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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการ การดําเนินงานแกนนํ า(Core Group) หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที(่ Node Action) ซึง่ มีคณะทํางานจาก 5 พืน้ ทีเ่ ป็ นกลไกหลักในการ
วางแผนขับเคลื่อนงาน และเชื่อมประสานผลักดันให้เกิดการพัฒนาแกนนํ า นักวิชาการ และสร้างพื้นที่
เรียนรูด้ ้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุ นให้เกิดแกนนํ า(Change
Agent) โดยใช้ ก ระบวนการเรีย นรู้แ ละพัฒ นางานอย่ า งมีส่ ว นร่ ว มไปพร้อ มๆ กัน โดยหวัง ให้เ กิด
โครงสร้างคณะทํางานในระดับจังหวัด ที่มรี ะบบกลไกติดตามประเมินผล สร้างความปลอดภัยทางถนน
ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้โครงการมีระยะเวลาดําเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2554 ถึงวันที่
15 มีนาคม 2556 โดยมีพน้ื ทีด่ ําเนินงานใน 4 ภาค 5 พืน้ ที่ ประกอบด้วย 1) ภาคเหนือ จ.ลําพูน 2)
ภาคกลาง พืน้ ทีถ่ นนพระราม 2 ซึง่ พาดผ่าน จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรแี ละเพชรบุร ี 3) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคามและ 4) จ.อุบลราชธานี 5) ภาคใต้ จ.สตูล
กระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดแกนนํ าและเครือข่ายวิชาการระดับ
ปฏิบตั ิก ารและระดับขับเคลื่อ นในพื้นที่ ที่ส ามารถเชื่อ มประสานการทํ างานวิชาการร่ว มกับ แกนนํ า
คนทํางานในพืน้ ที่ได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยได้พฒ
ั นาเครื่องมือ ชุดความรู้ เพื่อสนับสนุ นการทํางานให้
เกิดพื้นที่เรียนรูจ้ ากงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วมของคนใน
พืน้ ที่ สุดท้ายผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จะมีการถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ จากผลการดําเนินงานของทัง้ 5
พืน้ ที่ และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อผลักดันในเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ทีเ่ สริมสร้างความปลอดภัยทางถนนได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาเป็ นการจัดตัง้ คณะทํางาน Node Action วางแผนงานร่วมกัน เพื่อ
เตรียมความพร้อมของพื้นที่ และค้นหาแกนนํ าทัง้ ในระดับขับเคลื่อนและระดับปฏิบตั กิ าร โดยเน้ นการ
สร้างความเข้าใจ ในเป้าหมายงาน และชีช้ วนให้เห็นความสําคัญ ประโยชน์ คุณค่าของการดําเนินงานที่
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้ ซึ่งผ่ านมามีก ารจัด
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หาแนวทางการทํางานร่วมกันของคณะทํางาน และได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร กับกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ (แกนนํา คณะทํางาน และ
ทีมสนับสนุ นวิชาการ สอจร.) ซึ่งเป็ นการบูรณาการแผนการดําเนินงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิ กี าร
ทํางานด้านการป้องกันและแก้ไข ในลักษณะวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร และพัฒนาโจทย์วจิ ยั ตามบริบทของพืน้ ที่
ซึง่ ทัง้ 5 พื้นที่ ได้แกนนํ าคณะทํางาน ทีมงาน และพัฒนาโจทย์วจิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาเป็ นพืน้ ที่
เรียนรู้ และชุดความรู้ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ ได้พฒ
ั นาโจทย์โครงการย่อยในพืน้ ที่ 3 โครงการ คือ
1. โครงการ “การจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลปา่ สัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” หัวหน้า
โครงการ คือ คุณสุเมธ แสนสิงห์ชยั กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบล
ปา่ สักอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โจทย์วิจยั : รูปแบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลปา่
สัก และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง ควรเป็ นอย่างไร?
2. โครงการ “แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับขีป่ ลอดภัยและการจัดการจุดเสีย่ ง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตําบลป่าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” หัวหน้าโครงการ คือ คุณรุจริ า เรืองขํา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหลุม ตําบลปา่ สัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับขีป่ ลอดภัยและการจัดการจุดเสีย่ งเพื่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่าสักควรเป็ นอย่างไร
3. โครงการ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
ชุมชนตําบลปา่ สัก จังหวัดลําพูน” หัวหน้าโครงการ คือ นางวาสนา สมณาสัก ครูศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
โจทย์วิจยั : การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์เด็กเล็ก
และชุมชนตําบลปา่ สัก จังหวัดลําพูน ควรเป็นอย่างไร?
ภาคกลาง ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 3 โครงการ คือ
4. โครงการแนวทางเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลนางตะเคียน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ คือ นางวิภารัตน์ เสือคุม้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
นางตะเคียน
โจทย์วิจยั : แนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลนางตะเคียนเพื่อลดปญั หาจุด
เสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งควรเป็ นอย่างไร”
5. โครงการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในพืน้ ทีต่ ําบลแพรกหนาม
แดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ : นายนิพตั ร อมศิร ิ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในพืน้ ทีต่ ําบล
แพรกหนามแดง ควรเป็ นอย่างไร
6. โครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็ นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
องค์กรหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ คือ นายมนตรี เลาหกรรณวนิช หัวหน้าฝ่ายกู้ภยั มูลนิธสิ ว่างเบญจธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2และถนนสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีองค์กร
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามควรเป็นอย่างไร
ภาคอีสานตอนบน จ.มหาสารคาม ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 4 โครงการ คือ
7. โครงการการสร้างกลไกประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม
:
กรณีศกึ ษาบริเวณเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ คือ
ผศ.ดร.อมร
สุวรรณนิมติ อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โจทย์วิจยั : จะมีแนวทางการสร้างกลไกประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมในบริเวณเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคามได้อย่างไร
8. โครงการ แนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสร้างวินยั จราจรทางถนนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ คือ นางสาวสุวรรณิภา ดรละคร เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
โจทย์วิจยั : “จะมีรปู แบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลแพง
อําเภอโกสุมพิสยั
จังหวัด
มหาสารคามอย่างไร”
9. โครงการชุมชนแวงน่ างร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนบริเวณตลาดริมถนน หัวหน้า
โครงการ คือ จ่าเอกสมหมาย พลเหลา ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โจทย์วิจยั : ชุมชนแวงน่ างจะมีรปู แบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน
อย่างไร โดยเฉพาะในบริเวณจุดเสีย่ งทีเ่ ป็ นทางร่วมขึน้ ถนนสายหลักและบริเวณตลาด
ริมถนน
10. โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนํ าไปสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยบนถนนโดยการมี
ั ญา
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน จัง หวัด มหาสารคาม หัว หน้ า โครงการ คือ นายพงษ์ ศ ัก ดิ ์ อัน ป ญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ต.ตลาด อ.
เมือง จ.มหาสารคาม
โจทย์วิจยั : การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขจุดเสีย่ งบนถนน
ในชุมชนอภิสทิ ธิ ์ 1 เป็ นอย่างไร

ภาคอีสานตอนล่าง จ.มหาสารคาม ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 4 โครงการ คือ
11. โครงการรูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วมหัวหน้าโครงการ
คือ พันตํารวจโท กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โจทย์วิ จ ยั : มาตรการความปลอดภัย บนท้อ งถนนที่เ หมาะสมกับสภาพพื้นที่แ ละความ
เปลีย่ นแปลงของชุมชนโดยรอบสองข้างทางบนเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถนนวารินชําราบ เดชอุดม ช่วงตัง้ แต่สแ่ี ยกตลาดเจริญศรี ถึง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ควรเป็ นอย่างไร
12. โครงการกระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ คือ นายจักเรศ อิฐรัตน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนทีเ่ หมาะสมควรเป็ นอย่างไร
13. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ คือ นายสงกา สามารถ มูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน และสร้าง
จิตสํานึกควรเป็ นอย่างไร
14. โครงการพัฒนาสื่อสังคม สื่อสาธารณะ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ คือ นายรพินทร์ ยืนยาว มูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
โจทย์วจิ ยั : เครือ่ งมือสื่อสาธารณะในการสร้างจิตสํานึกและการรับรูภ้ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ทางท้องถนนใน
ทุกรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายให้มากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อ 5 พืน้ ที่ เพื่อสร้างรูปธรรมในพืน้ ทีโ่ ดยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน.
1) การทํางานควรเน้นการนําข้อมูลจากพืน้ ที่ มาทบทวนวิเคราะห์ถงึ สถานการณ์ปญั หาและ
สังเคราะห์วธิ คี ดิ ของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ เพื่อให้นิยาม“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน” ในแต่ละพืน้ ให้มคี วามชัดเจนขึน้
2) กําหนดแนวทาง กลยุทธ์ วิธกี ารทีส่ ามารถสนับสนุ นโครงการในพืน้ ที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
3) กําหนดเป้าหมายและความคาดหวังจากการสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรู้ ให้เกิดชุดความรูใ้ นแต่ละพืน้ ที่
4) สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนําอย่างต่อเนื่อง
5) สนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา
ด้ว ยสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริมสุ ข ภาพ(สสส.) ได้ส นับ สนุ น ให้แ ผนงานศู น ย์
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) โดยมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ดําเนินงานเพื่อ
นํ างานวิชาการ ความรู้มาเป็ นกลไกในการขับเคลื่อ นให้เกิดการป้ องกันและแก้ไ ขปญั หาอุบตั ิเหตุ
จราจรร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์การดําเนินงานทีอ่ าศัย
พลังความรูเ้ ป็ นฐานสําคัญในการผลักดันงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการจัดทําข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ ด้านการจัดการให้เกิดกลไกภาคประชาสังคม ด้านการเพิม่ ขีดความสามารถภาคีเครือข่าย
ด้านการสื่อสารความรู้ ทัง้ ในระดับประเด็นและในระดับพืน้ ที่ ซึง่ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุ นกลไกด้านวิชาการ ให้กบั ภาคีเชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะ
กลไกด้านระบบข้อมูล กลไกการจัดการงานวิจยั และกลไกการติดตามกํากับประเมินผล (Monitoring
& evaluation)
2. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนกลุ่มแกน(node) และเครือข่ายวิชาการ ให้สามารถนําข้อมูล
และความรูไ้ ปผลักดันให้มกี ารแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะปญั หาใน
ประเด็นหลักของทศวรรษการปฏิบตั กิ ารเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Node จะมีบทบาทหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง การสังเคราะห์หรือสนับสนุน
การศึกษาวิจยั เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ เครือ่ งมือใหม่ๆ ในการแก้ปญั หา การส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ ละการจัดการเครือข่าย การสือ่ สารสาธารณะ ผลักดันให้มขี อ้ เสนอเชิงนโยบาย
และการนําไปใช้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มแกนเครือข่ายนักวิ ชาการ หน่ วยงานหลัก และ
บุคลากรศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ให้มศี กั ยภาพในด้านวิชาการและการจัดการ ทัง้
ด้านโครงสร้าง วิธ ีก ารทํางาน ให้เ กิด ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมและประสานการทํางานเข้ากับ
โครงสร้างอื่นได้
4. ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล
การจัดการความรูแ้ ละการสื่อสารความรู้
้
ไปสู่กลุ่มเปาหมายทัง้ ระดับนโยบาย ระดับปฏิบตั แิ ละภาคประชาสังคม
ทัง้ นี้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การสนับ สนุ น กลุ่ มแกน(Node) และเครือ ข่า ยวิช าการ ซึ่ง การ
ดําเนินงานของกลุ่มแกน(Node) ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานวิชาการและปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
กลไก และขยายเครือข่ายวิชาการ โดยมี Node วิชาการและNode ปฏิบตั กิ าร ดําเนินงานเชื่อม
ประสาน สนับสนุ นให้เกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้ สร้างกลุ่มแกนคนทํางานทีม่ ศี กั ยภาพในการแก้ไข
ปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรได้อย่างเป็ นรูปธรรม
1

ดังนัน้ เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุว ตั ถุ ประสงค์การดําเนินงานของยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนงาน
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) จึงจําเป็นต้องมีการจัดตัง้ หน่ วยปฏิ บตั ิ การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบตั ิ เหตุทางถนนในระดับพื้นที(่ Node Action) ซึง่ มีคณะทํางาน (Core Group) เป็ น
กลไกหลักในการวางแผนขับเคลื่อนงานในระดับภาค เชื่อมประสานผลักดันให้เกิดการขยายผลชุด
ความรู/้ เครือ่ งมือและสนับสนุ นให้เกิดแกนนํ า (Change Agent) โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
เพื่อ ให้เ กิด โครงสร้า งคณะทํ า งานในระดับ จัง หวัด รวมถึง การติด ตามประเมิน ผลให้เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายแผนงานศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดแกนนํ าและเครือข่ายวิชาการปฏิบตั ิการในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมประสานการทํางาน
วิชาการร่วมกับแกนนําคนทํางานในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อ สร้า งและพัฒ นาเครื่อ งมือ (ชุ ด ความรู้) และประสานจัด อบรมพัฒ นาศัก ยภาพให้ก ับ
เครือข่าย แกนนําคนทํางานทัง้ ในระดับปฏิบตั กิ ารและหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้องได้
3. เพื่อสนับสนุ นโครงการกระบวนการพัฒนางานในระดับภาค/พื้นที่ ให้เกิด ชุดความรู้/พื้นที่
ต้นแบบ/กลุ่มแกน(Chang Agent) ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม
4. เพื่อถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ จากผลการดําเนินงานของพื้นที่ และจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
5. เพื่อเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานและติดตามประเมินผลพืน้ ทีด่ ําเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
3. ผลผลิ ตที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดกลุ่มแกนนํ า(Core Team) ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ และแกนคนทํางาน สามารถเชื่อม
ประสานวางแผนยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อนงานในระดับภาคและพืน้ ทีร่ ว่ มกันได้
2. เกิดการนําความรู้ เครือ่ งมือ ไปพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกนคนทํางานในระดับปฏิบตั กิ าร
3. เกิดโครงการปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ที่ ทีส่ ามารถพัฒนาชุดความรูแ้ ละเป็ นพืน้ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้
4. เกิดการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน เวทีแลกเปลีย่ นรูข้ า้ มภาค นําไปสู่การแก้ไขปญั หาได้
5. เกิดกลไกการทํางานและติดตามผล สนับสนุ นให้ภาคีเครือข่ายและพื้นที่ดําเนินงานได้อย่าง
เข้มแข็ง
4. ขอบเขตในการดําเนิ นงาน
4.1 กลุ่มเป้ าหมาย
4.1.1 ภาคีเครือข่าย นักวิชาการในระดับปฏิบตั กิ าร(สอจร./บุคลากรภาครัฐ/ฯลฯ)
4.1.2 ภาคีเครือข่ายในระดับพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร 5 พืน้ ที่
4.1.3 ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง (สคอ./สคล./มูลนิธเิ มาไม่ขบั /ฯลฯ)
พื้นที่ : สําหรับการดําเนินงานระยะที่ 1 สนับสนุ นโครงการกระบวนการพัฒนาโดย
ดําเนินงาน 4 ภาค ซึง่ เลือก 5 พืน้ ทีเ่ ป็ นตัวแทนภาคในการดําเนินงานดังนี้
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1. พืน้ ทีภ่ าคกลาง (เส้นถนนพระราม 2) จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร
2. พืน้ ทีภ่ าคเหนือ จ.ลําพูน
3. พืน้ ทีภ่ าคใต้ จ.สตูล
4. พืน้ ทีภ่ าคอีสานตอนบน จ.มหาสารคาม
5. พืน้ ทีภ่ าคอีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี
5. กรอบแนวคิ ดการดําเนิ นงาน

ภาพที่ 1 กรอบการขับเคลื่อนงานโดยใช้ความรู้เป็ นเครื่องมือ

ภาพที่ 2 กรอบการดําเนิ นงานโครงการ
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รายละเอียดตามกรอบดําเนิ นงาน (ภาพที่ 2)
1) การพัฒนากลุ่มแกนนํานักวิชาการปฏิบัติการส่ วนกลาง ด้านการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนา
ความรู ้ในการป้ องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุจราจรส่ วนกลาง โดยการคัดเลือกและรวมกลุ่มนักวิชาการ
ซึ่ งเป็ นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากองค์การพัฒนาในระดับท้องถิ่น ชุมชน ที่มีทกั ษะ
ในด้านกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงการวางแผนในการปฏิบตั ิงานด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร และมีการประชุ มในการวางแผนการดําเนินงานโครงการ
ร่ วมกัน พัฒนาความรู ้ แกนหลักคนทํางาน และติดตามประเมินการดําเนินงานปฏิบตั ิงาน
2) ทบทวนชุ ด ความรู้ การวิ เ คราะห์ ผ ลการดํา เนิ นงาน ภาคีเ ครือ ข่ า ยและในพื้น ที่ เพื่อ
สังเคราะห์ประเมินผลสู่การนําไปขยายผล ดังนี้
(1) จัดเวทีร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก (สอจร. /พีเ่ ลีย้ ง) เพื่อทบทวนความรู้ ผลงานทีผ่ ่านมาสู่
การขยายผล
(2) Mapping ผลงานการวิจยั /งานวิชาการ จากทีมนักวิชาการ เพื่อนํ ามาแปลงสู่การปฏิบตั ใิ น
ระดับพืน้ ที่
3) พัฒนาศักยภาพแกนนํา / ภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุ นให้เกิดแกน(Change Agent) มีความรู้
ในการดําเนินงานและขยายผล ดังนี้
(1) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ / เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ / ถอดบทเรีย น/
กระบวนการทํางาน/รูปแบบ/ศักยภาพคนทํางาน)
(2) สนับสนุ นให้เกิดเครือข่ายภาคสังคม/ภาครัฐในระดับปฏิบตั กิ าร เคลื่อนประเด็นงานในการ
แก้ไขปญั หา
4) พัฒนาสนับสนุนให้เกิ ดการดําเนิ นงานโครงการภาคเพื่อให้เกิดพืน้ ทีต่ น้ แบบ “การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยคัดเลือกตัวแทนจังหวัดจากแต่ละ
ภาค/ประเด็น
5) สนับสนุนให้เกิ ดการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้ และกระบวนการทํางาน
การค้นหาและพัฒนาแกนคนทํางาน(Change Agent)
6) สนับสนุนให้เกิ ดกลไก โครงสร้างคณะทํางานในระดับพื้นที่ / จังหวัด/ภาค โดยการเชื่อม
ประสานให้เกิดโครงสร้างคณะทํางานในระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการสู่โครงสร้าง/งานปกติ (อาจมีทงั ้
โครงสร้างเป็นทางการ/โครงสร้างทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ)
7) การติ ดตามและประเมิ นผล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
(1) ติด ตามและประเมินผลการปฏิบ ัติง านด้า นการเก็บ รวบรวมความรู้แ ละการวิเ คราะห์
สังเคราะห์ ถอดบทเรียน ผลการดําเนินงาน เพื่อสะท้อนผลนําไปสู่การพัฒนาเป็นระยะๆ
(2) ติดตามและประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการภาคเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” จาก 5 พืน้ ที่ ใน 4 ภาค
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6.การติ ดตามประเมิ นผล
การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อ สะท้อ นผลและข้อ ค้น พบ ให้ก ับชุด โครงการทัง้ 5 พื้นที่/
ประเด็น นํ าไปสู่การปรับพัฒนาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ โดยแบ่งการสรุปผล
การประเมินออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินผลกิจกรรมแผนงานโครงการตามระยะเวลาทีก่ ําหนด โดย
คณะทํางาน(Core Group) 2) ประเมินผลกระบวนการทํางาน Node Action ร่วมกับภาคีเครือข่าย
นั ก วิช าการ ภาคสัง คม เพื่อ นํ า เสนอผลและสะท้อ น ให้เ กิด การพัฒ นาและปรับ ให้แ ผนงานบรรลุ
วัตถุประสงค์
การดําเนินงานแผนงาน Node Action จะใช้กรอบคิดเรื่องของ Logic Model ในการติดตาม
ประเมินการดําเนินงานของ Core Group และโครงการปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ที่ทงั ้ 5 เพื่อให้เห็นภาพ
ของการทํางานและการเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร กระบวนการทํางาน เงื่อนไขความสําเร็จ การสกัด
ความรู้ท่ีไ ด้ ร ับ ระหว่ า งทางของการดํ า เนิ น งาน เพื่อ นํ า ไปสู่ ผ ลผลิต ตามเป้ าหมายโครงการ โดย
สาระสําคัญของ Logic Model มีดงั นี้
แนวคิ ดของ Logic Model
INPUTS

OUTPUTS

Program
investments

Activities

Participation

What we
invest

What
we do

Who we
reach

OUTCOMESOUTCOMES
- IMPACTS
Short

Medium

Longterm

What results

Context / External Factor

จากกรอบคิดข้างต้น จะเห็นว่าหากสามารถเชื่อมโยงกระบวนการและกิจกรรมและทรัพยากร
ต่างๆ ตลอดจนการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคสังคมในระดับพืน้ ที่ จะนําไปสู่ผลผลิตที่
คาดหวังได้อย่างไร และจะเป็ นแนวทางให้เกิดข้อมูลสะท้อนนําไปสู่การปรับเปลีย่ นให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลได้ โดยจะจัดทํากรอบคิด Logic Model เพื่อดําเนินงานตามผลผลิต(Output) ทีค่ าดว่าจะเกิด
จากการดําเนินงาน และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ Outcome และ Impact ได้
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7. ขัน้ ตอนและวิ ธีดาํ เนิ นงาน (มี.ค.54- มี.ค.55)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิ จกรรม
· เชื่อมประสานภาคีให้เกิดกลุ่ม
ข้อ 1 เพื่อเกิดแกนนํ า · เกิดกลุ่มแกนภาคี
เครือข่าย นักวิชาการ และ แกนการขับเคลื่อนและแก้ไข
และเครือข่ายวิชาการ
กลุ่มคนทํางาน สามารถ
ปญั หาร่วมกัน
ปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ที่
เกาะเกีย่ วเชือ่ มประสาน · ประสานเกิดแผน/ทิศทางการ
ทีเ่ ชื่อมประสานการ
ทํางานร่วมกับพืน้ ที/่ พีเ่ ลีย้ งเดิม
วางแผนยุทธศาสตร์
ทํางานวิชาการร่วมกับ
(สอจร.)
ขับเคลื่อนงานในระดับ
แกนนําคนทํางานใน
ภาคและพืน้ ทีร่ ว่ มกันได้
พืน้ ทีไ่ ด้อย่างเป็ น
รูปธรรม

วิ ธีการทํางาน
ตัวชี้วดั
· ประชุมวางแผนงานทีมกลาง(Core
· ได้กรอบทิศทาง
team)
เป้าหมายการทํางาน
· ประชุมชีแ้ จงวางแผนเป้าหมายร่วมกับ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
· มีการประชุมวางแผน
ภาคี/พีเ่ ลีย้ งเดิม
งานและติดตามงานทุก
· ประชุมภาคีเครือข่าย Mapping ภาคี/
2 เดือน
ความรู้
· ประชุมวางแผนงานหาวิธกี ารแก้ไข
· ได้ชุดความรูแ้ ละภาคี
ปญั หาร่วม
เครือข่าย(จากการ
· ประสานเชื่อมโยงนักวิชาการ
Mapping)
· ติดตามผลสะท้อนข้อมูลระหว่างทาง
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วัตถุประสงค์
ข้อ 2 เพื่อสร้างและ
พัฒนาเครือ่ งมือ
(ชุดความรู)้ และประสาน
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้กบั เครือข่าย แกนนํ า
คนทํางานทัง้ ในระดับ
ปฏิบตั กิ ารและหน่ วยงาน
หลักทีเ่ กีย่ วข้องได้

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิ จกรรม
วิ ธีการทํางาน
ตัวชี้วดั
เกิดการนํ าความรู้ เครื่องมือ · นําชุดความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิมมาบูรณา · ประสานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กบั · แกนนํ า/ภาคีเครือข่าย
ไปพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การให้ภาคีเครือข่ายและพืน้ ที่
แกนนํา/ภาคีเครือข่ายในประเด็นที่
ได้รบั การอบรมพัฒนา
กลุ่ ม ค น ทํ า ง า นใ น ระ ดั บ นําไปพัฒนาและขยายผลให้
สนับสนุ นการทํางานโดยใช้ความรูท้ ม่ี ี
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 3
· จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ บทเรียนทีไ่ ด้
ปฏิบตั กิ าร
เหมาะกับบริบทพืน้ ที่
กลุ่มเป้าหมาย
โดยนําความรูไ้ ปใช้ได้ทงั ้ 3 ระดับ
เพื่อปรับพัฒนาและขยายผลในพืน้ ที/่ · เกิดแกนนํ า/ภาคี
1. ใช้ความรูเ้ พื่อแก้ไขปญั หา
เครือข่ายทีส่ ามารถ
ต่างพืน้ ที่
2. ใช้ความรูเ้ พื่อหาวิธกี ารพัฒนา
เชื่อมโยงการทํางานของ
ให้คนกลุ่มแกนทีส่ าํ คัญใน
พืน้ ที/่ จังหวัด
องค์กรโครงสร้างเกิดทักษะ
ความสามารถใช้ความรูไ้ ด้
3. ใช้ความรูเ้ ป็ นกลไกการจัดการ
เพื่อให้เกิดการประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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วัตถุประสงค์
ข้อ 3 เพื่อสนับสนุน
โครงการกระบวนการ
พัฒนางานในระดับพืน้ ที่
ให้เกิดชุดความรู/้ เกิด
พืน้ ทีต่ น้ แบบ/เกิดกลุ่ม
แกน(Chang Agent)
ผ่านกระบวนการสร้าง
การเรียนรูอ้ ย่างมีส่วน
ร่วม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิ จกรรม
วิ ธีการทํางาน
ตัวชี้วดั
เกิด โครงการปฏิบ ัติก ารใน · สนับสนุ นโครงการปฏิบตั กิ าร · พิจารณากลันกรองคั
่
ดเลือกโครงการ/ · เกิดชุดความรู/้ เครือ่ งมือ
ระดับ พื้น ที่ เพื่อ พัฒ นาชุ ด เพื่อให้เกิดพืน้ ทีต่ น้ แบบทีผ่ ลิต
พืน้ ที่
ทีส่ าํ คัญในการขับเคลื่อน
และแก้ไขปญั หาไม่น้อย
ความรู้ และเป็ นต้ น แบบ หรือทดลองใช้ความรูใ้ นการ
· สนับสนุ นให้เกิดการดําเนินงานโดยใช้
เรียนรู้
แก้ไขปญั หาโดยใช้กระบวนการ
กว่า 3 เรือ่ ง
กระบวนการพัฒนาความรู้ และเกิด
· เกิดกลุม่ แกนนํ า(Chang
เรียนรูพ้ ฒ
ั นาอย่างมีส่วนร่วม
แกนนํ าระดับพืน้ ที/่ ประเด็น
(ผลลัพ ธ์ จ ะเด่ น ชัด ในช่ ว ง
Agent) ไม่น้อยกว่า 5
(Change Agent)
การดํ า เนิ น งานโครงการ
· สนับสนุ นให้เกิดการขยายผลและ
พืน้ ที่
ระยะที ่ 2)
สื่อสาร
· สนับสนุ นให้เกิดการขยายผลสู่
โครงสร้าง
· ติดตามผล/หนุ นเสริม
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วัตถุประสงค์
ข้อ 4 เพื่อถอดบทเรียน
สังเคราะห์ความรู้ จากผล
การดําเนินงานของพืน้ ที่
และจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ให้เกิดการต่อยอด
ยกระดับความรู้ วิธกี าร
ทํางาน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิ จกรรม
เกิดการจัดการความรู้ ถอด · สังเคราะห์ ถอดบทเรียน สร้าง
บทเรีย น เวทีแ ลกเปลี่ย นรู้ กระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ข้า มภาค นํ า ไปสู่ก ารแก้ ไ ข หมายเหตุ
ปญั หาได้
จัดทําถอดบทเรียนและสังเคราะห์
ใน 2 ช่วง คือ
1. ช่วงระยะที่ 1 ระหว่าง
พัฒนาโครงการ ถอด
(ผลลัพ ธ์ จ ะเด่ น ชัด ในช่ ว ง
กระบวนการ
การดํ า เนิ น งานโครงการ
2. ช่วงระยะที่ 2 สิน้ สุด
ระยะที ่ 2)
โครงการ

วิ ธีการทํางาน
ตัวชี้วดั
· ถอดบทเรียน
· ได้ผลการถอดบทเรียน/
· จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู(้ KM ข้ามภาค) สังเคราะห์ความรู้ และ
กระบวนการทํางานที่
· จัดเวทีกําหนดทิศทางการทํางานและ
สําคัญไม่น้อยกว่า 5
ข้อเสนอสู่ส่วนกลาง
· จัดเวทีนําเสนอผล/ประกวดโครงการ
เรือ่ ง
เด่น เพื่อสื่อสารสะท้อนกระบวนการ · มีการสือ่ สารผลลัพธ์
ทํางานในการแก้ไขปญั หา
ความสําเร็จของการ
ทํางานผ่านช่องทาง
ต่างๆ
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วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิ จกรรม
วิ ธีการทํางาน
ตัวชี้วดั
· พัฒนากลไกการทํางานในระดับ · วางแผนการทํางานให้เกิดการขยายผล · เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อ 5 เพื่อเกิดกลไกการ · เกิดกลไกการทํางาน
พืน้ ทีแ่ ละระดับภาค
เข้าสู่โครงสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น
ขับเคลื่อ นงานอย่างเป็ น
อย่างเป็ นระบบและ
· ผลักดันทําให้เกิดโครงสร้างการ · ประสานจัดเวทีวชิ าการและกําหนด
· เกิดโครงสร้างการทํางาน
ร ะ บ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม
สามารถผลักดันเข้าสู่
ทํางานในระดับพืน้ ที/่ จังหวัดใน
ยุทธศาสตร์รว่ มในระดับพืน้ ที่ / ภาค
ในระดับพืน้ ที/่ จังหวัดทีม่ ี
ป ร ะ เ มิ น ผ ล พื้ น ที่
โครงสร้างการทํางานได้
การจัดการประเด็นปญั หาร่วม · ติดตามประเมินผล หนุ นเสริมการ
แผนงานร่วมไม่น้อยกว่า
ดํ า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง · เกิดการติดตามผล
ทํางานของชุดปฏิบตั กิ ารและภาคี
· สนับสนุ นติดตามประเมินผล
3 แห่ง
เข้มแข็ง
สนับสนุนให้ภาคี
เครือข่าย
เครื อข่ายและพื้นที่
ดําเนินงานได้อย่าง
เข้มแข็ง

(ผลการดําเนินงานโครงการ
ระยะที ่ 2)
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รูป Logic Model ของการดําเนิ นงาน Node Action
Input

งบประมาณ

บุคลากรจาก Node Action
พืน
้ ที่ 10 คน

ความรู ้งานวิจัยท ้องถิน
่

Activities/Participant

จัดตัง้ Core
Group Node
ทําความเข ้าใจ
เป้ าหมาย Node
Mapping
ความรู ้/คนใน
พืน
้ ที่

ทีมทีป
่ รึกษา
คณะทํางาน
5 Node
ลําพูน
พระราม 2
มหาสารคาม
อุบลราชธานี
สตูล

ค ้นหา/พัฒนา
แกนนําพืน
้ ที่
พัฒนาโจทย์

Action Research
“Safety Culture”

พัฒนาทักษะ
แกนนํา/ คทง.
สนับสนุน
โครงการย่อย
ใน 5 พืน
้ ที่
ติดตาม
โครงการ
สรุปบทเรียน
การทํางาน
สังเคราะห์
ความรู ้

ลงพืน
้ ที/่
Workshop
ติดตามให ้
คําปรึกษา
วิทยากร/
ภาคี
เครือข่าย

Output

มีคณะทํางาน /แกนนํา
Node นักวิชาการ 12 คน
มีแกนนํา คณะทํางานใน
พืน
้ ที่ 5 แห่ง

Outcome

คณะทํางานNode
มีความรู ้ ความ
เข ้าใจในเป้ าหมาย
พัฒนาคน พัฒนา
พืน
้ ทีใ่ ห ้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนน

เกิดการทํางาน
อย่างเป็ นระบบ
-มีแผนงานและ
งบสมทบร่วมกับ
หน่วยงานใน
ระดับพืน
้ ทีอ
่ ย่าง
มีสว่ นร่วม

-มีโครงสร ้าง
คณะทํางาน กลุม
่
แกนนํา วิทยากร
-มีแผนโครงการ
Action Research
“Safety Culture”
-มีการแลกเปลีย
่ น
ข ้อมูล ความรู ้
-แกนนํา ภาคี
มีทก
ั ษะเพิม
่ ขึน
้

-เกิดแกนนํ า
ทํางานอย่างเป็ น
ระบบ มีกลไก
การจัดการ
-มีแผนปฏิบต
ั ิ
การอย่างมีสว่ น
ร่วมในระดับ
พืน
้ ที่
-มีการนําความรู ้
และกระบวนการ
มาแลกเปลีย
่ น
เรียนรู ้ เพือ
่ ปรับ
ใช ้ให ้เหมาะสม
กับพืน
้ ที่

มีฐานข ้อมูลเครือข่ายในพืน
้ ที่
- ทีมทํางาน Node Action
ใน 5 พืน
้ ที่
-ทีมแกนนําปฏิบต
ั ก
ิ าร
ใน 5 พืน
้ ที่
-มีโจทย์ Action Research
“Safety Culture”
-ผลการให ้คําปรึกษานําไปสู่
การเกิดการทํางานและแผน
ั เจนในพืน
ทีช
่ ด
้ ที่
-มีการติดตามระหว่างการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
มีโครงการวิจัยเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทีไ่ ด ้รับทุน 3-4 โครงการ ต่อ
พืน
้ ที่ Node
มีการติดตามให ้คําปรึกษาแก่
โครงการทีไ่ ด ้รับทุนอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
ได ้บทเรียนการทํางานของ 5
พืน
้ ที่
ได ้รูปแบบกระบวนการ
ทํางาน/ความรู ้ของ 5 พืน
้ ที่
นักวิชาการ แกนนําเครือข่าย
คณะทํางาน ใน 5 พืน
้ ที่ ได ้
กําหนดข ้อเสนอเชิงนโยบาย

- Node 5 พืน
้ ที่
เกิดการทํางาน
ตามประเด็นที่
พัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม
- มีพน
ื้ ทีเ่ รียนรู ้
สร ้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
ทางถนนอย่าง
เป็ นรูปธรรมใน 5
พืน
้ ที่

-มีรป
ู แบบ
กระบวนการ
ทํางาน/
เครือ
่ งมือความรู ้
ทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทพืน
้ ที่ 5
ชุด

กลุม
่ เป้ าหมายใน
พืน
้ ที่ ดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีการปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรมตาม
แผนงานโครงการ
ทีด
่ ําเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิผล

มีบทเรียน/ชุด
ความรู ้ในการ
สร ้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
ทางถนน

ข ้อเสนอเชิงนโยบาย/
แนวทางการสร ้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
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8. ระยะเวลาดําเนิ นงาน
ระยะที่ 1 ตัง้ แต่ วันที่ 16 มีนาคม 2554 – 15 มีนาคม 2555 (12 เดือน)
กิ จกรรม
2554
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.
1.1 จัดตัง้ Core Team และประชุม
วางแผนงาน/พัฒนาข้อเสนอโครงการระดับ
ภาค/ 5 พืน้ ที่ (4 ภาค)
1.2 พัฒนาสนับสนุ นติดตามการดําเนินงาน
โครงการต้นแบบ “Safety Culture” 5
พืน้ ที่
1.3 ทบทวนคัดเลือกความรู้ /ผลงานการ
ดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับการแก้ไข
ป้องกันอุบตั เิ หตุในระดับพืน้ ที(่ เน้น
พฤติกรรม/คน) (Mapping K/คน)
1.4 ประชุมทีมกลาง(Core Team)วาง
แผนการขับเคลื่อนงานกําหนดกลยุทธ์และ
ติดตามผลการดําเนินงาน
1.5 ประชุมร่วมกับนักวิชาการ/ภาคี
เครือข่ายหลักในการกําหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนงาน/แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลการ
ดําเนินงานในเวทีต่าง ๆ

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2555
ก.พ. มี.ค.

