพื่อหาขอ้บกพร่อง

ของการดาํเนินงานตามขัน้ตอนของโครงการทีก่ําหนดไว ้เพื่อเป็นขอ้มลูสารสนเทศสําหรบันักประเมนิผล 

ตลอดจนเป็นการบนัทกึสะสมขอ้มลูระหว่างการปฏบิตังิาน จะพบว่าการประเมนิผลกระบวนการเป็นการ

คน้หาคาํตอบทีว่่าระบบการทาํงาน กลไก ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่างทรพัยากรบุคคล 

วธิกีารตดิต่อสื่อสาร ฯลฯ มปีระสทิธภิาพเพยีงพอหรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด จะมแีนวทางในการปรบัปรุง

แกไ้ขอยา่งไร 

3) การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) มจีุดมุ่งหมายเพื่อวดัผลและแปลความหมายของ

ผลความสําเรจ็ของโครงการโดยทัว่ไปการประเมนิผลผลติเป็นการเปรยีบเทยีบผลงานที่ทําได้ (ทัง้

ปรมิาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กบัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นโครงการ หากผลงานทีท่ําไดสู้งกว่าหรอื

เท่ากบัเกณฑ ์แสดงว่าโครงการประสบผลสําเรจ็ แต่ถ้าผลงานทีท่ําไดต้ํ่ากว่าเกณฑ ์กแ็สดงว่า โครงการ

ไมป่ระสบผลสาํเรจ็  

4) การประเมนิผลที่ได้รบัของโครงการ (Project Evaluation)หรอืการประเมนิประสทิธผิล 

(Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวเิคราะหป์ระสทิธผิลของโครงการโดยศกึษาว่าผลงาน (Outputs) 

ของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์อง โครงการ (Project Purpose) ไดห้รอืไม ่เพยีงใด 

 

 จากแนวคดิและหลกัการประเมนิไดนํ้ามาตดิตามประเมนิผลโครงการ Node Action ใน 5 พืน้ที ่

ดงัน้ี 

1. ปจัจยัพืน้ที(่บรบิทชุมชน ทมีงาน เวลา)ในการดาํเนินงานว่ามคีวามเหมาะสม หรอืไม ่ 

2. กระบวนการทาํงาน กลไกการดาํเนินงาน การเชื่อมภาคเีครอืขา่ย เกดิผลอยา่งไร 

3. กจิกรรมทีด่าํเนินงานไดเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ําหนดผลผลติไวอ้ยา่งไร 

4. กจิกรรมโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการไดห้รอืไม ่
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โดยแบ่งการติดตามประเมินผล ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยปฏบิตักิารวชิาการ (Node Action)ตามวตัถุประสงค์

และตวัชีว้ดัทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

2. ติดตามประเมนิผลการดําเนินงานของหน่วยปฏิบตัิการวิชาการใน 5 พื้นที ่อยู่จะติดตาม

ประเมนิผลอยา่งชดัเจนในการดาํเนินงานระยะที ่2 

ทัง้น้ีจะเป็นเพียงการสรุปผลการติดตาม สนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานตามเป้าหมายของ

โครงการตามมมุมองของผูป้ระสานงานของหน่วยปฏบิตักิารวชิาการ Node Action คอื 

 

จากแผนงานโครงการของหน่วยปฏบิตักิารวชิาการ(Node Action) ไดอ้อกแบบการทาํงานไว ้2 ระยะ 

คอื ระยะท่ี 1  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั คอื 

1) เกิดแกนนําสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภยัทางถนน(Change Agent) ในระดบั

ปฏบิตักิารและระดบัขบัเคลื่อน 

2) เกิดโครงการงานวิจยัที่มีกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน ในพืน้ทีท่าํงานละ 3-4 โครงการ 

3) เกดิการสรา้งกระบวนการเรยีนรูก้บัภาคเีครอืข่ายในการแก้ไขปญัหาอุบตัเิหตุจราจรอย่างมสี่วน

รว่ม 

 

ระยะท่ี 2  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั คอื 

1) เกดิแนวทางในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนในระดบัพืน้ที ่จงัหวดั 

2) เกดิการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหชุ์ดความรูจ้ากผลการดาํเนินงานโครงการวจิยั 

3) เกดิขอ้เสนอเชงินโยบาย สามารถผลกัดนัเขา้สู่โครงสรา้งของหน่วยงาน หรอืเกดิการปฏบิตักิาร

ดาํเนินงานในพืน้ที ่ชุมชน จงัหวดั 
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แผนการติดตามประเมินผลตามกิจกรรมโครงการหน่วยปฏิบติัการวิชาการ (Node Action) 

วิธีการดาํเนินการ กิจกรรม โจทยป์ระเมิน 

 

เป้าหมาย 

 

ผลประเมิน ตวัช้ีวดั 

 

วิธีการเกบ็

ข้อมลู/

เคร่ืองมือ 

1.จดัตัง้คณะทาํงาน 

( Core Group) 

Node Action 

จดัตัง้คณะทาํงาน 

จากหัวหน้าโครงการ 

Node Action ใน 5 

พืน้ที ่ 

ผลผลิต  มีจํานวนคณะทํางาน

ตามเป้าหมาย 

ผ ล ลัพ ธ์  ค ณ ะทํ า ง าน  Node 

Action มีความเข้าใจในการ

ดําเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางถนน 

จํ า น ว น

ค ณ ะ ทํ า ง า น  

12  คน 

จํานวนคณะทํางาน 

ทีป่รกึษา  15  คน 

มีคณะทํางานจาก

ทมี Node ทีป่รกึษา  

จาํนวน  15  คน 

ประชุม 

เอกสาร 

2 .จั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะทํางาน Node 

จาํนวน 5 ครัง้ 

ประชุมคณะทํางานเพื่อ

ดําเนินงานโครงการตาม

แผนงาน 

ผลผลิต  คณะทํางานมีความรู้-

เข้าใจเป้าหมายและรูปแบบการ

ดาํเนินงาน 

จํ า น ว น

คณะทํางานที่

เ ข้ า ร่ ว ม   15  

คน 

จํานวนคณะทํางาน/

ทมีสงัเกตการณ์เข้า

รว่มประชุม  20  คน 

มกีารประชุมตดิตาม

งาน 2 เดอืน/ครัง้

คณะทํ างานอย่าง

ชดัเจนและรายงาน

การประชุม 

ประชุม 

เอกสาร 

3. พฒันาสนับสนุน

โ ค ร ง ก า ร  Node 

Action 5 พืน้ที ่

พัฒนา โค ร งการแล ะ

ป ร ะ ส า น ใ ห้ มี ก า ร

สนบัสนุนการดําเนินงาน

ใน 5 พืน้ที ่

ผลผลิต  มจีาํนวนโครงการNode 

Action ได้รบัการสนับสนุนให้

ดํ า เ นินงานตามแผนงานและ

เป้าหมาย 

ผลลัพธ์  เกิดพื้นที่เรียนรู้ด้าน

ก า ร ส ร้ า ง วัฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม

ปลอดภยัทีเ่ป็นรปูธรรม 

จํานวน Node 

Action “Safety 

Culture”  5 

บ ริ บ ท  5 

โครงการ 

โ ค ร ง ก า ร  Node 

Action 5 บรบิท 5 

พืน้ที ่

เกิดโครงการวิจัย

ย่ อ ย ใ น พื้ นที่ เ พื่ อ

สร้างการเรยีนรู้และ

เครื่องมอืการทํางาน

ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

ต่อพืน้ที ่

ประชุม 

สมัภาษณ์ 

ลงพืน้ที ่

เอกสาร 
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วิธีการดาํเนินการ กิจกรรม โจทยป์ระเมิน 

 

เป้าหมาย 

 

ผลประเมิน ตวัช้ีวดั 

 

วิธีการเกบ็

ข้อมลู/

เคร่ืองมือ 

4.ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู ้

โครงการ รายชื่อภาคี

เครอืขา่ยในพืน้ที ่

รวบรวมรายชื่ อ ภาคี

เครอืขา่ย 

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการในพื้นที่ (ใคร 

ทาํอะไร ทีไ่หน อยา่งไร) 