เม.ย
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กิ จกรรม

1.6 สํารวจและจัดทํากระบวนการค้นหา
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนา
ศักยภาพทัง้ ในเชิงเนื้อหา รูปแบบ และ
กระบวนการจาก กลุ่มเป้าหมาย(training
Need) 5 พืน้ ที/่ ประเด็น
1.7 สนับสนุนการจัดประชุม/ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารให้กบั แกนคนทํางาน /พีเ่ ลีย้ ง
เดิม-ใหม่ ภาคีเครือข่าย
1.8 รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์และสะท้อน
ข้อมูลให้กบั พืน้ ทีห่ ลัก
รายงานความก้าวหน้ า
1.9 สนับสนุ นให้มกี ารจัดประชุมการจัดการ
ความรู้ สังเคราะห์ ถอดบทเรียนการทํางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก เพื่อนําความรู้
ไปใช้ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
1.10 จัดทําชุดความรู้ /ถอดบทเรียน
กระบวนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ
5 พืน้ ทีท่ ท่ี าํ งานร่วมกับภาคีเครือข่าย

2554
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2555
ก.พ. มี.ค.

##
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กิ จกรรม

1.10 กระตุน้ สนับสนุ นประสานเชื่อมภาคี
เครือข่าย/นักวิชาการ/ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพื่อร่วมวางแผนงานและกําหนด
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
จากโครงสร้างการทํางาน/และข้อเสนอที่
เกิดขึน้
1.11 สนับสนุ นให้เกิดเวทีวชิ าการเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตร์การทํางานระดับ
จังหวัด/ภาค
1.12 สนับสนุ นให้เกิดการสื่อสารเพื่อเกิด
กระแส/มาตรการทางสังคม (นําเสนอข้อมูล
จากพืน้ ที/่ ผลการดําเนินงาน(ข่าว/
บทความ/เรือ่ งเล่า/ฯลฯ)
รายงานฉบับสมบูรณ์

2554
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2555
ก.พ. มี.ค.

##
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บทที่ 2
แนวคิ ด นิ ยามกระบวนการทํางาน
แนวคิดการขับเคลื่อนงานโดยการพัฒนาแกนนํ าและสร้างพื้นที่เรียนรู้ มีการใช้กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR = Participatory Action Research) ซึ่งประยุกต์จากกระบวนการเรียนรู้
งานวิจยั ท้องถิ่น ที่ได้ช่อื ว่าเป็ น “ศาสตร์แห่ งการพัฒนาคน” ของทีมงานศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น
เน้นการค้นหาโจทย์จากรากของปญั หาโดยคนในชุมชนเอง และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาคืนให้กบั ชุมชน เพื่อช่วยกันคิด
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน สรุปบทเรียนและพัฒนา ซึง่ งานวิจยั เพื่อท้องถิน่ เป็ นกระบวนการทีส่ ร้างให้
เกิดการเรียนรูจ้ ากภายใน (Inside Out)
หลักการทํางานของหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ(Node Action) เน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนเป็ นหลัก จากการศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน โครงสร้างถนน สิง่ แวดล้อมเพราะหาก
สามารถปรับกระบวนทัศน์ วิธคี ดิ จนทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนน นํ าไปสู่ความ
ปลอดภัยในการเดินทางได้ โดยเชื่อมันในการหลั
่
กการพัฒนาคน เพื่อให้คนสามารถเข้ามาจัดการกับปญั หาได้
อย่างเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาจนทําให้เกิดกลไกการทํางานอย่างเป็ นระบบ ผลักดันเข้าสู่โครงสร้างการ
ทํางานในหน่วยงานได้
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทผ่ี ่านมาหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการฯ(Node Action) แต่ละพืน้ ทีไ่ ด้คน้ หาและสร้าง
ทีม สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและกระบวนการดําเนินงานกับพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังได้ร่วมพัฒนาโจทย์จาก
ข้อมูลปญั หาทีค่ น้ พบในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ได้นําหลัก
คิด แนวทางการพัฒนาชุมชนมาเป็ นเครื่องมือประยุกต์ใช้ในพัฒนาชุมชน เพื่อตอบโจทย์ร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย ซึง่ จะอธิบายความหมายของหลักคิด คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้อง กล่าวคือ
กระบวนการ ( process ) หมายถึง ชุดกิจกรรม การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
หรือหน้าทีท่ ต่ี ่อเนื่องอันก่อให้เกิดผลลัพธ์ เช่น กระบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนน กระบวนการสร้าง
จิต สํา นึ ก หรือ หมายถึง ขัน้ ตอนที่ต่ อ เนื่ อ ง ระยะเวลาดําเนิน การ เช่น กระบวนการพิจารณาสนับ สนุ น
งบประมาณให้โครงการยังไม่เสร็จสิน้ กระบวนทางการจัดทําสัญญาซึง่ มีหลายขัน้ ตอน (ไม่ควรสับสนระหว่างคํา
ว่ากระบวนการ( process ) กับกระบวนการ(movement)
ผลลัพธ์ (output ) ผลผลิตสุดท้าย สิง่ ที่เป็ นผลรูปธรรมที่สมั ผัสได้ เช่น พบว่าจากการสํารวจจุด
เสี่ยงถนนในชุมชน ก. มีจุดเสี่ยง จุดอันตราย จํานวน 8 จุด หรือการประชุมสร้างความเข้าใจโครงการนี้
วางเป้าหมายให้มผี เู้ ข้าร่วมทัง้ 3 ชุมชนๆละ 50 คน ดังนัน้ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมทีม่ คี วามเข้าใจในโครงการนี้ 150
คน นี่คอื ผลลัพธ์ ตามแผนการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ ( Outcome ) หรือผลลัพธ์ หรือผลสุดท้ายที่เกิดขึน้ ผลทีเ่ กิดจากเหตุการณ์หนึ่งหรือชุด
หนึ่ง เช่น การค้นหาแกนนํ าในชุมชนที่มคี วามตัง้ ใจ มุ่งมันในงานสร้
่
างความปลอดภัยทางถนน สิง่ ที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากสิง่ ที่เกิด ขึ้นก่ อนหน้ านัน้ ผลกระทบที่เกิดตามมา คือ โครงการนี้มแี กนนํ าที่มคี วามเข้าใจและ
ตระหนักรูถ้ งึ ปญั หา ทําให้ชวนคนในชุมชนตื่นตัวลุกขึน้ มาจัดการกับเรือ่ งความปลอดภัยในชุมชน
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กระบวนทัศน์ ( paradigm ) หมายถึง วิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ วิธใี ห้คุณค่า ซึง่ ตัง้ อยู่บนฐานการมองโลก
ความเป็ นจริงแบบหนึ่ง บางคนแปลว่า ทัศนะแม่บท เพราะเป็ นทัศนะพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นตัวกําหนดวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ
วิธใี ห้คุณค่าและวิถชี วี ติ ทัง้ หมดของผูค้ น ตัว อย่ า ง การแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์แ ผนป จั จุ บ ัน มาจาก
กระบวนทัศน์ทแ่ี ตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยมองโลกมองชีวติ อย่างเป็นองค์รวมแบบหนึ่ง เป็ นเรื่องของธาตุส่ี
ดิน นํ้ า ลม ไฟ อธิบายความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นเรื่องของการขาดความสมดุล ขณะที่การแพทย์แผนปจั จุบนั มา
จากฐานคิดเรื่องโรคจากทฤษฎีว่าด้วยเชือ้ โรค ว่าด้วยเนื้อเยื่อ และมองชีวติ เป็ นกลไก แยกส่วน ด้วยกระบวน
ทัศน์แตกต่างกันเช่นนี้ การดูแลรักษาโรคจึงแตกต่างกัน
คํานี้มาจากหนังสือ Structure of Scientific Revolution ของ Thomas Kuhn ทีเ่ ขียนขึน้ เมื่อกลาง
ศตวรรษที่แล้ว เขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มกี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ก็จะเกิดปฏิวตั ิ
วิทยาศาสตร์ เช่นทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจนในยุคของนิวตันในยุคของไอน์สไตน์ “มองโลกด้วยกระบวนทัศน์ใหม่”
ในหนังสือจุดเปลีย่ นแห่งศตวรรษ ฟริตจอฟ คาปรา พูดเรื่องการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไว้อย่างละเอียด
วิเคราะห์ให้เห็นด้านลบของกระบวนทัศน์ ตะวันตกที่ครอบงําโลกในปจั จุบนั ที่คดิ แบบแยกส่วน แบบลดทอน
ทําลายสิง่ แวดล้อม ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ คนกับคน การเสื่อมสลายของชุมชนและสังคม คาปรา
เขียนเรื่องเต๋าแห่งฟิ สกิ ส์เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของแนวคิดแบบตะวันออกที่ควรเป็ นฐานกระบวนทัศน์ ใหม่ของ
สังคมใหม่เพราะเน้นทีค่ วามสัมพันธ์ ความสมดุลและองค์รวมคล้ายกับฟิสกิ ส์สมัยใหม่
การพัฒนายังยื
่ น (sustainable development ) หมายถึง การพัฒนาทีต่ อบสนองความต้องการของ
ปจั จุบนั โดยไม่ทําให้ผู้ค นในอนาคตเกิด ปญั หาในการตอบสนองความต้อ งการของตนเอง” (นิ ย ามของ
คณะกรรมการโลกว่าด้วยสิง่ แวดล้อ มและการพัฒนา World Commission on Environment and
Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report )
การพัฒนายังยื
่ นรวมความถึง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั
โครงการพัฒนาใดๆต้องคํานึงถึงองค์ประกอบทัง้ สามด้านนี้
การพัฒนายังยื
่ นเป็ นอะไรที่ไกลกว่าเรื่องความปลอดภัยทางถนน หรืออนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เป็ นการ
เปลีย่ นโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมลงไปในระดับทีย่ งั รักษา
ความสมดุลที่ด ี ทําให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทําลายล้างอย่างที่ผ่านมาและทํากันอยู่หลายแห่ง ให้อยู่
ร่วมกันเป็นชุมชนอยูด่ กี นิ ดีและอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
“การพัฒนายังยื
่ น” เป็ นคําทีถ่ ูกใช้ค่ไู ปกับคําว่า “ ธรรมมาภิบาล” ( good govemance ) ถือว่าเป็ นสอง
คําที่ส มั พันธ์เกื้อหนุ นกันอย่าแยกจากกันมิไ ด้ โดยโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) เห็นว่าการ
พัฒนาจะยังยื
่ นได้ถา้ หากมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดการพัฒนายังยื
่ น
การพัฒนามนุ ษย์ (human development) หมายถึงการเปิดทางเลือกมากมายผูค้ นในสังคม หมายถึงว่า
การให้ถอื เอาผูช้ ายผูห้ ญิง โดยเฉพาะคนจนและคนทีอ่ ยู่ในภาวะอยากลําบากเสีย่ งอันตรายเป็ นศูนย์กลางของ
กระบวนการพัฒนามนุ ษย์มอี ยู่ 5 ลักษณะ คือ
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1. การสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) คือการเพิม่ ขีดความสามารถในการเลือกทางและทางเลือก
ให้ผคู้ นได้เป็นอิสระจากความหิว จากสิง่ ทีพ่ วกเขาขาดแคลน และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่
มีผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขา
2. ความร่วมมือ (co-operation ) ผูค้ นสัมพันธ์กนั ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
3. ความเท่าเทียม (equity) คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาการดูแลสุขภาพ การจัดการชีวติ
ทรัพยากร ชุมชนของตนเอง
4. ความยังยื
่ น (sustainability) การพัฒนาวันนี้ไม่ทาํ ลายทรัพยากรและโอกาสของคนรุ่นต่อไปแต่สร้าง
หลักประกันให้คนในอนาคตเป็ นอิสระจากความยากจนและได้ใช้ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานของตัวเอง
5. ความมันคงปลอดภั
่
ยอันตราย (security) ในชีวติ ทรัพย์สนิ การคุกคามจากโรคและภัยอันตราย
การพึ่งตนเอง (self-reliance) การพึ่งตนเองเป็ นสภาวะอิสระ หมายถึง ความสามารถของคนที่จะ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่เป็ นภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล ความพอดีในชีวติ ที่เป็ นอยู่ม ี
สิง่ จําเป็นปจั จัยสีพ่ อเพียง เป็ นความพร้อมของชีวติ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ
“การพึ่งตนเอง หมายถึง การจัด ชีว ิต ให้ส มั พันธ์ก ับสิ่ง ต่ างๆอย่ างเหมาะสมกับคน กับสัง คม กับ
ธรรมชาติรอบๆ ตัว เรา การพึ่งตนเองหมายถึงการมีสวัสดิการและความมันคงในชี
่
วติ ในปจั จุบนั ถึง อนาคต
สวัสดิการที่พร้อมตอบสนองเราทันทีโดยทีเ่ ราไม่ต้องไปเรียกให้ใครมาจัดสวัสดิการให้ หรือให้ใครมาช่วยเหลือ
(จากชีวติ และแนวคิดของผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์ เข็มเฉลิม)
การมีส่วนร่วมของประชาชน (people’s participation) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นคําทีเ่ ริม่ ใช้
กันเมื่อ ประมาณ 30 ปี ท่ผี ่านมา เพื่อ แสดงว่ าโครงการพัฒนาต่ างๆ ที่นําไปให้ชาวบ้านในชุ มชนต่ างๆนั น้
ประชาชนในพื้นที่มสี ่วนร่วม บ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 510% ถ้าไม่มเี งินก็คดิ จากมูลค่าแรงงาน วัสดุสงิ่ ของหรือวัสดุแรงงาน หรืออะไรก็ได้ทม่ี าจากชุมชน
งบประมาณเกือบทัง้ หมด รวมทัง้ การคิดและวางแผนมาจากข้างบน (top down) คือมาจากหน่ วยงาน
ภายนอกทัง้ หน่ ว ยงานราชการหรือองค์ก รเอกชน บ้างก็บอกว่ามีส่ วนร่วมในทุกขัน้ ตอน คือ การเก็บข้อมูล
วางแผน การปฏิบตั ิ และประเมินผล และอ้างว่านี่คอื กระบวนการทีม่ าจากข้างล่าง (bottom up) รวมทัง้ อ้างว่า
ได้มกี ารทําประชาพิจารณ์(public hearing) แล้วซึง่ หมายถึงว่าได้รบั การ รับรอง จากชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึง
ต้องมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เหมาะสมกับในแต่ละเรื่องพร้อม
กับวิธกี ารและกระบวนการทีเ่ หมาะสม
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่แต่ เพียงรูปแบบ เช่น การเลือกตัง้ ในทุกระดับ แล้วก็ปล่อยให้ผู้
ได้รบั เลือกตัง้ ไปดําเนินการทุกอย่างทุกเรือ่ งการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายความว่า หลังการดําเนินงานของ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกตัง้ เข้าไปทําหน้าทีแ่ ทนประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-10%มาสมทบโครงการทีอ่ งค์กรจากภายนอกนําเข้า
ไปให้ ไม่ใช่การเข้าไปเก็บข้อมูลให้ขา้ ราชการทีบ่ อกว่าจะเอาไปทําโครงการพัฒนาท้องถิน่ ไม่ใช่แค่การไปร่วม
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ประชุมรับฟงั การเสนอโครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็ นประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ
การแสดงออกถึงสิทธิขนั ้ พื้นฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชี วิตของตนเองให้ ปลอดภัยและ
เป็นสุข
เครือข่าย (network) คําว่า เครือข่าย มักหมายถึงโทรทัศน์ สถานีท่ถี ่ายทอดเป็ นแม่ข่ายและสถานี
ย่อยๆ ทีเ่ ป็นลูกข่ายหรือถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกระจายไปทัวประเทศทั
่
วโลก
่
คําว่า เครือข่าย (network-networking) ในคําธุรกิจเป็นคําทีบ่ ่งบอกถึงวัฒนธรรมองค์กรใหม่การทํางาน
แบบใหม่ทเ่ี น้นการสร้างความสัมพันธ์ทงั ้ ภายนอกและองค์กรเองระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานกับองค์กรอื่นและ
บุคคลอื่นและกับลูกค้า เครือข่ายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีแ่ ตกต่างจากวัฒนธรรมเดิมแบบสังการ
่
แบบบนล่าง
แบบลําดับขัน้ (top down .vertical .hierarchical)เครือข่ายเน้นความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal)ผูน้ ํ าใน
องค์กรเช่นนี้ไม่ใช่คนสังการ
่
ไม่ใช่อํานาจ ทําให้ลูกน้องไม่เกรงกลัว (intimidate) แต่เป็ นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
เป็นโค้ชทําให้คนเข้มแข็ง (empowerment) สร้างความเชื่อมันและความไว้
่
ใจกัน( trust)
คําว่า เครือข่ายทางสังคม (social network) โดยทัวไปหมายถึ
่
งกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรซึง่ สมัครใจ
สัมพันธ์กนั เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยที่แต่ละคนแต่ละองค์กรยังคง
เป็นอิสระไม่ขน้ึ ต่อกัน
เครือข่ายทางสังคมก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคมและประชาสังคมในรูปแบบหลากหลาย เช่น ชุมชน
เสมือนจริง(virtual community)ซึง่ เป็ นเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จส.100 ซึ่งสมาชิกสัมพันธ์กนั ทางโทรศัพท์
โทรเข้าไปทีส่ ถานีเพื่อแจ้งสภาพการจราจรในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดและบางครัง้ ก็จดั กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายพี่เลี้ยง สอจร. เครือข่ายลดอุบตั เิ หตุและ
อื่นๆเป็นตัวอย่างของการรวมตัวกันในทัง้ แบบหลวมๆ และแบบทีม่ กี ารจัดการเหมือนเป็ นองค์กรเดียวกันแต่อยู่
ต่างถิน่ ต่างที่ เพื่อและเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ รือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ
วัฒนธรรมร่วมกัน
องค์กรพัฒนาเอกชน ( Non – government Organizations : NGOs ) บางครัง้ เรียกสัน้ ๆ ว่า
องค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอ หรือทีส่ หรัฐอเมริกาเรียกกันว่า Public Voluntary Organizations : PVOs และที่
เรียกรวมๆ กันว่า องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็ นองค์กรที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อทํางานเพื่อส่วนรวมในประเด็นเฉพาะ
บางประเด็นหรือหลายประเด็น เช่น การป้องกันอุ บตั เิ หตุ ทางถนน การพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชนเมือง
การพัฒนาเด็ก การพัฒนาสตรี สิทธิเด็ก สิทธิสตรี อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สุขภาพ การทํางานเกี่ยวกับโรคเอดส์
เป็นต้น
คนทํางานในองค์กรเหล่านี้ปกติเป็ นคนที่ต้องการเห็นความยุตธิ รรมในสังคม หรือต้องการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนใหญ่เคยร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมาตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บาง
คนทํางานเต็มเวลา และเป็ นอาชีพหรือทําตลอดชีวติ บางคนมีอาชีพหลักอยู่แล้วมาร่วมงานแบบอาสาสมัคร
เช่น อาจารย์ ครู แพทย์ พยาบาล ตํารวจ นักวิชาการ เป็ นต้น
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เอ็นจีโอมักจะทํางานในเรือ่ งและประเด็นทีห่ น่ วยงานของรัฐมักจะทําได้ยากเนื่องจากข้อจํากัดของระบบ
สถาบัน รวมทัง้ เป็ นงานทีต่ อ้ งทําด้วยชีวติ จิตใจ ด้วยความเสียสละ เช่น งานช่วยเหลือของกู้ชพี กู้ภยั ของมูลนิธฯิ
งานช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ น เด็กทีถ่ ูกละเมิด ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ผูอ้ พยพ แรงงานต่างชาติ ฯลฯ
องค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็ นสมาคม มูลนิธแิ ล้วแต่กฎหมายในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ
หลายกลุ่มไม่ได้จดทะเบียนก็ดําเนิ นงานได้ ทํางานเล็ก ๆ เป็ นโครงการพัฒนาหรือโครงการเฉพาะประเด็น
องค์กรเหล่านี้เป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหากําไร ( non – profit organization )
เอ็นจีโอวันนี้มอี ยู่ทุกประเทศ ยิง่ พัฒนาก็ยงิ่ มีองค์กรเหล่านี้มาก ซึง่ เป็ นเครื่องหมายของการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นกลไกของการเมืองภาคประชาชนเพื่อคานอํานาจรัฐและ
ภาคธุรกิจ เพื่อธรรมาภิบาล (good governance) ความโปร่งใสตรวจสอบได้และกระจายอํานาจ
เอ็นจีโอรวมตัวกันเป็ นเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่รวมตัวกันตามประเด็นเฉพาะ
ต่างๆ เช่น สิทธิมนุ ษยชน สิง่ แวดล้อม เด็ก สตรี เป็ นต้น เมื่อมีเรื่องทีต่ ้องการแรงสนับสนุ นก็จะร่วมกันรณรงค์
พร้อมเพรียงกันทัวโลก
่
(solidarity) กดดันรัฐบาลหรือองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ บางครัง้ ก็ไปช่วยเหลือ
โดยตรงในประเทศนัน้ ๆ เช่น กรณีสงิ่ แวดล้อม
ทุนชุมชน (social capital)เป็ นคําที่ยมื คําว่า “ทุน” มาจากเศรษฐศาสตร์เพื่อบอกถึงทัง้ สิง่ ที่เป็ นข้อ
มูลค่าและคุณค่าทีน่ ับเป็ นเงินมิได้ แต่มคี วามหมายต่อชีวติ ของผูค้ นเป็ นอย่างยิง่ หมายถึงทุนทรัพยากรรวมทัง้
ั ญา
ทรัพ ยากรที่ชุ ม ชนก่ อ ให้ เ กิด หรือ ผลิต ขึ้น เช่ น ป จั จัย สี่ รวมถึง เงิน และสิน ทรัพ ย์อ่ ืน ๆ ความรู้ภูม ิป ญ
ประสบการณ์ชวี ติ ของผูค้ นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ทุ น ทางสัง คม (social capital) เป็ น คํ า ที่ม ีค นให้ค วามหมายหลากหลาย หมายถึง สถาบัน
ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่ ําหนดการอยูร่ วมกันของผูค้ นในสังคม (ธนาคารโลก) หรือหมายถึง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับความไว้ใจกัน ซึง่ อยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม โครงสร้างทางสังคมและสถาบันทางสังคมซึ่ง
ช่วยให้สมาชิกบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนเองและของชุมชน (นารายัน) หรือ ลักษณะขององค์กรทางสังคม เช่น
ความไว้ใจกัน ระเบียบกฎเกณฑ์และเครือข่ายซึง่ ช่วยให้สงั คมมีประสิทธิภาพและทําให้ประสานการดําเนินงาน
ต่างๆได้ หรือ อาจจะกล่าวสัน้ ๆว่า ทุนทางสังคม คือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิถที ่รี อ้ ยรัดผู้คนให้อยู่รวมกันเป็ น
ชุมชน เป็ นเครือข่าย เป็ นสังคม ที่ไว้ใจกันพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยวิธกี ารและรูปแบบทัง้ เก่าและ
ประยุกต์สร้างสรรค์ใหม่
ทุนทางวัฒ นธรรม (cultural capital) หมายถึง คุณ ค่าค่านิยมของสังคมที่แ สดงออกทางจารีต
ประเพณี วิถชี ุมชนที่มรี ากฐานจากความรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ รวมถึงความรูแ้ ละภูมหิ ลังของบุคคล ซึ่งเป็ นทีม่ า
จาก ตระกูล เผ่าพันธุ์ สถานภาพทางสังคม (ชนชัน้ ) เช่นนามสกุลของบางคน ตําแหน่ ง สถานภาพทางสังคมทีม่ ี
ดีกรีทางการศึกษาก็ทาํ ให้คนนัน้ ได้รบั การยอมรับจากคนทัวไปตั
่ ง้ แต่ตน้ แล้ว
ทุนเฉพาะบุคคล (individual capital) คือคุณสมบัตเิ ฉพาะของบุคคล เช่น ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
ความกล้าหาญ คุณธรรมต่ างๆ บารมี สติปญั ญา การค้นคิดประดิษฐ์ ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน
ความเป็ นผู้นํา เหล่ านี้เป็ นอะไรที่มกั จะถ่ ายทอดไปสู่คนอื่นโดยตรงไม่ได้ ถ้าหากถ่ ายทอดได้เ ป็ นรูปธรรม
อาจจะเรียกว่าทุนทางปัญญา( Intellectual Capital ) หรือทุนความรู้ (Knowledge Capital)ซึง่ ก่อให้เกิด
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ผลงาน สิง่ สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ กลายเป็ น “ยีห่ ้อ” “แบรนด์” กลายเป็ นทุนทางวัฒนธรรมและทุน
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทุนทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลอาจเรียกโดยรวมว่า ทุนมนุษย์(Human Capital)
สัญญาประชาคม( Social Contract ) หมายถึง ข้อตกลงภายในรัฐที่ว่ าด้วยสิทธิและความ
รับผิดชอบของรัฐและพลเมือง หรือ ในความหมายทัวไป
่ หมายถึงข้อตกลงว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ระหว่างกลุ่มและสมาชิก โดยปกติถอื กันว่าสมาชิกทุกคนในสังคมย่อมยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะของ
สัญญาประชาคมโดยปริยายเมือ่ ตนเองอยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ
บริ บท (context) หมายถึง สภาพแวดล้อ มและเงื่อ นไขต่างๆ ที่รายล้อ มเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ง เรื่อ งหนึ่ ง
ประเด็น หนึ่ ง เช่ น การศึก ษาวรรณกรรมยุ ค ต้ น รัต นโกสิน ทร์ก็ค วรศึก ษาประวัติศ าสตร์บ ริบ ททางสัง คม
วัฒนธรรมไทยในยุคนัน้ เพื่อจะได้เข้าใจเหตุ การณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ ในยุคนัน้ หรือการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจหรือ
ประเด็นอะไรก็ไ ด้ใ นยุค สมัยหนึ่งก็ค วรเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมีส่ วนเกี่ยวข้องอย่างสําคัญ กับ
เศรษฐกิจและประเด็นนัน้ ๆ
การศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมในยุคที่หนังสือเล่มหนึ่งถูกเขียนขึ้นเป็ นปจั จัยสําคัญเพื่อเข้าใจ
สาระสําคัญของหนังสือเล่มนัน้ ซึ่งสัมพันธ์กบั วิถขี องสังคม วิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เช่น เกี่ยวกันกับความการตี
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาก็ด ี ล้วนต้องเข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมของสังคมวัฒนธรรมและเหตุการณ์
ต่างๆของยุคสมัยทีห่ ลักธรรมคําสอนนัน้ มีส่วนสําพันธ์กบั โลกทัศน์ชวี ทัศน์และชีวติ ของผูค้ นในยุคสมัยนัน้
ในวิชาการสื่อสารและภาษาศาสตร์ บริบทเป็ นความหมายของสาร (message) (เช่น ประโยคหนึ่ง)
ความสัมพันธ์ของมันกับส่วนอื่นๆของสาร (เช่น หนังสือเล่มนัน้ ) สิง่ แวดล้อมทีต่ ้องการสื่อสารนัน้ เกิดขึน้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ (perception) ต่างๆที่อาจสัมพันธ์กบั การสื่อสารหรือสาระของภาษาจึงต้องการการตีความอันเป็ น
กระบวนการและวิธกี ารทีต่ อ้ งวิเคราะห์บริบทหรือปจั จัยรายล้อมภาษาทีต่ อ้ งอออกมานัน้
วิ สยั ทัศน์ (vision) คือภาพแห่งอนาคตในอุดมคติทจ่ี นิ ตนาการไว้เป็ นเป้าหมายให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์เป็ น
ภาพทีม่ อี งค์ประกอบทีช่ ดั เจนไม่ใช่ความคิดลอยๆหรือความเพ้อฝนั วิสยั ทัศน์ทด่ี เี ป็ นจิตนาการทีบ่ รรจงวาดไว้
อย่างประณีตสวยงามมีพลังแรงบันดาลใจให้ผคู้ นอยากให้เป็นจริง
วิสยั ทัศน์ ท่ดี แี ละมีพลังเกิดจากความรูค้ วามเข้าใจในอดีตและปจั จุบนั เป็ นหลักฐานสามารถสร้างและ
ฉายภาพอนาคตทีโ่ ดนใจผูค้ น ตอบสนองความรูส้ กึ นึกคิดและจิตวิญญาณนของสังคมความปรารถนาและความ
ใฝฝ่ นั ความต้องการมีชวี ติ ทีด่ กี ว่า
วิสยั ทัศน์ทด่ี ขี ององค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานวิสยั ทัศน์ทด่ี ที างการเมืองทํา
ให้ผคู้ นเกิดความเชื่อมันเชื
่ ่อว่าจะเกิดชุมชนมังคั
่ ง่ สังคมมันคง
่
ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถทีย่ งั ไม่พฒ
ั นา หรือยังไม่พฒ
ั นาเต็มที่ ศักยภาพเป็ นพลัง
ภายใน พลังที่ซ่อนไว้หรือพลังแฝงที่ยงั ไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ หรือออกมาบ้างแต่ไม่หมด เช่น เมล็ด
มะม่วงทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโตเป็นต้นมะม่วงถ้าหากได้ดนิ ดี นี้ แดดดี ปุ๋ยดี เด็กจํานวนมากมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็ น
ผูใ้ หญ่ทด่ี แี ละเก่ง ถ้าหากได้รบั การเรียนรูท้ ด่ี ี การศึกษาทีด่ ี สิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ทางปรัชญา ศัก ยภาพ (potential-potentiality)ตรงกัน ข้า มกับ คํ าว่ ากรรตุ ภ าพ หรือ ภาวะที่เ ป็ นจริง
(actual-actuality)หรือเรียกกันภาษาง่ายๆว่าภาวะแฝง(potential)กับภาวะเป็ นจริง (actuality)ซึง่ ใช้ในปรัชญา
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ตะวันตกตัง้ แต่อริสโตเติลพูดถึงความสมบูรณ์(perfection)ว่าเป็ นภาวะความเป็ นจริงที่บริสุทธิ ์ act us Purus
(pure action)เปลีย่ นแปลงไม่ได้
อัตลักษณ์ (identity)
หมายถึง สํานึ ก ว่ าเราเป็ นใครและเราแตกต่ างจากคนอื่นอย่างไร มี
ลัก ษณะเฉพาะอะไรบ้าง รวมทัง้ คนอื่นมองว่ าเราเป็ นใคร ซึ่ง นั ก วิชาการบางคนอธิบายว่ า เป็ นการสร้า ง
ขอบเขตของบุคคล เพื่อการแสดงออกถึงอํานาจหรือการได้มาซึง่ อํานาจ
ความหมายของคําว่าลักษณ์มมี ากมาย ขึ้นอยู่กบั สํานักปรัชญา(Existentialism)ที่เกิดขึ้นระยะร้อยปี
เศษทีผ่ ่านมาเน้นการค้นหาตัวตนการเป็ นตัวของตัวเอง การเป็นอิสระจากสิง่ ทีป่ ระเพณีกําหนดคนเป็ นใครไม่ได้
อยู่ในคําภีร์ ไม่ได้อยู่ในนิยามของนักปรัชญา(คนคือสัตว์ทม่ี เี หตุผล คนคือบุตรของพระเจ้าฯลฯ)คุณเป็ นใครคือ
การตัดสินใจของคุณการเลือกของคุณเองต่ างหากซึ่งเป็ นเรื่องยากคุณเป็ นอะไรที่ส่อื มวลชนกําหนดคุณคุณ
กลายเป็นเหมือนสินค้าทีถ่ ูกส่งไปตามสายพานโรงงานอุตสาหกรรม (สายพานชีวติ โดยผูใ้ หญ่วบิ ลู ย์เข็มเฉลิม)
นิทเช่(1994-1900) นักปรัชญาชาวเยอรมันประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วนักปรัชญาชุดหลังทันสมัยหรือที่
เรียกกันว่าโพสต์โมเดิรน์ บางคนพูดถึงคน ตัวตน อัตลักษณ์ว่าไม่มจี ริงในตัวมันเอง คล้ายจะประกาศว่า มนุ ษย์
ตายแล้ ว ตัว ตนตายแล้ ว อัต ลัก ษณ์ เ ป็ น ความสัม พัน ธ์ก ับ คนอื่น คุ ณ เป็ น ใครไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นตัว คุ ณ แต่ อ ยู่ ท่ี
ความสัมพันธ์กบั คนอื่นอยู่ทว่ี ่า คุณเป็ นลูกหลานใคร มาจากบ้านไหน เมืองไหน เชื้อสายอะไร สัญชาติอะไร
เรียนทีไ่ หน รุน่ ไหน มีลกู กีค่ น ทํางานทีไ่ หน บ้านอยูแ่ ถวไหน ไปวัดทําบุญทีไ่ หน สังกัดศาสนาไหน
ปรัชญานี้ถอื ว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่อะไรทีเ่ กิดมาพร้อมกับคนแต่เป็ นสิง่ ทีส่ งั คมสร้างขึน้ มา สร้างภาษาให้คน
พูด ฉัน ซึ่งเป็ นอะไรที่ไม่ใช่ภาววิสยั (objective)เป็ นอะไรที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรม ไม่มบี ุคคลไม่มปี จั เจกบุคคล
หรือตัวตน มีแต่อตั ลักษณ์หลากหลายของคนซึง่ สัมพันธ์กบั บทบาททางสังคม เช่น ผมเป็นอาจารย์ เป็ นพ่อ เป็ น
แฟนฟุตบอล แต่ละบทบาทเป็ นอัตลักษณ์แต่ต่างกันทีส่ งั คมกําหนดให้ผมเป็ นผมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละบทบาท
นิยามเหล่านี้ท่ถี กเถียงกันในระหว่างคิด นักปรัชญา นักวิชาการเป็ นเสรีภาพทีแ่ ต่ละคนสามารถค้นหา
คําตอบทีต่ นเองพอใจและเห็นว่านํามาอธิบายหรือสร้างความเข้าใจในชีวติ แก่ผคู้ นในยุคสมัยทีม่ คี วามสับสน ทีม่ ี
ผูค้ นต่างก็คน้ หาตัวตน หรือ อัตลักษณ์ไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธว่ามันมีอยูห่ รือไม่มมี อี ยูอ่ ย่างไรและทําไม
ในทางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนและชุมชนซึง่ สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมกระแสหลักของผู้มอี ํานาจมากกว่าการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน
หรือท้องถิน่ นิยมพูดถึงการพัฒนาว่าเป็ นกระบวนการ คืนสู่รากเหง้า สืบค้นหาตัวตนและ อัตลักษณ์ทถ่ี ูกลืม ถูก
ครอบงํา ให้ฟ้ื นคืนมาเป็ นพลังในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งตนเองให้คนื ความเชื่อมันและการเคารพตนเอง
่
ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาและจารีตประเพณีอนั ดีงาม (คัดลอกจากหนังสือร้อยคําทีค่ วรรู้ ผูเ้ ขียน เสรี พงศ์พศิ )
ความสําคัญและหลักการพัฒนาโครงการ
การพัฒนาโครงการเป็ นหัวใจสําคัญของงานพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลีย่ นแนวคิดในเชิงวิจยั
และพัฒนา เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิน่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนา เพื่อเรียนรูก้ ระบวนการแก้ปญั หาอย่างมีส่วน
ร่วมจากกระบวนการพัฒนา อันจะนํ าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง การพัฒนาโครงการมีความสําคัญ และมีหลักการ
สอดคล้องกับแนวความคิดงานพัฒนาเพื่อท้องถิน่ ดังนี้
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1.) เป็ นการทําความเข้าใจในบริบทชุมชน สถานการณ์ปญั หา ศักยภาพและข้อจํากัดของชุมชนร่วมกัน
รวมทัง้ ประเมินความเป็ นไปได้ในการดําเนินโครงการพัฒนา
2.) เป็ นการทบทวนการทํางานทีผ่ ่านมาของชุ มชน เพื่อมองเห็นทิศ ทางและกํ าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและชุมชนโดยมีพเ่ี ลีย้ งให้การสนับสนุ น
3.) เป็นการทําความเข้าใจสภาพความสัมพันธ์ระหว่างทีมพัฒนากับชุมชนและปญั หาชุมชน
4.) เป็ นการกํ าหนดขอบเขตการดําเนิ นงานภายใต้ เ ป้าหมายร่ว มกันทัง้ ในแง่ประเด็นศึก ษา พื้น ที่
ดําเนินการ และกลุ่มเป้าหมายทีร่ ว่ มกระบวนการพัฒนา
5.) เป็ นการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปญั หาร่วมกันทัง้ ในแง่เครือ่ งมือ เทคนิควิธกี าร และ
กระบวนการพัฒนา รวมถึงการจัดการและวางแผนงบประมาณ
6.) เป็ นการกําหนดบทบาทของทีมพัฒนาชุมชน และพี่เลี้ยงต่ อ การทํางานในอนาคต ทัง้ ในแง่ก าร
ประสานงาน การจัดกระบวนการ การบันทึกและการเขียนรายงาน
7.) เป็ นการหาข้อ ตกลงและข้อ สรุป ร่ว มกันระหว่ างทีมพัฒนาชุ มชนและพี่เ ลี้ยงต่ อ ภารกิจและการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาในอนาคต
การเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาโครงการของพี่เลี้ยงทีมหน่ วยปฏิ บตั ิ การ(Node Action)
ก่อนทีจ่ ะไปเปิดเวทีพฒ
ั นาโครงการในชุมชนนัน้ พีเ่ ลีย้ งจะต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพืน้ ที/่ ชุมชนทีจ่ ะลงไปพัฒนาในเบือ้ งต้น กําหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทํางาน แบ่ง
บทบาททีมประสานงานตลอดจนเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
พีเ่ ลีย้ งควรทําการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น โดยอาจใช้วธิ กี ารสอบถามจากเครือข่ายทางสังคมต่างๆทีก่ ําลัง
เคลื่อนไหว กลุ่มคน/บุคคลที่เคยทํางานร่วมกับนักพัฒนาชุมชนหรือจากสังเกตเหตุ การณ์ ศึกษาสภาพทัวไป
่
ด้วยสายตาร่วมกับทีมงานระหว่างเดินทางเข้าสู่ชุมชน การเดินเทีย่ ว การขับรถวนรอบชุมชน เพื่อประเมินความ
สอดคล้อ งและความเป็ นไปได้ใ นการดําเนินโครงการก่ อ นที่จะมีก ารเปิ ด เวทีว ิเ คราะห์ปญั หาในการพัฒนา
โครงการร่วมกับชุมชน ซึง่ ควรทําการ ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น ในประเด็นต่อไปนี้
1.1 บริ บทชุมชน หรือสภาพทัวไปของชุ
่
มชน ได้แก่ บ้านเรือน ทีอ่ ยู่ อาศัยการประกอบพิธ ี
ทางศาสนา อาคาร สถานทีส่ าํ คัญต่างๆในการทํากิจกรรมของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ความสนใจของชุมชน
เพื่อประเมินแนวทางการดึงศักยภาพชุมชนมาพัฒนาเพื่อการแก้ปญั หา เช่น หากพบว่าวัด มีสถาปตั ยกรรมที่
สวยงามทัง้ ภายในและภายนอก สันนิฐานได้ว่าชาวบ้านศรัทธาพระในวัด ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพุทธ
สถานหรือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเปี่ ยมล้น ใจบุญศุนทานเราก็สามารถดึงให้ชาวบ้านมาร่วมทํา
กิจกรรมทีว่ ดั ได้ เป็ นต้น
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ พืน้ ดิน ป่าไม้ แม่น้ํ า ลําธาร ลักษณะพืน้ ที่
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เพื่อประเมินว่าชุมชนเดิมมีพน้ื ฐานอาชีพอะไร หรือเคยดําเนินการอะไรมาบ้าง
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เพื่อดําเนินโครงการทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เช่น หากพบว่ามีแหล่งนํ้า อุดมสมบูรณ์อาจเหมาะกับการดําเนิน
โครงการในประเด็นเกษตร หรือหาก แหล่งนํ้ าเน่ าเสียอาจเหมาะกับดําเนินโครงการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูแหล่งนํ้ า
เป็นต้น
1.3 ความสัมพันธ์และการติ ดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับภายนอก ได้แก่ ระบบการผลิต/
การค้าเป็นการพึง่ ตนเองหรือพึง่ พิงภายนอก การคมนาคม (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ) และการสื่อสารต่างๆ
กับภายนอกเป็นอย่างไร เพื่อประเมินความเหมาะสมในการทําโครงการพัฒนา เช่นหากพบว่าชุมชนอยู่ห่างไกล
จากตัวเมืองการเดินทางไม่สะดวก หรือมีทางเลือกน้ อยในการเดินทางก็ควรดําเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องการ
เดินทางทีป่ ลอดภัยโดยท้องถิน่ ชุมชนเข้ามาจัดการ เป็นต้น
1.4 ภาพรวมการขับเคลื่อนงานวิ จยั และพัฒนาสังคม/ท้ องถิ่ น ได้แก่ ยุทธศาสตร์จงั หวัด/
ยุทธศาสตร์ประเทศเน้ นเรื่องอะไร เครือข่ายภาคประชาชนกําลังเคลื่อนเรื่องอะไร เพื่อให้การดําเนินโครงการ
พัฒนาไปในทางเดียวกันช่วยหนุ นเสริมท้องถิน่ และสังคม อันเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างโครงการพัฒนา
กับภาพรวมของท้องถิน่ และสังคม
1.5 นักพัฒนา/ที มพัฒนา ควรศึกษาว่านักพัฒนา/ทีมพัฒนาเป็ นใครเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์อะไร
มีอาชีพอะไร เชี่ยวชาญด้านไหน ผ่านประสบการณ์ดา้ นทําการวิจยั และพัฒนามาแล้วหรือไม่อย่างไร ผลการ
ทํางานที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร มีความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิน่ หรือไม่ มีทศั นคติ/แนวคิด/พฤติกรรมการทํางาน
ร่วมกับชุมชนอย่างไร ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาสังคมเพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับแนวคิดงานวิจยั เพื่อท้องถิน่
แนวคิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในด้านต่างๆ (แนวทางแห่งรัฐธรรมนู ญฉบับประชาชน 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปจั จุบนั ) อนาคตหลักสิทธิมนุ ษย์ชนและผู้ด้อยโอกาสการกระจายอํานาจสู่ประชาชน
การลดทอนอํานาจจากศูนย์กลางการพัฒนาหลักความเสมอภาคความเป็ นธรรมและสิง่ แวดล้อม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาคนชุมชนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาหรือไม่เนื่องจากทีมพัฒนาจะต้องมีบทบาทผูจ้ ดั
กระบวนการมีส่ วนร่วม เพื่อกระตุ้น/สร้างปรากฏการใหม่ของชุ มชนจึง ถือเป็ นปจั จัยชี้ขาดความสําเร็จของ
โครงการเลยทีเดียว
2) การประสานงาน
ประสานงานกับแกนนํ า ผูน้ ํ าชุมชน หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนัดหมายการ จัดเวทีเพื่อการพัฒนาโครงการ
ควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง นัดหมายวันเวลา สถานทีแ่ น่นอน ในบางกรณีอาจต้องมีผนู้ ําทาง
3) การวางแผน/เตรียมทีมงาน
จะต้องมีการประชุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการทํางานและแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการทํางาน
ให้ชดั เจนก่อนลงไปพัฒนาโครงการ ว่าจะลงไปเพื่อทําอะไรในแต่ละครัง้ ถ้าเป็ นครัง้ แรกอาจเป็ นการตรวจสอบ
ชุมชนจากข้อมูลทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาเบือ้ งต้น เนื่องจากการพัฒนาโครงการไม่ได้ดําเนินการเสร็จสิน้ เพียงครัง้ เดียว
จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการพัฒนาโครงการครัง้ ก่อนๆจากนัน้ แบ่งบทบาทว่าใคร
เป็นผูต้ งั ้ คําถาม จัดกระบวนการ หรือผูจ้ บั ประเด็น สรุปให้เห็นภาพ ผูบ้ นั ทึก
4) วัสดุ/อุปกรณ์ /เอกสาร
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การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นเพื่อการบันทึกและสรุปประเด็นในการพูดคุยให้สามารถสื่อกับชุมชนได้
ชัดเจน ได้แก่ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก สีเทียน กระดาษกาว ฯลฯ รวมทัง้ เอกสารที่จะเผยแพร่ให้ชุมชน
เข้าใจแนวคิดงานพัฒนาเพื่อท้องถิน่ ในประเด็นร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
5) สรุปบทเรียน
หลังจากการพัฒนาโครงการเสร็จสิน้ ในแต่ละครัง้ ทีมงานจะต้องมีการพูดคุยถึงผลการดําเนินงานว่าเป็ น
อย่างไรบ้าง วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยในเวที การพูดคุยกับชาวบ้าน การสังเกต และวางแผนการ
ดําเนินงาน ปญั หา/อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
6) การบันทึก
ในการพัฒนาโครงการในแต่ละครัง้ พีเ่ ลีย้ งควรมีการบันทึกพัฒนาการข้อสรุปบทเรียนทีไ่ ด้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์/ประเมินโครงการ และการพัฒนาโครงการในแต่ละครัง้ อาจบันทึกเป็ นแบบฟอร์ม
ดังตัวอย่าง
บันทึกรายงาน ครัง้ ที.่ .......เรือ่ ง...............................................................
วันที.่ ..............................เวลา.......................ณ...............................................
• วัตถุประสงค์คอื อะไร
• องค์ประกอบผูเ้ ข้าร่วมประมาณ..............คน ประกอบไปด้วยกลุ่มใดบ้าง
• ทบทวนการพัฒนาโครงการช่วงทีผ่ ่านมาว่าเป็นมาอย่างไรบ้าง
• กระบวนการทีใ่ ช้ในการพัฒนาโครงการและบทบาทของทีมพัฒนาโครงการเป็นอย่างไร
• ผลการพัฒนาโครงการ
1) ประเด็นปญั หาทีส่ นใจทําร่วมกันมีอะไรบ้างและความสําคัญของปญั หาทีจ่ ะทําคืออะไร
2) ทุนเดิมของชุมชนศักยภาพของชุมชนมีอะไรบ้าง
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็ นอย่างไรบ้าง
4) ทีมพัฒนาเป็ นใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในชุมชน
5) ความเหมาะสมในการเสนองบประมาณของทีมพัฒนาเป็นอย่างไร
6) โครงการนี้มโี อกาสของความสําเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใด (ความพร้อมของทีมพัฒนา
ชุมชนความเข้าใจต่อแนวคิดงานพัฒนาชุมชน
7) พบข้อสังเกต/ข้อ ค้นพบอื่นๆ หรือ ไม่ อย่างไร (เช่น คุณ ค่าชุมชน คุณ ค่าของประเด็นศึกษา
ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการทําโครงการพัฒนา ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทอ้ งถิน่ /ประเทศ
เครื่องมือในการพิ จารณาโครงการ
ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค) และรัตนโมเดล(พุทธ ธรรมะ สังฆะ) มีดงั นี้
1) พิ จารณากระบวนการศึกษา ทีท่ าํ ให้เห็นปจั จัยเชื่อมโยงเหตุผลทีแ่ ท้จริง
ตามหลักอริยสัจ 4 กล่าวคือ
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สมุ ท ัย – สาเหตุ หรือ ป จั จัย ที่ทํ า ให้ ทุกข์ – สภาพปญั หาทีเ่ ป็ นอยู่ปจั จุบนั
เกิดปญั หา คืออะไร
เป็นอย่างไร
มรรค - แนวทาง หรือ กระบวนการที่ นิ โรธ – อยากให้เป็ นอยู่อย่างไร
สามารถทําให้บรรลุเป้ าหมาย (แก้ไ ข (วิสยั ทัศน์)
ปญั หา)เป็ นอย่างไร
2) พิ จารณาความบรรลุเป้ าหมายงาน
ตามหลักรัตนโมเดล กล่าวคือ
2.1 ได้มงุ่ พัฒนาตนเอง (พุทธะ) ให้ต่นื รูท้ นั การเปลีย่ นแปลงต่างๆหรือไม่
2.2 ได้มุ่งพัฒนาความรู้ (ธรรมะ) บนฐานความเป็ นจริงที่เ ป็ นอยู่ของสิง่ ที่ศึกษา หรือชุมชน
ท้อ งถิ่นหรือ ไม่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ความรู้เ ชิงกระบวนการ วิธ ี (ทําอย่า งไร) หรือ ความรู้เ ชิงวิถีท่ี
เหมาะสมต่อการเผชิญต่อสถานการณ์ และปญั หา (อริยวินยั )
2.3 ได้มงุ่ พัฒนาความเป็ นกลุ่มก้อน เครือ (สังฆะ) หรือกลไกการมีส่วนร่วมของหมู่คนในชุมชน
ท้องถิน่ และความร่วมมือขององค์กรภายนอกหรือไม่ ทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม / องค์กรชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน ผูส้ นับสนุ นจากภายนอก
แนวคิ ด สร้างปัญญาด้วยการตัง้ คําถาม ชวนใฝ่ ร้คู ้นหาคําตอบ
การเรียนรูก้ ฝ็ ึ กจากการรับรู้ จากแสง เสียง สิง่ กระตุ้นเราจนสื่อสารด้วยการส่งสัญญาณพูดออกเสียง
อ่าน เขียน และคิด เรียนรู้ ตัง้ แต่เรือ่ งง่ายๆ จนถึงเรียนรูเ้ รือ่ งความหมายของนามธรรม เช่น เรื่องความรัก
ความโกรธ เป็นต้น ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันได้ว่า “ปัญญา พัฒนาได้”
การฝึ กคิด ใช้เหตุผล วิเคราะห์ปญั หา แก้ปญั หา จะทําได้ง่ายๆ ด้วยการฝึ กเป็ น “คนช่ างสงสัย”
“หมันตั
่ ง้ คําถาม” แล้วพยายามหาคําตอบ หรือ “สงสัย ใฝร่ ”ู้
คําถามสําคัญคือ ทําไม และ อย่างไร
ความเป็ นคน “ช่างสงสัย ใฝ่รู”้ เป็ นเรื่องสําคัญ คือเป็ นผูท้ ่หี มันตั
่ ง้ คําถาม และต้องหมันคิ
่ ดค้นคว้า
หาคําตอบด้วยคําถามสําคัญที่สุดในการพัฒนาปญั ญา ใช้เหตุ ผลคือ “ทําไม” และ “ทําได้อย่างไร” คําถาม
“อะไร” “ทีไ่ หน” “เมื่อไร” จะได้คําตอบทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง แต่คําถาม “ทําไม” หรือ “ทําอย่างไร” จะเชื่อมโยง
สร้างความสําพันธ์ จัดลําดับความสัมพันธ์ก่อนหลัง จัดลําดับความสัมพันธ์ของเหตุและผล ตลอดจนลําดับ
ความสําคัญมาก - น้อย ต่างกันออกไป เพื่อความมุ่งหมายทีจ่ ะให้ได้คําตอบ ซึง่ ก็คอื การ “ฝึ กคิด วิเคราะห์ “
โดยตรง เช่น คําถาม ใคร ชื่ออะไร เวลาเท่าไร เมื่อไร ที่ใด ก็จะได้คําตอบเป็ น “นาย ก” “เวลาเช้า
พรุ่งนี้” “ที่เชียงใหม่” ที่เป็ นข้อเท็จจริง แต่ถ้าถามว่า “ทําไม” “อย่างไร” ต้องหาคําตอบที่เป็ นเหตุ เป็ นผล
เช่น ทําไมทางโค้งนี้ถงึ มีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ บ่อย หรือทําไมชุมชนนี้รา้ นขายรถจักรยานยนต์จาํ นวนมาก เป็ นต้น
ฝึกถาม ฝึกสงสัย ก็จะติดเป็นนิสยั สงสัย ใฝร่ ู้ และมุง่ หาคําตอบ
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คําถาม คําตอบ สร้างการเรียนรู้ สร้างความมันใจในการทํ
่
างาน
การหาคําตอบ “ทําไม” “อย่างไร” เป็ นการท้าทาย เป็ นการฝึ กวิเคราะห์ แยกแยะหาสาเหตุ และ
พัฒนาไปถึงขัน้ สร้างทางเลือก สังเคราะห์ท่ชี ้นี ํ าการปฏิบตั ิได้ เช่น ทําไมชุมชนนี้มกี ารใช้รถจักรยานยนต์
จํานวนมาก คําตอบคือ ถนนในชุมชนแคบแต่อยู่ใกล้โรงงาน คนในชุมชนหรือพนักงานโรงงานจึง นิยมใช้
รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกกว่า การทีจ่ ะได้คําตอบ เราต้องวิเคราะห์แยกแยะ เปรียบเทียบ
จนได้คาํ ตอบ สร้างความเข้าใจ และเราก็สามารถใช้ประสบการณ์ในการเข้าใจวิเคราะห์เรื่องนี้ไปเข้าใจเรื่องอื่น
ใช้หลักคิดทีเ่ ป็ นการเข้าใจเรือ่ งนี้ไปเทียบเคียงเข้าใจเรือ่ งอื่นด้วย
กล่าวคือ ได้ทงั ้ “คําตอบ” ได้ทงั ้ “วิธคี ดิ ” แต่ถ้าถามคําถามว่า“จะทําได้อย่างไร” อาจจะใช้วธิ คี ดิ ใน
ระดับที่สูงกว่าระดับ”วิเคราะห์” นัน่ คือ “ สังเคราะห์” กล่าวคือ วิเคราะห์คอื คิดแยกแยะ ส่วนใหญ่เพื่อหา
สาเหตุ หรือเหตุผลแต่ถา้ ทําอย่างไร ต้องหาคําตอบด้วยการ “สังเคราะห์” คือคิดสร้างคําตอบ เช่น จากบ้าน
ไปโรงเรีย นมีท างรถไฟ รถเมล์ และมีลํา คลองคันอยู
่ ่ จะเดิน ทางไปอย่า งไร การหาคํ าตอบอย่ างไร จึง
วิเคราะห์แยกแยะก่อนว่า จะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน จะเดินจากที่ใดไปที่ใดขึน้ รถไฟหรือรถเมล์ จะลง
เรือที่ใด จึงจะข้ามคลองไปถึงโรงเรียน จะตัดสินใจอย่างไร เพื่อให้ได้วธิ ปี ฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุด นัน่ คือ คิดอย่าง
วิเคราะห์ นําไปสู่สงั เคราะห์ สร้างคําตอบสู่การปฏิบตั ิ ก็จะได้พฒ
ั นาความคิดไปอีกระดับ ดังนัน้ การคิดหา
คําตอบก็จะได้คาํ ตอบ เป็ นการรับรู้ ได้วธิ คี ดิ ใหม่ไปด้วย ยิง่ ได้คาํ ตอบก็จะยิง่ เรียนรู้ ยิง่ คิดเร็วขึน้
และแน่ นอนทีส่ ุด เมือ่ คิดแก้ปญั หาได้จะยิง่ มันใจ
่ และแก้ปญั หาใหม่ได้เรือ่ ยๆ
การตอบคําถาม “ทําไม” และ “อย่างไร” เป็ นการฝึกสร้างปญั ญา นอกจากได้ความรับรู้ ความรู้ วิธ ี
คิดหาคําตอบแล้ว ยังเสริมความมันใจว่
่ า จะแก้ปญั หาเรื่อยๆ แต่การแก้ปญั หาอาจมีอุปสรรคบ้าง คือ เมื่อ
นําไปสู่การปฏิบตั แิ ล้ว อาจยังแก้ปญั หาไม่ได้ทงั ้ หมด ทีจ่ ริงไม่ใช่เรื่องแปลก ก็ต้องนําปญั หาส่วนทีเ่ หลือเข้าสู่
กระบวนการแก้ปญั หาใหม่ สังเกตวิเคราะห์สาเหตุว่า ทําไม อย่างไรยังแก้ปญั หาไม่ได้ มีปญั หาอะไรอีก
สาเหตุอะไรอีก และนํ าไปสร้างคําตอบรอบใหม่ ก็จะตอบคําถาม หรือโจทย์ทส่ี ลับซับซ้อนยิง่ ขึน้ การแก้ปญั หา
ครัง้ ต่อไป ก็จะนําประสบการณ์ทเ่ี คยแก้ปญั หาแล้วติดขัด มาแก้ปญั หาในเรือ่ งใหม่ ก็จะยิง่ รอบคอบ ยิง่ พัฒนา
ขัน้ และแน่ นอนการทีส่ ามารถแก้ปญั หาได้ นอกจากยิง่ มันใจแล้
่
ว
ทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งคือ ยิง่ มีความสุข ยิง่ ปิ ติ เพราะสามารถทํางานสําเร็จแก้ปญั หาได้ มีกําลังใจ
ั หาสํา เร็จ มากขึ้น แก้ ป ญ
ั หาที่ส ลับ ซับ ซ้อ นมากขึ้น ก็จ ะนํ า ไปสู่ ก าร
สร้า งความสํ า เร็จ ใหม่ ๆ การแก้ ป ญ
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ นําไปสู่ “ปญั ญา” ในระดับสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ได้ต่อไป
เรียนรู้ด้วย “ปุจฉา วิ สชั นา”
การสร้างปญั ญาด้ว ยคําถามนี้ สอดคล้อ งกับหลักพุทธศาสนาคือ “ปุจฉา วิสชั นา” ปุจฉาคือ ตัง้
คํา ถาม ยิ่ง ตัง้ คํ า ถามก็จ ะยิ่ง ได้คํ า ตอบ ยิ่ง ได้ค วามรับ รู้ ส่ ว นวิส ัช นา คือ การถกเถีย ง แลกเปลี่ย น
ตรวจสอบ ก็จะได้โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้มมุ มองทีแ่ ตกต่าง เช่น
ปุจฉา: ถนนเส้นนี้ใครเดินทางแล้วเสีย่ งอันตรายมากทีส่ ุด
วิสชั นา: พวกเรา คนในชุมชน
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ปุจฉา: แล้วใครควรเป็ นคนแก้จดุ เสีย่ ง จุดอันตรายนี้
วิสชั นา: เจ้าหน้าทีห่ น่ วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ท้องถิน่
ปุจฉา : พวกเราผ่านถนนเส้นนี้ วันละกีค่ รัง้ แล้วเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผ่านถนนเส้นนี้กค่ี รัง้
วิสชั นา: พวกเราผ่านวันละ 3-5 ครัง้ ต่อวัน เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผ่านถนนนี้ 3 เดือนครัง้ หรือไม่ได้ผ่านเลย
ปุจฉา: แล้วเราจะคอยให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐมาแก้ไขปญั หา หรือเรารูป้ ญั หาแล้วมาร่วมกันหาทางแก้ไข
จากการสร้างปญั ญาด้วยคําถามทําให้ได้ความรู้ ความเห็นเพิม่ เติม รอบคอบขึน้ สร้างปญั ญาเพิม่ ขึน้ ได้
ทุกคําถาม มีคาํ ตอบแต่ต้องให้เวลา
การตัง้ คําถาม ใช่ว่าจะหาคําตอบได้เสมอไป ไม่ได้คําตอบ ไม่ต้องท้อแท้ เคยมีผมู้ ปี ระสบการณ์ขบั
รถควํ่าเล่าให้ฟงั ว่า เคยขับรถควํ่า เพราะหยุดรถกะทันหันและรถปดั บังคับพวงมาลัยไม่ได้ 7 ปี ให้หลัง มีคน
อธิบายเรื่อง เบรกระบบ ABS ทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์วจิ ยั และออกแบบขึน้ ใหม่ เพื่อแก้ปญั หาอุบตั เิ หตุจาก
“ล้อ ล็อ ค” ขณะเบรกรถ หรือ รถหยุด กะทันหัน เนื่อ งจากหยุดล้อ สองข้างได้ไ ม่เ ท่ากัน ทําให้รถเสียหลัก
บังคับไม่ได้ วิศวกรจึงวิจยั ค้นหาสาเหตุและออกแบบระบบเบรกรุ่นใหม่ ทีเ่ บรคล้อแล้วคลายสลับกันหลายครัง้
ั หาล้อ ล็อ ค เสีย หลัก บัง คับ
ติด กัน จนกว่ า รถจะหยุ ด ทํ า ให้ ล้อ รถทัง้ สองข้า งมีโ อกาสปรับ สมดุ ล แก้ป ญ
พวงมาลัยไม่ได้ กว่าจะได้คาํ ตอบก็หลังจากรอดตายจากอุบตั เิ หตุ และยังมีความสงสัยอยู่อกี 7 ปี จึงเห็นว่า
การมุง่ มันหาคํ
่
าตอบก็มสี ่วนสร้างความรู้ และสร้างปญั ญา
ดังนัน้ งานวิจยั จึงเกิดจาก “สงสัย ใฝ่รู้” มุ่งหาคําตอบ รู้จกั คิด วิเคราะห์ ยึดหลักการลามสูตร
ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเสริมปญั ญาด้วย “ปุจฉา วิสชั นา” นัน่ เอง และที่สําคัญงานวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารหรืองานโครงการฯ ควรมุง่ การสร้างเสริมปญั ญาทีป่ ระยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจําวัน หรือตอบโจทย์ปญั หา
เพื่อค้นหาและนํ ามาจัดการกับปญั หาในชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม จึงจะเกิดประโยชน์ คุณค่าได้อย่างแท้จริง
ตามหลักการพุทธศาสนา คือ “ผู้ปฏิ บตั ิ ”ธรรม จึงจะเข้าถึง “ธรรม” (จาก บทความพิเศษของ ทันทรรศน์
หน้า 33 มติชนสุดสัปดาห์ 6-12 ต.ค. 49 ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1364)
จากความหมายที่กล่าว สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน หมายถึง การทีค่ นในชุมชน เห็นความสําคัญ เห็นปญั หา จนลุกขึน้ มาจัดการกับปญั หาร่วมกันด้วยตัวของ
ชุมชนเองโดยมีว ิธกี ารที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ บริบทตามความเป็ นอยู่ของแต่ ละชุ มชน ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการ
พัฒนาชุมชนโดยทีมพี่เลี้ยงหน่ วยปฏิบตั กิ ารฯ(Node Action) ที่ใช้กระบวนการงานวิจยั ท้องถิน่ ใช้เครื่องมือ
พัฒนาความคิด จากการตัง้ คําถามชวนคิด ชวนวิเ คราะห์ ชวนหาทางออกในการจัดการกับปญั หาได้อย่าง
เหมาะสม.
ผลลัพธ์ปลายทางจากการพัฒนาความคิด เพื่อนําไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคน และเริม่ ขยาย
ความคิดสู่การกระทําให้กบั คนอื่น ครอบครัว ชุมชน หน่ วยงาน ทําให้เกิดพลังของการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการ
ทํางานทีเ่ ห็นประโยชน์รว่ มกันของชุมชน จนสามารถเกิดวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยทางถนนได้.
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บทที่ 3
กระบวนการ ขัน้ ตอน วิ ธีการทํางาน
โครงการการดําเนินงานแกนนํ า(Core Group) หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ(Node Action) เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ เกิดขึน้ เพื่อตอบโจทย์ภารกิจยุทธศาสตร์ท่ี 2
ของศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) คือการสนับสนุ นกลุ่มแกน(Node)และเครือข่าย
ั หาอย่ า งเป็ น ระบบและมี
วิ ช าการ ให้ ส ามารถพัฒ นาความรู้ ไ ปผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การแก้ ไ ขป ญ
ประสิทธิภาพ ซึ่ง Node Action ได้มบี ทบาทในการค้นหาและพัฒนาแกนนํ า หรือสร้างผู้นําการ
เปลีย่ นแปลง(Change Agent) ในระดับพืน้ ที่ 5 แห่ง โดยการค้นหาและพัฒนาแกนนําเพื่อรวมดําเนิน
กิจกรรมให้เกิด พื้นที่เรียนรู้ ที่มกี ารป้อ งกันและแก้ไ ขปญั หาอุ บตั ิเ หตุ จราจรจากการจัด การข้อ มูล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูท้ ่เี กิดขึน้ เพื่อนํ ามาแก้ไขปญั หาจนสามารถผลักดันให้มขี อ้ เสนอเชิง
นโยบายหรือข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปญั หาในระดับพืน้ ที่ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
งานในประเด็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยมีการประยุกต์กระบวนการทํางานเข้า
กับงานวิจยั ท้องถิน่ ให้เป็ นงานวิชาการเชิงปฏิบตั กิ ารได้ ซึง่ โครงการดังกล่าวได้วางแผนไว้ 2 ระยะ
(ตามระยะเวลาการดําเนินงานของศวปถ.) คือ ระยะที่ 1 (12 เดือน) เริม่ มีนาคม 2554 ถึง เมษายน
2555 และระยะที่ 2 (16 เดือน) เริม่ พฤษภาคม 2555 ถึง ตุลาคม 2556
หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพื้นที(่ Node
Action) ได้เริม่ ดําเนินงานมาตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ขยายเวลาเป็ น
วันที่ 30 เมษายน 2555) ซึง่ มีโครงสร้างการทํางานและกิจกรรม ดังนี้