ผลผลิต  มีสรุปผลการรวบรวม

ความรู ้โครงการ  1 ชุด 

เอกสารสรุปผล

การดําเนินงาน

โครงการ ภาคี

เครอืข่าย เพื่อ

ต ร ว จ ส อ บ

ทุนเดมิในพืน้ที ่

เอกสารสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

ภาคีเครือข่าย เพื่อ

ตรวจสอบทุนเดมิใน

พืน้ที ่

สรุปผลการรวบรวม

โครงการและภาคี

เครอืขา่ย 1 ชุด 

ท บ ท ว น

เอกสาร 

5.พัฒนาศัก ยภาพ

แ ก น นํ า  ภ า คี

เครอืขา่ย 

• คน้หาแกนนํา 

• ป ร ะ ส า น ภ า คี

เครอืขา่ยในพืน้ที ่

• จั ด เ ว ที พั ฒ น า

ศกัยภาพ 

• ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

เปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเน่ือง 

ผลผลิต 

• มจีาํนวนแกนนําใน 5 พืน้ที ่

• มภีาคเีครอืขา่ยหลกั 

( ส อ จ ร . ) เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ร ร ม

โครงการ 

• มเีวทพีฒันาศกัยภาพแกนนํา 

 

 

ผลลทัธ ์

• มีแ ก น นํ าก า ร ทํ า ง า น ที่ มี

ความรู ้ความเขา้ใจ  

ใน 5 พืน้ที ่

ค ณ ะ ทํ า ง า น 

แ ก น นํ า

( Change 

agent) 

ใน 5 พืน้ที ่

คณะทํางาน แกนนํา

(Change agent) 

ใน 5 พืน้ที ่

คณะทํางาน แกนนํา

(Change agent) 

ใน 5 พืน้ที ่ 

ไมน้่อยกว่า 15 คน 

ประชุม/จดัเวท ี

สมัภาษณ์ 

ลงพืน้ที ่
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วิธีการดาํเนินการ กิจกรรม โจทยป์ระเมิน 

 

เป้าหมาย 

 

ผลประเมิน ตวัช้ีวดั 

 

วิธีการเกบ็

ข้อมลู/

เคร่ืองมือ 

6.สนับส นุนการจัด

ประ ชุมและพัฒนา

โครงการยอ่ยในระดบั

พืน้ที ่

• พฒันาโครงการ 

• ประสานสนับสนุน

ใ ห้ ก า ร มี ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

เป้าหมาย 

ผลผลิต 

จํานวนเวทีที่จ ัดประชุมและ

โครงการย่อยที่ ได้ร ับการ

พฒันาโครงการ 

ผลลพัธ ์

     มีรูปแบบสนับสนุนให้เกิด

กลไกการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

โครงการย่อย

ใน 5พื้นที่ที่มี

แ ผ น ง า น

สอดคล้องตาม

เ ป้ า ห ม า ย 

Node Action 

โครงการย่อยใน 5

พื้นที่ ที่ มีแผนงาน

ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม

เ ป้ า ห ม า ย  Node 

Action 

โครงการย่อยใน 5 

พื้ น ที่  ๆ  ล ะ  3-4 

โครงการ 

เอกสาร 

ลงพืน้ที ่

ประชุม  

สมัภาษณ์ 

7.ถ อ ด บ ท เ รี ย น 

สงัเคราะหค์วามรู ้
• ลงพืน้ทีต่ดิตามผล 

• จดัเวทปีระชุม 

• สงัเคราะหค์วามรู ้

ผลผลิต 

ชุดความรูจ้ากผลการสงัเคราะห ์5 

พืน้ที ่1 ชุด 

• กระบวนการทาํงาน 

• เทคนิค/ วธิกีาร/เครือ่งมอื 

• บทเรยีน ผลลพัธ ์

ชุดความรู้การ

ดําเนินงานเพื่อ

ส ร้ า ง ส ร้ า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม

ความปลอดภยั

ทางถนน 

• รู ป แ บ บ

กระบวนก

าร 

• ขอ้เสนอ 

ชุ ด ค ว า ม รู้ ก า ร

ดําเนินงานเพื่อสรา้ง

วัฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม

ปลอดภยัทางถนน 

5 รปูแบบ /  1 ชุด 

ชุ ด ค ว า ม รู้ ก า ร

ดําเนินงานเพื่อสรา้ง

วัฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม

ปลอดภยัทางถนน 

5 รปูแบบ /  1 ชุด 

ประชุม 

สมัภาษณ์ 

เอกสาร 

ลงพืน้ที ่
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ผลการติดตามหนุนเสริมตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ 

วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ตวัช้ีวดั 

 1. เพื่อเกิดแกนนํา

แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย

วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ

ปฏิบัติการในพื้นที ่

ที่เชื่อมประสานการ

ทํางานร่วมกับแกน

นํา  คนทํ า ง านใน

พื้นที่ ได้อย่างเ ป็น

รปูธรรม 

· ค้นหาแกนนํา Node และ

เชื่อมประสานภาคใีหเ้กดิกลุ่ม

แกนการขบัเคลื่อนงานตาม

เป้าหมาย 

· ประสานทําให้เกิดแผนงาน/

แนวทางการทํางานร่วมกับ

ภ า คี ร ะ ดับ พื้ น ที่ ( พี่ เ ลี้ ย ง     

สอจร.)  

· เกดิหน่วยปฏบิตักิารใน 5 พืน้ที ่ 

(จ.ลําพูน / ถ.พระราม 2/อุบลราชธานี/

มหาสารคาม/สตูล) 

· ประชุมคณะทํางานทมีกลาง(Core team) 

เพื่ อ ว า งแผนการดํ า เ นิ น ง าน  แล ะ

แลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานระหว่าง

กนัจาํนวน  5 ครัง้  

· รว่มประชุมวางแผนงานกบัภาคเีครอืข่าย

(สอจร.) 

· Mapping ภาค/ีความรู ้ 

· ประสานเชื่อมโยงนกัวชิาการ/ตดิตามผล 

 หวัหน้าหน่วยปฏิบตัิการใน 5

พื้ น ที่  มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

งาน  และได้ค้นหาแกนนํา 

จดัตัง้คณะทํางานปฏบิตักิารใน

พืน้ที ่

 เ กิ ด แ ผ น ง า น ร่ ว ม ใ น ก า ร

ขบัเคลื่อนงานในส่วนกลางและ

ในระดบัพืน้ที ่

 เกิดการเชื่ อมประสานการ

ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ  ส อ จ ร .

ส่วนกลางและเชญิชวนพี่เลี้ยง

ในพืน้ทีเ่ขา้มารว่มเรยีนรู ้

 ได้ก รอบทิศทางการ

ทาํงานรว่มกนั 

  มีการประชุมวางแผน

งาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

และติดตามงานทุก 2 

เดอืน 

 ได้ Mapping ความรู้

และภาคเีครอืขา่ย 
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วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ตวัช้ีวดั 

2  เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ

พฒันาเครื่องมอื(ชุด

ค ว า ม รู้ )  แ ล ะ

ประสานจัดอบรม

พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ

ใ ห้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย 

แกนนําคนทํางาน

ทั ้ ง ใ น ร ะ ดั บ

ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ

ห น่ ว ย ง า น ที่

เกีย่วขอ้ง 

· จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
“พฒันาศักยภาพแกนนําป้องกัน
อุบัติ เ ห ตุ จราจร ”  วันที่  30-3   
กรกฎาคม  2554 
ณ  ห้องประชุมอิงบุร ีโรงแรม
พกัพงิ องิทางบตูคิ  จ.นนทบุร ี

 

· จดัอบรมพฒันาศกัยภาพให้กบัแกนนํา/

ภาคีเครอืข่ายในพื้นที่ เพื่อให้เครื่องมอื 

ชุดความรู้ในการเสริมพลังการทํางาน 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทการ

ทํ า ง านขอ ง พื้ นที่ กับ ง านพัฒนา  มี

ผูเ้ขา้รว่ม จาํนวน 60 คน 

· หน่วยปฏิบัติการ 5 พื้นที่ จ ัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /สร้างความเข้าใจ

กระบวนการทํางานด้านความปลอดภยั

ทางถนน 

· ผู้ เ ข้ า ร่ ว มที่ เ ป็นแกนนํา  ทีม

สนับสนุนวชิาการและพี่เลี้ยง ได้

ความรู้ เครื่องมือ “เทคนิคการ

เป็นพี่เลีย้ง ทกัษะการเสรมิพลงั” 

และไดเ้รยีนรูจ้ากกรณีศกึษาทีนํ่า

บทเรยีนความสําเรจ็กบัการเชื่อม

ประส านสร้ า งคว ามร่ ว มมือ

ระหว่างภาครฐั ชุมชน  

· เกดิแผนงานร่วมกนัระหว่างแกน

นําใน 5 พืน้ทีแ่ละพีเ่ลีย้งสอจร. 