โครงสร้างการบริ หารงาน
Node Action
ที�ปรึ กษา

คณะทํางาน
สนับสนุ นวิชาการ/
เสริ มกระบวนการ
N

C

ติดตาม สนับสนุน

NE-N

NE-S

บริ หารจัดการ

S
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โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย
1. ทีป่ รึกษา บทบาทให้คาํ แนะนําการขับเคลื่อนงาน
คือ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ นพ.อนุ ชา เศรษฐเสถียร และ อ.สุรพล เหลีย่ มสูงเนิน
2. คณะทํางาน บทบาทเป็ นกลไกกลางในการเคลื่อนงาน ทําหน้าทีใ่ นการเชื่อมประสาน
ติดตาม และจัดเวทีประชุมคณะทํางานเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ วางแผนงานร่วมกันใน
ทุก 2 เดือน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ชูพกั ตร์ สุทธิสา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
2. คุณกาญจนา ทองทัว่
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่
3. ดร.กนกพร รัตนสุระธีรกุล คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
4. คุณชิษณุวฒ
ั น์ มณีศรีขาํ
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิน่ จ.สมุทรสงคราม
5. นายสมพงษ์ หลีเคราะห์
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ภาคใต้
7. คุณกชกร ชิณะวงศ์
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพื่อท้องถิน่ ภาคเหนือ
8. คุณชีวนั ขันธรรม
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั ท้องถิน่
9. คุณพรทิพภา ธรรมรักชัย นักวิชาการอิสระ
กิ จกรรมการดําเนิ นงาน
1. ค้นหาแกนนําและจัดตัง้ คณะทํางาน Node Action โดยได้ชกั ชวนหัวหน้าทีมที่
ทํางานวิจยั ท้องถิ่นใน 5 จังหวัด(ทีมเดิม สกว.) มาช่วยกันพัฒนางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อหา
คําตอบร่วมกันในประเด็นการสร้างความปลอดภัยทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของ
คนในชุมชน ประกอบด้วย
1) คุณกชกร ชิณะวงศ์
หัวหน้าโครงการ จ.ลําพูน ภาคเหนือ
2) คุณชิษนุวฒ
ั น์ มณีศรีขาํ
หัวหน้าโครงการพระราม 2 ภาคกลาง
3) ดร.กนกพร รัตนสุธรี ะกุล
หัวหน้าโครงการ จ.มหาสารคาม
4) คุณกาญจนา ทองทัว่
หัวหน้าโครงการ จ.อุบลราชธานี
5) คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์
หัวหน้าโครงการ จ.สตูล ภาคใต้
ทัง้ นี้ได้เชื่อมประสานภาคีเครือข่าย พี่เลี้ยงในพื้นที่ให้ได้รจู้ กั เพื่อร่วมกันทํางานกับคณะทํางานทีม
โครงการ Node Action ทัง้ 5 พืน้ ที่ ประกอบด้วย
(1) ภาคเหนือ ได้แนะนํ าเชิญชวน คุณพิมพ์จนั ทร์ โพธิ ์สาวัง (พี่เลี้ยงสอจร.) และ
แนะนํ าเครือข่ายทํางานเดิมต่ อคือ อ.ไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ จากโรงเรียน
เทศบาล 3 (เคยรับทุนทําหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน จาก ศวปถ. ปี
2552-2553)
(2) ภาคกลาง ได้แนะนํ าเชิญชวนให้รู้จกั กับทีมบริหาร สอจร.ภาคกลาง (ดร.ดนัย
เรืองสอน และ คุณสุพตั รา สําราญจิตร)
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(3) ภาคอีสาน
จ.มหาสารคาม มีทุนเดิมจากการทํางานในประเด็นการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน
มาก่ อ น หัว หน้ าโครงการจึง มีเ ครือ ข่ ายในการทํ างานทัง้ ในระดับจัง หวัด และ
ชุมชน
จ.อุ บ ลราชธานี ทางหัว หน้ า โครงการ Node ได้ใ ช้พ้ืน ที่ใ นมหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานีทม่ี นี ักวิชาการ อาจารย์ท่เี คยทํางานวิจยั เพื่อท้องถิน่ มาดําเนินงาน
ในระดับจังหวัดจึงได้แนะนํ าให้รจู้ กั กับภาคีเครือข่ายคนทํางาน คือ คุณวันทนีย์
ธนวิบูล ย์และคุณศักดา ธุระอบ (พี่เลี้ยง สอจร.จ.อุบล) และผู้จดั การภาคของ
บริษทั กลาง รวมถึงคณะทํางานศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด
(4) ภาคใต้ ได้แนะนํ าเชิญชวนให้รจู้ กั กับ คุณไพศาล ขุนศรี รักษาการแทนหัวหน้า
สํานัก งานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สตู ล กับ พตต.บุ ญ เลิศ ตรัส ศิร ิ
สถานีตํารวจภูธรละงู จ.สตูล และทีมบริหารงาน สอจร.ภาคใต้ (นพ.วิวฒ
ั น์ ศีตม
โนชญ์)
3. พัฒนาโครงการในพื้นที่เป้ าหมาย 4 ภาค 5 พื้นที่ โดยเลือกพืน้ ทีแ่ ละประเด็นที่
เป็นตัวแทนภูมภิ าค ประกอบด้วย
1.ภาคเหนือ พืน้ ทีจ่ งั หวัดลําพูน ตําบลปา่ สัก เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ที งั ้ สังคมเมืองและ
ชุ มชนชนบทดังเดิ
่ ม มีภ าคอุ ต สาหกรรมเข้ามาลงทุ นมาก ทําให้มกี ารเดินทางหนาแน่ นของผู้ใ ช้
แรงงานกลุ่มเป้าหมายคือ คนในชุมชน เยาวชน และหน่ วยงานในพืน้ ที/่ จังหวัด ประกอบกับในพื้นที่
ตําบลป่าสัก มีทุนเดิมในการดําเนินงานด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร (พื้นที่ทํางานเดิมสํานักงาน
เครือข่ายลดอุบตั เิ หตุ(สคอ.) และเป็ นพืน้ ทีท่ ํางานวิจยั เพื่อท้องถิน่ (สกว.) จึงได้นําพืน้ ทีท่ ม่ี ที ุนเดิม มา
ทําให้ต่อยอดและทําให้เข้มข้น เพื่อพัฒนาหารูปแบบการทํางานทีเ่ น้นการแก้ไขปญั หากันร่วมระหว่าง
ชุมชน ท้องถิน่ กับนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการจัดการปญั หาและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ร่วมกัน
2.ภาคกลาง พืน้ ทีเ่ ป้าหมายคือ ถนนพระราม 2 มีพน้ื ทีท่ ํางาน คือ จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร ผลลัพธ์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คือ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาครัฐ ทีเ่ ข้ามาร่วมกันแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรทีเ่ กิดขึน้ บนถนนพระราม 2 และบริเวณชุมชนสอง
ข้างทาง จนเกิดมาตรการการแก้ไขได้อย่างเป็ นรูปธรรม นําไปสู่ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย โดยนํา
กระบวนการวิจยั ท้องถิน่ เข้ามาทํางาน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ หน่ วยงานภาครัฐ (คณะทํางานศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด) องค์การบริหารส่วนตําบล โรงเรียน องค์กรชุมชน
ในพืน้ ที่ สถานประกอบการภาคธุรกิจ องค์กรสาธารณะ(มูลนิธ)ิ เครือข่ายนักวิชาการและพีเ่ ลีย้ ง
3.ภาคอีสาน พืน้ ทีภ่ าคอีสานประกอบด้วยอีสานตอนบน และอีสานตอนล่าง
3.1 อีสานตอนล่าง คือ จังหวัดอุบลราชธานี พืน้ ทีท่ าํ งานเน้นในมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานีและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทัง้ หมด 11 หมู่บา้ น 6 อบต. และถนนเส้นหลักตัดผ่านหน้ า
มหาวิทยาลัย (ถ.เดช-อุบลฯ) โดยจัดตัง้ คณะทํางานจากหน่ วยงานในจังหวัดเข้ามาร่วมทํางานตัง้ แต่
เริ่ม โครงการ เน้ น การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมและการสร้า งความปลอดภัย ในการเดิน ทาง ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานประกอบด้วยนักวิชาการ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ชุมชน
ท้องถิน่ รอบมหาวิทยาลัย
3.2 อีสานตอนบน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุมชนท้องถิน่ ใกล้เคียง และ
หน่ วยงาน ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัด ซึง่ การทํางานต่อยอดจากทุนเดิมปี 2553 (งบ ศวปถ.) ซึง่ ทํา
โครงการการจัด การจุ ด เสี่ย ง จุ ด อัน ตรายโดยการมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และมีก ารขยายเข้า สู่
มหาวิทยาลัย ซึง่ ใช้รปู แบบการดําเนินงานเริม่ จากชุมชนนอกเขตมหาวิทยาลัยก่อน
รูปแบบการทํางานทัง้ 2 Node อีสาน จะมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ การทํางานจาก
สภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ร่วมกับท้องถิน่ หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ม ี
ความแตกต่ า งกัน คือ เริ่ม ต้ น การทํ า งานกับ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ต่ า งกัน (จ.อุ บ ลฯ เริ่ม จากภายใน
มหาวิทยาลัย ส่วน จ.มหาสารคามเริม่ ต้นจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย)
4.ภาคใต้
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล 2 ตําบล คือ ตําบลกําแพงและตําบลละงู อําเภอละ
งู เป็ นพื้นที่ท่มี บี ริบทสังคม วัฒนธรรมชุมชนที่มเี อกลักษณ์เฉพาะ รูปแบบการทํางานจึงเน้ นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากพืน้ ที่ชุมชน มีถนนหลายเส้นตัดผ่าน มีแหล่งท่องเที่ยวได้หลายแห่ง มี
การใช้รถใช้ถนนจํานวนมาก ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุบ่อย การทํางานจึงเน้นการสร้างความเข้าใจ และดึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมประสานกับภาครัฐผลักดันให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปญั หา
3.ประชุมคณะทํางานเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดเวทีพฒ
ั นาศักยภาพแกนนํ าร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย โดยมีการจัดเวทีพฒ
ั นาศักยภาพแกนนํ าใน 5 พืน้ ที่ และภาคีเครือข่ายพีเ่ ลีย้ ง
สจอร. ขึน้ 1 ครัง้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทํางานระหว่าง Node Action จํานวน 5 ครัง้
4.รวบรวม(Mapping) รายชื่ อโครงการ ชุดความรู้ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการ
รวบรวมผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละภูมภิ าค โดยเน้ นใน 5 พื้นที่ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แต่ละ
Node Action ได้ทราบทุนเดิมของการทํางานในพืน้ ทีท่ ผ่ี ่านมา และสามารถนํ าไปประเมินเพื่อค้นหา
แนวทางการเชื่อมงานและต่อยอดความรูต้ ่อไปได้
5. เชื่ อมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับ Node
Action เช่น Node จ.อุบลฯ ได้เชื่อมประสาน บ.กลาง ปภ. พีเ่ ลีย้ ง สอจร. และเครือข่ายองค์กรงด
เหล้าในพืน้ ทีเ่ พื่อให้เกิดการทํางานร่วมกัน
6.ติ ดตามสนับสนุน เชื่อมประสานผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากร เติมเต็มให้ความรูค้ ณะทํางานและ
ทีมนักวิจยั ในโครงการ แต่ละ Node ตามประเด็น เพื่อค้นหาแกนนํ าระดับปฏิบตั กิ าร และพัฒนาโจทย์
โครงการตามบริบทของชุมชน พืน้ ที่
กระบวนการทํางานทีผ่ ่านมาเน้นการค้นหาคนทํางานและสร้างทีมงาน โดยการชักชวนกันมา
ร่วมกันพัฒนาโจทย์โครงการวิจยั จากปญั หาในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดการกับปญั หา ซึ่งแนวคิดนี้เกิด
จากข้อค้นพบว่าหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานด้านความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุจราจร ยังไม่มเี จ้าภาพตัว
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จริงที่มาทํางานเกาะติดกับประเด็น การทํางานของ Node จึงมุ่งเน้นการทํางานที่คน้ หาแกนนํ า (ตัว
จริงไม่ใช่มวยแทน) และสร้างผูน้ ํ าการเปลีย่ นแปลงด้านป้องกันอุบตั เิ หตุ (Change Agent) ในระหว่าง
ทางจะมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายไปพร้อมกับพัฒนาชุดความรูม้ าสนับสนุ นการ
เคลื่อนงานจากโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในพื้นที่ ซึ่งจะทําให้เกิดการจัดการความรู้ ถอดบทเรียน
แลกเปลีย่ นเรียนรูน้ ําไปสู่การแก้ไขปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรมได้
ผลสัมฤทธิ์ (Out Come) ในระดับ Node พืน้ ที่ เกิดพืน้ ทีเ่ รียนรู้ มีพน้ื ทีป่ ฏิบตั กิ ารร่วมกัน ทัง้
5 พืน้ ที่ และเกิดแกนนํ าคนทํางานในพืน้ ที่ เกิดรูปแบบ(Model) กระบวนการทํางาน นอกจากนี้ เกิด
ชุดความรูท้ ถ่ี อดบทเรียนและสังเคราะห์ความรูใ้ ห้เห็นกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี บี ริบทต่างกันทัง้ 5 พืน้ ที่
ว่ า ใช้ก ลไกการทํ างาน เครื่อ งมือ อะไร มีว ิธ ีก ารติด ตาม และมีก ระบวนการอย่า งไร เพื่อ นํ า ไปสู่
ความสํ าเร็จ (เกิด พื้น ที่ เกิด กระบวนการ คนทํางาน แกนนํ า และวิท ยากรที่เ กาะติด ประเด็น )
ระหว่ า งทางจะมีก ารสื่อ สารสู่ ส าธารณะและทีม จากส่ ว นกลางช่ ว ยเชื่อ มประสาน ชงข้อ มูล เข้า สู่
นโยบาย ขยายสู่โครงสร้างในระดับส่วนกลางต่อไป
โครงสร้างกลไกการขับเคลือ่ นงาน Node Action
การขับเคลื่อนงานโดยการพัฒนาแกนนํ าและสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรู้ มีการใช้กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิก ารแบบมีส่ว นร่ว ม (PAR = Participatory Action Research) โดยปรับประยุก ต์จาก
กระบวนการเรียนรู้งานวิจยั ท้องถิ่น ซึ่งได้ข้นึ ชื่อว่าเป็ น “ศาสตร์แห่งการพัฒนาคน” ของทีมศูนย์
ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ซึง่ งานวิจยั เชิงกระบวนดังกล่าวเน้นการค้นหาโจทย์จากรากของปญั หา
โดยคนในชุมชนเอง และนํ าข้อมูลที่ได้มาคืนให้กบั ชุมชนเพื่อช่วยกันคิด วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน
สรุปบทเรียนและพัฒนา ซึ่งงานวิจยั เพื่อ ท้องถิ่น จึง เป็ นกระบวนการที่สร้างให้เ กิดการเรียนรู้จาก
ภายใน(Inside Out)
หลักการทํางานของ Node Action จะเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง
เป็ นการศึกษาและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคน โครงสร้างถนน สิง่ แวดล้อมเพราะหากสามารถปรับ
กระบวนทัศ น์ วธิ ีค ิด ทําให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติก รรมในการใช้รถใช้ถ นนแล้ว จะนํ าไปสู่ความ
ปลอดภัยในการเดินทางได้ โดย Node Action แต่ละพืน้ ทีไ่ ด้เริม่ การทํางานด้วยการค้นหาและสร้าง
ทีม สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและกระบวนการดําเนินงานกับพืน้ ที่ โดยร่วมพัฒนาโจทย์จากข้อมูล
ปญั หาทีค่ น้ พบในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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กลุ่มเป้ าหมายโครงการ

Core Group 5 node
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื�อ
ท้ องถิ�น ภาคเหนือ

Node เหนือ
Node สถาบันวิจัยเพื�อการ
อุบล พัฒนาชุมชนท้ องถิ�น

Node
ศูนย์ ประสานงานวิจัยเพื�อ กลาง
ท้ องถิ�น สมุทรสงคราม

Node Action
Node
ใต้

Node
สารคาม
ม.มหาสารคาม

ศูนย์ ประสานงานวิจัยเพื�อท้ องถิ�น
ภาคใต้

Node 5 พื้นที่ มีผลผลิต(Out put) ผลลัพธ์(Out come) และตัวชีว้ ดั เหมือนกัน ทีม่ คี วาม
ต่างกัน คือประเด็นและพืน้ ทีใ่ นการทํางาน กล่าวคือ
ผลผลิต(Out put) คือ
• ได้แกนนํา(Change Agent) ทัง้ 2 ระดับ ทัง้ ในระดับปฏิบตั กิ ารและระดับขับเคลื่อนนโยบาย
• ได้กระบวนการเชื่อมโยงการทํางานเครือข่ายในพืน้ ที่
• ได้ชุดความรูง้ านวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร(Action Research)
• ได้พน้ื ทีเ่ รียนรูป้ ฏิบตั กิ ารสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ผลลัพธ์(Out come) คือ
• เกิดองค์ความรูก้ ารสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
• เกิดกลไกการจัดการความรู้ รูปแบบการหนุ นเสริมกระบวนการทํางานและการติดตาม
• เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือมาตรการทางสังคม สามารถนําเสนอสื่อสารสู่สาธารณะ
ตัวชีว้ ดั
• เกิดแกนนํา /เครือข่ายงานป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรทีม่ ศี กั ยภาพไม่น้อยกว่า 5 คน/พืน้ ที่
• เกิดชุดความรู้ พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารต้นแบบไม่น้อยกว่า 1 เรือ่ ง/พืน้ ที่
• เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า 4 เรือ่ ง
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กรอบแนวคิ ดการขับเคลื่อนงาน

ศวปถ
.

Node วิชาการ

1 . Back spot
2. MIS
3. Enforcement
4. หลักสูตร/Bus
5ใ อปท./ท้ องถิ�น

K

ภาค
Change
Agent

ทีมหัวหน้ าโครงการ 5 พืน้ ที�
Change Agent
บทบาท
-Mapping คน/ K ที�มี
- จัดเวที TOT/CB
- สร้ างทีม/พัฒนาเครื อข่าย

Outcome

- ทช
- ทล
- สนข
- ตร
- อปท

ขยายผลสู่โครงสร้ าง
ระดับส่ วนกลาง
ระดับพืน้ ที�

-TOT ฝึ กอบรม/Action ร่ วมกัน
- Mapping

Node Action

พัฒนาชุดความรู้

นโยบาย

พืน้ ที�

ภาค -สอจร.
จังหวัด - สกว.
- สคอ.
พืน้ ที�

- สคล.
- อปท.
- ฯลฯ

Model development

ที�มีทุนเดิม
ที�เหมาะกับการนําไปขยายผล

คน/แกนนํา/วิทยากร

รูปแบบกระบวนการเรียนรู้/
พัฒนา (กลไก/ติดตาม/ตัวชีว้ ัด/
สื�อสาร)
พืน้ ที�เรียนรู้/Action

กรอบคิด การเคลื�อนงาน
“คิดใหญ่ ทําเล็ก เคลื�อนใหญ่ ”

รายละเอียดกรอบแนวคิ ดการขับเคลื่อนงาน Node Action คือ
คิ ดใหญ่ : เป็ นการคิดทัง้ ระบบของการทํางาน ตัง้ แต่การค้นหา พัฒนาคน พัฒนางานตาม
ประเด็นปญั หาในพื้นที่โดยกลุ่มคนทํางานที่จดั ตัง้ ขึ้นมาเฉพาะประเด็น และมีก ารขับเคลื่อ นงาน
ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน ซึง่ มีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมกําหนดแผนงานทิศ
ทางการทํางานในพื้นที่ และมองเห็น เป้ าหมายเดียวกัน เข้าใจแนวทางการทํา งานไปในทิศ ทาง
เดียวกัน มีก ารติด ตามสะท้อ นข้อ มูล ผลการดําเนิน งาน บทเรียน ความสํา เร็จ จนสามารถเข้า สู่
โครงสร้างการทํางานตามปกติของแต่ละหน่วยงานได้
ทําเล็ก: เป็ นการทํางานที่เริม่ จากกลุ่มคน กลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่ ที่มคี วามสนใจ สมัครเข้า
มาร่วมทํางานกับคณะทํางาน Node Action เพื่อเป้าหมายต้องการสร้างความปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่ ทัง้ นี้ ทางคณะทํางานของหน่ วยปฏิบตั ิการ(Node Action) จะคอยเติมเต็มความรู้ พัฒนา
ศักยภาพคนทํางานกลุ่มนี้ จนสามารถขยับขึน้ มาเป็ นแกนนํ าสร้างการเปลีย่ นแปลง(Change Agent)
ในพืน้ ทีไ่ ด้
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เคลื่ อนใหญ่ : เป้าหมายปลายทางสุ ดท้ายที่ต้องการให้เ กิดร่ว มกัน คือ การขับเคลื่อ น
ั หาจากโจทย์ป ญ
ั หาที่ม ีจุ ด เริ่ม ต้น จากคนทํ า งานกลุ่ ม เล็ก ๆ ในพื้น ที่ ช่ ว ยกัน ค้น หา
ประเด็น ป ญ
วิเคราะห์และทดลองทํา โดยระหว่างทางได้เชื่อมภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมทํางานได้ จนสามารถเกิด
การแก้ไขปญั หา โดยระหว่างทางมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบตั ิ จนเกิดชุดความรู้ ข้อเสนอ
เชิงนโยบายทีส่ ามารถนํ าผลมาขยายผลในวงกว้างทีส่ ร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความปลอดภัยทาง
ถนนได้อย่างเป็ นรูปธรรม
กระบวนการ ขัน้ ตอนการพัฒนาโครงการ
โครงการการดําเนินงานแกนนํ า (Core Group) หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ (Node Action)
เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ ทัง้ 5 พืน้ ที่ 1) Node Action ลําพูน 2)
Node Action พระราม 2 3) Node Action อุบลราชธานี 4) Node Action มหาสารคาม และ 5)
Node Action สตูล เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนทํางาน ซึง่ จากการดําเนินงานทีผ่ ่านมา การขับเคลื่อน
งานของโครงการฯแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะต้นนํ้ า 2) ระยะกลางนํ้ า และ 3) ระยะปลายนํ้ า
สามารถสรุป
กระบวนการดําเนินงานได้ดงั นี้

 นําโจทย์วิจยั มาพัฒนาเป็ น
ข้อเสนอโครงการ
 นําเสนอขอรับทุน มสช.
 จัดเวทีวางแผนงาน
 ติ ดตามสนับสนุน



• ค้ นหาแกนนําหัวหน้ า Node 5 พืน้ ที่




เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีพัฒนาโจทย์ ค้ นหาประเด็น
เวทียทุ ธศาสตร์

ปลายนํา้

• ชี้แจงทําความเข้ าใจ
• Mapping คน ความรู้ในพืน้ ที่
• เชื่อมประสานภาคีเครือข่ าย

ต้ นนํา้

กลางนํา้

(พ.ย.54-มี.ค.55)

(ก.ค.-ต.ค.54)

(มี.ค.-มิ.ย.54)

กระบวนการทํางาน
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1) ค้นหาแกนนํา นักวิจยั
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
Node พื้นที่
2) พั ฒ น า แ น ว คิ ด
ค น ทํ า ง า น ค้ น ห า
โจทย์วจิ ยั
3) จั ด เ ว ที เ ปิ ด ตั ว
โครงการ
ค้นหา
แนวร่ ว ม สร้า งความ
ร่ว มมือ กับหน่ ว ยงาน
ในพืน้ ที่
4) รวบรวมฐานข้ อ มู ล
วิเคราะห์สถานการณ์
ปญั หา

Node
Action

1. ค้นหาแกนนํ า Node /
พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร
Node พืน้ ที่
2. ชี้แ จงทํ า ความเข้า ใจ
โครงการ เป้ าหมาย
การทํางาน
3. Mapping
ภาคี
คนทํางาน ความรู้
4. เชื่ อ มประสานภาคี
เครือ ข่ า ยคนทํ า งาน
ด้าน ACC ให้รจู้ กั กับ
แกนนํา Node
5. จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู้

ระดับ
ระยะต้นนํ้า
การทํางาน (15 มี.ค.-มิ .ย.2554)

1) Mapping
ประสาน
เชื่ อ มโยงภาคี เ ครือ ข่ า ย
คนทํางานในพืน้ ที่
2) พัฒนาโจทย์โครงการวิจยั
-ระดับชุมชน
-ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น
มหาวิทยาลัย
-ร ะ ดั บ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
จังหวัด
3) เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
พัฒนาทีมแกนนํา
4) เวทียุท ธศาสตร์ก ารสร้า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน
5) สร้างการเรียนรูโ้ ดยการลง
พืน้ ที่
1.จัดประชุมคณะทํางาน Node
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นการค้ น หา
ประเด็น พัฒนาโจทย์โครงการ
ย่อยในพืน้ ที่
2. เชื่อมประสานภาคีเครือข่าย
3. ชีแ้ จงทบทวนกระบวนการ
ทํางาน
4. พัฒนาโจทย์โครงการย่อย
ในพืน้ ที่ /ให้ขอ้ เสนอแนะ
5.ห นุ น เ ส ริ ม ป ร ะ ส า น
นั ก วิช าการสนั บ สนุ น งานใน
พืน้ ที่
6.ร่ว มออกแบบเวทีเ พื่อ สร้า ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ที ม วิ จั ย ใ น
โครงการย่อย
ระยะกลางนํ้า
(ก.ค.-ต.ค.2554)

1) จัดเวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการ และ
นํ า เสนอโครงการ
เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุ น
2) จั ด เ ว ที เ ปิ ด ตั ว
โครงการวิจ ัย ย่ อ ย
ตามโจทย์ประเด็น
3) จัด เวทีส ร้า งความ
เ ข้ า ใ จ กํ า ห น ด
แผนงานตาม
เป้าหมาย
4) จัดเวทีแ ลกเปลี่ย น
เ รี ย น รู้ เ ติ ม เ ต็ ม
ความรูใ้ ห้ทมี วิจยั
5) ติดตามสนับสนุ น
1. ติดตามประสานให้
เกิ ด การนํ าเสนอ
โครงการเพื่อขอรับ
ทุนจาก มสช.
2. ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น
หนุ นช่ ว ยโครงการ
ในพืน้ ที่
3. ติ ด ตามสนั บ สนุ น
การทํางาน Node
ทัง้ 5 พืน้ ที่

ระยะปลายนํ้า
(พ.ย.54-15 มี.ค.56)
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จากการพัฒนาโจทย์โครงการของหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการในระดับพื้นที่(Node Action) มี
ั หาในพื้น ที่ เพื่อ นํ า มา
ขัน้ ตอน กระบวนการ วิธ ีก ารในการค้ น หาประเด็น พัฒ นาโจทย์จ ากป ญ
ดําเนิ นงานโครงการวิจยั ให้ต อบโจทย์ก ารสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุ มชนของ
เป้าหมายงาน Node Action คือ
ขัน้ ตอน
กระบวนการ
ขัน้ ที่ 1
ค้นหา 1. ชวนมองปญั หาอุ บตั ิเ หตุ จ ราจร
พัฒนาโจทย์
จากเรือ่ งใกล้ตวั (ย้อนอดีต)
ั หาที่
2. ชวนวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ป ญ
เกิ ด ขึ้ น ถึ ง ผล กระทบ ค ว าม
สู ญ เสีย จากเหตุ ก ารณ์ ใ กล้ต ัว
โดยเน้ น Case ในพื้น ที่ (ดู
ปจั จุบนั )
3. ชวนค้น หาแนวทางการป้อ งกัน
และแก้ไขปญั หา(มองอนาคต)
4. พัฒนาเรื่อ งประเด็นที่ไ ด้มาเป็ น
โจทย์วจิ ยั
5. การตัง้ คําถามตามประเด็นโจทย์
วิจยั

ขัน้ ที่ 2 ออกแบบ 1.
งานวิจยั
2.
3.
4.
5.

วิ ธีการ
เริ่ม ต้ น จากช่ ว ยกั น ค้ น หาประเด็ น
ปญั หาจากข้อ เสนอ แล้ว นํ ามา สรุป
ร่วมกันของทีมวิจยั
–
การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์
(Situation analysis)
– แสดงให้เห็นถึงสภาพปญั หา (การ
เกิดอุบตั เิ หตุ การตาย การบาดเจ็บ)
ทัง้ ในป จั จุ บ ัน
อดีต ที่ผ่ า นมา
(แนวโน้ม) ของขนาดและความรุนแรง
ของปญั หา
– แสดงรายละเอียดของปญั หา ในเชิง
ลั ก ษ ณะการกระจายต ามบุ ค ค ล
สถานที่ เวลา
– แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับสภาพปญั หา เช่น
• ปจั จัยเหตุ (Cause)
• สภาพสิง่ แวดล้อม
• ลักษณะพฤติกรรม วิถชี วี ติ
นําประเด็นทีไ่ ด้มาทบทวน
ทบทวน วิเ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าก
ค้นหาวิธกี ารเก็บข้อมูล
ข้อมูล และออกแบบงานวิจยั โดยทีม
เก็บข้อมูล ทบทวนผลการศึกษา Node ชวนให้ทมี วิจยั กําหนดหัวข้อ
โจทย์ ว ิ จ ั ย ที่ ต้ อ งการอยากค้ น หา
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
คําตอบร่ว มกัน แล้ว นํ า มาเขียนเป็ น
สรุป วิเคราะห์ขอ้ มูล
กํ า หนดเป้ าหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์โครงการวิจยั
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ระบุ ก ลุ่ ม และพื้น ที่เ ป้ า หมายทํ า งาน
ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ ร ั บ ทั ้ ง นี้ มี ก า ร
ออกแบบวางแผน
และชวนวิเ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
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ขัน้ ตอน

กระบวนการ

ขัน้ ที่ 3
ดํ า เนิ น 1. ปฏิบตั ติ ามวงจรการวิจยั เชิง
งานวิจยั
ปฏิบตั กิ าร ทีอ่ อกแบบไว้ ซึง่ ระหว่าง
(ทดลอง ปฏิบตั )ิ
การวิจยั จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นระยะในขณะ
ทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ย
เพื่อหาสมมติฐานที่จะทําให้เกิดการ
พัฒนา และตอบโจทย์งานวิจยั ได้

ขัน้ ที่ 4 ขั น้ สะท้ อ น 1. ติ ด ตามสะท้ อ นผลการทดลอง
การปฏิบ ัติ และ
ปฏิบตั ิ
ประเมินผล
2. พิจารณา ประเมินผล

วิ ธีการ
ร่วมกัน โดยทีม Node Actionในพืน้ ที่
เป็ นพีเ่ ลีย้ ง ซึง่ ขัน้ ตอนนี้จะสําคัญมาก
เพราะหากออกแบบไม่ ด ี จ ะทํ า ให้
งานวิ จ ั ย หลงทางได้ จ ึ ง ต้ อ งชว น
วิเคราะห์ให้เห็นหรือไม่ว่าตรงไหนทีม่ ี
ปญั หา
(ความไม่ร)ู้ ทีย่ งั ไม่ทราบ และสมควร
จะต้องทราบ
• สถานการณ์
• สาเหตุ
• แนวทางการจัดการ โดยชุมชน โดย
หน่วยงาน
• การทํางานของหน่วยงานรัฐ
• การบริหารจัดการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น กิ จ ก ร ร ม ที่
กําหนดไว้ และสะท้อนข้อมูล ผลการ
ทดลองกลับคืนกลุ่มทีมวิจยั เพื่อจะได้
ทบทวน ปรับแผนค้นหาคําตอบ โดย
ใช้วงจรทํางาน (วางแผน – ปฏิบตั ิ –
สังเกต - สะท้อนการปฏิบตั ิ และ
ปรับปรุงแผน) เพื่อพัฒนาให้ดขี น้ึ ซึง่
การทดลอง ปฏิบตั นิ ้ีจะทดลองปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์ตามธรรมชาติ (สภาพ
สถานทีจ่ ริง)
1.นํ า ข้ อ มู ล ที่ ร ว บ ร ว ม ไ ด้ จ า ก
ขัน้ ทดลองปฏิบตั ิ มาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อ ประเมิน ผลว่ า เป็ น ไปตามแผน
หรือไม่
2.หาแนวทางวิธ ีก ารในการปรับปรุ ง
แผนที่ ว างไว้ ใ ห้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้
อย่า งมีคุ ณ ภาพยิ่ง ขึ้น และสรุ ป
วิเคราะห์ในขัน้ ตอนสุดท้าย
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การดําเนินงานของทีม Node Action ทัง้ 5 พืน้ ที่ พบว่า การดําเนินงานของทีมได้เน้นบทบาทเป็ นพี่
เลี้ยง และเป็ นทีม สนับ สนุ น พัฒนาให้เ กิด การชวนคิด ชวนคุ ย ชวนทํ า โดยกระตุ้ นให้ชุมชนเป็ น
เจ้า ภาพหลัก ในการดํ า เนิ น งานด้ ว ยตนเอง จากกระบวนการดํ า เนิ น งานพัฒ นาโจทย์ว ิจ ัย เชิง
ปฏิบตั กิ าร(Action Research) พบจุดเด่น ข้อจํากัด และคุณสมบัตขิ องนักวิจยั คือ
จุดเด่นของการทําวิ จยั
1) เป็ นประสบการณ์จริง ทดลองสถานการณ์จริง
2) อยูใ่ นบริบทเฉพาะ
3) เป็ นกระบวนการเชิงวัฏจักร (PDCA)
4) เน้นผลลัพธ์ทน่ี ําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ นเกิดเป็ นรูปธรรม
5) สร้างความไว้ใจ มันใจ
่ สร้างความรู้ ความเชื่อ และวิธปี ฏิบตั ใิ นวิถขี องบุคคล
6) สร้างความเข้าใจในความซับซ้อนของสังคม
ข้อจํากัดของการวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
1) ใช้เวลานาน
2) ถ้าไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากคนในพืน้ ที่ โอกาสทีจ่ ะดําเนินงานวิจยั สําเร็จเป็ นไปได้
ยากมาก
3) เนื่องจากกระบวนการวิจยั เป็นการ “ทําไป แก้ไป ปรับไป” ทําให้การเขียนโครงร่างการ
วิจยั ทําได้ไม่ชดั เจน จึงเกิดปญั หาด้านการขอทุนสนับสนุนการวิจยั
4)นักวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารต้องมีทกั ษะเฉพาะ
คุณสมบัติพิเศษของนักวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
1) มีความเชื่อ ศรัทธาอย่างมันคง
่ และลึกซึง้ ในศักยภาพของมนุ ษย์ทจ่ี ะสามารถเรียนรู้ สร้าง
องค์ความรู้ และทําให้เกิดความเปลีย่ นแปลงได้
2) มีความอดทนอย่างสูงต่อความไม่แน่นอน
3) มีความสามารถทีจ่ ะละวาง และปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
4) มีพนั ธะสัญญาอย่างจริงจังทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง
5) มีทกั ษะการวิจยั เชิงคุณภาพ
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บทที่ 4
ผลการดําเนิ นงานหน่ วยปฏิ บตั ิ การวิ ชาการ(Node Action)
การดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานแกนนํา(Core Group) หน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ
(Node Action) เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ กล่าวโดยสรุป ดังนี้
ระยะเวลา
การดําเนิ นงาน
15 มีนาคม 2554
ได้รบั การสนับสนุนอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินงานโครงการ
15 มีนาคม – เมษายน 2554 • พัฒนาจัด ปรับโครงการ 5 พื้นที่ให้เ ป็ นไปตามเป้าประสงค์
เพื่อเสนอพิจารณาอนุมตั ิ
• รวบรวม(Mapping) รายชื่อ ภาคีเครือ ข่ายและผลการศึกษา
การดําเนินงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ถนน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2554 • ประสานเชื่อ ม สร้างความเข้าใจการบริห ารโครงการ เพื่อ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการแต่ละพืน้ ที่
• วางแผนการดํา เนิ น งานและจัด เวทีช้ีแ จงโครงการ Node
ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ จ.อุบล (16,19 พ.ค.54)
• ประชุ ม คณะทํ า งานทีม กลางครัง้ ที่ 1 เพื่ อ วางแผนการ
ขับเคลื่อ นงานร่ว มกันและแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ระหว่าง 5 พืน้ ที่
• ติดตามผลให้คาํ แนะนําและสนับสนุ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 • เวทีชแ้ี จงโครงการ Node ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
• ประสานเชื่อมภาคีเครือข่าย พี่เลี้ยง(สอจร.)ในระดับจังหวัด
เข้าร่วมดําเนินงานในพืน้ ทีข่ อง Node Action
• ประสานงานและจัด ฝึ ก อบรมพัฒ นาศัก ยภาพให้ แ กนนํ า
คนทํางานใน 5 พื้นที่ โดยเชิญทีมสนับสนุ นวิชาการ สอจร.
ทั ้ง 4 ภาค แล ะสอจร.ส่ ว นกล างเข้ า ร่ ว มด้ ว ย โดยมี
คณะทํางาน Node Action เป็นวิทยากรกระบวนการ
• ประชุ ม คณะทํ า งานทีม กลางครัง้ ที่ 2 เพื่ อ วางแผนการ
ขับเคลื่อ นงานร่ว มกันและแลกเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ระหว่าง 5 พืน้ ที่
กันยายน – ตุลาคม 2554
• เวทีโครงการ และพัฒนาโจทย์วจิ ยั พัฒนาแกนนําโครงการใน
พืน้ ที่
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ระยะเวลา
•