· ทมีสนับสนุนวชิาการและพี่เลี้ยง

สอจร .ที่ เ ข้า ร่ วม  นํ ารูปแบบ

ความรู ้เครื่องมอืไปขยายผลโดย

จดัเวทีพัฒนาศักยภาพให้กับพี่

เลีย้งในภมูภิาค(อสีาน / กลาง) 

· แกนนํา /ภาคีเครือข่าย

ได้ร ับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพไม่น้อยกว่า 3 

กลุ่มเป้าหมาย 

· เกดิแกนนํา/ภาคเีครอืข่าย

ที่สามารถเชื่อมโยงการ

ทาํงานของพืน้ที/่จงัหวดั  
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วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ตวัช้ีวดั 

3 เพื่อสนับสนุน

โครงการวิจ ัย เชิง

ปฏบิตักิารย่อยใน 5 

พื้ น ที่  ใ ห้ เ กิ ด ชุ ด

ความรู/้พื้นที่เรยีนรู/้

กลุ่มแกนนํา(Chang 

Agent) ตาม

เป้าประสงค์ของแต่

ละ Node ผ่าน

กระบวนการสร้าง

การเรียนรู้อย่างมี

ส่วนรว่ม 

สนับสนุนโครงการปฏิบัติการ

เพื่อให้เกิดพื้นที่เรยีนรู้ต้นแบบ

ทีผ่ลติ หรอืทดลองใช้ความรูใ้น

ก า ร แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า โ ด ย ใ ช้

กระบวนการเรยีนรูพ้ฒันาอย่าง

มสี่วนรว่ม 

· หน่วยปฏบิตักิาร 5 พื้นที่ พฒันาโจทย์

วิจ ัย เพื่ อ ท้ อ ง ถิ่ น ใ นป ระ เ ด็นค ว าม

ปลอดภยัทางถนนให้เกดิการดําเนินงาน

โครงการย่อยโดยใช้กระบวนการพฒันา 

และเกดิความรูแ้ละแกนนําในระดบัพื้นที่

ประกอบดว้ย 

• Node อีสานตอนบน (จ.อุบล) 

จาํนวน 4 โครงการ 

• Node เหนือ (จ.ลาํพนู)  

จาํนวน 3 โครงการ 

• Node อี ส านต อ นล่ า ง                 

(จ.มหาสารคาม)  4 โครงการ  

• Node ใต้ จ.สตูล จาํนวน 3 โครงการ 

อยูร่ะหว่างพฒันาโจทยว์จิยั 

• Node กลาง พระราม2 จํานวน 3 

โครงการ อยู่ระหว่างพัฒนาโจทย์

วจิยั 

· ทอ้งถิน่ ชุมชน หน่วยงานภาครฐั

ในพื้นที่ เ ป้าหมาย เข้าใจเ ป้า 

ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ภ า ร กิ จ ห น่ ว ย

ปฏบิตักิาร (Node Action) โดย 

เขา้ร่วมเป็นคณะทํางาน และให้

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

· แกนนํา ทมีงาน Node ใหค้วาม

ร่วมมือในการขับเคลื่ อนงาน

ประเด็นร่วมสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภยัทางถนน 

· เกดิชุดความรู/้เครื่องมอืที่

สําคัญในการขับเคลื่อน

และแก้ไขปญัหาไม่น้อย

กว่า 3 เรือ่ง 

· เกิดกลุ่มแกนนํา(Chang 

Agent)  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 

พืน้ที ่
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วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ ์ ตวัช้ีวดั 

4.เพื่อถอดบทเรยีน 

สัง เคราะห์ความรู ้

จ า ก ผ ล ก า ร

ดาํเนินงานของพืน้ที ่

แ ล ะ จั ด เ ว ที

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

· สัง เคราะห์  ถอดบทเรียน 

สร้างกระบวนการเรยีนรู้และ

พฒันา 

 

 

· ถอดบทเรยีน 

· จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู(้KM ขา้มภาค) 

· จัดเวทีกําหนดทิศทางการทํางานและ

ขอ้เสนอสู่ส่วนกลาง 

· จดัเวทนํีาเสนอผล/ประกวดโครงการเด่น 

เพื่อสื่อสารสะทอ้นกระบวนการทํางานใน

การแกไ้ขปญัหา 

· ได้ ชุดความรู้ เครื่องมือ

กระบวนการทํ างานใน

บรบิท 5 พืน้ที ่

· ได้ผลการถอดบทเรียน/

สัง เคราะห์ความรู้  และ

กร ะบวนการทํ า ง านที่

สาํคญัไมน้่อยกว่า 5 เรือ่ง 

· มี ก า ร สื่ อ ส า ร ผ ล ลัพ ธ์

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร

ทาํงานผ่านช่องทางต่างๆ  

5เพื่อเกิดกลไกการ

ขับเคลื่อนงานและ

ติดตามประเมินผล

พื้นที่ดําเนินงานได้

อยา่งเขม้แขง็ 

 

· พัฒนากลไกการทํางานใน

ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัภาค 

· ผลักดนัทําให้เกิดโครงสร้าง

การทํางานในระดับพื้นที่ /

จงัหวดัในการจดัการประเด็น

ปญัหา 

· สนบัสนุนตดิตามประเมนิผล 

 

· วางแผนการทํางานให้เกิดการขยายผล

เขา้สู่โครงสรา้ง 

· ประสานจัดเวทีวิชาการและกําหนด

ยทุธศาสตรร์ว่มในระดบัพืน้ที ่/ ภาค 

·  ติดตามประเมินผล หนุนเสริมการ

ทํ า ง านของ ชุดปฏิบัติก ารและภาคี

เครอืขา่ย 

· เกิดกลไกการทํางานในระดับ

พืน้ที ่ 

· เกิดโครงสร้างการทํางานในการ

จดัการกบัประเดน็ปญัหาไดอ้ย่าง

เป็นรปูธรรม 

· เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย

ไมน้่อยกว่า 3 ประเดน็ 

· เกิดโครงสร้างการทํางาน

ในระดับพื้นที่/จงัหวัดที่มี

แผนงานรว่มไมน้่อยกว่า 3 

แห่ง 
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ผลการติดตามสนับสนุนหน่วยปฏิบติัการวิชาการใน 5 พื้นท่ี  

 

Node Action สรปุผลติดตามสนับสนุน 

ปัจจยัพื้นท่ี 

(บริบทชุมชน ทีม) 

กระบวนการ 

(กลไก ภาคีเครือข่าย) 

ผลผลิต 

(ตามวตัถปุระสงค)์ 

ผลลพัธ ์

ลาํพนู • ชุมชนมีความพร้อมและ

ให้ความสําคัญกับการ

ดาํเนินงาน 

• เกิดกลไกการเชื่อมงาน

กับ รพ.สต. อบต. และ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 

 

จดักิจกรรมไม่ได้ตามแผนที่

กําหนดไว ้ 
• เกิดผลลัพธ์ในระยะสัน้ 

คือเกิดกลุ่มแกนนําและ

ภาคเีครอืขา่ย 

พระราม 2 • ชุมชน และแกนนํามคีวาม

พร้อมในการดําเนินงาน

โครงการ มทุีนเดมิ 

• ทมีงานมศีกัยภาพ  

• ไดร้บัความรว่มมอืจากทมี

พี่เลี้ยง สอจร.ภาคกลาง 

แ ล ะ ถู ก เ ชิ ญ ใ ห้ เ ป็ น

วทิยากร พีเ่ลีย้งใหก้บั สอ

จ ร . จ า ก ก า ร เ ชื่ อ ม

ป ร ะ ส า น ง า น ข อ ง ผู้

ประสานงาน Node กลาง 

 

• เกิดการเชื่ อมประสาน

ภาคี เ ค รือข่ า ยจังหวัด 

ไดร้บัความรว่มมอืจากทมี

จงัหวดัเป็นอย่างดยีิง่(ถูก

ฝากความหวงั) 

• มีความเป็นไปได้สูงใน

การผลักดัน ง าน เข้ า สู่

น โ ย บ า ย ส่ ว น ก ล า ง

(จงัหวดั) 

 

จดักิจกรรมไม่ได้ตามแผนที่

กําหนดไว ้ 
• เกดิแกนนําตามเป้าหมาย

ทีก่ําหนดไว ้

• เกิดโครงการวจิยัในพื้นที่

จาํนวน 3 โครงการ (ตาม

แ ผ น กํ า ห น ด ไ ว้  4 

โครงการ) 
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Node Action สรปุผลติดตามสนับสนุน 