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

มกราคม-มีนาคม 2555

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดําเนิ นงาน
ประสานเชื่อมให้เกิดการพัฒนากระบวนการทํางานร่วมกัน
ระหว่าง สอจร.ภาคกลางและทีม Node Action พระราม 2
สนับสนุ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ติดตามเวทีชแ้ี จงโครงการ Node จ. สตูล(22-23 ก.ย.54)
จัดประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 3 (8 ต.ค.54)
สรุปผลรายงานความก้าวหน้า
ติดตามเวทีพฒ
ั นาโครงการย่อย Node อุบล (5 พ.ย.)
ติด ตามงานและสนับ สนุ น นัก วิช าการเพื่อ เติม เต็ม ความรู้
โครงการ Node อุบล (9 ธ.ค.)
ประชุมวางแผนแนวทางการสังเคราะห์โครงการ Node
จัดประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 4 (14 ธ.ค.54)
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อข้อพิจารณาโครงการทัง้ 5 แห่ง ต่อศวปถ.
ติดตามเวทีพจิ ารณาโครงการย่อย Node ลําพูน จ.ลําพูน
(8 ม.ค.55)
ติดตามเวทีพจิ ารณาโครงการย่อยNode พระราม 2
จ.สมุทรสงคราม (9 มค)
ติดตามเวทีพจิ ารณาโครงการย่อย Node มหาสารคามและ
สตูล ณ มสช. (10 ม.ค.55)
จัดประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 5 กทม. (27-28 ก.พ.55)
นําเสนอผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับทิศ ศวปถ.
ณ มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (5 มี.ค.55)
ติด ตามงานและสนับ สนุ น นัก วิช าการเพื่อ เติม เต็ม ความรู้
โครงการ Node สตูล จ.สตูล (24-25 มี.ค.55)
ติด ตามงานและสนับ สนุ น นัก วิช าการเพื่อ เติม เต็ม ความรู้
โครงการ Node พระราม 2 จ.สมุทรสงคราม (26 มี.ค.55)
ติดตามงาน Node อุบลร่วมกับเวทีภาคีเครือข่าย สงกรานต์
ปลอดภัยถนนสาย 24 จ.อุบล (29 มี.ค.55)
ติดตามงานเวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน Node สตูล ที่
จังหวัดหนองบัวลําภู(อช.ภูเก้าภูพานคํา) วันที่ 26 เม.ย.55
ติด ตามงานและเชื่อ มประสานภาคีห ลัก (สอจร.ภาคใต้ )
โครงการ Node สตูล จ.สตูล (3-4 พ.ค.55)
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ผลการดําเนิ นงาน
 ประชุมคณะทํางาน Node Action
จากการประชุมคณะทํางานหน่วยปฏิบตั กิ ารวิชาการระดับพืน้ ที่ (Node Action) เพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และวางแผนงาน ติดตามผลการดําเนินงานร่วมกัน ซึง่ มีการประชุม จํานวน 5
ครัง้ คือ
ประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 1
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรม All Seasons พหลโยธิน
ซอย 3 กรุงเทพ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 18 คน ประกอบด้วย คณะทํางาน/ผูป้ ระสานงาน พืน้ ที่
12 คน และเจ้าหน้าที่ ศวปถ. 5 คน ทีมประเมินผลภายนอก 1 คน
สาระสําคัญการประชุม
 ทบทวนแผนงานและเป้าหมายของการดําเนินงาน Node Action ร่วมกัน
 แลกเปลีย่ น กรอบแนวคิดกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพืน้ ที่
 นําเสนอสถานการณ์โครงการในแต่ละพืน้ ที่
 กําหนดแผนปฏิบตั กิ าร 5 พืน้ ที่
ประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 2
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องอิงเมือง โรงแรมพักพิงอิงทาง
บูตคิ จ.นนทบุร ี มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 19 คน ประกอบด้วย คณะทํางาน/ผูป้ ระสานงาน พืน้ ที่ 14
คน และทีป่ รึกษา 2 คน เจ้าหน้าที่ ศวปถ./ทีมประเมินผลภายนอก 3 คน
สาระสําคัญการประชุม
 เติมเต็มความรู้ แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน
การทํางานในพืน้ ที่ โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงศ์ ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการฯ
 แลกเปลีย่ น กรอบแนวคิดกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพืน้ ที่
 นําเสนอรายงานสถานการณ์โครงการ 5 พืน้ ที่
ประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 3
วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องภคศิลา โรงแรมบ้านบุญบาลี รีสอร์ท
กรุงเทพ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 19 คน ประกอบด้วย คณะทํางาน/ผูป้ ระสานงาน พืน้ ที่ 12 คน และ
ทีป่ รึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ ศวปถ./ทีมประเมินผลภายนอก/สอจร. 3 คน
สาระสําคัญการประชุม
 สรุปบทเรียนการดําเนินงานระยะแรกในการขับเคลื่อนงาน ทัง้ 5 พืน้ ที่
 แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เครือ่ งมือ เทคนิค บทเรียนการทํางานในพืน้ ที่
 ข้อค้นพบปญั หาอุปสรรค ระหว่างการทํางานในพืน้ ที่
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ประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 4
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรม All Seasons พหลโยธินซอย 3
กรุงเทพ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 19 คน ประกอบด้วย คณะทํางาน/ผูป้ ระสานงาน พืน้ ที่ 12 คน และ
ทีป่ รึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ ศวปถ./ทีมประเมินผลภายนอก/สอจร. 4 คน
สาระสําคัญการประชุม
 นําเสนอผลการดําเนินงานในประเด็น การค้นหาและพัฒนาแกนนํา และผลการ
พัฒนาโจทย์โครงการ
 กําหนดความคาดหวังร่วมกันกับการดําเนินงาน / การบริหารจัดการ
 นําเสนอ(ร่าง)ข้อเสนอโครงการย่อย Node จ.มหาสารคาม
ประชุมคณะทํางาน ครัง้ ที่ 5
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องอิงนคร โรงแรมพักพิงอิง
ทาง บูตคิ จ.นนทบุร ี มีผเู้ ข้าร่วมประชุม 20 คน ประกอบด้วย คณะทํางาน/ผูป้ ระสานงานพืน้ ที่
14 คน ทีมสนับสนุ นถอดบทเรียน 3 คน และทีป่ รึกษา 1 คน เจ้าหน้าที่ ศวปถ./ทีมประเมินผล
ภายนอก 3 คน
สาระสําคัญการประชุม
 ถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการแต่ละพืน้ ที่ โดยจับคู่พน้ื ทีใ่ นประเด็น
การเคลื่อนงานเดียวกัน คือ ประเด็นมหาวิทยาลัย node อุบลกับมหาสารคาม
ประเด็นชุมชน ท้องถิน่ node สตูลกับลําพูน และประเด็นขับเคลื่อนจังหวัดกับ
ชุมชน node พระราม 2
 นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 5 พืน้ ที่ ในประเด็นกระบวนการพัฒนาโจทย์
โครงการและการเชื่อมร้อยภาคี
 ข้อค้นพบ ประเด็นวิถชี วี ติ ทีน่ ําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและเติ มเต็มความรู้
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําป้ องกันอุบตั ิ เหตุจราจร
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องอิงบุร ี โรงแรมพักพิง อิงทาง บูตคิ โฮเทล มีผเู้ ข้าร่วม
60 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั โครงการย่อยทัง้ 5 พื้นที่ 25 คน พีเ่ ลี้ยง สอจร. 17 คน
เจ้าหน้าที่ ศวปถ./ทีมประเมินผลภายนอก 6 คน คณะทํางาน Node Action-วิทยากร 12 คน
สาระสําคัญการประชุม
 เรียนรูว้ ธิ กี ารทํางานเป็ นทีม เทคนิคทักษะการทํางานในบทบาทพีเ่ ลีย้ ง ทีมนักวิจยั
 แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะบบคิด วิธ ีก ารพัฒ นา หนุ น เสริม กระบวนการทํา งานโดย
ยกตัวอย่างวิเคราะห์พน้ื ที่
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ติดตามหนุ นเสริมการทํางานและประสานเชือ่ มนัก วิชาการ เติมเต็มความรู้ให้นักวิจยั ใน
โครงการ
 เวทีเ ติ ม เต็ ม พลัง และความรู้เ พื่อ มุ่ ง สู่ ค วามปลอดภัย ทางถนน Node จัง หวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเชิญพี่
เลี้ย ง สอจร. คือ พตอ.อานนท์ นามประเสริฐ เจ้า ของผลงานอานนท์ โ มเดลที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อําเภอเขา
สวนกวาง จ.ขอนแก่น และ นางจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ เจ้าของผลงานบ้านไผ่
โมเดล ทีด่ าํ เนินงานโครงการป้องการการเกิดอุบตั เิ หตุในพืน้ ทีอ่ ําเภอบ้านไผ่โดยใช้
ฐานข้อ มู ล มาแปลงเป็ น ปฏิบ ัติก ารป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ จ ราจร โดยถ่ า ยทอด เล่ า
ประสบการณ์ เทคนิคการทํางานให้ทมี นักวิจยั 4 โครงการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และให้แนวคิดว่างานการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรในพืน้ ทีใ่ ครๆ ก็ช่วยกันทําได้
 เวทีเติมเต็มความรูใ้ นประเด็นการจัดการจุดเสีย่ งสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีส่ ร้าง
ความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2555 ณ บารารีสอร์ท อ.ละงู จ.
สตูล และ วันที่ 26 มีนาคม 2555 ณ บ้านกลางสวน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดย
ประสานเชิญ ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม ไปให้ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการจุดเสี่ยงที่
สร้างความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ซึ่งเป็ นการประชุ มเชิง ปฏิบตั ิก าร โดยมี
กระบวนการให้นักวิจยั ในพื้นทีล่ งพืน้ ที่จริง ไปเก็บภาพจุดเสีย่ งในชุมชน และนํามา
วิเคราะห์ว่าเสี่ยงอย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง แล้ววิทยากรได้ให้ความรูใ้ น
เรื่องการพิจารณาว่าจุดใดเสีย่ ง จุดใดอันตรายมาก และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง
โดยชุมชนเอง นอกจากนี้จะได้ชวนวิเ คราะห์ถึงพฤติกรรมการขับขี่ท่เี สี่ยง และ
แนวทางการแก้ไขปญั หา
 เวทีสมั มนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้าวสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วน
ร่วมของคนมหาสารคาม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสโมสร
บุ ค ลากร มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม โดยประสานเชิญ นพ.ธนะพงศ์ จิน วงษ์
ั หา
ผู้จดั การศูน ย์ว ิชาการเพื่อ ความปลอดภัยทางถนน บรรยายสถานการณ์ ป ญ
อุบตั ิเ หตุจราจรในประเทศไทย ทําให้อธิก ารบดีเห็นความสําคัญปญั หา และเห็น
ทีมงานเข้มแข็งมีความตัง้ ใจ จึงให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 ประสานขอสนับสนุ นชุดความรู้ วีด ีทศั น์ สื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ก ับทีมงาน Node
อาทิ คู่มอื การจัดการจุดเสีย่ งถนนในชุมชน ชุมชนถนนปลอดภัย วิดทิ ศั น์ทางโค้ง
ของ ศวปถ. และชุดความรูบ้ ทเรียน จากประสบการณ์ส่เู ส้นทางถนนปลอดภัย ของ
สอจร. และ วีดที ศั น์ โครงการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนและ
ภาพยนตร์สนั ้ ถนนสีขาว ของ โตโยต้า
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 ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการย่อยในพืน้ ที่ โดยชีใ้ ห้เห็นความเป็ นไปได้และ
การดําเนินกิจกรรให้ตอบโจทย์โครงการและปญั หาของพืน้ ที่
 รวบรวม Mapping รายชื่อชุดความรู้ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 ชุดข้อมูล
ผลจากการรวบรวมชุดความรู้/โครงการ ใน 5 พื้นที่ พบว่า มีโครงการที่ได้รบั การ
สนับสนุ นให้ดาํ เนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
ภาคเหนือ จ.ลําพูน มี 1) โครงการลดอุบตั เิ หตุทางถนนด้วยการบังคับใช้กฎหมาย โดย
ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน เน้ นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้ าที่ เจ้าพนักงาน สายตรวจ
และผลิตสื่อ 2) โครงการพัฒนาอาสาสมัครกู้ชพี จังหวัดลําพูน ปี 2551 โดย สสจ.ลําพูน เน้น
กิจกรรมอบรมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งกู้ชพี (หน่ วยกู้ชพี ชุดเคลื่อนทีเ่ ร็ว) 3) โครงการถนน
ปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดลําพูน โดย บริษทั กลางคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
สาขาลํา พูน เน้ น การอบรมให้ค วามรู้ด้านกฎหมายต่ างๆ ฝึ ก ทัก ษะการใช้รถใช้ถ นน 4)
โครงการดําเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้มวี นิ ัยจราจรของนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
จัง หวัด ลํ า พู น โดยโรงเรีย นส่ ว นบุ ญ โญปถัม ภ์ เน้ น กิจ กรรมรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์ 5)
โครงการนําของเหลือใช้มาสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดย งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย เทศบาลทาปลาดุ ก จ.ลํ า พู น มี กิ จ กรรมจัด ตั ้ง คณะกรรมการ ประชุ ม
ประชาสัมพันธ์ นํ าวัสดุเหลือใช้(ยางรถยนต์ แผ่นซีดี หุ่นฟาง) มาวางไว้บริเวณทางแยกจุด
เสีย่ ง 6) โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการด้านอุบตั เิ หตุจราจร โดย อบต.ป่าสัก
ทํากิจกรรมประชาคมระดับตําบล ตัง้ กฎระเบียบหมูบ่ า้ น ใช้มาตรการสังคม
จากการรวบรวม(Mapping) โครงการในจัง หวัด ลําพู น พบว่ ามีโ ครงการที่เ กิด ขึ้น 6
โครงการ มีกจิ กรรมทีเ่ น้นการอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ 4 โครงการ และมีกจิ กรรม
ที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการชวนคิดชวนคุย ร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายจาก
วัสดุเหลือใช้ และทําประชาคม ตัง้ กฎระเบียบหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน 2
โครงการ ทัง้ นี้ ทางทีม Node Action ลําพูน ได้ประสานเชื่อมขอข้อมูล(โครงการเทศบาลทา
ปลาดุก) และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดผลการ
ดําเนินงาน(คุณสุเมธ อบต.ปา่ สัก)
ภาคกลาง ถนนพระราม 2 มี 1) โครงการการสร้างจิตอาสาเยาวชนรณรงค์ป้องกัน
อุ บ ัติเ หตุ ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ โดยสํ า นั ก งาน ปภ.จ.สมุ ท รสงคราม ทํ า กิจ กรรมสื่อ
ประชาสัมพันธ์ นิเทศนักศึกษา จัดจุดบริการ 2) การศึกษาค่าความเสียดทานของผิวทางทีม่ ี
ผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศกึ ษา:ผลกระทบของนํ้ าเมือกปลาบนถนนพระราม 2
จังหวัดสมุทรสาคร โดยศูนย์วจิ ยั อุบตั เิ หตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ซึง่
ทํากิจกรรมศึกษาถึงผลกระทบของนํ้าเมือกปลาทีข่ นส่งบนถนนพระราม 2 3) โครงการถนน
สีขาว มีกจิ กรรมเพิม่ จุดตรวจ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทัง้ นี้ ทางทีม Node Action ได้ประสานศึกษาผลการดําเนินงาน และเชื่อมกับทีมจังหวัด
เพื่อ เข้า ร่ ว มประชุ ม ในเวทีก ารประชุ ม ประจํา เดือ น ทํา ให้ท ราบผลการดํา เนิ น งานของ
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คณะทํางานจังหัด และนํ าเสนอผลงาน ความเคลื่อนไหวของโครงการ Node Action เป็ น
ระยะๆ
ภาคอีส าน จ.อุบลราชธานี จ.มหาสารคาม มี 1) โครงการนักเรียนศึก ษาร่วมใจลด
อุบตั เิ หตุทางถนน โดยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกจิ กรรมอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการขับขี่
ปลอดภัย 2) โครงการสถานศึกษา เยาวชนร่วมใจพัฒนาวินัยจราจร โดย สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ทํากิจกรรมสร้างแกนนํานักเรียน จัดระบบการจราจรใน
สถานศึกษา จัดตัง้ ชมรมอาสาจราจร 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครอง
ร่ว มใจลดอุ บ ัติเ หตุ บ นถนนโรงเรีย นบ้านท่ า สองคอน จ.มหาสารคาม โดยโรงพยาบาล
มหาสารคาม ทํากิจกรรมศึก ษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ สร้างแกนนํ าเยาวชน อบรมให้
ความรู้ 4) โครงการการเข้าถึง ระบบบริก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ นโรงพยาบาลนาเชือ กของ
ประชาชนอําเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม โดย โรงพยาบาลนาเชือก มีกจิ กรรมพัฒนาระบบ
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 5) โครงการศึกษาและพัฒนา
คู่ม ือ การสํ า รวจและวิเ คราะห์จุ ด เสี่ย ง เพื่อ ความปลอดภัย ทางถนนอย่า งมีส่ ว นร่ว ม จ.
มหาสารคาม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกจิ กรรมการพัฒนา
คู่มอื การสํารวจและวิเคราะห์จดุ เสีย่ งโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทัง้ นี้ทางทีม Node จ.อุบลราชธานีได้เข้าร่วมเวทีพูดคุยกับทัง้ 2 โครงการ เพื่อหาแนว
ทางการทํางานในจังหวัด อุบลราชธานี และได้นําเป็ นวาระจังหวัด ในการดําเนินงานและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง(ทีม Node Action ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะทํางานจังหวัด)
ทางทีม Node จ.มหาสารคาม ได้เชิญให้หน่ วยงาน โครงการในจังหวัดได้ร่วมกําหนด
ยุทธศาสตร์และวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน ทัง้ นี้ได้นําชุดความรูก้ ารสํารวจและวิเคราะห์
จุดเสีย่ งโดยชุมชนมาดําเนินงานต่อเนื่อง(หัวหน้า Node เป็นทีมวิจยั ในโครงการ)
ภาคใต้ จ.สตูล มี 1) โครงการป้องกันและแก้ไขปญั หาอุบตั ิเหตุทางถนนจังหวัดสตูล
โดยมีกิจกรรสร้างกําแพงคอนกรีตแบ่งช่องจราจร สร้างเกาะกลางแบบยกระดับกว้าง ให้
ความรู้กบั ประชาชนในพื้นที่ก่อนสร้างถนน 2) โครงการพัฒนาระบบกู้ชพี ร่วมกับท้องถิ่น
โดยสถานีตํารวจอําเภอละงู จ.สตูล มีกจิ กรรมอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานด้านการกูช้ พี กูภ้ ยั
ทัง้ นี้ทางทีม Node ได้ประสานทีมวิจยั ทัง้ 2 โครงการ(คุณไพศาล ปภ. และพตต.บุญ
เลิศ) และเชิญเข้าร่วมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อง Node อย่างต่อเนื่อง
ในภาพรวมของการรวบรวมชุดความรูแ้ ละโครงการที่เกิดขึน้ ใน 5 พืน้ ที่ ทําให้หวั หน้ า
Node Action ทัง้ 5 พืน้ ทีไ่ ด้ทราบถึงการดําเนินงานทีผ่ ่านมาในระดับพืน้ ที/่ จังหวัด ทําให้
สามารถเชื่อมประสานตัวบุคคลที่มบี ทบาทในจังหวัดได้ รวมทัง้ ได้นําความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับ
ประเด็นการเคลื่อนงานของ Node Action มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน (โครงการจัดการจุด
เสีย่ ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และในบาง Node Action (อุบลราชธานี สตูล) ได้นําชุด
ความรูโ้ ครงการเด่นของการทํางานในพืน้ ทีม่ าเติมเต็มแกนนํ าโครงการ คือ โครงการชุมชน
ปลอดอุบตั เิ หตุ อําเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล อําเภอ
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บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เนื่องจากเป็ นโครงการปฏิบตั กิ ารที่แก้ไขปญั หาโดยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม (เก็บข้อมูล วิเคราะห์ นํามาแก้ไข)
 สนับสนุนให้เกิ ด Node ปฏิ บตั ิ การด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ 5 แห่ง
โดยดําเนินงานแล้ว คือ
เหนื อ
กลาง
อีสานบน
อีสานล่าง
Node
(ลําพูน) (พระราม2) (มหาสารคาม) (อุบลราชธานี)
กิ จกรรม/ขัน้ ตอน

ใต้
(สตูล)

1.ประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
คน ข้อมูล ความรู้ ด้านความปลอดภัย
ทางถนน
2.เวทีชแ้ี จงโครงการ /สร้างความเข้าใจ
กับภาคี
3.ค้นหาแกนนํา จัดตัง้ ทีมงาน































4.พัฒนาโจทย์โครงการระดับพืน้ ที่











5.จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อ
ขับเคลื่อน
6.จัดเวทีพฒ
ั นาศักยภาพแกนนํ าระดับ
จังหวัดและระดับชุมชน
7.ติดตามสนับสนุ นโครงการวิจยั





8.เวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์และสรุป
บทเรียนโครงการย่อย
9.จัดเวทีวเิ คราะห์ขอ้ มูลจากผลการ
ดําเนินงาน
10.สังเคราะห์ชุดความรูแ้ ละจัดทํา
ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
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ผลการค้นหาชักชวนแกนนํา และเครื่องมือการทํางาน
 การค้นหาชักชวน แกนนํา
จากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา พบว่า แต่ละ Node ล้วนมีทกั ษะและลีลาในการค้นหา
หรือ ชักชวนแกนนํ าทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ กับบริบท และประสบการณ์ในการทํางาน ตลอดจน ภาคี
เครือข่ายคนทํางานทีแ่ ต่ละ Node เข้าไปเชื่อมประสาน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) Node Action ลําพูน ด้วยความเป็ นทีมพีเ่ ลีย้ งมือใหม่ จึงใช้ฐาน ทุนทํางานเดิมของ
สกว.และพื้นที่มปี ระสบการณ์ ทํางานด้านการป้อ งกันอุ บตั ิเหตุ จราจรมาก่ อน คือ
อบต.ป่าสัก การทํางานจึงเริม่ จากเชื่อมประสานมาทีต่ วั บุคคล ใช้ความสัมพันธ์เดิม
มองพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จุดเสีย่ งในขอบเขตทีส่ ามารถทํางานได้
2) Node Action พระราม 2 เริม่ จากการ Mapping คนทํางาน จากทุนเดิมงานวิจยั
ท้องถิน่ สกว.(ทีเ่ คยทํางานด้วยกัน) และ คนใหม่ (มองหาคนทํางานผ่านเพือ่ นเก่า)
ประสานเครือ ข่ายการทํางานในจัง หวัด และเชื่อ มประสานงานพี่เ ลี้ยง สอจร. ใน
จังหวัดสมุทรสงครามและทีมบริหารงาน สอจร.ภาคกลาง
3) Node Action อุ บลราชธานี เริม่ จากการเชื่อ มคนทํางานภาคประชาสังคม,
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ แบบทางการและไม่ทางการ ขึน้ กับคุณลักษณะของภาคี
เครือข่าย เช่น การเดินเข้าหาหัวหน้าหน่ วยงานภาครัฐ ท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมจัดเวทีช้แี จงทําความเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการ หรือใช้วธิ ี
เปิดรับอาสาสมัครคนทํางานอุบตั เิ หตุจราจร
4) Node Action มหาสารคาม เริม่ จากการค้นหาผ่านความสัมพันธ์เครือข่ายคนทํางาน
ในพื้น ที่ นั ก วิชาการ พี่เ ลี้ย ง สอจร.และจัด เวทีช้ีแ จงเพื่อ คนหาคนทํา งาน ภาคี
เครือข่ายในจังหวัด และ Mapping คนทํางาน (ใครอยู่หน่ วยงานใด มีความชํานาญ
ด้านไหนบ้าง)
5) Node Action สตูล เริม่ จากการมองหาคนเชื่อม หรือ Key Actor เพื่อเชื่อมร้อย
คนทํางานเข้ามาร่วมกัน โดยใช้เ ทคนิคด้านความสัมพันธ์ส่ว นบุคคลแบบไม่เป็ น
ทางการ จากเพื่อนสู่เพื่อน เริม่ จากผู้ใหญ่บ้าน สู่แกนนํ าหมู่บ้าน โดยเริม่ จากคนที่
ได้รบั ความศรัทธา เชื่อมันจากคนในชุ
่
มชนเป็นสื่อกลางในการชักชวน
 วิ ธีการพัฒนาแกนนํา
1) การพัฒนาแกนนําผ่านการตัง้ คําถาม ให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ต่อยอดความคิด
2) เรียนรูจ้ ากการร่วมงานทีศ่ ูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธ ิ
สาธารณสุขแห่งชาติจดั งานสัมมนาอุบตั เิ หตุระดับชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
3) พีเ่ ลีย้ งทําให้ดเู ป็ นตัวอย่าง เช่น การชวนคิด ชวนคุยแล้วปฏิบตั ใิ ห้เห็นความสําคัญ
การขับขีป่ ลอดภัย
4) ประสานบุคคลหรือหน่ วยงาน เพื่อขออนุญาตเข้าไปแนะนําตนเอง ชีแ้ จง
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วัตถุประสงค์การดําเนินงานโครงการ เพื่อค้นหาความร่วมมือ
5) สื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการกับคนทีม่ บี ทบาทและเกีย่ วข้องกับภาคีอ่นื ๆ ในเรือ่ ง
การจราจร (เจอใครทีเ่ กีย่ วข้อง คุยด้วยหมด เข้าไปทําความรูจ้ กั )
6) จัดประชุมกับกลุ่มเป้าหมาย ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ หรือขอเข้าร่วมไปฟงั
การปรึกษาหารือและการประชุมของกลุ่มงาน หรือ ประชุมจังหวัด
7) การจัดเวทีให้หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และชาวบ้านได้มาพบปะพูดคุยและระดม
ความคิดร่วมกัน เพื่อขยายแนวคิด ชวนกันวิเคราะห์และลงมือปฏิบตั ิ
8) ใช้ส่อื วีดที ศั น์เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทร่ี นุ แรงจนก่อให้เกิดการเสียชีวติ และเกิดความ
สะเทือนใจ อาทิเช่น หนังสัน้ เรือ่ ง “ทางโค้ง” และหนังสัน้ ประกวดของโต้โยต้า
มาให้ชมเพื่อจุดประกายทางความคิด
9) การใช้จดุ เสีย่ งมากระตุกการคิดวิเคราะห์ของแกนนํา เพราะเห็นเป็ นรูปธรรม
10) การใช้กระบวนการของทีมประเมินภายในมาช่วยกระตุน้ การคิดวิเคราะห์ในด้าน
กระบวนการทํางานของโครงการย่อย แบบที่ 1 รุน่ พีส่ อนรุ่นน้อง แบบที่ 2 จับมือ
พาทํา
 เครื่องมือ/เทคนิ ควิ ธีที่ใช้ ในการชักชวนและพัฒนาแกนนํา
1) ใช้เวทีประชุม ขายสินค้าตนเอง คือ การเข้าร่วมประชุมของภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยนําเสนอแนวคิด วิธกี าร และชักชวนให้เห็น
ความสําคัญของเนื้องานและประเด็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
2) ใช้หวั (มองบริบทและสถานการณ์ในพืน้ ที่ เพื่อหาช่องทางในการผลักดันงาน หรือ
การหาตัวต่อ ตัวเชื่อมในพืน้ ที)่ ใช้ปาก (การสื่อสารทัง้ แบบทีเ่ ป็นทางการและไม่
ทางการ) ตลอดจน การใช้เส้นสายสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง ผ่านความสัมพันธ์
อันดีทม่ี ตี ่อกันระหว่างเครือข่ายองค์กรภาคีคนทํางานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ที่ จังหวัด
สตูล ทีใ่ ช้ความสัมพันธ์ “จากเพื่อนสู่เพื่อน” ใช้คนทีไ่ ด้รบั ความศรัทธา/เชื่อมันจาก
่
ชุมชนเป็ นสื่อกลางในการชักชวน เป็นต้น)
3) Snow ball สู่ รพ.สต. หรือนายก อบต. และ ตัวต่อในพืน้ ทีใ่ ช้แบบ walk in เช่น
การเข้าพบผูบ้ ริหารทีร่ จู้ กั คุน้ เคยกันก่อน แล้วชีแ้ จงทําความเข้าใจให้เห็น
ความสําคัญของงานทีม่ ผี ลดีต่อการทํางานในพืน้ ทีข่ องเขาเอง และให้ผบู้ ริหาร
ชักชวน หาทีมงานมาทํางาน เช่น เทศบาลคําขวาง เมื่อนายกฯ เปิดทางและสัง่
การ: Top – down งานก็ flow
4) ใช้ส่อื ชุมชน/ สื่อวีดที ศั น์
ข้อพึงระวัง: การใช้ส่อื วีดที ศั น์ ต้องมีค่มู อื ในการใช้ชดั เจน, การผลิตสื่อ
เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายทีห่ วังผล Process ในการทํางานให้ชดั เจน เปิดโอกาส
ให้เครือข่ายแกนนํามาร่วมเวทีทจ่ี ดั โดยส่วนกลาง (เรียนรูส้ ถานการณ์รว่ มกัน)
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• นําเสนอข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุระดับโลก,ชาติ,จังหวัด
• รายงานการประชุม : เพื่อฝึกให้ใช้ขอ้ มูลในการทํางานอย่างต่อเนื่อง
5) ใช้การตัง้ คําถามกระตุกความคิ ด/สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการเรียนรู้
o การเรียนรูไ้ ปทีละขัน้ แบบ Short cut มีการสรุปบทเรียนการทํางาน/สิง่ ทีไ่ ด้
เรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นระยะๆ
o การพัฒนาแกนนําคู่ขนานไปกับทีมงาน : เป้าหมาย: เพื่อให้ทบทวน, สรุป
ความคิด, การวิเคราะห์ประเด็น กลันเป็
่ นคําพูดออกมานําเสนอได้ (วันนี้ได้อะไร, รูส้ กึ อย่างไร:
เห็นความคิดคนทํางาน “ทําให้เขียนโครงการได้งา่ ยขึน้ ”)
6) ใช้ ลูกตื้ อ ถือคติท่วี ่า“ตื้อเท่านัน้ ครองโลก” คือการเข้าไปพบพูดคุย โทรศัพท์หา
อย่างสมํ่าเสมอ
 กลุ่มเป้ าหมาย/ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิ จยั
1) Node Action ลําพูน : คนในชุมชน เยาวชน และหน่ วยงานในพื้นทีอ่ .ป่าสัก
จังหวัดลําพูน
2) Node Action พระราม 2 : ภาคีเครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธกิ ู้ชพี กู้ภยั
ชุมชน เยาวชน แพรกหนามแดง นางตะเคียน
3) Node Action อุบลราชธานี : กลุ่มเป้าหมาย ถูกกําหนดโดยประเด็น คือชุมชน
รอบ มหาวิทยาลัยอุบลฯ และพืน้ ที่ อปท. 6 แห่ง
4) Node มหาสารคาม เริม่ กลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับเทศบาล ชุมชน คณาจารย์ นักศึกษา
5) Node สตูล เป็ นพืน้ ทีท่ ท่ี าํ งานกับชุมชนล้วนๆ มีกระบวนการทํางานที่
เนี ย นเป็ น ธรรมชาติ เพราะมีค วามเชื่อ เรื่อ งพลัง ชุ ม ชนสามารถสร้า งการเปลี่ย นแปลงได้
กลุ่มเป้าหมายจึงเป็ น ผูน้ ําชุมชน สมาชิกเทศบาลและชุมชน ชาวบ้านในเขตเทศบาลละงู บ้านโก
ตาและบ้านคลองนํ้าเค็ม
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ผลการดําเนิ นงานรายกิ จกรรมในพื้นที่

1.โครงการ “รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ได้จดั เวทีเพื่อวางแผน พัฒนา ชีแ้ จงทําความเข้าใจ และสนับสนุนงานโครงการย่อย จํานวน 29 ครัง้
กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
1.วางแผนเตรียมความพร้อม ออกแบบและเตรียมการจัด
เวทีเปิ ดตัวและทําความเข้าใจ เวทีเปิ ดตัวและทําความเข้าใจ
กับชุมชน /
กับชุมชน
6 พ.ค. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 7 คน:
โหนด 3 คน ทีมวิจยั ในพืน้ ที่
4 คน
2.เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 1
-สร้างความเข้าใจและความ
26 พ.ค. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 60
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ
-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ ที่
คน: โหนด 3 คน / ตัวแทน
จะพัฒนาเป็ นงานวิจยั
ชุมชนโซน 1 / หน่วยงาน:
อบต.

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
ได้รปู แบบและ
ทีมวิจยั ตื่นตัวและมี
กําหนดการเวทีเปิ ดตัวฯ ส่วนร่วมในการ
ทํางานเรื่องความ
ปลอดภัยฯ

-ชุมชนรับรูแ้ ละเข้าใจ
โครงการฯ
-ได้รายชื่อคนทีส่ นใจจะ
เข้ามาร่วมในโครงการ
-เห็นรับทราบสภาพ
ปญั หาเรื่องความ
ปลอดภัยฯ พืน้ ทีโ่ ซน 1

-ชุมชนได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกีย่ วกับ
สถานการณ์เรื่อง
ความปลอดภัยฯ
ในพืน้ ทีต่ วั เอง

ผลกระทบ
-

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
การออกแบบเวทีทส่ี อดคล้อง
กับบริบทและวิถชี วี ติ ของพืน้ ที่

-ผูเ้ ข้าร่วมยังคาดหวัง
การแก้ปญั หาจาก
หน่วยงาน
-คําถามในการระดม
ความคิดเห็นชาวบ้านไม่
เข้าใจ
-ใช้เวลาเกิน ชาวบ้านไม่
มีสมาธิ(หิวข้าว)

-รับทราบสถานการณ์ความ
ปลอดภัยฯ ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
-การใช้คาํ ถามทีเ่ หมาะสมกับ
ชาวบ้าน
-ทําเวทีให้กระชับเวลามากขึน้
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
3.วางแผนเตรียมความพร้อม ออกแบบและเตรียมการจัด
เวทีเปิ ดตัวและทําความเข้าใจ เวทีเปิ ดตัวและทําความเข้าใจ
กับชุมชน /
กับชุมชน
6 พ.ค. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 7 คน:
โหนด 3 คน ทีมวิจยั ในพืน้ ที่
4 คน
4.เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 2
-สร้างความเข้าใจและความ
15 มิ.ย. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 60
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ
-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ ที่
คน: โหนด 3 คน / ตัวแทน
จะพัฒนาเป็ นงานวิจยั
ชุมชนโซน 2 / หน่วยงาน:
อบต. รพ.สต.

ผลผลิ ต
ได้รปู แบบและ
กําหนดการเวที
เปิ ดตัวฯ

-ชุมชนรับรูแ้ ละ
เข้าใจโครงการฯ
-ได้รายชื่อคนที่
สนใจจะเข้ามาร่วม
ในโครงการ
-เห็นรับทราบ
สภาพปญั หาเรื่อง
ความปลอดภัยฯ
พืน้ ทีโ่ ซน 2

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ทีมวิจยั ตื่นตัวและมีสว่ น
ร่วมในการทํางานเรื่อง
ความปลอดภัยฯ

-ชุมชนได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
สถานการณ์เรื่องความ
ปลอดภัยฯ ในพืน้ ที่
ตัวเอง

ผลกระทบ
-

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
การออกแบบเวทีทส่ี อดคล้อง
กับบริบทและวิถชี วี ติ ของพืน้ ที่

-ผูเ้ ข้าร่วมยังคาดหวัง
การแก้ปญั หาจาก
หน่วยงาน
-เครื่องเสียไม่ดี
-สถานทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการจัด
ประชุม
-พืน้ ทีไ่ ม่เชื่อมต่อกันทํา
ให้ทาํ แผนทีล่ าํ บาก

-รับทราบสถานการณ์ความ
ปลอดภัยฯ ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
-การใช้แผนทีเ่ ลยทําให้ชุมชน
สนใจเฉพาะภายภาพ (ควรคุย
สถานการณ์ก่อน)
-โซนนี้ควรดึงร้านเหล้าและ
สถานประกอบการ
มาเข้าร่วมด้วย
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน
คน
5.เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 3
21 มิ.ย. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 60
คน: โหนด 3 คน /
ตัวแทนชุมชนโซน 3 /
หน่วยงาน: อบต.

เป้ าหมายของกิ จกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ในโครงการ)
-สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยฯ
-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ ทีจ่ ะ
พัฒนาเป็ นงานวิจยั

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
-ชุมชนรับรูแ้ ละเข้าใจ
-ชุมชนได้แลกเปลีย่ น
โครงการฯ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
-ได้รายชื่อคนทีส่ นใจจะ เรื่องความปลอดภัยฯ ใน
เข้ามาร่วมในโครงการ
พืน้ ทีต่ วั เอง
-เห็นรับทราบสภาพ
ปญั หาเรื่องความ
ปลอดภัยฯ พืน้ ทีโ่ ซน 3

6.เวทีแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับเยาวชนตําบล
ปา่ สัก / 22 ก.ค. 54 /
ผูเ้ ข้าร่วม 13 คน: โหนด /
ตัวแทนเยาวชนในพืน้ ที่ /
ตัวแทน อบต.

--แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
เยาวชนเรื่องความปลอดภัยฯ
-เช็คมุมมองและความสนใจของ
เยาวชนต่อเรื่องความปลอดภัยฯ

ได้รบั ทราบมุมมองของ
เยาวชนต่อเรื่องความ
ปลอดภัยฯ
-ได้ขอ้ เสนอต่อการ
แก้ปญั หาจากเยาวชน

-เยาวชนบางคนเริม่
ตระหนัก(สังเกตจากความ
คิดเห็นทีส่ ะท้อนออกมา)
-เห็นประเด็นทีเ่ ด็กจะเข้า
มาร่วม เช่น เด็กแว้นท์
หมวกกันน็อค ฯลฯ

-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ ม
จากกิ จกรรม
-มีตวั แทนจากโรงเรียนใน
พืน้ ทีเ่ ข้าร่วม ทําให้เห็น
แง่มมุ ทีจ่ ะเชื่อมโยงกับ
โรงเรียนได้

-ตัวแทนเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายทีม่ าร่วม
ยังน้อย ส่วนใหญ่เป็ น
เด็กเล็กฯ

--การใช้สอ่ื และการตัง้
คําถามในเรื่องความ
ปลอดภัยฯ กับเด็กและ
เยาวชน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
7.เวทีเครือข่ายครัง้ ที่ 1 / 4 -นําเสนอผลการดําเนินงาน
ส.ค. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 40 คน: ทีผ่ ่านมาให้เครือข่าย
โหนด / ตัวแทนชุมชนทัง้ 3 รับทราบ
โซน / หน่วยงาน: อบต. รพ. -แลกเปลีย่ นและหา
สต. / อบจ. / แขวงฯ / ปภ. / แนวทางความร่วมมือกับ
รพ.ลําพูน / สาธารณสุข จ. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ลําพูน / บริษทั กลางฯ /
สหพัฒน์ฯ / สภอ.เหมืองจี้ /
ร.ร.ในพืน้ ที่
8.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ระดับ
โครงการวิจยั
หน่วยงาน / 29 ส.ค. 54 /
ผูเ้ ข้าร่วม 8 คน: โหนด 3
คน อบต. 3 คน หน่วยงาน
2 คน (ปภ./รพ.สต.)

ผลผลิ ต
-ได้ขอ้ มูลภารกิจการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ
-ได้ขอ้ เสนอแนะเรื่อง
ความปลอดภัยฯ ใน
ระดับต่างๆ ตัง้ แต่บุคคล
ครอบครัว ชุมชน
หน่วยงาน และนโยบาย
-ได้แลกเปลีย่ นและให้
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ในประเด็น
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลฯ

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
-ได้ขอ้ เสนอแนะเรื่อง
การพัฒนาฐานข้อมูล
เรื่องความปลอดภัยฯ

-ทีมวิจยั ได้เรียนการ
จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่

ผลกระทบ
-เกิดการปรับปรุง
ไหล่ทางและการ
แก้ปญั หาการจอดรถ
หน้าเครือสหพัฒน์ฯ

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ ม
จากกิ จกรรม
ได้เรียนรูม้ ุมมอง และ
แนวทางการเชื่อมต่อการ
ทํางานของแต่ละ
หน่วยงาน

ทีมวิจยั หลักติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 1
คน
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน
9.นําเสนอแนวคิดการทํางาน
วิจยั กับโรงเรียนวัดหนองซิว
และวัดสันปา่ สัก/ 8 ก.ย. 2554
ผูเ้ ข้าร่วม ช่วงเช้าโรงเรียนวัด
หนองซิว ครู 2 คน /โหนด 3
คน/ อบต.1 คน
ช่วงบ่ายโรงเรียนวัดสันปา่ สัก
ผูเ้ ข้าร่วม 6 คน ครู 2 คน/โหนด
3 คน/ อบต.1คน
10.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับชุมชนและ
หน่วยงาน / 19 ก.ย. 54 /
ผูเ้ ข้าร่วม 20 คน: โหนด 3 คน
รพ.สต. 2 คน ผูน้ ําชุมชน อบต.
5 คน และ อสม. 10 คน
11.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับโรงเรียน /
20 ก.ย. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน:
โหนด 3 คน ผูท้ รงฯ 2 คน ผอ.
และครู ร.ร. 5 คน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
ชีแ้ จงโครงการ และ
นําเสนอแนวคิดการทํางาน
วิจยั เพื่อท้องถิน่ กับ
โรงเรียนในประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน

ทบทวนกิจกรรมโครงการ
ทีผ่ ่านมา /ค้นหาและ
พัฒนาโจทย์วจิ ยั

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
-ได้มุมมองในเรื่องการทํางานวิจยั ในประเด็นความปลอดภัยทาง
ถนนร่วมกับโรงเรียน
-ได้รจู้ กั คณะครูในโรงเรียนวัด
หนองซิวและโรงเรียนวัดสันปา่ สัก
-ได้รบั ทราบสถานการณ์ความ
ปลอดภัยฯ ในบริบทของแต่ละ
โรงเรียน

-ได้ประเด็นทีจ่ ะพัฒนาเป็ นโจทย์
วิจยั 5 เรื่อง ได้แก่ วินยั จราจร
เยาวชน จุดเสีย่ ง พฤติกรรมการ
ขับขี่ และครอบครัว
-ได้วเิ คราะห์พน้ื ทีเ่ สีย่ งทีจ่ ะ
ดําเนินการจํานวน 8 หมูบ่ า้ น
ค้นหาและพัฒนาโจทย์วจิ ยั ผอ.และครู ได้รบั การจุดประกาย
แนวคิดและความสนใจเรื่องการ
ทํางานวิจยั

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

ผลกระทบ
-

-

-

-

-

-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
ครูมคี วามกังวลเรื่องภารกิจ
ของงาน เกรงว่างานวิจยั จะ
ไปเพิม่ ภาระและกังวลใจใน
เรื่องของการเขียนรายงาน
วิจยั

-

ทีมวิจยั ค่อนข้างมี
ความกังวลในเรื่อง
บุคลากร เวลา และ
ความยากในการ
ทํางานวิจยั

การใช้ประโยชน์จาก
resource person จากพืน้ ที่
อื่นทีม่ คี วามเข้าใจบริบทการ
ทํางานของกลุม่ เป้าหมาย
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
12.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
เพื่อพัฒนาโครงการวิจยั
โครงการวิจยั ระดับหน่วยงาน
ประเด็นการพัฒนา
/23 ก.ย.2554
ฐานข้อมูลความปลอดภัย
ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน อบต.ปา่ สัก บนท้องถนนให้ชดั เจน
4 คน/สสจ.1คน/ปภ.1คน/โหนด ยิง่ ขึน้
3 คน/รพ.สต.1 คน

13.เวทีพฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั ระดับ
ชุมชน / 28 ก.ย.2554
ผูเ้ ข้าร่วม 19 คน
รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/ผูน้ ํา
ชุมชน 4 คน/โหนด 4 คน

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
-ทีมวิจยั ได้ประเด็นทีจ่ ะกลับไป
ปรับข้อเสนอโครงการ (การ focus
เนื้อหาบริบทตําบลและประเด็น
เรื่องฐานข้อมูลให้ชดั /เพิม่ ขัน้ ตอน
การ reviewทุนเดิมของหน่วยงาน
ต่างๆ/outputสําคัญแต่ละช่วง/การ
วางองค์ประกอบทีมให้มที งั ้ ระดับ
พืน้ ทีแ่ ละเหนือพืน้ ที)่
เพื่อพัฒนาโจทย์
-ได้ประเด็นทีช่ ุมชนสนใจอยาก
โครงการวิจยั (ระดับ
ทํางานวิจยั คือการศึกษาเรื่อง
ชุมชน) ทีม่ คี วามชัดเจน
พฤติกรรมและการจัดการจุดเสีย่ ง
ของประเด็นการศึกษาวิจยั ในชุมชน
-เห็นองค์ประกอบของคนที่
และกําหนดแนวทางการ
เกีย่ วข้องทีจ่ ะชักชวนเข้ามาร่วม
ทํางานวิจยั (ยกร่าง
ทํางานวิจยั
โครงการ)
- เกิดการยกร่างโครงการวิจยั โดย
ใช้คาํ ถาม 7 ข้อ

14.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
เช็คมุมมองและค้นหา
โครงการวิจยั กับกลุม่ เยาวชน / ประเด็นความสนใจของ
14 ต.ค. 54 / ผูเ้ ข้าร่วม 20 คน: กลุม่ เยาวชนทีจ่ ะพัฒนา

-ได้รบั ทราบมุมมองและความ
คาดหวังของเยาวชนและผูใ้ หญ่ใจ
ดีในเรื่องความปลอดภัยฯ

-

ผลกระทบ
-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-การรับรูแ้ ละความ
เข้าใจในตัวเนื้อหา
ของทีมวิจยั แต่ละคน
ไม่เท่ากัน

-

-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-โครงการนี้ควรเน้นการมี
ส่วนร่วมและบทบาทของทีม
วิจยั แต่ละคนให้มากขึน้
เพราะส่วนใหญ่ภารหน้าทีจ่ ะ
เป็ นของหัวหน้าโครงการ

-การใช้วดี ที ศั น์งานวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่ ช่วยให้ชุมชนเข้าใจ
หลักการ/แนวคิดการทํางาน
วิจยั เพื่อท้องถิน่ ได้ชดั เจนขึน้
-ใช้วธิ กี ารขมวดประเด็นการ
โดยใช้เทคนิคสติก๊ เกอร์ และ
การใช้แนวคําถาม 7 ข้อ
เพื่อยกร่างข้อเสนอ
โครงการวิจยั
ยังไม่เห็นตัวเยาวชน
ทีส่ นใจเรื่องความ
ปลอดภัยฯ อย่าง
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน
โหนด 4 คน อบต.1 คน ผูใ้ หญ่
ใจดีและเยาวชน 15 คน
15.เวทีพฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั กับ
กลุ่มเยาวชน 19 ต.ค.2554 /
ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน เยาวชน 6
คน/อบต.1 คน/โหนด 3 คน

16.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับโรงเรียน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
เป็ นโจทย์วจิ ยั

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์

ผลกระทบ

-นําเสนอแนวคิดงานวิจยั
เพื่อท้องถิน่ กับกลุ่ม
เยาวชน
-ค้นหาประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนทีก่ ลุม่
เยาวชนสนใจ

-เยาวชนเข้าใจแนวคิด/หลักการ
ทํางานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ในเบือ้ งต้น
-เห็นมุมมอง/ข้อเสนอของกลุม่
เยาวชนกับการทํางานวิจยั
-เยาวชนสนใจการทําหมวก
กันน๊อคตามแฟชัน่ เพื่อรณรงค์ให้
วัยรุ่นใส่หมวกกันน๊อคมากขึน้

-

-

-แลกเปลีย่ นมุมมองกับครู
โรงเรียนวัดสันปา่ สักใน

-ครูได้มุมมอง/แนวคิดในการ
บูรณาการประเด็นความปลอดภัย

-

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
จริงจัง

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

- เยาวชนมาร่วม
ประชุมน้อย ส่วน
ใหญ่ตดิ ภารกิจใน
การเรียนพิเศษ
เตรียมตัวเรียนต่อ

-การใช้วดี ที ศั น์งานวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่ ทีน่ ําเสนอให้เห็น
ตัวอย่างของกลุ่มเยาวชนที่
เข้ามาทํางานวิจยั เพื่อ
ท้องถิน่ ช่วยให้เยาวชน
เข้าใจหลักคิดเบือ้ งต้นของ
งานวิจยั เพื่อท้องถิน่
-การเจาะกลุ่มเยาวชนทําได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากกลุ่ม
เยาวชนส่วนใหญ่เรียนอยูใ่ น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ั
ทําให้มปี ญหาและข้
อจํากัด
เรื่องเวลาในการมาประชุม
ส่วนใหญ่ตดิ เรียนพิเศษ
-ยังไม่เห็นตัวจริงเสียงจริง
ของเยาวชนทีอ่ ยากเข้ามา
ทํางานวิจยั ทีช่ ดั เจน
- การใช้วทิ ยากรทีม่ ี
ประสบการณ์ในการบูรณา

-

57

กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
(โรงเรียนวัดสันปา่ สัก) 3
ประเด็นการบูรณาการ
ทางถนนเข้ากับการเรียนการสอน
ตุลาคม 2554/ผูเ้ ข้าร่วม 7 คน ประเด็นความปลอดภัย
ในชัน้ เรียน
วิทยากร 1 คน /ครู 3 คน/โหนด ทางถนนกับการเรียนการ
3 คน
สอนในชัน้ เรียน
- ประเมินความเป็ นไปได้
ของการทํางานวิจยั ร่วมกับ
ครูโรงเรียนวัดสันปา่ สัก
17.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับชุมชน วันที่
19 ต.ค 2554/ ผูเ้ ข้าร่วม 19
คน
รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/ผูน้ ํา
ชุมชน 4 คน/โหนด 4 คน

-ให้ขอ้ เสนอแนะต่อโครง
ร่างการรวิจยั

18.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
-นําเสนอแนวคิด/หลักการ
โครงการวิจยั ระดับโรงเรียน
วิจยั เพื่อท้องถิน่
-ค้นหาประเด็นและความ
(โรงเรียนวัดสันปา่ สัก) 10
พฤศจิกายน 2554/ผูเ้ ข้าร่วม 7 สนใจของโรงเรียนในการ
ทํางานวิจยั ประเด็นความ
คน ครู 4 คน/โหนด 3 คน
ปลอดภัยทางถนน

ผลกระทบ

-ทีมวิจยั ได้ขอ้ เสนอแนะทีจ่ ะนํา
กลับไปปรับโครงร่างการวิจยั ให้
ชัดเจนขึน้

-

-

-ครูได้มุมมอง/แนวคิดเบือ้ งต้นใน
การทํางานวิจยั เพื่อท้องถิน่ ผ่านวีดี
ทัศน์
-ครูสนใจในเรื่องการ
บูรณาการประเด็นความปลอดภัย
ทางถนนเข้ากับการจัดการเรียน

-

-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
การการจัดการเรียนการสอน
ในประเด็นความปลอดภัย
ทางถนนมาแลกเปลีย่ น ทํา
ให้ครูเห็นแนวทาง และมี
ความสนใจในการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ในประเด็นความปลอดภัย
บนท้องถนน
- นักวิจยั มีปญั หาใน - ใช้เทคนิคการตัง้ คําถาม
เรื่องการเขียน
เพื่อช่วยในการประมวล
โครงการ และการ
ความคิดของนักวิจยั เพื่อ
เชื่อมร้อยให้เห็น
นําไปสูก่ ารปรับแก้โครงร่าง
ความสัมพันธ์เชิง
การวิจยั ทัง้ ในส่วนของ
เนื้อหาใน
ความสําคัญปญั หา
โครงการวิจยั
วัตถุประสงค์และกิจกรรม
ครูกงั วลเรื่องภาระ
- การกําหนดขอบเขตงาน
งานสอนในห้องเรียน ให้ชดั ช่วยให้ครูคลายความ
และการเขียน
กังวลใจลงได้มาก เช่น การ
รายงานวิจยั
กําหนดครูผรู้ บั ผิดชอบหลัก
ในการทําวิจยั การประกบ
ของพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะเข้ามาช่วยใน
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
การสอนในชัน้ เรียน (โดยเริม่ จาก
การคัดเลือกช่วงชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง
ก่อน)

ผลกระทบ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

19.เวทีเครือข่าย “ฮ่วม
ด้วยจ้วยกั ๋นสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ตําบลปา่ สัก” วันที่ 18 พ.ย.
2554 ผูเ้ ข้าร่วม 37 คน
(หน่วยงาน /นักวิจยั /โหนด)

-นําเสนอ/แนะนําโครงการ
ย่อย 2 โครงการ
-ค้นหาแนวร่วมในระดับ
หน่วยงานภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
ในประเด็นความปลอดภัย
ทางถนน
-รับข้อเสนอแนะจากภาค
ส่วนต่างๆ

- ได้นําเสนอความเคลื่อนไหวของ
โครงการในประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบล
ปา่ สัก
-ได้รจู้ กั ภาคี/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
-ได้ขอ้ เสนอแนะต่อการปรับ
โครงการและทิศทางการเคลื่อน
โครงการ

-

-

-

20.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับชุมชน 23
ธันวาคม 2554 / ผูเ้ ข้าร่วม 14
คน
รพ.สต.2 คน/อสม.7 คน/ผูน้ ํา
ชุมชน 2 คน/โหนด 3คน

-พัฒนาแผนกิจกรรม
โครงการให้ชดั เจน

-ได้ขอ้ เสนอแนะในเรื่องการปรับ
แผนกิจกรรมของโครงการให้
ละเอียดและชัดเจนยิง่ ขึน้

-

-

-นักวิจยั ไม่ถนัดเรื่อง
การเขียนโครงการ

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
เรื่องของการพัฒนาและ
เขียนโครงการ ตลอดจนการ
คัดเลือกช่วงขัน้ เรียนทีจ่ ะเริม่
นําร่องในการจัดหลักสูตร
- โหนดต้องประสานกับ
หน่วยงานภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับงานความปลอดภัยทาง
ถนนให้มากขึน้ เพื่อให้เกิด
การประสานงานทีเ่ อือ้
ประโยชน์กบั การเคลื่อน
โครงการวิจยั ย่อยในพืน้ ที่
และขยายผลโครงการใน
อนาคต เช่น การเชื่อมต่อกับ
ขนส่งจังหวัด
-พีเ่ ลีย้ งใช้เทคนิคการระดม
สมอง ชวนคิดชวนคุยถึง
กิจกรรมของโครงการวิจยั
โดยบริบทของแต่ละพืน้ ที่
เป้าหมายอาจจะมีการดําเนิน
กิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน
21.เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ร่วมกับศูนย์เด็ก
เล็ก วันที่ 24 ธันวาคม 2554 /
ผูเ้ ข้าร่วม 11 คน ครู 7 คน /
โหนด 4 คน

22.เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั
ร่วมกับศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 4
มกราคม 2555 /ผูเ้ ข้าร่วม 11
คน ครู 8 คน/โหนด 3 คน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
-แลกเปลีย่ นมุมมองการ
ทํางานวิจยั ในประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน
กับครูศนู ย์เด็กเล็ก
- ประเมินความสนใจและ
ความเป็ นไปได้ของครูศนู ย์
เด็กเล็กกับการทํางานวิจยั
ในประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนน

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
-ทราบถึงสถานการณ์จุดเสีย่ งใน
่
พืน้ ทีบ่ ริเวณศูนย์เด็กเล็กตําบลปา
สักทัง้ 5 แห่ง
- เห็นประเด็นทีจ่ ะนําไปสูก่ ารทํา
วิจยั ใน 3 ประเด็นหลักคือ จุด
เสีย่ ง/พฤติกรรม และการจัดการ
เรียนรู้

-ทบทวนสถานการณ์จุด
เสีย่ งในบริเวณศูนย์เด็ก
เล็กทัง้ 5 แห่ง ค้นหา
เบือ้ งหลังของพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนน และการ
เรียนการสอนทีผ่ ่านมาเพื่อ
นําข้อมูลมาสูก่ ารยกร่าง
ข้อเสนอโครงการ

- รับรูข้ อ้ มูลสถานการณ์จุดเสีย่ ง
และเบือ้ งหลังของพฤติกรรมการ
ใช้รถใช้ถนน ของผูป้ กครองและ
คนในชุมชน (ในเบือ้ งต้น)

-

ผลกระทบ
-

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
- ครูศนู ย์เด็กเล็กมี
ข้อจํากัดเรื่องเวลานัด
หมาย ไม่สามารถนัด
ประชุมในช่วงเวลา
ทํางานปกติได้ ต้อง
นัดประชุมในช่วงเย็น
หรือวันเสาร์-อาทิตย์

-ครูศนู ย์เด็กเล็กแต่
ละแห่งมีความเข้าใจ
ภาพรวมของ
โครงการวิจยั ไม่
เท่ากัน
- ครูศนู ย์เด็กเล็กมา
เข้าร่วมประชุมไม่
ครบทัง้ หมด

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
- ครูมองว่าประเด็นเรื่องจุด
เสีย่ ง พฤติกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ เป็ นเรื่องที่
เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถแยก
ส่วนได้ ถ้าต้องการทํางาน
วิจยั ให้ยงยื
ั ่ นต้องแก้ปญั หา
สามส่วนไปด้วยกัน
- การพัฒนาโครงการจะต้อง
เป็ นการทํางานวิจยั ร่วมกัน
เป็ นเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก
และดึงการมีสว่ นร่วมจาก
ชุมชนเข้ามา
-เนื่องจากครูศนู ย์เด็กเล็ก
เป็ นกลุ่มใหม่ พีเ่ ลีย้ งต้องทํา
กระบวนการให้งานต่อการ
ทําความเข้าใจของครู โดย
การชวนตัง้ คําถาม ชวน
พูดคุยระดมสมอง จากนัน้ จึง
ประมวลและจําแนกข้อมูลให้
ครูเห็น และนําไปทดลองยก
ร่างโครงการ
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
23.เวทีนําเสนอโครงการวิจยั ต่อ นําเสนอโครงการวิจยั ย่อย
แหล่งทุน (มสช.) วันที่ 8 ม.ค. 3 โครงการแก่แหล่งทุน
2555 ผูเ้ ข้าร่วม 37 คน
มสช.
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน/โหนด 5
คน/นักวิจยั (3 โครงการ) 27
คน
24.เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั ของ -นําเสนอโครงการวิจยั
ศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 22 มกราคม ประเด็น “ศูนย์เด็กเล็กฯกับ
2555 ผูเ้ ข้าร่วม 30 คน โหนด 5 ความปลอดภัยทางถนน”
คน/ครูและชุมชน 30 คน
- รับฟงั มุมมองและ
ข้อเสนอแนะของชุมชนต่อ
การทํางานวิจยั ของศูนย์
เด็กเล็กในตําบลปา่ สัก
-นักวิชาการทีม่ ี
ประสบการณ์ทาํ งานวิจยั
กับศูนย์เด็กเล็กมาร่วม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
-ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้รบั ทราบข้อเสนอ/
แนวคิดโครงการวิจยั ย่อยทัง้ 3
โครงการ
-ได้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับแก้
โครงการวิจยั ย่อยให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
-ครูศนู ย์เด็กเล็กได้นําเสนอแนวคิด
การทํางานวิจยั ประเด็นการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
-ได้ขอ้ เสนอแนะจากชุมชนในการ
ปรับโครงการวิจยั

-

ผลกระทบ
-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-ได้เรียนรูแ้ นวทางและ
หลักการในการให้
ข้อเสนอแนะโครงการวิจยั
ของแหล่งทุน มสช.

-

-

-การใช้วทิ ยากรจาก
ภายนอกซึง่ เป็ นนักวิชาการ
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ทํางานวิจยั ร่วมกับศูนย์เด็ก
เล็กมาร่วมแลกเปลีย่ น ทําให้
ครูศนู ย์เด็กเล็กและชุมชน
เกิดแรงบันดาลใจในการทํา
โครงการ
-การใช้กระบวนการระดม
สมองกลุ่มย่อยทําให้เห็น
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
บริเวณศูนย์เด็กเล็กแต่ละ
แห่งได้ชดั เจนขึน้
- ข้อมูลทีไ่ ด้จากการระดม
สมองกลุ่มย่อยเป็ นประโยชน์
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

25.เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั ศูนย์ -พัฒนาโครงร่างการวิจยั ให้
เด็กเล็ก วันที่ 2 ก.พ. 2555
ชัดเจนยิง่ ขึน้
ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน โหนด 3 คน/
ครูศนู ย์เด็กเล็ก 7 คน

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์

- ได้ขอ้ เสนอแนะในการปรับแก้
โครงร่างการวิจยั ให้ชดั เจนขึน้ ทัง้
ในส่วนความสําคัญของปญั หา
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
กิจกรรม

26.เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั ศูนย์ -พัฒนาโครงร่างการวิจยั ให้ - ได้แนวทางการปรับข้อเสนอ
เด็กเล็ก วันที่ 6 มีนาคม 2555 มีความชัดเจนยิง่ ขึน้
โครงการวิจยั ทีช่ ดั เจนขึน้
ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน โหนด
โดยเฉพาะในส่วนของแผน
กิจกรรม

ผลกระทบ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

-

-

-

-

-

-คุณครูศนู ย์เด็กเล็ก
เข้าร่วมเวทีพฒ
ั นา
โครงการไม่ครบทุก
ศูนย์

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
อย่างยิง่ ต่อการนําไปปรับ
โครงร่างงานวิจยั
-เนื่องจากเป็ นนักวิจยั กลุม่
ใหม่ ต้องค่อยๆ เรียนรู้ สิง่ ที่
ทีช่ ่วยนักวิจยั ได้มาก คือ
การตัง้ คําถาม และการ
ระดมความคิดเห็น (เทกอง
ข้อมูล) และให้นกั วิจยั
เรียนรูก้ ารเขียนโครงร่างการ
วิจยั (โดยให้ทดลองเขียน
ก่อน แล้วมาช่วยกันดู)
-เนื่องจากครูศนู ย์เด็กเล็กฯ
ไม่สามารถเข้าร่วมเวที
พัฒนาโครงการได้ครบทุก
ศูนย์ ดังนัน้ ต้องใช้วธิ กี าร
ถ่ายทอดกันนอกรอบ เพื่อให้
รูเ้ ท่ากัน
-พีเ่ ลีย้ งใช้วธิ กี ารชวนคุย ตัง้
คําถาม และระดมความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวนคน

27.เวทีชแ้ี จงและทําความเข้าใจ
โครงการวิจยั ระดับชุมชน
(กิจกรรมที่ 1) วันที่ 6 มีนาคม
2555
ผูเ้ ข้าร่วม 17 คน โหนด 4 คน/
ทีมวิจยั 13 คน

เป้ าหมายของกิ จกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ทําความเข้าใจโครงการ
ร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่
ในทีม และเตรียมความ
พร้อมในการทํากิจกรรม
ต่อไปของโครงการ

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์

-ทีมวิจยั เข้าใจภาพรวมของ
โครงการวิจยั มากขึน้
-มีการแบ่งบทบาทหน้าทีข่ องทีม
วิจยั
-วางแผนและออกแบบ
กระบวนการทํากิจกรรมเวทีสญ
ั จร
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
28.เวทีชแ้ี จงและทําความเข้าใจ ทําความเข้าใจโครงการ
-ทีมวิจยั เข้าใจภาพรวมของ
โครงการวิจยั ระดับชุมชน
ร่วมกัน แบ่งบทบาทหน้าที่ โครงการวิจยั มากขึน้
-มีการแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นทีม
(กิจกรรมที่ 1) วันที่ 15 มีนาคม ในทีม
วิจยั
2555 ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน โหนด 4
คน /ทีมวิจยั 6 คน
29.เวทีวางแผนเตรียมเปิ ดตัว
หารือการเตรียมงาน
-ได้แผนการทํางานและรูปแบบ
โครงการวิจยั 3 โครงการ วันที่ เปิ ดตัว 3 โครงการวิจยั ที่ ของเวทีเปิ ดตัว 3 โครงการวิจยั
15 มีนาคม 2555 ผูเ้ ข้าร่วม 20 ทํางานวิจยั ในประเด็นการ ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 11 เมษายน
คน โหนด 4 คน/นักวิจยั 16
สร้างวัฒนธรรมความ
2555 โดยจัดร่วมกับงานรณรงค์ 7
คน
ปลอดภัยทางถนนในพืน้ ที่ วันอันตรายช่วงก่อนวันสงกรานต์
ตําบลปา่ สัก

ผลกระทบ

-

-

-

-

-

-

สิ่ งที่ได้เรียนรูเ้ พิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
สามารถนําไปปรับ
โครงการวิจยั ให้ชดั เจน
- นักวิจยั ส่วนใหญ่ยงั -พีเ่ ลีย้ งต้องปรับ
ไม่ค่อยกล้าแสดง
กระบวนการ โดยใช้การตัง้
ความคิดเห็น การ
คําถาม และใช้วธิ ชี วนคุย
แสดงความคิดเห็น
กระตุน้ ให้นกั วิจยั ได้แสดง
ส่วนใหญ่ยงั อยูท่ ่ี
ความคิดเห็นอย่างทัวถึ
่ ง
หัวหน้าโครงการ
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

-ทีมวิจยั มาประชุมไม่
ครบ ทําให้ไม่
สามารถวางแผนการ
ทํางานในกิจกรรม
ต่อไปได้
- องค์ประกอบของ
เวทียงั ขาดภาคี
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอีก
หลายองค์กรทีไ่ ม่ได้
มาร่วมประชุม

-ทีมวิจยั ต้องหาเวลานัด
หมายนอกรอบเพื่อพูดคุย
และออกแบบการทํากิจกรรม
ร่วมกันอีกครัง้
- การเปิ ดเวทีระดมความ
คิดเห็น ทําให้เห็นมุมมอง
ความคิดทีน่ ่าสนใจของทีม
วิจยั
-เห็นความมกกระตือรือร้น
ล้นของทีมวิจยั ทีม่ ตี ่อเวที
เปิ ดตัว 3 โครงการ
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2) โครงการเสริ มสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ระดับพื้นที่ ถนนพระราม 2
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงเดือนเมษายน 2555 ได้จดั เวทีเพื่อวางแผน พัฒนา ชีแ้ จงทําความเข้าใจ และสนับสนุ นงาน
โครงการย่อย จํานวน 11 ครัง้
กิ จกรรม /วันเดือน ปี
ประเด็น เนื้ อหา
1.เวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ • การแนะนําทีม่ าโครงการฯ
และประสบการณ์ ก ารทํ า งานความ • ข้อมูลสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุภาพรวมระดับ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น วั น ที่ 14
อาเซียน
กรกฎาคม 2554
• การแลกเปลีย่ นสถานการณ์และ
ประสบการณ์ ด้านอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
• แนวทางการแก้ไขความปลอดภัยบนท้อง
ถนน ต้องเริม่ จากการสร้างจิตสํานึกเพื่อ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ
• การสร้างกลไกความร่วมมือเชื่อมภาคีภาค
ส่วนต่างๆ มาทํางานร่วมกัน
• แนวทางการสนับสนุ นและการพัฒนา
โครงการ ฯ

ผูเ้ ข้าร่วม
23 คน

ผลลัพธ์
ภาคีความร่วมมือ ได้รบั รู้ ภูมหิ ลังโครงการฯ
และแนวทางการทํางาน โครงการ ฯ ในการ
ตัดสินใจเข้าร่วม การดําเนินงาน
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กิ จกรรม /วันเดือน ปี
2. การประชุมพัฒนาโครงการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2554

3. การประชุมพัฒนาโครงการ ฯ
วันที่ 7 กันยายน 2554

ประเด็น เนื้ อหา
• การดําเนินการโครงการความปลอดภัยทาง
ถนนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
• การหารือร่วมกับมูลนิธสิ ว่างเบญจธรรม
และองค์การบริหารส่วนตําบลบางตะเคียน
เพื่อร่วมพัฒนาโครงการ ฯ โดยมุง่ เน้น
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
• แลกเปลีย่ นประสบการณ์การเกิดขึน้ ของ
อุบตั เิ หตุทพ่ี บในพืน้ ที่
• การวิเคราะห์ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ สองพืน้ ที่
• แนวทางการขับเคลื่อนงาน
การหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานที่ ผ่ า นมา ด้ า น
อุบตั ิเหตุและความปลอดภัยทางถนน ว่าเป็ น
ั หา ของแต่ ล ะ
อย่ า งไร วิ ธ ี ก ารการแก้ ป ญ
หน่ วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่าง
สํานัก งานบํารุง ทางสมุทรสงคราม สํานักงาน
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สภ.เมืองสมุทรวง
คราม ผู้ แ ทนตํ า บลแพรกหนาม แดง อบต.
แหลมใหญ่ อปพร มูลนิธ ิ ฯ

ผูเ้ ข้าร่วม
11 คน

ผลลัพธ์
ชุ ม ชนนางตะเคีย น และมู ล นิ ธ ิส ว่ า งเบญจ
ธรรม นั ด พื้น ที่ และกลุ่ ม บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ ง
พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวร่วมใน
การดําเนินงาน

27 คน

มี่ข้อ เสนอแนวทางการทํ า งานร่ ว มกัน และ
เสนอให้เ ชิญ หน่ ว ยงานอื่น ๆที่เ กี่ยวข้อ งเข้า
ร่วมได้แก่
สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานทางหลวงชนบท เครือข่ายงดเหล้า
ตํารวจทางหลวง
สํ า นั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
และสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
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กิ จกรรม /วันเดือน ปี
4. เวทีประชุมสร้างความเข้าใจและ
พัฒนาโครงการวิจยั ระดับพืน้ ที่
วันที่ 19 กันยายน 2554

ประเด็น เนื้ อหา
การประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย
การชีแ้ จงโครงการ ฯ
สถานการณ์อุบตั เิ หตุในพืน้ ทีต่ ําบลแพรกหนาม
แดง ทีเ่ ผชิญกับความเสีย่ ง อุบตั เิ หตุสงู การ
ข้ามถนน จุดกลับรถ
อุบตั เิ หตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมและวินัย
การจราจรของคนในพืน้ ทีแ่ ละสภาพถนน

ผูเ้ ข้าร่วม
21 คน

ผลลัพธ์
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์
อุบตั เิ หตุเป็ นประเด็นทีส่ ําคัญของตําบลแพรก
หนามแดงที่ส่งผลกระทบต่ อคนแพรกหนาม
แดง และต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ ของคนใน
ชุมชนในการแก้ไ ขปญั หา โดยบทเรียนจาก
การดํ า เนิ น งานวิจ ัย เพื่อ ท้อ งถิ่น ของชุ ม ชน
แพรกหนามแดง จะเป็ นแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน โดยได้ร่ว มกันกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจกับชุมชน โดยเชิญ
แกนนําชุมชนและผูเ้ กีย่ วข้องมาร่วม
พูดคุยและสร้างความเข้าใจในการ
ดําเนินงาน
2. การค้นหาแกนนํ าระดับหมูบ่ า้ นและ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นแกนนํ าใน
การเก็บข้อมูล
3. การรวบรวมข้อมูล
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กิ จกรรม /วันเดือน ปี

ประเด็น เนื้ อหา

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์
o ข้อมูลอุบตั เิ หตุในพืน้ ทีต่ ําบลแพรกหนาม
แดง
o ข้อมูลถนน ได้แก่ สภาพถนน โครงข่าย
และจุดเสีย่ งในตําบลแพรกหนามแดง
o ข้อมูลพฤติกรรมและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของคนในพืน้ ที่ ใน
ปจั จุบนั
o ข้อมูลวิถชี วี ติ ทีเ่ ชื่อมโยงกับการใช้ถนน
ของคนแพรกหนามแดง
4. การสรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การร่วมกันค้นหาแนวทางสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลแพรก
หนามแดง
6. การดําเนินการแก้ไขปญั หาของชุมชน
และการประสานงานหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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กิ จกรรม /วันเดือน ปี
5.การประชุมพัฒนาโครงการครัง้ ที่
สาม วันที่ 28 กันยายน 2554

6.การประชุมเวทีพฒ
ั นาโครงการ
ระดับพืน้ ทีต่ ําบลนางตะเคียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2554

ประเด็น เนื้ อหา
การพัฒนาโจทย์วจิ ยั และวิเคราะห์ผเู้ กี่ยวข้อง
ในการดําเนินการวิจยั การค้นหาแนวทางการ
ดําเนินการและการเก็บข้อมูล การนําเสนอ
กรณีศกึ ษาตัวอย่างงานวิจยั ท้องถิน่ ทีส่ ามารถ
ดําเนินงานวิจยั เพื่อแก้ปญั หาผ่านประเด็น
ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับงานด้านความปลอดภัย
บนท้องถนน ทีจ่ ะนําไปสู่การขับเคลื่อนระดับ
นโยบายสาธารณะและพัฒนาสู่การป้องกัน
อุบตั เิ หตุ การนําเสนอบทเรียนการพัฒนา
โครงการความปลอดภัยทางถนน ตําบลแพรก
หนามแดง
การวิเ คราะห์ส ถานการณ์ อุ บ ัติเ หตุ บนถนน
พระรามสอง จุดเสีย่ ง
การแลกเปลีย่ นสถานการณ์ในชุมชนตําบลนาง
ตะเคียน เป็ นอุบตั เิ หตุขนาดเล็กแต่มปี ริมาณที่
สูง

ผูเ้ ข้าร่วม
14 คน

ผลลัพธ์
ได้แนวทางการทํางานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
สําคัญในการลดอุบตั เิ หตุในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สมุทรสงคราม และสร้างความร่วมมือของภาคี
หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้
โจทย์ เราจะสร้างแนวทางการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนพระรามสอง ในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีองค์กรหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างไร

26 คน

ได้กรอบชุดกระบวนศึกษาแนวทางลดปญั หา
จุด เสี่ย งความปลอดภัย ทางถนนตํ า บลนาง
ตะเคียน คณะทํางาน
เวทีประชาคมระดับชุมชน
ข้อมูลสถานการณ์อุบตั เิ หตุระดับตําบล
สถิตอิ ุบตั เิ หตุ สาเหตุการเกิด
ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ จุดเสีย่ ง
มีจดุ ไหนบ้าง ทําไมเป็นจุดเสีย่ ง
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กิ จกรรม /วันเดือน ปี

7.การประชุมเวทีพฒ
ั นาโครงการ
ระดับพืน้ ที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2554

ประเด็น เนื้ อหา

การหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย แนะนํา
โครงการฯ
การทบทวนการดําเนินงานทีผ่ ่านมาของ
โครงการฯ
การร่วมกันพิจารณายกร่างโครงการฯ
การพัฒนาโจทย์ระดับหน่วยงานจังหวัด
สมุทรสงคราม