ปัจจยัพื้นท่ี 

(บริบทชุมชน ทีม) 

กระบวนการ 

(กลไก ภาคีเครือข่าย) 

ผลผลิต 

(ตามวตัถปุระสงค)์ 

ผลลพัธ ์

อุบลราชธานี • ทมีงานมคีวามศกัยภาพ 

• ชุมชนมีความพร้อมใน

การทาํงาน 

 

• ได้ร ับความร่วมมือจาก

คณะทาํงานจงัหวดั 

• ได้ร ับความร่วมมือจาก

ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ค ณ ะ

ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั 

ดําเนินงานตามแผนงานได้

ครบตามกําหนด 

เกิดกลุ่ มแกนนํา เยาวชน 

ชุมชน โดยเฉพาะนักศกึษาใน

มหาวทิยาลยั 

มหาสารคาม • หวัหน้าโครงการไม่ค่อยมี

เวลาเน่ืองจากได้รบัการ

แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

จงึมภีารกจิมาก 

• ชุมชนพื้นที่มีความใหม ่

แต่มีความสนใจและให้

ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร

ดํ า เ นินงานด้ านความ

ปลอดภยัทางถนน 

• ผู้บรหิารมหาวิทยาลยัให้

ความสําคัญและร่วมมือ

ดว้ยในทุกกจิกรรม 

• ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มี

ประสบการณ์ทํางานเดิม 

มคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจในการ

การแกไ้ขปญัหารว่ม 

• เกิดการเชื่ อมประสาน

กลไกการทํางานของผู้รบั

ทุนในประเดน็งานป้องกนั

อุบตัเิหตุจราจร 

 

 

จดักิจกรรมไม่ได้ตามแผนที่

กําหนดไว ้

เ กิ ด ก ลุ่ ม แ ก น นํ า ใ น

โครงการวจิยั 4 โครงการ 



126 

 

Node Action สรปุผลติดตามสนับสนุน 

ปัจจยัพื้นท่ี 

(บริบทชุมชน ทีม) 

กระบวนการ 

(กลไก ภาคีเครือข่าย) 

ผลผลิต 

(ตามวตัถปุระสงค)์ 

ผลลพัธ ์

สตูล • ทมีงาน/พีเ่ลีย้งมศีกัยภาพ 

ส ร้ า ง ศ รั ท ธ า ไ ด้ จ า ก

คนทาํงานในชุมชน 

• ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

ใหค้วามสาํคญักบัประเดน็

การทํ า งาน  และตั ้ง ใ จ 

มุ่งมัน่ที่จะแก้ไขปญัหา

อุบตัเิหตุจราจรในพืน้ที ่ 

• เกดิการเชื่อมประสานการ

ทํางานในระดบัพื้นที่ทัง้ 3 

พืน้ที ่ 

• เกิดการเชื่ อมประสาน

ภาคีเครือข่าย พี่ เ ลี้ย ง   

ส อ จ ร . แ ล ะ เ ป็ น ก ล ไ ก

สํ า คัญ ใ นก า รผ ลัก ดัน

เชื่ อมการทํ างานเข้าสู่

จงัหวดั 

ดําเนินงานตามแผนงานได้

ครบตามกําหนด 
• เกดิแกนนําชุมชน 

• เกิดการเชื่ อมประสาน

ภาคเีครอืขา่ย 

• เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  3 

โครงการ 
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ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 การขบัเคลื่อนงานในพืน้ที ่Node Action ทัง้ 5 พืน้ที ่แมจ้ะเคลื่อนมาไดไ้ม่นานนัก แต่เมื่อมอง

ยอ้นกลบัไป ทมีพีเ่ลีย้ง Node ทัง้ 5 กเ็ริม่มองเหน็การเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นนิมติรหมายทีด่ ีในการขยบั

ไปสู่ “ชุมชนปลอดภยักบัการจดัการตนเองของพื้นที”่ ไดไ้ม่ยากนัก ตามทีแ่ต่ละพืน้ทีไ่ดส้ะทอ้นผ่านการ

ถอดบทเรยีนคนทาํงาน ทีไ่ดพ้บเหน็ความงอกงามและเบ่งบานอยู่ในใจคนทํางาน รายละเอยีดสรุปไดพ้อ

สงัเขปดงัน้ี   

• Node Action จ.สาํพนู 

ดา้นการมสี่วนร่วมของคนทํางานในพื้นที ่ มตีวัแทนชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เขา้มามสี่วน

รว่มเป็นทมีงานวจิยั  

ด้านการแก้ไขปญัหาทางกายภาพ โครงสร้าง  เกิดการแก้ปญัหาไหล่ทางต่างระดบั และจดั

การจราจรการจอดรถหน้าโรงงาน เครอืสหพฒัน์ฯ หลงัจดัเวทเีครอืข่ายฯ (เป็นการแก้ไขทนัทเีมือ่รบัรู้

ปญัหา)  

ดา้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม พี่เลี้ยงเกดิความตระหนักและปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม เช่น การ

สวมหมวกนิรภยั การคาดเขม็ขดันิรภยั นอกจากน้ีชุมชนไดนํ้าเรื่องอุบตัเิหตุจราจรมาเล่าในการประชุม

รว่มกนับ่อยครัง้มากยิง่ขึน้ เริม่มองเหน็ว่าเป็นเรือ่งใกลต้วั 

• Node Action พระราม 2  จ.สมทุรสงคราม  

การมสี่วนรว่มของคนทาํงานในพืน้ที ่เริม่เป็นจรงิและมมีากขึน้ เกดิการช่วยกนัคน้หาปญัหาและ

ทางแกไ้ขรว่มกนั ถงึแมว้่าจะพบปญัหาในเชงิโครงสรา้ง และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม แต่ชุมชนกเ็ริม่มี

การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกนั ว่าควรจะแก้ไขอะไร ตรงไหน อย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เกดิอุบตัเิหตุ

จราจรซํ้า 

หน่วยงานภาครฐั เช่น สาธารณสุขจงัหวดั ทอ้งถิน่ โรงงาน มลูนิธเิขา้มาใหค้วามสําคญัและร่วม

ประชุมพดูคุยหาแนวทางจดัการกบัปญัหาเพื่อสรา้งความปลอดภยัทางถนน  

• Node Action จ.อบุลราชธานี 

- ทมีพีเ่ลี้ยง เป็นกลุ่มคนที่คลุกอยู่วงในกบัโครงการทําให้รบัรูข้อ้มูล ข่าวสาร สถานการณ์การ

เกดิอุบตัเิหตุตลอดเวลา ทําให้เกดิความตระหนักและกลวัการสูญเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ ซึ่งจะ

เหน็ไดจ้ากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการขบัขีร่ถของทมีทํางาน จากทีไ่ม่คอยสวมหมวกแต่เมื่อ

มาทาํงานดา้นน้ี ทาํใหส้วมหมวกนิรภยัเวลาขบัขีร่ถจกัรยานยนตทุ์กครัง้ 

 - แกนนํา  มคีวามกระตือรอืร้นเข้าร่วมเวทีทุกครัง้ หรอื ในบางครัง้ก็มกีารชกัชวนเพื่อนเข้า

มาร่วมกิจกรรมด้วย แกนนํามกีารแสดงความคดิเห็นและเข้ามามสี่วนร่วมในการจดักิจกรรม เช่น รบั

หน้าที่เป็นคนไปตดิต่อสถานที่ หรอืการประสานขอรบับรจิาคหมวกนิรภยัจากรา้นค้า ขณะที่แกนนําที่

เป็นเจา้หน้าที ่อปท.เมอืงศรไีค ไดท้าํโครงการขอรบังบประมาณ จากสปสช.มาแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุหน้า

โรงเรยีนบา้นศรไีค  ขณะเดยีวกนั  พบว่า หลงัจากทีม่กีารวเิคราะหจ์ุดเสีย่งร่วมกนั ชุมชนเองกม็องเหน็

ความเชื่อมโยงของปญัหากับข้อจํากัดของพื้นที่ ตลอดจน มองเห็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาและ
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วธิกีารป้องกนัอุบตัเิหตุในชุมชนไดด้ว้ยตนเอง เช่น การช่วยกนัรือ้ถอนป้ายโฆษณาทีบ่ดบงัทศันวสิยัใน

การขบัขี ่นอกจากนัน้ ตวัแทนแกนนํา ทีเ่ป็นผูใ้หญ่บ้าน ก็ได้นําขอ้มลูความรูเ้รื่องการขบัขีป่ลอดภยัไป

พูดออกอากาศเสยีงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้านใหช้าวบ้านทุกเชา้  ส่วนแกนนําที่เป็นนักศกึษา ก็

ใชศ้กัยภาพทีต่นมดีา้นสื่อ มาช่วยในการผลติสื่อ ออกแบบป้าย สรา้งเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  เป็นตน้  

- ภาคีเครอืข่าย  พบว่า ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์  และ

สถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่น เทศบาลตําบลแสนสุขสนับสนุนป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีสนับสนุนสถานที่ในการจดักจิกรรม  มูลนิธสิว่างบูชาธรรมมาเป็นวทิยากร

สาธติวธิกีารช่วยเหลอืผู้ได้รบับาดเจ็บที่ติดค้างอยู่ในซากรถ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรนิธรจงัหวดั

อุบลราชธานีไดใ้หน้กัศกึษามาสาธติวธิกีารช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ 

• Node Action จ.มหาสารคาม 

จากการขบัเคลื่อนงานทีผ่่านมา พบว่า คนทาํงาน ทอ้งถิน่ อปท. มหาวทิยาลยั หน่วยงานและ  

ชุมชนในพื้นที่ทํางานเขา้มามสี่วนร่วมเป็นอย่างด ีชุมชนเกดิความต้องการเรยีนรู ้และมกีารตื่นตวัมาก

ยิง่ขึน้ คณะทํางานเอง กเ็กดิความตระหนักเพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้ ยงัมพีีเ่ลีย้งสอจร. เขา้มาเป็นภาคี

รว่มกนัทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

• Node Action จ.สตลู 

- เกดิการมสี่วนรว่มของคนในพืน้ที ่เขา้มารว่มดําเนินโครงการวจิยั ซึง่เหน็การเปลีย่นแปลงของ

คนในชุมชนบางคนทีส่ามารถเป็นแกนนําเครอืข่ายความปลอดภยัทางถนนไดใ้นระดบัอําเภอ นอกจากน้ี 

ในช่วงมเีวทกีารประชุมพูดคุยกนัในประเดน็ความปลอดภยัทางถนน พบว่ามญีาตพิี่น้องของแกนนําใน

ชุมชนมารว่มพดูคุยและรว่มแลกเปลีย่นใหข้อ้เสนอแนะอยา่งสมํ่าเสมอ 

- เกดิการแก้ไขปญัหาทางกายภาพ โครงสรา้งในเขตเทศบาล โดยการนําความรู ้แนวทางจาก

การประชุม ไปแกป้ญัหาจนประสบผลสาํเรจ็ 

- ชุมชนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเรือ่งการสวมหมวกนิรภยัในขณะขบัขีม่ากขึน้ 

- แกนนําในชุมชนตระหนักและให้ความสําคญักบัข้อมูล เช่น มกีารจดบนัทกึการประชุมของ

ตวัเองทุกครัง้ พรอ้มกบัเน้นยํ้าว่า การวจิยัต้องมกีารจดบนัทกึเพื่อช่วยจําและเราจะได้ทราบว่าเราพบ

ปญัหาอะไรบา้ง แลว้ช่วยกนัคน้หาแนวทางแกไ้ขรว่มกนัได ้

- ชุมชนเกิดความตระหนักในสถานการณ์อุบตัิเหตุบนท้องถนนมากขึ้น โดยสะท้อนผ่านการ

นําเสนอสถานการณ์อุบตัเิหตุในชุมชนในเวท ีและมาร่วมวเิคราะห์ถงึสาเหตุและร่วมกนัหาแนวทางใน

การแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้เพื่อป้องกนัมใิห้เกิดปญัหาซํ้ารอ้ยเดมิ เช่น เมื่อเหน็การอุบตัเิหตุขึน้ ก็ไม่ได้

มองว่าเป็นเรือ่งธรรมดาอกีต่อไป หากแต่เป็นหน้าทีข่องทุกคนในชุมชนทีต่อ้งเขา้มาใหก้ารช่วยเหลอื  

- แกนนําเก่งขึน้ ดว้ยกระบวนการทํางานแบบมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลกัษณะการทํางาน

แบบ Learning by doing  คอืการทาํไป เรยีนรูไ้ป พฒันาตนเองไป 
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บทท่ี 6 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

ปัจจยัเง่ือนไขความสาํเรจ็และข้อจาํกดั 

 จากการขบัเคลื่อนงานของหน่วยปฏบิตักิารชิาการระดบัพืน้ที(่Node Action) ทัง้ 5 

พืน้ที ่พบว่ามปีจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็และปจัจยัเงือ่นไขทีท่ําใหโ้ครงการยงัไมส่ําเรจ็ คอื 

 ปัจจยัความสาํเรจ็ ไดแ้ก่ การไดค้นทํางานทีม่ใีจ ทัง้ในส่วนของแกนนําคนทํางาน 

หรอื Change Agent ในพืน้ที ่ ความตอ้งการของชุมชนทีอ่ยากเหน็การเปลีย่นแปลงดา้นความ

ปลอดภยัทางถนนในชุมชน ความสมัพนัธข์องเครอืข่ายคนทาํงาน การต่อยอดงานเดมิของ

ชุมชน การใชฐ้านขอ้มลูจงัหวดัในเวท ีสอจร. ตลอดจน การมพีีเ่ลีย้งคอยเปิดโอกาสใหแ้กนนําได้

พฒันาศกัยภาพ ไดเ้รยีนรู ้ และกําหนดเวลาการทาํงานรว่มกนั ตลอดจนความสามารถผลกัดนั

ใหเ้กดิโครงการยอ่ยในพืน้ที ่โดยคนในพืน้ที ่เป็นเจา้ของรว่มกนั 

 ปัจจยัเง่ือนไข  ขอ้จาํกดัในการทาํงานคอื เรือ่งช่วงเวลาทีไ่มต่รงกนัของพืน้ที ่ อกีทัง้ 

บางชุมชนยงัมองว่า “ความปลอดภยัทางถนนเป็นเรือ่งไกลตวั” จงึยงัไมต่ระหนกัและให้

ความสาํคญัเท่าทีค่วร ขณะเดยีวกนั ทมีนกัวจิยัโครงการเองกม็ปีระสบการณ์ในการทาํงานวจิยั

เพื่อทอ้งถิน่ไมเ่ขม้ขน้พอ อกีทัง้แกนนําในส่วนของภาคราชการกม็ภีาระงานมาก ทาํใหก้ารรบั

ลกูส่งลกูในการทํางานทําไดค้่อนขา้งลาํบาก ขาดความต่อเน่ือง รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง 

 

ตาราง แสดงเงือ่นไขปจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็และความลม้เหลวการทํางาน Node Action ทัง้ 

5 พืน้ที ่

ลาํดบั รายช่ือ Node Action 
ปัจจยัเง่ือนไข 

ความสาํเรจ็ ข้อจาํกดั 

1. โครงการ “รปูแบบการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนทอ้งถนน 

โดยการมสี่วนรว่มของ

ชุมชนตําบลปา่สกั อําเภอ

เมอืง  จงัหวดัลาํพนู”  

- ได้แกนนําคนทาํงานในพ้ืนที ่

ทีอ่ยากเหน็ความเปลีย่นแปลง

จากงานวจิยั 

- ความตอ้งการของชุมชนและ

หน่วยงาน 

- คนมีใจ อยากเหน็ชุมชน

เปลีย่นแปลงดขีึน้ในดา้นความ

ปลอดภยั /คนในหน่วยงานเหน็

ช่องทางในการเชื่อมโยงกบั

ภารกจิ 

 

- ขอ้จาํกดัเรือ่งเวลา ทาํใหไ้ม่

สามารถขายแนวคดิงานเรือ่ง

ความปลอดภยับนทอ้งถนน

ใหก้บักลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม

ได ้เช่น โรงเรยีน เยาวชน   

- ประเดน็ความปลอดภยัเป็น

เรือ่งใหม ่ชุมชนมองว่าเป็น

เรือ่งไกลตวั 
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ลาํดบั รายช่ือ Node Action 
ปัจจยัเง่ือนไข 