ผูเ้ ข้าร่วม

16 คน

ผลลัพธ์
กําหนดแนวทางการลดปญั หาจุดเสีย่ ง
วิ ธ ี ก าร คน รถ ถนน (อบรม ให้ ค วามรู้
ปรับปรุงถนน หมวกนิรภัย)
บทบาทหน้ า ที่ ใครทํ า อะไร เราทํ า อะไร
หน่ วยงานทําอะไร
สรุ ป บทเรีย น วิ ธ ี ก ารและแนวทางการลด
ปญั หา
โจทย์วจิ ยั
แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม สอง และถนนสายสมุทรสงคราม
บางแพ และถนนเอกชัย โดยการมีส่วนร่วม
มของภาคีองค์กรหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
การร่วมพิจารณาประเด็นและปรับร่างร่วมกัน
ข้อเสนอในการประชุมครัง้ ต่อไป ขอให้แต่ละ
หน่วยงานช่วยนําข้อมูลมาร่วมพูดคุย
แลกเปลีย่ น เพื่อเป็นความรู้ แก่ผเู้ ข้าร่วม
ประชุม

69

กิ จกรรม /วันเดือน ปี
8.การประชุมเวทีพฒ
ั นาโครงการ
ระดับพืน้ ที่ ตําบลนางตะเคียน
วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ประเด็น เนื้ อหา
การแลกเปลีย่ นสถานการณ์ปญั หาในพืน้ ทีส่ ถิติ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในชุมชน
จุดเสีย่ ง
การนําเสนอกรณีศกึ ษาตัวอย่างพืน้ ทีท่ ม่ี กี าร
จัดการปญั หาในชุมชน โดยใช้กระบวนงานวิจยั
เป็นเครือ่ งมือในการดําเนินงาน
การระดมความคิดเพื่อร่วมจัดทําข้อเสนอ
โครงการ (โจทย์วจิ ยั ร่วมกัน )

ผูเ้ ข้าร่วม
15 คน

ผลลัพธ์
การพัฒนาโครงการ โจทย์วจิ ยั หัวข้อ การ
ค้นหาแนวทางลดปญั หาจุดเสีย่ งเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลนาง
ตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

มีการจัดประชุมทีเ่ ป็ นทางการเกิดขึน้ ในช่วงระหว่างการดําเนินงาน 8 ครัง้ เกิดกระบวนการพัฒนาโจทย์
โครงการวิจยั ย่อยระดับชุมชน 2 พืน้ ที่ คือ ชุมชนตําบลแพรกหนามแดง และชุมชนตําบลบางตะเคียน และ
ระดับจังหวัด 1 โครงการ

ที่มา : ภาคผนวก รายงานความก้าวหน้า โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นทีถ่ นนพระราม 2 ศูนย์ประสานงาน
วิจยั เพือ่ ท้องถิน่ จังหวัดสมุทรสงคราม พฤศจิกายน 2554 หน้า 36- 91
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กิ จกรรมที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ อง
กิ จกรรม
9.ประสานและเชื่อมโยงภาคี
เครือข่ายคน ข้อมูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทางถนนผ่านการ
ทําแผนทีท่ างสังคม
( Social Mapping) ในพืน้ ทีถ่ นน
พระราม 2 ทัง้ ในระดับจังหวัดและ
ระดับชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้
หน่ วยงานและภาคีเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
2.เพื่อใช้แผนทีท่ างสังคมใน
การเชื่อมคน ข้อมูล ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนน
3.เพื่อสนับสนุ นการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนนในพืน้ ทีถ่ นนพระราม
2

ผลผลิ ต
ได้ขอ้ มูล ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น จุด
เสีย่ งในพืน้ ทีถ่ นนพระราม 2
สถิตอิ ุบตั เิ หตุ มาตรการและ
วิธกี ารทีใ่ ช้แก้ไขปญั หา เป็ นต้น
ในระดับจังหวัดและระดับชุมชน
- เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ผ่านข้อมูลในระหว่างเครือข่าย
คนทํางานเพื่อแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุในถนนพระราม 2 ใน
ระดับจังหวัดและชุมชน
- มีแผนทีแ่ สดงจุดเสีย่ ง แผนที่
เครือข่ายคนทํางาน กลไกการ
ทํางานในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดและ
ระดับชุมชน

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
- ได้ขอ้ มูล ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
เช่น จุดเสีย่ งในพืน้ ทีถ่ นน
พระราม 2 และถนนสาย
รอง สถิตอิ ุบตั เิ หตุ และ
วิธกี ารทีใ่ ช้แก้ไขปญั หา
เป็ นต้น ในระดับจังหวัด
และระดับชุมชน
-ได้พบปะ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับตัวแทน
หน่วยงาน องค์กรแต่ละ
องค์กรในพืน้ ทีท่ าํ งาน
- ได้ขอ้ มูลแผนทีจ่ ุดเสีย่ ง
เบือ้ งต้น

ผลกระทบ
- ทําให้ทมี ประสานงาน
เข้าใจบทบาทภารกิจของ
งานความปลอดภัยทางถนน
และการแก้ปญั หาการเกิด
อุบตั เิ หตุของแต่ละ
หน่วยงานมากขึน้
- สามารถประสานให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ลไก
การทํางานร่วมกันได้ผ่าน
หน่วยงานและองค์กร
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กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

10.จัด เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ พื่อ
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัย ทางถนนในพื้น ที่ ถ นน
พระราม 2

1.เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละ
ขับ เคลื่อ นให้ห น่ ว ยงานและ
ภาคีเ กิด กระบวนการมีส่ ว น
ร่ ว มในด้ า นความปลอดภัย
ทางถนน
2.สร้างความสัม พันธ์ร่ ว มกัน
ในภาคีเ ครือ ข่ า ยหน่ ว ยงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
ในพืน้ ทีถ่ นนพระราม 2

11.การพัฒนาโจทย์วจิ ยั เพื่อ
ท้องถิน่ ในประเด็นความปลอดภัย
ทางถนน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
เพื่อสร้างแนวคิดงานวิจยั
ท้องถิน่ ศักยภาพแกนนํา

ผลผลิ ต
- เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ผ่านข้อมูลในระหว่างเครือข่าย
คนทํา งานด้านความปลอดภัย
ทางถนนในถนนพระราม 2 ใน
ระดับจังหวัดและชุมชน
- เกิด กลไกการทํางานร่ ว มกัน
ในระดับ พื้น ที่ถ นนพระราม 2
ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
- ไ ด้ ข้ อ เ ส นอ แน ะ แล ะแ น ว
ทางการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาคีเครือข่าย

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
-เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ผี ่าน
ข้อมูลในระหว่างเครือข่าย
ค น ทํ า ง า น ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนนในถนน
พระราม 2 ในระดับจังหวัด
และชุมชน
-เกิดทิศทางการขับเคลื่อน
กลไกการทํางานร่วมกันใน
ระดับพื้นที่ถนนพระราม 2
ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ
ชุมชน

- เกิดโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือในการลดอุบตั เิ หตุ การ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนของภาคีเครือข่าย 3
โครงการ
- ชุมชน ปรับเปลีย่ นแนวคิด

-ได้แกนนําชุมชนและ
ตัวแทนหน่ วยงาน องค์กร
ทีส่ นใจในการทํางานเพื่อ
ส่วนรวมเข้ามาร่วมเป็ นทีม
วิจยั ในโครงการจํานวน
ประมาณ 30 คนจากพืน้ ที่

ผลกระทบ
-ผู้เ ข้า ร่ว มเห็น ความสํา คัญ
และเข้าใจโครงการ
-ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความ
รุนแรงของปญั หาอุบตั เิ หตุ
- มีก ารพู ด คุ ย ระดมความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ เ ข้า ร่ ว มเห็น ภาพความ
เชื่ อ มโยงของการทํ า งาน
ร่วมกัน

-ตัวแทนหน่ วยงาน องค์กร
และแกนนํ าชุมชนมีการ
ประสานการทํางานร่วมกัน
- มีการเชื่อมโยงแผนงาน
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ในเชิงการบูรณาร่วมกันมาก
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กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
และทักษะการทํางานทีเ่ น้น
จังหวัดสมุทรสาครและ
ขึน้
กระบวนการมีส่วนร่วม
จังหวัดสมุทรสงคราม.
- แกนนําชุมชน องค์กรปกครอง -ตัวแทนหน่ วยงาน องค์กร
ส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน เข้ามา และแกนนํ าชุมชนมีการ
มีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อ
ประสานการทํางานร่วมกัน
แก้ไขปญั หาร่วมกัน

ผลกระทบ
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3) โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2544 ถึงเดือน 31 มีนาคม 2555 ได้จดั เวทีเพื่อวางแผน พัฒนา ชีแ้ จงทําความเข้าใจ และสนับสนุ นงาน
โครงการย่อย จํานวน 33 ครัง้
กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
1.ค้นหาภาคี เครือข่าย
ข้อมูล ความรูด้ า้ น
อุบตั เิ หตุ
ดําเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม
2554

เพื่อได้ชุดความรู้
คนทํางาน หน่ วยงาน
องค์กร งานวิจยั
โครงการต่างๆที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
อุบตั เิ หตุในจังหวัด
อุบลราชธานี

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

-ได้ขอ้ มูลภาคี
เครือข่ายทีท่ าํ งาน
ด้านอุบตั เิ หตุใน
จังหวัดอุบลฯ เช่น
เครือข่ายงดเหล้า
ศูนย์ EMS 1669,
ป้องกันภัย,
ตํารวจภูธร,ทางหลวง
ชนบท,แขวงการทาง,
ขนส่ง,อบจ.,อปท. 6
แห่ง,สอจร.,รพ.สรรพ
สิทธิ ์,รพ.วารินชําราบ
,ศูนย์อนามัยที่ 7

เครือข่ายภาคี
ได้เข้ามาร่วม
เป็ น
คณะทํางาน
โครงการ

เทศบาลเมืองศรีไค
ได้นําแนวคิดความ
ปลอดภัยทางถนน
ไปใช้ในการจัดการ
ป้ายโฆษณาทีบ่ ดบัง
ทัศนะวิสยั ของผูข้ บั
ขีแ่ ละเขียนโครงการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ
หน้าโรงเรียนบ้าน
ศรีไค จากงบ
กองทุนสุขภาพ
สปสช.ปี54

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-ทีม node action
ไม่เคยมี
ประสบการณ์การ
ทํางานด้าน
อุบตั เิ หตุมาก่อน
ทําให้ไม่มขี อ้ มูล
การทํางานของ
ภาคีเครือข่าย ทํา
ให้ใช้เวลานานใน
การค้นพบภาคี
เครือข่าย

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-การค้นพบภาคี
เครือข่ายโดยการ
แนะนํ าของต่อๆกัน
ไป ช่วยลดเวลา
การค้นหา
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-ขยายเครือข่าย
กระบวนการพัฒน -การประสานผ่าน
คนทํางานโดย
าโครงการทีใ่ ช้
เครือข่าย
นักวิชาการไปชวน เวลานานทําให้
นักวิชาการซึง่ เป็ น
เพื่อนในมหาวิทยา นักวิชาการ ชุมชน ทุนเดิมของโหนด
ลัยมาร่วมเป็ นทีม
บางคนทีใ่ จร้อน
ทําให้ได้ตวั จริงของ
งานในส่วนของ
หงุดหงิด ไม่พอใจ คนทํางานมา
สื่อมวลชนก็เข้ามา
รับผิดชอบโครงการ
ร่วมในทีมวิทยากร
ร่วมกันหลายคนใน1
และจัดรายการวิทยุ
ทีม
เคเบิล้ ทีว ี
-อปท.ให้การ
-การประสานงาน -การเข้าไปพบปะ
สนับสนุ นวัสดุ
นัดหมายทาง
เปิดใจนายกอปท.
อุปกรณ์ในการจัด โทรศัพท์ก่อนเข้า ตัง้ แต่เริม่ ต้นทําให้
กิจกรรมของ
พบนายกอปท.
การทํางานประสาน
โครงการย่อย เช่น บางแห่งทําได้
กับจนท.ในระยะ
เทศบาลต.แสนสุข ค่อนข้างลําบาก
ต่อมา ทําได้สะดวก
สนับสนุ นป้ายไวนิล เนื่องจากการ
ขึน้ เพราะหัวหน้า

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

2.ค้นหานักวิชาการ
แกนนํา ดําเนินการใน
เดือนมีนาคม 2554

เพื่อให้ได้นกั วิชาการและ
แกนนํ าคนทํางานทีม่ ี
ความสนใจ มีจติ อาสา
ทํางานเพื่อสังคมมาเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

-ได้นกั วิชาการทีม่ จี ติ
อาสาและมีความ
สนใจการทํางานวิจยั
แบบ CBR เช่น
อ.กิตติวฒ
ั น์,
อ.จักเรศ,อ.จักรพันธุ,์
ดร.ถนอมศักดิ ์,ดร.
ศันสนีย,์ ดร.สุมาลี
ฯลฯ

-เกิดทีมวิจยั 2
ทีมทีเ่ ป็ น
นักวิชาการ
และอีก 2 ทีม
เป็นนักพัฒนา
(NGOs)

3.ชีแ้ จงและทําความ
เข้าใจโครงการกับ
ผูบ้ ริหาร อปท.
-ทต.เมืองศรีไค
เมือ่ 14 ก.พ. 2554
จํานวน 5 คน
-อบต.ธาตุ

ได้ทาํ ความรูจ้ กั กับนายก
อปท.และทีมงานทัง้ 6
แห่งซึง่ เป็ นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ทํางานร่วมกันในอนาคต

-ได้รจู้ กั หน้าตา
บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ของนายกอปท.แต่ละ
แห่งซึง่ มีความ
แตกต่างและมีสไตล์
การทํางานทีเ่ ป็นของ
ตนเอง

-นายกอปท.ทัง้
6 แห่งมีท่าที
ตอบรับและ
เห็นด้วยกับ
การดําเนินงาน
โครงการ
-ผูบ้ ริหารอปท.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
เมือ่ 28 มี.ค. 2554
จํานวน 4 คน
-ทต.แสนสุข
เมือ่ 4 เม.ย. 2554
จํานวน 4 คน
-อบต.โพธิ ์ใหญ่
เมือ่ 5 เม.ย. 2554
จํานวน 5 คน
-อบต.คูเมือง
เมือ่ 7 เม.ย. 2554
จํานวน 4 คน
-ทต.คําขวาง
เมือ่ 3 พ.ค. 2554
จํานวน 4 คน
4. ชีแ้ จงโครงการและทํา เพื่อให้อธิการบดีได้
ความเข้าใจร่วมกับ
เข้าใจเป้าหมายและ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการ

ผลผลิ ต

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
เก้าอี้ และนํ้าดื่ม
บริหารทีร่ วมศูนย์ หน่วยงานเห็น
- อปท.และ
และผูบ้ ริหารไม่
ประโยชน์ของ
หน่วยงานสนับสนุ น ค่อยอยูใ่ นพืน้ ที่
โครงการ
การใช้หอ้ งประชุม
บางครัง้ ทีเ่ ป็ นการ
ประชุมทีค่ นไม่มาก
- การส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ได้ส่ง จนท.
หรือตัวแทน
เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
โครงการทุก
ครัง้ ทีม่ ี
จดหมายเชิญ

-ผูบ้ ริหารตอบรับการ -ทัง้ ชุด
-นักวิจยั มองเห็น
ดําเนินงานโครงการ โครงการ
เป้าหมายและ
และแสดงความพร้อม สามารถเข้าไป โอกาสความสําเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

-ไม่ม ี

-การทําความเข้าใจ
กับผูบ้ ริหาร
หน่วยงานหรือ
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
อุบลราชธานี
เมือ่ วันที่ 14 ก.พ.
2554
จํานวน 10 คน

ดําเนินงานโครงการฯ
และเพื่อแนะนํ าทีม
นักวิชาการทีจ่ ะทําวิจยั
เรือ่ งอุบตั เิ หตุให้ผบู้ ริหาร
ได้รบั ทราบโดยคาดหวัง
ว่าผูบ้ ริหารจะมีการ
นําเอาผลการวิจยั ไป
กําหนดเป็ นนโยบาย
หลังจากงานวิจยั เสร็จสิน้
เนื่องจากได้รบั รูแ้ ละ
เห็นชอบมาตัง้ แต่เริม่ ต้น
5.ประชุมชีแ้ จงทําความ -เกิดกลไกในการลด
เข้าใจโครงการและสร้าง อุบตั เิ หตุทงั ้ ภายในและ
อนาคตร่วมกันในการลด ภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบตั เิ หตุ จัดขึน้ ใน
อุบลฯ และเกิดแกนนํา
วันที่ 19 พ.ค. 54
อาสาสมัครในการสร้าง
ผขร. 66 คน
วัฒนธรรมความ

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ในการสนับสนุนการ
ทํางานของทีม
นักวิชาการ

ใช้ทรัพยากร ของโครงการและ
ของ
การให้การสนับสนุ น
มหาวิทยาลัย ทีน่ ่ าจะต่อเนื่อง
ทัง้ ในส่วนของ
สถานทีแ่ ละ
บุคลากรในการ
จัดกิจกรรมได้

-หน่ วยงาน องค์กรที่
ทํางานด้านอุบตั เิ หตุ
ในจังหวัดอุบลฯได้
รูจ้ กั กันและได้รว่ มกัน
เสนอแนวทางในการ
ลดอุบตั เิ หตุ

-เกิด
คณะทํางาน
ทีม่ าจากการ
อาสาเข้ามา
ทํางาน
จํานวน 16

-คณะทํางานได้
ชักชวนเพื่อน
ร่วมงานเข้ามาร่วม
ดําเนินงานโครงการ
-คณะทํางานเป็ นผู้
ประสานงานกับ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
องค์กรตัง้ แต่เริม่ ต้น
โครงการเป็ น
สิง่ จําเป็ นเพราะจะ
ทําให้การผลักดัน
เชิงนโยบายทําได้
สะดวกขึน้
-ต้องนําเสนอผล
ความก้าวหน้า
สมํ่าเสมอ

-ตัวแทน
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน
ไม่ได้สมัครเข้า
มาร่วมเป็ น

-กลไกการทํางาน
สร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทาง
ถนนจําเป็ นต้อง
อาศัยอํานาจการสัง่
การไปยังหน่ วยงาน
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ปลอดภัยทางถนนใน
พืน้ ทีร่ อบม.อุบลฯ

6.ประชุมคณะทํางาน
โครงการ ครัง้ ที่ 1
จัดในวันที่ 22 มิ.ย. 54
ผขร. 22 คน

ได้แผนลงพืน้ ที่ เพื่อทํา
mapping พืน้ ทีอ่ ปท. 6
แห่งและได้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อร่างโครงการย่อย

-คณะทํางานได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อ
โครงการย่อยเพื่อ
นําไปปรับเนื้อหาให้ม ี
ความสมบูรณ์มากขึน้

คน

หน่วยงานในพืน้ ที่
และชุมชน

-คณะทํางาน
จาก 6 อปท.
ได้ช่วยประสาน
ชุมชนให้เข้า
ร่วมกิจกรรม

-คณะทํางานเป็ น
ตัวกลาง
ประสานงานกับ
ชุมชนและ
หน่วยงาน

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
คณะทํางาน
ทีเ่ กีย่ วข้องผนวก
เนื่องจากเป็ น
กับการมีจติ อาสา
จนท.ระดับ
ของเครือข่ายภาคี
ปฏิบตั กิ าร ไม่ม ี จึงจะทําให้เกิดการ
อํานาจตัดสินใจ
ขับเคลื่อนงานไปได้
ด้วยดี
-มีการแลกเปลีย่ น -การจัดวางบทบาท
กันค่อนข้างน้อย หน้าทีท่ เ่ี หมาะสม
เนื่องจาก
ของภาคีเครือข่าย
คณะทํางานมี
จะทําให้การ
ความแตกต่างกัน ขับเคลื่อนงาน
ด้านตําแหน่ งและ วัฒนธรรมความ
หน้าทีก่ ารงาน คน ปลอดภัยทางถนนมี
ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่จะ
ประสิทธิภาพมาก
แสดงความคิดเห็น ขึน้
มากกว่าผูน้ ้อย
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
7.ลงพ.ท. mapping
อบต.โพธิ ์ใหญ่ จัดใน
วันที่ 11 ก.ค. 54 ผขร.
64 คน
8.ลงพ.ท. mapping
ทต. เมืองศรีไค จัดใน
วันที่ 20 ก.ค. 54 ผขร.
60 คน
9.ลงพ.ท. mapping
อบต.ธาตุ จัดในวันที่ 3
ส.ค. 54 ผขร. 34 คน
10.ลงพ.ท. mapping
ทต.แสนสุข จัดในวันที่
9 ส.ค. 54 ผขร. 63
คน

-ทําความรูจ้ กั และเข้าใจ
พืน้ ทีอ่ ปท. 6 แห่งทัง้
ในด้านกายภาพ คน
จุดเสีย่ ง สถานการณ์
อุบตั เิ หตุของแต่ละพืน้ ที่
ทุนเดิมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี
เอือ้ ประโยชน์ในการ
ทํางานด้านอุบตั เิ หตุ
-ได้กลุ่มคนมาร่วมเป็ น
ทีมอาสาสมัครในแต่ละ
พืน้ ทีเ่ พื่อมาร่วม
ดําเนินงานโครงการ

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
ผลผลิ ต
กิ จกรรม
-ได้ขอ้ มูลสภาพพืน้ ที่ -อาสาสมัครทัง้ -อาสาสมัครทีเ่ ป็ น -การประสานงาน -พืน้ ที่ หน่วยงาน
ทุนเดิมของแต่ละ
6 แห่งเข้าร่วม ผูน้ ําชุมชน เช่น
เพื่อลงพืน้ ทีใ่ นบาง ต่างๆทีม่ ี
พืน้ ที่ -ชุมชนได้
เป็ น
ส.อบต. ส.ท. ได้ทาํ อปท.เป็นไปด้วย คณะทํางานอยู่ จะ
ร่วมกันวิเคราะห์
คณะทํางาน
หน้าทีส่ ่งต่อข้อมูล ความลําบาก
ทําให้การ
สาเหตุของการเกิด
ของโครงการ การดําเนินงาน
เนื่องจากมีการ
ดําเนินงานสะดวก
อุบตั เิ หตุทาํ ให้ได้
ย่อย
โครงการให้กบั
ทํางานแบบรวม มีการประสานงาน
ข้อมูลการเกิด
ผูบ้ ริหารอปท.ได้
ศูนย์อํานาจและ
และเตรียมการทีด่ ี
อุบตั เิ หตุของชุมชน
รับทราบเวลามีการ ผูบ้ ริหารไม่ค่อย
-ได้อาสาสมัครชุมชน
ประชุมประจําเดือน อยูใ่ นพืน้ ที่ ทําให้
แต่ละแห่งเพื่อเข้าร่วม
ต้องประสานงาน
ดําเนินงานโครงการ
หลายครัง้
ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
11.ลงพืน้ ที่ mapping
อบต.คูเมืองจัดในวันที่
18 ส.ค. 54 ผขร.
60 คน
12.ลงพ.ท. mapping
ทต.คําขวาง จัดในวันที่
21 ธ.ค. 54 ผขร. 49
คน
13 พัฒนาโจทย์วจิ ยั
-ได้โจทย์วจิ ยั ทีไ่ ด้รบั
ร่วมกับผูบ้ ริหารม.อุบลฯ ความเห็นชอบจาก
จัดในวันที่ 5 ก.ย. 54 ผูบ้ ริหาร
ผขร. 8 คน

ผลผลิ ต

-ผูบ้ ริหารได้แสดง
ความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ปญั หา
ด้านอุบตั เิ หตุและ
เห็นชอบทีจ่ ะมี
โครงการวิจยั เพื่อ
แก้ไขปญั หาเรือ่ งนี้

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

-ได้รบั การ
สนับสนุ นสิง่
อํานวยความ
สะดวกเวลาจัด
กิจกรรมต่างๆ

-ผูบ้ ริหารสนับสนุ น
ให้นกั วิชาการ
ออกมาทํางานวิจยั
มากขึน้

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

-ผูบ้ ริหารมีภาระ
งานมาก ทําให้
ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

-การเปิดใจกับ
หัวหน้าหน่วยงาน
ทําให้การทํางาน
ได้รบั การสนับสนุ น
ด้วยดี
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
14.พัฒนาโจทย์วจิ ยั ทีม
คุณสงกา สามารถ
เมือ่ วันที่ 7 ส.ค. 2554
จํานวน 5 คน
15. พัฒนาโจทย์วจิ ยั ทีม
คุณรพินทร์ ยืนยาว
เมือ่ วันที่ 7 ส.ค. 2554
จํานวน 5 คน
16. พัฒนาโจทย์วจิ ยั ทีม
อ.กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ ์
เมือ่ วันที่ 22 ส.ค. 2554
จํานวน 56 คน
17.พัฒนาโจทย์วจิ ยั ทีม
อ.จักเรศ อิฐรัตน์
เมือ่ วันที่ 26 ก.ย.
2554 จํานวน 10 คน

ให้ได้โครงการวิจยั ที่
สอดคล้องกับปญั หาที่
แท้จริงของพืน้ ทีอ่ ย่าง
ส่วนร่วมตัง้ แต่เริม่ ต้น
โครงการและตรงกับ
ความสนใจของ
นักวิชาการและแกนนํา

ผลผลิ ต

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-อาสาสมัครในบาง -นักวิชาการและ -พีเ่ ลีย้ งต้องทํา
อปท. เช่น ต.เมือง แกนนํ ายังไม่
หน้าทีเ่ ป็ นตัวกลาง
ศรีไคได้ดาํ เนินการ เข้าใจกระบวนการ ในการเชื่อมร้อย
แก้ปญั หาจุดเสีย่ งใน งานวิจยั แบบ
นักวิชาการให้เข้ามา
พืน้ ทีไ่ ปก่อน
CBR ทําให้ตอ้ งมี ทํางานด้วยกัน
เนื่องจากโครงการมี การปรับข้อเสนอ เนื่องจาก
ขัน้ ตอนทีล่ ่าช้า
โครงการหลาย
นักวิชาการรุน่ ใหม่
รอบ
ในมหาวิทยาลัยจะ
-การพิจารณา
ไม่ค่อยรูจ้ กั กัน
โครงการของ
ส่วนกลางใช้
เวลานานมากทํา
ให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้
อย่างต่อเนื่อง

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

-ทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องได้เข้า
ร่วมกันพัฒนาโจทย์
วิจยั ร่วมกัน
-มีอาสาสมัครเข้า
มาร่วมเป็ น
คณะทํางานโครงการ

-เกิดโครงการ
ย่อย 4
โครงการเพื่อ
แก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุม.
อุบลฯและ
ชุมชนรอบม.
อุบลฯ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
18.ประชุมคณะทํางาน
โครงการ ครัง้ ที่ 2
จัดในวันที่ 17 ก.ค. 54
ผูเ้ ข้าร่วม 10 คน

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

เพื่อเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าให้
คณะทํางานได้รบั ทราบ
เพื่อและให้คณะทํางาน
ให้ขอ้ เสนอแนะ

-คณะทํางานเสนอให้
มีการแต่งตัง้ แบบเป็ น
ทางการ
คณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุบลฯโดยให้
ผูว้ ่าลงนาม

-ได้ขอ้ เสนอ
แนะในการจัด
ปรับการ
ดําเนินงานของ
node

-คณะทํางานหลาย คนติดภาระหน้าที่
แก้ปญั หานํ้ าท่วม
ทําให้ไม่สามารถ
ร่วมประชุมได้

19.จัดเวทีทําความเข้าใจ ให้โครงการย่อยได้ทํา
ในการขับเคลื่อนงาน
ความรูจ้ กั กันและเชื่อม
ร่วมกันทัง้ 4 โครงการ การทํางานกัน
ย่อย จัดในวันที่ 5 พ.ย.
54

-คณะทํางานแต่ละ
โครงการย่อยได้
นําเสนอรายละเอียด
โครงการของตนเอง
-ได้รบั ทราบ
รายละเอียดโครงการ
ของเพื่อน
-โครงการย่อยได้

-อาสาสมัคร
จากโครงการ
ย่อยได้เข้ามา
เป็ นทีมสื่อของ
โครงการ
พัฒนาสื่อสังคม

-อาสาสมัครจาก
ชุมชนยังขาดกลุ่ม
เด็กและเยาวชน
ซึง่ เป็นกลุ่มทีม่ ี
พฤติกรรมเสีย่ งใน
การขับขี่

การทํางานเป็ นทีม
จําเป็ นทีท่ ุกทีมต้อง
เข้าใจและเห็น
แผนงานของทีมอื่น
เพื่อทีจ่ ะประสาน
แผนและขอความ
ช่วยเหลือจากทีมอื่น
ได้
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

เข้าใจบทบาทหน้าที่
และแผนงานของ
โหนดพีเ่ ลีย้ ง
20.ติดตามสนับสนุ นการ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ทมี
ประชุมทีมวิจยั ของทีม วิจยั เกีย่ วกับกกระบวน
อ.กิตติวฒ
ั น์
การขับเคลื่อนงาน
วันที่ 21 พ.ย. 54

-ทีมวิจยั ได้ทําความ
เข้าใจรายละเอียดและ
แผนงานของโครงการ
-ทีมวิจยั ได้แบ่งบาท
หน้าทีก่ นั

-ทีมวิจยั ได้
กําหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
เปิดตัว
โครงการที่
ตลาดวาริน
เจริญศรี

21.อบรมการบริหารงาน ให้โครงการย่อยเข้าใจ
โครงการและการเงิน จัด เกีย่ วกับเอกสารการเงิน
ในวันที่ 6 พ.ย. 54
และวิธกี ารเก็บหลักฐาน

-โครงการย่อยได้ทาํ
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ใบเสร็จรับเงิน

-โครงการย่อย
มีการเก็บ
หลักฐาน

-ทีมวิจยั มีความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของกิจกรรม
จึงทุ่มเท ลงแรง
เต็มทีเ่ พื่อให้
กิจกรรมสําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี เช่น ไป
ขอหมวกนิรภัยจาก
ร้านค้า,ไปประสาน
สถานทีจ่ ดั งาน,ทํา
แผ่นพับ,
-โครงการย่อยมีการ
เก็บหลักฐาน
การเงินอย่างเป็ น

-ไม่ม ี

-การสร้างความเป็ น
เจ้าของโครงการ
ร่วมกันจะทําให้การ
ขับเคลื่อนงานมี
ความต่อเนื่อง

-ในช่วงอบรม
โครงการย่อยยัง
ไม่รบั การอนุมตั ิ

-การอบรมการเงิน
ควรทําหลังจากการ
อนุ มตั โิ ครงการแล้ว
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
การเงิน

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

ประเภทต่างๆ
-โครงการย่อยได้
เรียนรูก้ ารวิธกี ารเก็บ
หลักฐานการเงิน
22.เวทีแลกเปลีย่ น
ชุมชนและหน่ วยงานที่ -ชุมชนได้เข้าใจ
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ เกีย่ วข้องได้มา
บทบาทหน้าทีค่ วาม
การทํางานลดอุบตั เิ หตุ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
รับผิดชอบและ
จัดในวันที่ 29 พ.ย. 54 บทเรียนและ
ข้อจํากัดของ
ประสบการณ์การทํางาน หน่ วยงานแต่ละแห่ง
ด้านอุบตั เิ หตุ
มากขึน้ เช่น แขวง
การทาง ทางหลวง
ชนบท ขนส่ง
-หน่ วยงานได้สะท้อน
ข้อจํากัดและปญั หา
การทํางานให้ชุมชน
ได้รบั ทราบ

การเงินทุกครัง้ ระบบ
ทีม่ คี ่าใช้จ่าย

-ชุมชนและ
หน่ วยงานเกิด
ความเข้าใจกัน
มากขึน้ และมี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อ
กันเพิม่ ขึน้

-โครงการย่อย
สามารถเชื่อมโยง
การทํางานกับ
หน่ วยงาน องค์กร
เช่นมูลนิธสิ ว่างบูชา
ธรรมมีภาพ
อุบตั เิ หตุทุกจุดใน
อ.วารินทีโ่ ครงการ
สื่อสามารถนําไปใช้
ในการเผยแพร่
หรือขนส่งมี
โครงการรณรงค์ให้
ความรูน้ อกเรือ่ งกฎ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
โครงการทําให้ยงั
ไม่ได้ช่อื โครงการ
ทีส่ ามารถระบุใน
ใบเสร็จ
-หน่ วยงานมีภาระ
มากทําให้เข้าร่วม
กระบวนการไม่
ต่อเนื่อง

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
เพราะจะมีความ
ชัดเจนมากกว่า

-การสร้างความ
เข้าใจและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างทีด่ ชี ุมชน
และหน่วยงานจะทํา
ให้เกิดความร่วมมือ
ทีด่ ใี นระยะต่อไป
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

จราจรนอกสถานที่
23.เวทีนําเสนอผลการ ชุมชนและหน่ วยงานที่ -โหนดพีเ่ ลีย้ งได้
-ได้ชุดข้อมูลที่ -อปท.ทีย่ งั ไม่ม ี
ดําเนินงานชุดความรูท้ ่ี เกีย่ วข้องได้รบั ทราบ
นําเสนอข้อมูล
ผ่านการ
ข้อมูลสถานการณ์
ได้จากเวทีสญ
ั จร จัดใน ข้อมูลทีค่ ณะทํางานลงไป สภาพพืน้ ที่ จุดเสีย่ ง ตรวจสอบของ ในพืน้ ทีข่ อบตนเอง
วันที่ 30 พ.ย. 54
mapping ในพืน้ ที่ อปท. สถานการณ์ปญั หา
ชุมชนและ
เนื่องจากยังไม่
6 แห่ง
และปจั จัยทีก่ ่อให้เกิด หน่วยงานใน สามารถจัดกิจกรรม
อุบตั เิ หตุในชุมชน 6 ระดับพืน้ ที่
ได้เกิดการตื่นตัวที่
แห่งให้หน่ วยงานและ
จะช่วยประสานให้
ชุมชนได้รบั ทราบ
เกิดการจัดกิจกรรม
-หน่ วยงานได้แสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม
ในส่วนปจั จัยทีท่ ําให้
เกิดอุบตั เิ หตุ
24.ติดตามสนับสนุ นการ ให้กําลังใจ ช่วยแก้ไข
-ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
-คณะทํางานมี -ผูบ้ ริหารเคเบิล้
จัดเวทีชแ้ี จงโครงการ
ปญั หาและให้
วิธกี ารจัด
ความมันใจใน
่
ท้องถิน่ เปิดพืน้ ที่
ของทีมคุณรพินทร์ จัด ข้อเสนอแนะแก่
กระบวนการประชุมที่ การจัดกิจกรรม รายการทีวใี ห้กบั
ในวันที่ 7 ธ.ค. 54
คณะทํางานโครงการ
สร้างสรรค์แก่
ในครัง้ ต่อไป
โครงการสื่อ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

-ข้อมูลบางเรือ่ งไป
กระทบความรูส้ กึ
ของหน่วยงาน
เช่น การซือ้
ใบขับขี่ , รถ 1669
ใช้เวลานานมาก
จึงมาถึงจุดเกิด
เหตุ

-การนําเสนอข้อมูล
ในทีส่ าธารณะทีม่ ี
ผลกระทบกับ
หน่ วยงานควรใช้
ความระมัดระวัง

-สื่อมวลชนมี
ภารกิจไปทําข่าว
ทําให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรม

-การทํางานกับสื่อ
ต้องเข้าใจธรรมชาติ
ของสื่อมวลชนทีไ่ ม่
ค่อยมีเวลามากนัก
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

คณะทํางาน

25.ติดตามสนับสนุ นการ ให้กําลังใจ ช่วยแก้ไข
จัดเวทีชแ้ี จงโครงการ
ปญั หาและให้
ของทีม อ.จักเรศ จัดใน ข้อเสนอแนะแก่โครงการ
วันที่ 8 ธ.ค. 54

-ได้ช่วยทีมวิจยั ชีแ้ จง
ขัน้ ตอนการ
ดําเนินงาน
โครงการโดยยก
รูปธรรมเพื่อทําให้
ผูเ้ ข้าร่วมมองเห็น
ภาพกิจกรรมทีจ่ ะ
เกิดขึน้ มากขึน้
-ช่วยดําเนินการแบ่ง
บทบาทหน้าทีข่ อง
อาสาสมัคร

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
ได้จนเสร็จสิน้
กระบวนการ

-มีนกั ศึกษาที่
สนใจสมัครเป็ น
อาสาสมัครของ
โครงการ
จํานวน 17
คน จาก
หลากหลาย
คณะ

-นักศึกษาได้ไปชวน
เพื่อนในคณะมาร่วม
เป็นอาสาสมัครของ
โครงการ

-นักศึกษาทีม่ า
จากหลากหลาย
คณะทําให้แต่ละ
คนว่างไม่ตรงกัน

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
เนื่องจากต้องวิง่ ทํา
ข่าวในทีต่ ่างๆ การ
จัดประชุมต้องสัน้
และกระชับเข้าใจ
ง่ายได้ขอ้ สรุป
ชัดเจน
-การจัดประชุมกับ
นักศึกษาควรใช้
ภายในชัวโมงเรี
่
ยน
ในสาขาวิชาที่
เกีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน
เช่น ศึกษาทัวไป
่
จะทําให้ได้นกั ศึกษา
จากหลายคณะ
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
26.เวทีเติมเต็มพลังและ
ความรูเ้ พื่อมุ่งสู่ความ
ปลอดภัยทางถนน...
สาย 24 จัดขึน้ ใน วันที่
9 ธ.ค. 54 ผูเ้ ข้าร่วม
99 คน (รวมเวทีอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งอุบตั เิ หตุ
และเวทีเติมเต็ม
สถานการณ์วฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัยทางถนน
27.ติดตามสนับสนุ นการ
จัดเวทีเปิดตัวโครงการ
ของ ทีม อ.กิตติวฒ
ั น์ จัด
ในวันที่ 16 ธ.ค. 54

เพื่อเติมเต็มความรูเ้ รือ่ ง
อุบตั เิ หตุและการทํางาน
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนให้กบั คณะทํางาน
และอาสาสมัครของ
โครงการย่อยโดยการ
เรียนรูจ้ ากพืน้ ทีร่ ปู ธรรม

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

-คณะทํางานและ
อาสาสมัครได้เรียนรู้
วิธกี ารแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุจากพืน้ ที่
รูปธรรม
-ทีมงานโครงการย่อย
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับพืน้ ทีต่ น้ แบบเขา
สวนกวางและบ้านไผ่
โมเดล
ให้กําลังใจ ช่วยแก้ไข
-ได้ช่วยประสานกับ
ปญั หาและให้
ทต.แสนสุขเพื่อขอรับ
ข้อเสนอแนะแก่โครงการ การสนับสนุ นป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์
-ให้ขอ้ เสนอแนะ
กระบวนการในการ
จัดกิจกรรม

-ทีมวิจยั และ
อาสาสมัคร
โครงการย่อยมี
การประชุม
กําหนด
แผนการ
ทํางานร่วมกัน

-สื่อได้ถ่ายทอดสด
ข้อมูล ความรูข้ อง
พืน้ ทีร่ ปู ธรรมทาง
วิทยุรว่ มด้วย
ช่วยกันและเคเบิล้
ทีว ี

-ทีมวิจยั เข้ามา
มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
อย่างเต็มทีแ่ ละ
เป็นเจ้าของ
งาน

-หน่ วยงาน ร้านค้า
มูลนิธ ิ เจ้าของ
กิจการ และอปท.
ต่างให้ความร่วมมือ
สนับสนุ นวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-ผูบ้ ริหารอปท.ติด -ควรให้ผบู้ ริหาร
ภารกิจไม่ได้เข้า มหาวิทยาลัยและ
ร่วมกิจกรรมแต่ส่ง นายกอปท.เข้าร่วม
ตัวแทนมา จะทํา เสวนาด้วยจะทําให้
ให้ขาดข้อมูล
ผูบ้ ริหารอยูร่ ว่ ม
ความรูท้ จ่ี ะ
กิจกรรมด้วยจน
นําไปใช้กบั พืน้ ที่ เสร็จสิน้
กระบวนการ
ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

-ช่วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมสัน้ ไป
เพราะอากาศ
หนาวเย็น ลมแรง
ทําให้ชาวบ้านรีบ
กลับบ้านเร็ว

-การเปิดตัว
โครงการทีม่ พี น้ื ที่
เชื่อมต่อกัน 3
อปท. จําเป็ นต้อง
ใช้พน้ื ทีส่ าธารณะที่
ผูค้ นมารวมกันมา
ทีส่ ุดจัดกิจกรรม
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
28.ติดตามสนับสนุ นการ ให้กําลังใจ ช่วยแก้ไข
จัดเวทีชแ้ี จงโครงการ
ปญั หาและให้
ของทีมคุณสงกา
ข้อเสนอแนะแก่โครงการ
จัดในวันที่ 26 ธ.ค. 54.