ความสาํเรจ็ ข้อจาํกดั 

- ความสมัพนัธเ์ครือข่าย

คนทาํงานทัง้แบบทางการและไม่

ทางการ  

2. โครงการเสรมิสรา้ง

กระบวนการพฒันา

เครอืขา่ยความปลอดภยั

ทางถนน ระดบัพืน้ทีถ่นน

พระราม 2  

-  การต่อยอดงานชุมชนจาก

แพรกหนามแดง เป็นบทเรยีน 

และประยกุตใ์ชก้บักลุ่มชุมชนอื่น

ได ้ 

- ทมีจงัหวดัสมทุรสงครามให้

ความสาํคญักบังานสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยับน

ทอ้งถนน  

- ชุดทาํงานใน node ยงัขาด

การเตมิเตม็ดา้นศกัยภาพ เมือ่

เทยีบกบัปรมิาณงานทีม่คีวาม

ซบัซอ้น และความหลากหลาย 

ทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละไมไ่ด ้ 

- โครงการศูนย ์ฯ ยงั “ไม ่

เคีย่ว และเขม้” โดยเฉพาะ  

ประสบการณ์ในการใช้

งานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่ เพื่อ

ขบัเคลื่อนกบัความ

หลากหลาย ของสถานการณ์

ผูค้น และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. โครงการกระบวนการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนของ

นกัศกึษาและชุมชนรอบ

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(Node Action จงัหวดั

อุบลราชธานี) 

1. สามารถทําใหเ้กดิโครงการ

ยอ่ยในพืน้ทีไ่ด ้4 โครงการ 

โดยใชน้กัวจิยัโครงการเดมิ

จากงานฐานงานวจิยั สกว. 

คอื  

(1) รปูแบบมาตรการการสรา้ง

ความปลอดภยับนทอ้งถนน

อยา่งมสี่วนรว่ม 

(2) กระบวนการจดัการความ

ปลอดภยัทางถนนของ

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

(3) เสรมิสรา้งการมสี่วนรว่มของ

ชุมชน เพื่อสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน  

(4) พฒันาสื่อสงัคม สื่อ

สาธารณะ เพื่อการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัทาง

1)  ยงัไมส่ามารถเชื่อมภาคี

เครอืขา่ยในจงัหวดัไดท้ัง้หมด  

2)  เป็นช่วงเกดิสถานการณ์

น้ําท่วมในจงัหวดัอุบลราชธานี 

จงึทําใหค้ณะทํางานของNode 

Action จงัหวดัอุบลฯส่วนใหญ่

ซึง่อยูใ่นทมีงานของหน่วยงาน

ทีต่อ้งไปช่วยชาวบา้น ไมว่่าง

มารว่มประชุมและดําเนินการ 

ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่

เป็นไปตามแผนงานและเกดิ

ช่องว่างของการดาํเนินงาน

รว่มกนั    

3) แผนการทาํงานไมเ่ป็นไป

ตามกําหนด ไมส่ามารถแยก

จดัแต่ละกจิกรรมได ้เพราะ

เป็นกจิกรรมต่อเน่ือง เมือ่มี
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ลาํดบั รายช่ือ Node Action 
ปัจจยัเง่ือนไข 

ความสาํเรจ็ ข้อจาํกดั 

ถนน 

2. เชื่อมภาคคีรอืขา่ยระดบั

บุคคลและหน่วยงาน ใน

พืน้ที/่จงัหวดัไดบ้างส่วน 

เช่น การเชื่อมระดบั

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารของ 

อปท.ทัง้ 6 แห่ง สถานี

ตํารวจภธูรอําเภอวารนิชาํ

ราบ ศูนยอ์นามยัที ่7 มลูนิธิ

สว่างบชูาธรรม มลูนิธพิระ

อรหนัตจ์ีก้ง  สาํนกังาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัจงัหวดั กลุ่มสื่อมวลชน

ในพืน้ที ่

3. คน้หา change agent ใน

ระดบัพืน้ทีแ่ละจงัหวดัได ้ 

4. คนทาํงานเปลีย่นพฤตกิรรม

เรือ่งของความปลอดภยั 

การเลื่อนกจิกรรมหน่ึงจะมผีล

ต่ออกีกจิกรรมหน่ึงไปดว้ย  

4)  แกนนํามภีาระงานมากไม่

สามารถดแูลโครงการทีจ่ะขึน้

เป็นของภาคเีครอืข่ายได ้จงึ

ทาํให ้การออกแบบการทาํงาน

ในชุดโครงการทีต่อ้งการให้

ภาคเีครอืข่ายความปลอดภยั

ทางถนนไดม้าทํางานเชื่อม

ประสานแผนการทํางาน

รว่มกนัโดยอาศยัเวทขีอง

โครงการยอ่ยเป็นไปได้

ค่อนขา้งยาก จงึตอ้งวาง

แผนการดาํเนินงานในชุด

โครงการใหมเ่พื่อใหต้อบโจทย์

ของชุดโครงการทีต่อ้งการ

เชื่อมประสานการทํางาน

รว่มกนัขององคก์ร ภาค ี

เครอืขา่ย  

5) การขึน้โครงการยอ่ย 4 

โครงการภายใตชุ้ดโครงการ

ใหญ่ ทัง้ในส่วนของการพฒันา

โจทยว์จิยัและการอนุมตัิ

โครงการมคีวามล่าชา้ ทําให้

กจิกรรมตามแผนงาน

ดาํเนินการต่อไปไมไ่ด ้จงึทํา

ใหแ้ผนงานการดาํเนินงานต้อง

ล่าชา้ออกไปดว้ย  

4. โครงการ “การสรา้ง

กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

นําไปสู่วฒันธรรมความ

ปลอดภยับนถนนโดยการ

- ไดแ้กนนํา(Change Agent ) 

  ระดบัพืน้ที/่จงัหวดั 

- เชื่อมภาคเีครอืข่ายระดบั

จงัหวดั 

- ไมเ่ป็นไปตามแผน 

- ฐานขอ้มลูยงัไม่มกีาร

เชื่อมโยงกนั ระบบออนไลน์

และยงัไมค่รอบคลุมทุก
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ลาํดบั รายช่ือ Node Action 
ปัจจยัเง่ือนไข 

ความสาํเรจ็ ข้อจาํกดั 

มสี่วนรว่มของชุมชน 

จงัหวดัมหาสารคาม”  

 

- มฐีานขอ้มลูจงัหวดัสู่เวทสีอจร. 

- เกดิโครงการยอ่ย 4 โครงการ 

- คนทาํงานเปลีย่นพฤตกิรรม

เรือ่งของความปลอดภยั 

 

เครอืขา่ย 

 

5. โครงการสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนแบบมี

ส่วนรว่มในพืน้ที ่อําเภอ  

ละง ูจงัหวดัสตูล 

- ไดแ้กนนําทาํงานความ

ปลอดภยัทางถนน  

- พีเ่ลีย้งไดเ้ปิดโอกาสใหแ้กนนํา

ไดพ้ฒันาศกัยภาพ ไดเ้รยีนรู ้

และกําหนดเวลาการทาํงาน

รว่มกนั  

- การพฒันาโครงการตอ้งอาศยั

เวลาทีต่่อเน่ือง  

- การนํานกัวจิยัเพื่อทอ้งถิน่เขา้

รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้ง

ความมัน่ใจในการทํางาน 

- ความเป็นกนัเองของแกนนํา

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มงาน สอจร. 

กบั แกนนําชุมชน ช่วย

ประสานงานเขา้รว่มกจิกรรม

แบบตวัต่อตวั   

- ความปลอดภยัทางถนนเป็น

วาระแห่งชาตขิองทุกหน่วยงาน     

- การประสานความรว่มมอืกบั

หน่วยงานในระบบ ยงัไม่

สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใน

กระบวนการได ้ทําไดแ้ค่

ชกัชวนเจา้หน้าทีม่าเรยีนรู้

พรอ้มกนักบัแกนนําชุมชน 

และเพิม่ความเขม้ขน้ เพิม่ตวั

บุคคล หน่วยงานไปเรือ่ย 

 

 

 

ปัจจยัเง่ือนไขสาํคญัของการดาํเนินโครงการ 

 ทีผ่่านมา การขบัเคลื่อนงานหน่วยปฏบิตักิารวชิาการ(Node Action) ในพืน้ทีต่่างๆ มี

ปจัจัยเงื่อนไขในการดําเนินงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบท วิถีชีวิตความเป็นอยู ่

องค์ประกอบของคนทํางาน ตลอดจน วฒันธรรมการทํางานของแต่ละพืน้ทีเ่ป็นสําคญั จากการ

สรปุบทเรยีนการทาํงานของ Node Action ทัง้ 5 พืน้ที ่พบเงือ่นไขปจัจยัสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
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1) การไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลต่อความสาํเรจ็ของงาน   

เน่ืองจาก การยอมรบัจากผูบ้รหิารจะทําใหร้ะดบัปฏบิตักิารเขา้มาร่วมในการดําเนินงานไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ  

2) ตอ้งมพีีเ่ลีย้ง Node คอยทาํหน้าทีห่นุนเสรมิการดําเนินงานในพืน้ที ่โดยทาํหน้าที ่

ค้นหา ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ทัง้ระยะต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา (การ

ทาํงานต้องเชื่อมประสานงานกนัระหว่างโครงการ หน่วยงานกบัคนหลายกลุ่ม เป็นระยะๆ มกัมี

ปญัหา โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกบันโยบายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ)     

 3) ตอ้งมเีวทใีหภ้าคเีครอืข่ายไดร้่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ตดิตามสถานการณ์ ขอ้มลู และสรา้งความคุน้เคย/ความสมัพนัธข์องทมีทาํงาน   

4) ตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพคณะทาํงาน ทัง้เรือ่งของความรู ้ทกัษะ และการไดเ้ขา้ 

ไปร่วมในการปฏบิตักิาร เช่น การสรุปบทเรยีน หรอืทกัษะความรูด้้านงานป้องกนัอุบตัเิหตุมติิ

ต่างๆ หรอืการสื่อสาร(การจดัรายการวทิย)ุ เพื่อเป็นการเตมิเตม็ใหก้บัคนทาํงาน เป็นระยะๆ  

5) ตอ้งมสีื่อบุคคลและวดีทีศัน์ช่วยสรา้งการเรยีนรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งอุบตัเิหตุ  

ความปลอดภยั ในการสรา้งกระแสสมัพนัธแ์ละการสรา้งการเรยีนรู ้เพื่อใหท้มีคณะทํางาน ชุมชน 

องคก์รต่างๆเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั  

 6)  ต้องทําความเข้าใจกบัผู้บรหิารและได้รบัความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายระดบั

จงัหวดั 

 7) ในการเชื่อมประสานการทํางานร่วมกนั ต้องอาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผู้คนที่

หลากหลาย (การประสานตามระบบอาจล่าชา้หรอืไมเ่กดิผล)  
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ตาราง แสดงใหเ้หน็ถงึความคาดหวงัต่อผลลพัธก์ารทํางานของหน่วยปฏบิตักิาร(Node Action) ทัง้ 5 

พืน้ที ่

ท่ี ช่ือ Node Action 

ความคาดหวงัต่อผลลพัธ ์

 

การเคลื่อนงาน

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทาง

ถนน 

 

แนวทางการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

การพฒันาแกนนํา 

(Change agent) 

 

การตดิตามสนบัสนุน  

1. โครงการ “รปูแบบการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนทอ้งถนน 

โดยการมสีว่นร่วมของ

ชุมชนตําบลปา่สกั 

อาํเภอเมอืง  จงัหวดั

ลาํพนู”  

- ความ

ปลอดภยับน

ทอ้งถนนเป็น

เรื่องทีอ่ยู่ในวถิี

ชวีติของชุมชน

ตําบลปา่สกั 

และ อยู่ใน

ภารกจิของ

หน่วยงานต่างๆ 

ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่

โดยเฉพาะ 

อบต.ปา่สกั 

 

- แนวทางการสรา้ง

รปูธรรมความ

ปลอดภยัในชมุชน  

- แนวทางการ

เชื่อมโยงเรื่องความ

ปลอดภยัฯ สูภ่ารกจิ/

แผนงานของ

หน่วยงาน  เพื่อ

นําไปสูก่ารขยายผล

สูค่นในตําบล ตําบล

ใกลเ้คยีง และจงัหวดั 

  

- กระบวนการ

งานวจิยัเพื่อทอ้งถิน่  

- การพฒันาศกัยภาพ

ผ่านการเรยีนรูแ้ละลง

มอืปฏบิตักิารจรงิจาก

การทาํงานวจิยั  

- ฝึกปฏบิตัจิาก

กจิกรรมการวจิยัแบบ 

Learning by doing 

ค่อยๆ เรยีนรู ้มพีี่

เลีย้งคอยหนุนเสรมิ   

- พีเ่ลีย้งตดิตาม

สนบัสนุน  

- เครอืขา่ยช่วย

ตดิตามผ่านเวทฯี 

- ทมีกลาง ชว่ยเตมิ

ความรู ้ช่วยกระตุน้ 

ช่วยใหก้าํลงัใจ  

2. โครงการเสรมิสรา้ง

กระบวนการพฒันา

เครอืขา่ยความปลอดภยั

ทางถนน ระดบัพืน้ทีถ่นน

พระราม 2  

- ตอ้งให้

ความสาํคญัต่อ

กระบวนการมี

สว่นร่วมและ

เชื่อมโยงไปสู่

การสรา้งความ

ตระหนกัต่อ

ผลกระทบทีจ่ะ

เกดิขึน้ในระดบั

ปจัเจกบคุคล  

- การขบัเคลื่อน

กระบวนการ

เรยีนรูแ้บบมี

สว่นร่วมที่

ก่อใหเ้กดิความ

ตระหนกัของผูม้ี

สว่นเกีย่วขอ้ง

ในเรื่องความ

- ตอ้งเริม่จากการ

สรา้งความตระหนกั

ของบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัเรื่องการ

ใชร้ถใชถ้นน 

- ใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการเรยีนรู้

แบบมสีว่นร่วมของ

คนทุกกลุ่มในสงัคม 

เริม่จากในระดบั

บุคคล ชุมชนและ

สงัคม 

- ตอ้งเรยีนรูข้อ้มลู 

สถานการณ์ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากการเกดิอุบตัเิหตุ

ทีจ่ะสง่ผลต่อตนเอง

ทัง้ทางตรงและ

- ตอ้งพฒันาทกัษะ

การทาํงานแบบมสีว่น

ร่วมและการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้

การเรยีนรูก้บับุคลที่

เกีย่วขอ้งในชมุชน

และหน่วยงานที ่

เกีย่วขอ้งกบัความ

ปลอดภยัทางถนน  

- ตอ้งพฒันาแกนนํา

ใหม้ทีกัษะในการ

นําเสนอขอ้มลูและ

ทกัษะการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู เพื่อ

สรา้งความตระหนกั

ในการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

- ใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการเรยีนรู้

แบบมสีว่นร่วมและ

เปิดโอกาสใหผู้ท้ีม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้งได้

แสดงศกัยภาพ 

รวมถงึตอ้งสง่เสรมิ

และสนบัสนุนใหทุ้ก

คนทีเ่ขา้มาร่วม

ทาํงานไดล้งมอื

ปฏบิตั ิ

- มกีารสรุปบทเรยีน

ร่วมกนัเป็นระยะ  ๆ  

- สนบัสนุนเครื่องมอื

และการเพิม่ทกัษะที่

จาํเป็นสาํหรบัการ

ทาํงานใหก้บัแต่ละ

โครงการอย่าง
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ท่ี ช่ือ Node Action 

ความคาดหวงัต่อผลลพัธ ์

 

การเคลื่อนงาน

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทาง

ถนน 

 

แนวทางการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

การพฒันาแกนนํา 

(Change agent) 

 

การตดิตามสนบัสนุน  

ปลอดภยัทาง

ถนน ทีจ่ะลด

ผลกระทบจาก

อุบตัเิหตุทาง

ถนนทีส่ง่ผล

กระทบทัง้ใน

ระดบับุคคล 

ชุมชนและสงัคม 

ทางออ้ม  

- ตอ้งเริม่จากการให้

คนทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง

ในชมุชนทุกชมุชนได้

เขา้มามสีว่นร่วมกนั

ในการทาํเรื่องน้ีอย่าง

ต่อเน่ืองจนเกดิ

จติสาํนึกในระดบั    

บุคคลจงึจะสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน

ขึน้ได ้

 ต่อเน่ือง 

- ใหค้วามสาํคญักบั

การร่วมคดิ ร่วมทาํ

เพื่อสรา้งความเป็น

เจา้ของและการสรา้ง

ความตระหนกัร่วม 

ผ่านกระบวนการ

ทาํงานร่วมกนั 

มากกว่าการชีนํ้าหรอื

กาํหนดกจิกรรมที่

ตายตวั ควรสามารถ

ปรบักจิกรรมและ

เน้ือหาไดต้ามความ

เหมาะสมกบัจงัหวะ

และเวลาในการ

ทาํงาน    

3. โครงการกระบวนการ

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนนของ

นกัศกึษาและชมุชนรอบ

มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี  

- สือ่ชุมชนเพื่อ

สรา้งความ

ปลอดภยัของ

พืน้ที ่ 

- เสน้ทางถนนสี

ขาวในชมุชน 

- หลกัสตูรการ

ป้องกนั

อุบตัเิหตุใน

โรงเรยีน  

- อปท.กบัการ

กาํจดัจุดเสีย่ง

โดยการมสีว่น

ร่วมของชมุชน 

- การสรา้งวนิยั

จราจรใน

มหาวทิยาลยั

- เน้นพฒันา

กระบวนการพฒันา

นโยบายสาธารณะ

เรื่องวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน  

- เน้นการมสีว่นร่วม

ในการขบัเคลื่อนงาน

จาก 3 ภาคสว่น 

ไดแ้ก่ ภาควชิาการ/ 

ภาครฐั ภาค

การเมอืงทอ้งถิน่ 

และภาคประชาชน 

หรอืประชาสงัคม 

(เน้นความสมัพนัธ์

แนวราบตาม

ศกัยภาพ/บทบาท

ของแต่คน/องคก์ร)  

- ตอ้งใหแ้กนนํา

ตระหนกัถงึผลที่

เกดิขึน้จากอุบตัเิหตุ

โดยการเรยีนรูผ้่าน

ประสบการณ์ การ

ปฏบิตัจิรงิจากการ

เขา้ร่วมในกจิกรรม

ต่างๆ ทีโ่ครงการ

ดาํเนินการ 

- ใชเ้วทใีนการ

ฝึกอบรม เช่น การ

อบรมการทาํ

เครื่องมอืในการเกบ็

ขอ้มลู  

- จดักจิกรรม เน้ือหา

โครงการใหส้อดคลอ้ง

กบักจิกรรม/แผนงาน

- ใชก้ระบวนการ

ประเมนิเสรมิพลงั 

(Empowerment)เป็น

การชวนคดิ ชวนคุย 

ตรวจสอบเป้าหมาย 

ความสาํเรจ็ร่วมกนั

ของชุดโครงการ  

- สรา้งความสมัพนัธ์

โดยการตดิตาม ถาม

ขา่วภาคเีครอืขา่ย

อย่างต่อเน่ือง 

- ลงพืน้ทีแ่ละ 

Update ขอ้มลูใหก้บั

ภาคเีครอืขา่ย

โดยเฉพาะผูบ้รหิาร

เพื่อใหท้นัต่อการ

ขบัเคลื่อนงานของ
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ท่ี ช่ือ Node Action 

ความคาดหวงัต่อผลลพัธ ์

 

การเคลื่อนงาน

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทาง

ถนน 

 

แนวทางการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

การพฒันาแกนนํา 

(Change agent) 

 

การตดิตามสนบัสนุน  

อุบลราชธานี 

 

- ใชฐ้านขอ้มลูและ

กระบวนการวจิยั

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

- ร่วมจดัทาํขอ้เสนอ/ 

ขอ้ตกลง ทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัจากทุกภาค

สว่น และนําไป

ปฏบิตัไิดจ้รงิ  

ของแต่ละองคก์ร  

- นํากรณีศกึษาที่

ประสบความสาํเรจ็มา  

แลกเปลีย่นกบัแกน

นํา ทาํใหเ้กดิมุมมอง

ใหม่ๆ  

- ใหโ้อกาสแกนนําได้

เขา้ร่วมประชมุ 

สมัมนา ในเวที

ระดบัชาต ิ 

โครงการ 

- ในการดาํเนิน

โครงการของ

โครงการย่อย Node 

พีเ้ลีย้งตอ้งช่วยหนุน

เสรมิ/ชีเ้ป้าทัง้คน 

เน้ือหาใหช้ดัเจนและ

ตอบโจทย ์

วตัถุประสงคท์ัง้ของ

โครงการย่อยและชุด

โครงการ  

4. โครงการ “การสรา้ง

กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

นําไปสูว่ฒันธรรมความ

ปลอดภยับนถนนโดย

การมสีว่นร่วมของชุมชน 

จงัหวดัมหาสารคาม”  

 

มหาวทิยาลยั

กบัการสรา้ง

ระบบกลไกล

ประชาสงัคมใน

การสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัอย่าง

มสีว่นร่วมใน

บรเิวณเขต

พืน้ที่

มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม 

- ประชาสงัคม

กบัการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทาง

ถนน 

 

มกีระบวนการเกบ็

ขอ้มลู CBR/PAR 

และAction 

- ร่วมเรยีนรู้

ปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรม 

- ตอ้งมกีารพฒันา

ศกัยภาพ Change 

Agent 

How ตอ้งให ้In ผ่าน

เรื่องราวของตน 

ตระหนกัรูผ้่าน

กระบวนการ ปฏบิตัิ

จรงิ 

- ศกึษา Model 

ตน้แบบนํามา

ประยุกตใ์ช ้

- ผ่านกระบวนการ

วเิคราะหส์ถานการณ์

เขา้กบัสถานการณ์ใน

พืน้ที ่

- อบรมพฒันาทกัษะ

การถอดทบเรยีน 

และการเขยีนรายงาน 

- ใหโ้อกาสเขา้ร่วม

เวทรีะดบัชาต+ิ

นานาชาต ิทีม่ภีาคี

หลายหลายใหเ้หน็มติิ

การทาํงาน 

 

 

- จดัเวทยี่อยและเวที

ระดบัชุดความรู้

โครงการย่อย 

- ออกเยีย่มทุกพืน้ที ่

ประสานงานอย่าง

ต่อเน่ือง 

- Node พีเ่ลีย้งช่วยชี้

เป้า Focus point 

- ใชก้ระบวนการ

ประเมนิเสรมิพลงั 

(Empowerment) 

- การสรา้งภาคี

เครอืขา่ยในการ

ทาํงานในพืน้ทีช่ว่ย 

- ตอ้งสรา้งตวัช่วยใน

การตดิตาม

ประเมนิผลภายใน 
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ท่ี ช่ือ Node Action 

ความคาดหวงัต่อผลลพัธ ์

 

การเคลื่อนงาน

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทาง

ถนน 

 

แนวทางการสรา้ง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

การพฒันาแกนนํา 

(Change agent) 

 

การตดิตามสนบัสนุน  

5. โครงการสรา้งความ

ปลอดภยัทางถนนแบบมี

สว่นร่วมในพืน้ที ่ อ.ละง ู

จ.สตูล 

การนํา

วฒันธรรม

ชุมชน มติทิาง

ศาสนา มาเป็น

แนวทาง เช่น 

การปลกูฝงั

จติสาํนึกใหก้บั

เดก็ เยาวชน 

 

ควรนําแนวทางการ

สรา้งรปูธรรมระดบั

ชุมชน องคก์ร

หน่วยงานเอือ้อาํนวย

ใหก้ารสนบัสนุน 

เครอืขา่ยในการขบั

เคลื่อนทีม่ี

ความสมัพนัธ ์

ควร นําขอ้มลู ความรู ้

มาเป็นแนวทางตดัสนิ

ในอนาคตการตดิตาม 

สนบัสนุน โครงการ

ในพืน้ที ่ ควรมี

รปูแบบ ลงตดิตาม

พืน้ทีป่ระชมุวางแผน 

สรุปงาน ถอดความรู ้

และการเตมิเตม็

กาํลงัใจ การ

แลกเปลีย่นเครอืขา่ย

ชุมชน และร่วมกบั

หน่วยงาน  

 

 

ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงานต่อ 5 พื้นท่ี 

1) การทํางานควรเน้นการนําขอ้มลูจากพืน้ที ่ มาทบทวนวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ปญัหาและ

สงัเคราะหว์ธิคีดิของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่ เพื่อใหนิ้ยาม“การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั

ทางถนน” ในแต่ละพืน้ใหม้คีวามชดัเจนขึน้ 

2) กําหนดแนวทาง กลยทุธ ์ วธิกีารทีส่ามารถสนบัสนุนโครงการในพืน้ที ่ เพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กดิ

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

3) กําหนดเป้าหมายและความคาดหวงัจากการสรา้งพืน้ทีเ่รยีนรู ้ใหเ้กดิชุดความรูใ้นแต่ละพืน้ที ่

4) สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพแกนนําอยา่งต่อเน่ือง 

5) สนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ถอดบทเรยีนและสงัเคราะหค์วามรู ้
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