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

-คณะทํางานได้เข้าใจ
ขัน้ ตอนการทํางาน
-คณะทํางานได้รว่ ม
กันกําหนดจะเสีย่ ง
และแนวทางการ
แก้ไข
-โหนดพีเ่ ลีย้ งได้ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมายทีค่ วร
ดึงเข้ามาร่วม คือ
เด็กและเยาวชน
เนื่องจากเป็นผูท้ ม่ี ี
พฤติกรรมเสีย่ งใน
การขับขี่

-เกิดแผนงาน -ชุมชนเกิดการ
ลงสํารวจพืน้ ที่ ตื่นตัวในเรือ่ งการ
อบต.โพธิ ์ใหญ่ กําจัดจุดเสีย่ ง
ในวันที่ 17
ม.ค. 55

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-บาง อปท.ไม่
สามารถกําหนด
วันเวลาในการลง
สํารวจพืน้ ทีไ่ ด้
เนื่องจากต้องรอ
ผูน้ ํา

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-การนําเสนอ
ขัน้ ตอน
กระบวนการใน
PPT.ไม่เหมาะสม
กับเวทีชาวบ้าน
ต้องใช้การเขียนลง
ในกระดาษ
บรูฟ๊

88

กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

29.อบรมทําเครือ่ งมือ
ของทีม อ.จักเรศ จัดใน
วันที่ 5 ม.ค. 55
30.อบรมทําเครือ่ งมือ
ของทีม อ.กิตติวฒ
ั น์ จัด
ขึน้ ในวันที่ 18 ม.ค. 55

ทีมวิจยั ได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
ออกแบบเครือ่ งและ
สามารถสร้างเครือ่ งมือ
อย่างมีส่วนร่วม

-ทีมวิจยั ได้เรียนรู้
วิธกี ารออกแบบ
เครือ่ งมือ
-ทีมวิจยั ได้ทดลอง
สร้างเครือ่ งมือร่วมกัน

31.ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
สนับสนุ นการสํารวจจุด
เสีย่ งในพืน้ ที่ อบต.โพธิ ์
ใหญ่ของทีมคุณสงกา
จัดในวันที่ 17 ม.ค. 55

ทําความรูจ้ กั พืน้ ที่ และ -ได้เห็นสภาพพืน้ ที่
จุดเสีย่ งในอบต.โพธิ ์ใหญ่ และจุดเสีย่ งในอบต.
โพธิ ์ใหญ่

32.จัดเวทีเพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ

ให้โครงการย่อยได้ทํา
ความเข้าใจการ

-โครงการย่อยแต่ละ
โครงการได้นําเสนอ

-ได้เครือ่ งมือที่
เหมาะสมใน
การใช้เก็บ
ข้อมูลกับ
เป้าหมายที่
แตกต่างๆกัน
-ทีมวิจยั
สามารถลงเก็บ
ข้อมูลได้
-ได้เส้นทาง
-ชุมชนเกิดความ
จุดเสีย่ งใน
ต้องการแก้ไข
อบต.โพธิ ์ใหญ่ ปญั หาจุดเสีย่ งใน
ชุมชน

-เกิดการ
แลกเปลีย่ น

-นักศึกษาสาขา
พัฒนาสังคมเข้ามา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด
-ขณะระดมความ
คิดเห็นในกลุ่ม
ย่อย นักวิชาการ
มักมีบทบาทชีน้ ํา
ชุมชน

-การสํารวจจุด
เสีย่ งทําในวัน
ธรรมดา ทําให้
เด็กและเยาวชน
ไม่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วม
-โครงการย่อยบาง
โครงการมี

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
-การจัดกลุ่มย่อยทีม่ ี
ความแตกต่างกัน
ด้านสถานภาพจะ
ทําให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นน้อยและ
เกิดการครอบงํา

-กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นกลุ่มเสีย่ งควร
เข้ามาร่วม
กระบวนการแก้ไข
ปญั หาจุดเสีย่ ง
-รูปแบบการ
นําเสนอแบบสถานี
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
โครงการร่วมกัน จัดใน
วันที่ 9 ก.พ. 55 ห

ดําเนินงานของแต่ละ
โครงการและมากําหนด
เป้าหมายร่วมกัน

33.ติดตามสนับสนุ นการ ให้กําลังใจ ช่วยแก้ไข
จัดกิจกรรมอบรมนัก
ปญั หาและเข้าไปเรียนรู้
สื่อสารชุมชน ครัง้ ที่ 1 เรือ่ งเทคนิคการทําสื่อ
ของทีมคุณรพินทร์ จัด
ในวันที่ 19 ก.พ. 55

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

รายละเอียดขอ
โครงการและเล่า
ความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน ปญั หา
อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข แผนงานที่
จะทําต่อไป
-คณะทํางานโครงการ
ย่อยร่วมกันให้ความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
แก่เพื่อนๆ
-เห็นความร่วมมือทีด่ ี
ระหว่างโครงการสื่อ
กับสื่อมวลชนใน
จังหวัดอุบลฯ
-โหนดพีเ่ ลีย้ ง ทีม

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

เรียนรูร้ ะหว่าง
การย่อย
-เกิดการ
ประสาน
แผนงาน
ระหว่าง
โครงการสื่อกับ
โครงการย่อย
อื่นๆ

เป็นผูช้ ่วยวิทยากร
สนใจเข้ามาร่วมเป็ น
ทีมงาน
โครงการวิจยั ของ
อ.จักเรศ

ผูเ้ ข้าร่วมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทําให้
ต้องมีการปรับ
กระบวนการ
นําเสนอ

-เกิดนักสื่อสาร
ชุมชนทีเ่ ป็ น
ชาวบ้านและ
นักศึกษา
จํานวน 7 คน

-รายการวิทยุรว่ ม
ด้วยช่วยกันให้เวลา
สําหรับนักสื่อสาร
ชุมชนไปจัดรายการ
วิทยุ

-นักศึกษาทีส่ นใจ
เข้าร่วมบางส่วน
ติดกิจกรรมการ
แข่งกีฬาสถาบัน
-ขาดเด็กและ

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม
เรียนรูเ้ หมาะสมกับ
การแลเปลีย่ นเรียนรู้
มากการนําเสนอ
เป็น PPT.

-ความชอบและ
ความสนใจของคน
เป็นปจั จัยสําคัญใน
การเรียนรูเ้ รือ่ งการ
ทําสื่อ
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กิ จกรรม/วันที่/จํานวน เป้ าหมายของกิ จกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ในโครงการ)

ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
ผลกระทบ

วิจยั และอาสาสมัคร
ชุมชนและนักศึกษา
ได้เรียนวิธกี ารจัด
รายการวิทยุ การ
เขียนข่าว

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อจํากัด

สิ่ งที่ได้เรียนรู้
เพิ่ มเติ มจาก
กิ จกรรม

เยาวชนในพืน้ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
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4) โครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยบนถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม”
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงเดือน 30 เมษายน 2555 ได้จดั เวทีเพื่อวางแผน พัฒนา ชีแ้ จงทําความเข้าใจ
และสนับสนุ นงานโครงการย่อย จํานวน 9 ครัง้
กิ จกรรม
รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลการ
ขับเคลื่อนงานอุบตั เิ หตุในจังหวัด
มหาสารคาม
1.เวทีสมั มนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้าวสู่
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของคนมหาสารคาม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง
ประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประเด็น
- ข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนในจังหวัด
มหาสารคาม

ผูเ้ ข้าร่วม

- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- นําเสนอข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
ในจังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคามของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องผ่านกระบวนการ
กลุ่ม
- ให้หน่ วยงานและภาคีเกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยทางถนน
ผ่านกระบวนการใช้แผนทีท่ างสังคมใน
การเชื่อมคน

38 คน

ผลลัพธ์
ฐานข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนในจังหวัด
มหาสารคาม
เห็นสถานการณ์/พืน้ ที่ : ตรงจุดเกิดเหตุ/
ปญั หาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย/ภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
และแนวทางการคลื่นไหวในเวทีต่อไป
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ประเด็น
- การจัดทําฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทางถนนของภาคีเครือข่ายให้มกี าร
เชื่อมโยง
- แนวทางการสนับสนุ นและแนวทางการ
แก้ไขปญั หาการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ผูเ้ ข้าร่วม

2. โครงการ “ปญั หาอุบตั เิ หตุ
จักรยานยนต์ของนิสติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และแนวทางการจัดการ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน”
วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง
ประชุมนาสีนวล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ร่วมแลกเปลีย่ น/วิเคราะห์หาสถานการ
ปญั หาการเกิดอุบตั เิ หตุจกั รยายยนต์ของ
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผ่าน
กระบวนการกลุ่ม
- แนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนน

(เป็ นทีม
วิทยากรและ
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ)

ผลลัพธ์

ข้อมูลการจัดการอุบตั เิ หตุทด่ี าํ เนินการโดย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทัง้
สถานการณ์อุบตั เิ หตุภายในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนนํามาซึง่ การ plot จุดทีเ่ คยเกิด
อุบตั เิ หตุ หรือ เสีย่ งทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบริเวณ
ภายในมหาวิทยาลัยและถนนรอบนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดประเด็น
คําถามดังนี้
1.บริเวณสถานทีเ่ กิดอุบุตเิ หตุมากทีส่ ุด
(บริเวณจุดเสีย่ ง)
2.การเกิดอุบตั เิ หตุ เกิดกับใคร
3.ความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ
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ประเด็น

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์
4.ช่วงระยะเวลาการเกิดอุบตั เิ หตุทพ่ี บมาก
ทีส่ ุด
5.ลักษณะการชนทีพ่ บเห็น
6.ยานพาหนะทีเ่ กิดเหตุ
7.สาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
8.แนวทางการแก้ไข
ผลของการ plot จุดเสีย่ งนํามาซึง่ ความ
พยายามในการทีจ่ ะแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปญั หา โดยระบุกลุ่มเป้าหมายทีค่ วรเข้าร่วม
ระบุว่ากระบวนการแก้ไขจุดเสีย่ งควรจะ
จําแนกกลุ่มเป้าหมาย ว่าอะไรทีน่ ิสติ ทําเองได้
อะไรทีเ่ ป็ นบทบาทของมหาวิทยาลัย อะไรเป็ น
ส่วนทีเ่ ทศบาลตําบลขามเรียงและท่าขอนยาง
ต้องร่วมรับผิดชอบ

3.ประชุมกับสร้างความร่วมมือ
สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมหาสารคาม

- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- นําเสนอข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
ในจังหวัดมหาสารคาม

5 คน

ได้รบั ความร่วมมือในการดําเนินงานในการ
แก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน โดยยกตัว
โครงการ การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
นําไปสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยบนถนนโดย
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4.เวทีสมั มนา “การจัดทํายุทธศาสตร์
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ถนน” วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมนาสีนวล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็น
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม
- เชิญเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการ
ทํางาน
- หน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้รว่ มกัน
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การแก้ไขจุดเสีย่ งในพืน้ ที่
- สร้างการจัดการจุดเสีย่ งโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิน่ ผ่านกระบวนการ
กลุ่ม
- ค้นหา Change Agent ใน 2 ระดับ ระดับ
ภาคีเครือข่าย (เครือข่ายวิชาการ/ผ่าย
สนับสนุ น) และระดับพืน้ ที่ (ผูน้ ําชุมชน
แกนนําชุมชน)

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
เข้ามาเป็ นตัวขับเคลื่อน

46 คน

มีการนํ าเสนอข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุของภาคี
เครือข่าย
1.รายงานสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุปี 2553 –
ปจั จุบนั
2.เกิดเหตุ/บาดเจ็บ/ตาย
3.ผลการดําเนินการแก้ไขและป้องกันในพืน้ ที่
4.ผลการจัดทําระบบข้อมูล อบถ. เพื่อการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไข
5.ช่วงอายุทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุ
6.ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
7.เพศทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
8.สภาพถนนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ประชุมทีม (Core Group) เพื่อไปพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนของ Core Group
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5.ประสานงานกับหน่วยทีเ่ กี่ยวข้องใน
การจัดเวทีพฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั 4
โครงการ

ประเด็น

- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- นําเสนอข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์

มี 3 Sub set
oข้อมูล (สามารถทําได้เลย)
oงานวิจยั /การจัดการความรู้ KM (สามารถทํา
ได้เลย)
oการจัดการ (ท้องถิน่ /ภาครัฐ/ภาคประชา
สังคม เป็นผูจ้ ดั การ)
ได้ยทุ ธศาสตร์ดงั นี้
1.ยุทธศาสตร์ว่าการสร้างฐานข้อมูล และใช้
ข้อมูลเป็นเครือ่ งมือในการค้นหาปญั หาและแส
วหาแนวทางการแก้ไขปญั หา
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย เพื่อสร้างกลไกการทํางานร่วมกัน
3.ยุทธศาสตร์การสร้างพืน้ ทีร่ ปู ธรรมในการลด
อุบตั เิ หตุผ่านกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม
นักเรียน-นิสติ -นักศึกษา ในสถานศึกษา หรือ
ชุมชน ท้องถิน่
มมส. 10 คน ได้รบั ความร่วมมือในการดําเนินงานในการ
เทสบาลเมือง แก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนน โดยยกตัว
ฯ 5 คน
โครงการ การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
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1.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.เทศบาลเมืองมหาสารคาม
3.องค์การบริหารส่วนตําบลแพง
อําเภอโกสุมพิสยั
4.เทศบาลตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง

6.เวทีรว่ มพัฒนาโจทย์งานวิจยั ครัง้ ที่ 1
วันที่ 10 ตุลาคม 54 ณ ห้องประชุม
สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประเด็น
ในจังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม
- เชิญเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการ
ทํางานเพื่อสร้างภาคี/การดําเนินงาน
ร่วมกัน
- สร้างความร่วมมือในการจัดทําโครงการ
การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อนําไปสู่
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
ภายใต้โครงการวิจยั ในพืน้ ที่
- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- นําเสนอข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
ในจังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม
- หาแกนนําชุมชนในการแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุในพืน้ ที่

ผูเ้ ข้าร่วม
อบต.แพง 4
คน
เทศบาลแวง
น่าง 5 คน

ผลลัพธ์
นําไปสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยบนถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
เข้ามาเป็ นตัวขับเคลื่อน โดยให้แต่ละ
หน่วยงานเลือกพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งเพื่อทีจ่ ะจัดทํา
โครงการวิจยั ร่วมกัน

10 คน

1.โจทย์วจิ ยั คําถามการวิจยั
2.วัตถุประสงค์
3.วิธกี ารดําเนินโครงการ
4.กลุ่มเป้าหมาย
5.หัวหน้าโครงการและคณะทํางาน
ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ เป็ นหัวหน้าโครงการ
“การสร้างกลไกประชาสังคมในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วม
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7.เวทีรว่ มพัฒนาโจทย์งานวิจยั ครัง้ ที่ 2
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประเด็น
- ผลักดันให้เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้องถิน่
ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนน
- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม
- บริเวณจุดเสีย่ ง
- กลุ่มเป้าหมายทีพ่ บเหตุ
- ความรุนแรง (บาดเจ็บเล็กน้อย ปานกลาง
สาหัส หรือ เสียชีวติ )
- ช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ
- บริเวณสถานทีเ่ กิด
- ลักษณะการชน
- สาเหตุการณ์ชน มาจากปจั จัยใด
- สภาพแวดล้อม
- ปญั หาทีพ่ บ

ผูเ้ ข้าร่วม

30 คน

ผลลัพธ์
กรณีศกึ ษาบริเวณเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
มหาสารคาม”

โจทย์วจิ ยั และทีมวิจยั
โครงการ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การป้องกันแก้ไขจุดเสีย่ งบนถนนในชุมชน
อภิสทิ ธิ ์ 1”
1.นายพงศ์ศกั ดิ ์ วันปญั ญา (ผอ.ร.ร. บูรพาฯ)
หัวหน้าโครงการ
2.นายปริชญ์ บุญหล้า (อ.อาชีวะศึกษา) รอง
หัวหน้าโครงการ
3.นางนัฎธิยา โยมไธสง (เทศบาลเมืองฯ)
รองหัวหน้าโครงการ
4.นายพิเชฐ เสนาวงศ์ (ชุมชนอภิสทิ ธิ ์ 1) รอง
หัวหน้าโครงการ
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8.เวทีรว่ มพัฒนาโจทย์งานวิจยั ครัง้ ที่ 3
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแพง

ประเด็น
- ข้อเสนอแนะ
- ทุน/หน่วยงานทีเ่ ข้ามาดําเนินการเพื่อลด
อุบตั เิ หตุ
- เป้าหมายทีพ่ บเห็นทีพ่ บเห็นร่วมกัน
- หาแกนนําชุมชนในการแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุในพืน้ ที่
- ผลักดันให้เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้องถิน่
ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนนโดยตัง้ โจทย์หาผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการและคณะทํางาน
- ชีแ้ จงความเป็ นมาของโครงการ/
วัตถุประสงค์
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม ใน
ประเด็น
• บริเวณทีม่ จี ดุ เสีย่ ง
• กลุ่มเป้าหมายทีพ่ บเหตุความ
รุนแรง (บาดเจ็บเล็กน้อย ปาน
กลาง สาหัส หรือ เสียชีวติ )

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์

37 คน

โจทย์วจิ ยั และทีมวิจยั
โครงการ “แนวทางการแก้ไขปญั หาจุดเสีย่ ง
และสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การ
บริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม”
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1.นางสาวสุวรรณิภา ดรละคร (เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน
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ประเด็น
• ช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ
• ลักษณะการชน
• สาเหตุการชน มาจากปจั จัยใด
• สภาพแวดล้อม
• ปญั หาทีพ่ บ
• ข้อเสนอแนะ
- ทุน/หน่วยงานทีเ่ ข้ามาดําเนินการเพื่อลด
อุบตั เิ หตุ
- เป้าหมายทีพ่ บเห็นทีพ่ บเห็นร่วมกัน
- หาแกนนําชุมชนในการแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุในพืน้ ที่
- ผลักดันให้เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้องถิน่
ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนนโดยตัง้ โจทย์หาผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการและคณะทํางาน

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์
2.นายกัณหา อุดมจิตร (รองนายกฯ)
3.นายทองสุข (ผูน้ ํ าชุมชนหมูท่ ่ี 5)
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9.เวทีรว่ มพัฒนาโจทย์งานวิจยั ครัง้ ที่ 4
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ. ห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลแวงน่ าง

ประเด็น
- ร่วมแลกเปลีย่ นสถานการณ์การเกิด
อุบตั เิ หตุในจังหวัดมหาสารคาม
- บริเวณจุดเสีย่ ง
- กลุ่มเป้าหมายทีพ่ บเหตุ
- ความรุนแรง (บาดเจ็บเล็กน้อย ปานกลาง
สาหัส หรือ เสียชีวติ )
- ช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ
- บริเวณสถานทีเ่ กิด
- ลักษณะการชน
- สาเหตุการณ์ชน มาจากปจั จัยใด
- สภาพแวดล้อม
- ปญั หาทีพ่ บ
- ข้อเสนอแนะ
- ทุน/หน่วยงานทีเ่ ข้ามาดําเนินการเพื่อลด
อุบตั เิ หตุ
- เป้าหมายทีพ่ บเห็นทีพ่ บเห็นร่วมกัน
- หาแกนนําชุมชนในการแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุในพืน้ ที่

ผูเ้ ข้าร่วม
27 คน

ผลลัพธ์
โจทย์วจิ ยั และทีมวิจยั
โครงการ “ชุมชนแวงน่ างร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยบนถนน” (เทศบาลตําบลแวง
น่ าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(1) จ่าเอกสมหมาย พลเหลา
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ
2. นายธนัช ไชยเทพ
ตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง
3. นายเรืองยศ ศรีจนั ทร์
ตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 1
4. นายคฑาวุฒ ิ มูลสมบัติ
ตําแหน่ งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมหาสารคาม
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ประเด็น
- ผลักดันให้เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้องถิน่
ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนนโดยตัง้ โจทย์หาผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการและคณะทํางาน

ผูเ้ ข้าร่วม

ผลลัพธ์

สรุปผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มกี ารจัดเวทีสมั มนาทีเ่ ป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการทัง้ หมด 9 ครัง้ ทําให้เกิดกระบวนการพัฒนาโจทย์โครงการวิจยั ย่อยระดับชุนชมและหน่ วยงาน 4 พืน้ ที่ คือ (1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม (ชุมชนอภิสทิ ธิ 1) (3) องค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั และ (4) เทศบาลตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง
กิ จกรรม

วัตถุประสงค์
ผลผลิ ต

1) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล เพื่อจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน -ได้ฐานข้อมูลการเกิด
การขับเคลื่อนงานอุบตั เิ หตุใน การวางแผน
อุบตั เิ หตุบนถนนในจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม
- ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์

ผลกระทบ

-เกิดฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การขับเคลื่อนการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนน
- เกิดการแลกเปลีย่ น

ผูป้ ระสานงานมีความ
เข้าใจในกระบวนการ
ดําเนินงานในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอกภัย
บนถนนฯ และการติดต่อ
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วัตถุประสงค์
ผลผลิ ต
ด้านการเกิดอุบตั เิ หตุบน
ถนนในจังหวัด
มหาสารคาม

2) เวทีประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อ
Mapping คน กลุ่มองค์กร
ความรูป้ ระเด็นในการขับเคลื่อน
งาน

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้
หน่ วยงานและภาคีเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้าน
ความปลอดภัยทางถนน
2.เพื่อใช้แผนทีท่ างสังคมใน
การเชื่อมคน ข้อมูล ความรู้
ด้านความปลอดภัยทางถนน
3.เพื่อสนับสนุ นการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย
ทาง

- ส่งเสริมและสนับสนุ นให้
หน่วยงานและภาคีเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม
- แผนทีท่ างสังคมในการ
เชื่อมคน ข้อมูล ความรู้
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนน
- สนับสนุนการจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทาง

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์
เรียนรูก้ บั หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องดานการเกิด
อุบตั เิ หตุบนถนนในจังหวัด
มหาสารคาม
- ได้แนวทางการแก้ไข
ปญั หาการเกิดอุบตั เิ หตุใน
เบือ้ งต้น
-เกิดการขับเคลื่อนภาคีและ
กลไกการขับเคลื่อนเพื่อ
สร้างความปลอดภัยบน
ถนน – เกิดทิศทางการ
ขับเคลื่อนกลไกลการ
ทํางานร่วมกัน

ผลกระทบ
ประสานงานกับหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ บทบาท
หน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน

-มีการร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
-ภาคีเครือข่ายหรือผูท้ ข่ี า้
ร่วมเห็นภาพการทํางานที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และได้เกดการเชื่อมโยง
การทํางานร่วมกัน
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วัตถุประสงค์
ผลผลิ ต

ผลการดําเนิ นกิ จกรรม
ผลลัพธ์

3)เวทีการจัดทํายุทธศาสตร์การ เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คณะทํางาน ในการสร้าง
บนถนน
วัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ถนน

- กําหนดยุทธศาสตร์
คณะทํางาน ในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนน

- เกิดยุทธศาสตร์การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
บนถนนของจังหวัด
มหาสารคาม

- ภาคีเครือข่าย/หน่ วยงาน
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องด้าน
ความปลอดภัยทางถนนมี
การประสานงานการ
ทํางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

4) พัฒนาโจทย์วจิ ยั 4โครงการ
ๆ ละ 1 ครัง้ รวม 4 ครัง้

- เพื่อพัฒนาประเด็นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและให้
เกิดโครงการ/กิจกรรมรวม
ในการแก้ไขปญั หา
อุบตั เิ หตุบนถนน
- แกนนําท้องถิน่ เข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปญั หา

- เกิดโครงการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร
-ได้แกนนํ าชุมขน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามา
เป็นทีมวิจยั
- เกิดทิศทางทํางานร่วมกัน
ในการแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุ
บนถนน

- เครือข่าย/หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องได้มกี าร
ประสานงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง

เพื่อพัฒนาประเด็นการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร

ผลกระทบ
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5) โครงการสร้างความปลอดภัยจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อาํ เภอละงู จังหวัดสตูล
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงเดือน 30 เมษายน 2555 ได้จดั เวทีเพื่อวางแผน พัฒนา ชีแ้ จงทําความเข้าใจ
และสนับสนุ นงานโครงการย่อย จํานวน 5 กิจกรรม
กิ จกรรม

เป้ าหมาย

ผลการดําเนิ นงาน
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
1. จัดประชุม 1.เพื่อเชื่อมคน ข้อมูล -ได้แกนนํ า
- คณะทํางานได้เข้าใจ
พืน้ ที่
ความรูด้ า้ นความ
อาสาสมัครในการ
ความคิด ความรูส้ กึ ของ
ระดับ
ปลอดภัยทางถนน
สร้างวัฒนธรรมความ คนในชุมชนเกีย่ วกับ
2.เพื่อสนับสนุ นการ ปลอดภัยทางถนนใน อุบตั เิ หตุ การแก้ปญั หา
ชุมชน
จัดทําฐานข้อมูลด้าน พืน้ ที่
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
-ชุมชนความเข้าใจ
ความปลอดภัยทาง
แนวทางการสร้าง
ถนน
ความปลอดภัยทาง
ถนน

ผลกระทบ
ชุมชนเขต
เทศบาลนํ า
สิง่ ทีก่ ําลัง
พูดคุย ไป
ทดลอง
ออกแบบการ
แก้ปญั หา

ปัญหา/อุปสรรค/

สิ่ งที่ได้เรียนรู้

ทีมชุมชนเกร็ง กลัว
การทํางานทีเ่ ป็ น
ระบบ เคยชินการ
ทํางานทีผ่ ูน้ ํารับปาก
ไปทําเนื่องจากต้อง
ทําตามหน้าที่

ชวนวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของทีเ่ กิดขึน้ และ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างคนในพืน้ ทีก่ บั
นอกพืน้ ที่ นําไปสู่
ความสําคัญในการ
แก้ปญั หาความปลอดภัย
ทางถนน
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เป้ าหมาย

ผลผลิ ต
2. ประสาน เพื่อศึกษาข้อมูล และ - ได้ขอ้ มูลการเกิด
หน่ วยงา กลุ่มคนทีเ่ กีย่ วข้องกับ อุบตั เิ หตุของแต่ละ
นองค์กร สถานการณ์ปญั หา
หน่วยงาน
มีการประสานความ
ที่
ของการเกิดอุบตั ภิ ยั
ร่วมมือในการจัด
เกีย่ วข้อง บนท้องถนน
กิจกรรม

3. เวที
ประสาน
และ
เชื่อมโยง
ภาคี
ข้อมูล
ความรู้

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้
หน่ วยงานและภาคี
เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในด้านความ
ปลอดภัยทางถนน

-ได้ขอ้ มูล แนว
ทางการมีส่วนร่วมใน
ด้านความปลอดภัย
ทางถนน
-ได้ชุดความรู้
คนทํางาน หน่วยงาน
องค์กร โครงการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ของอุบตั เิ หตุ

ผลการดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์
เจ้าหน้าทีล่ งพูดคุย
ปญั หากับชุมชน ซึง่
เมือ่ ก่อนคิดว่างานนี้เป็น
บทบาทของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องชาวบ้านเป็ นผู้
เข้าไปมีส่วนร่วม

- ทําให้ทมี ประสานงาน
เข้าใจบทบาทภารกิจของ
งานความปลอดภัยทาง
ถนนและการแก้ปญั หา
การเกิดอุบตั เิ หตุของแต่
ละหน่ วยงานมากขึน้
- สามารถประสานให้เกิด
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กลไกการทํางานร่วมกัน

ผลกระทบ

- แนว
ทางการ
ประสานงาน
ทํางาน
ร่วมกัน เช่น
การนําข้อมูล
ความมา
แลกเปลีย่ น
ร่วมกัน

ปัญหา/อุปสรรค/

สิ่ งที่ได้เรียนรู้

เป้าหมายในการสร้าง
พืน้ ทีต่ น้ แบบการ
ประสานงาน
หน่วยงานจึงต้อง
ทํางานชุมชน แล้ว
ค่อยประสานความ
ร่วมมือ หน่วยงาน
ร่วมเรียนรูน้ ้อยในช่วง
เริม่ ต้น
การพัฒนาโจทย์ชา้
ชุมชนไม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะ
แลกเปลีย่ นกับ
หน่วยงาน

ชักชวนแกนนําไปร่วม
แลกเปลีย่ นในการ
ประชุมสัมมนาความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
ต่าง ๆ สามารถกระตุน้
ความสนใจของแกนนํา

ให้ชุมชนมาเป็ นเจ้าภาพ
ในงานกิจกรรม โครงการ
ทําหน้าทีส่ นับสนุ น
แลกเปลีย่ นความรูส้ กึ
ของผูเ้ ข้าร่วม เช่น
หน่ วยงานมาช่วย
สนับสนุ นชุมชนตาม
บทบาทของหน่ วยงาน
คนในชุมชนรูส้ กึ ภูมใิ จใน
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ผลการดําเนิ นงาน
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
--ได้ขอ้ มูล จุดเสีย่ งใน ได้ผ่านหน่วยงานและ
พืน้ ที่ และถนนสาย
องค์กร
รอง สถิตอิ ุบตั เิ หตุ
และวิธกี ารทีใ่ ช้แก้ไข
ปญั หา ในระดับ
จังหวัดและระดับ
ชุมชน
-ได้พบปะ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกับ
ตัวแทนหน่วยงาน
4. สร้างการ สร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั - แกนนํา และที่
- เกิดการประสานงาน
แกนนํ า Change
ปรึกษาได้เข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานและ
เรียนรู้
Agent ในด้านการ
กระบวนการทํางาน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยลง
สร้างวัฒนธรรมความ
สร้างความปลอดภัยทาง
พืน้ ที่
ปลอดภัยทางถนนใน
ถนน
ชุมชน
- แกนไปช่วยสนับสนุ น
พืน้ ทีร่ ะดับชุมชนและ
กิจกรรมพัฒนาโครงการ
จังหวัด
ในพืน้ ทีช่ ุมชนอื่นๆ

ปัญหา/อุปสรรค/

สิ่ งที่ได้เรียนรู้

ผลกระทบ
การเป็ นเจ้าภาพ มากว่า
การเป็ นผูเ้ ข้าร่วม เสริม
การทําตามหน้าทีข่ อง
หน่วยงาน

ช่วงเวลาทีช่ ุมชนทํา การแลกเปลีย่ น
กิจกรรม ว่างไม่พร้อม ประสบการณ์ของแต่ละ
กัน บางครัง้ ไม่สะดวก บุคคล มาทําความเข้าใจ
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ผลผลิ ต
5. พัฒนา
1.เพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั เกิดโครงการวิจยั 3
โจทย์วจิ ยั ประเด็นอุบตั เิ หตุทาง โครงการ
ถนนในชุมชน
เพื่อ
2.ส่งเสริม
ท้องถิน่
กระบวนการเรียนรู้
การดําเนินงานวิจยั
เพื่อท้องถิน่ ในชุมชน

ผลการดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์
- แกนนําได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
แบบวิจยั
- แกนนําชุมชนความ
มันใจในแนวทางการ
่
ทํางาน ไม่กลัวการ
แลกเปลีย่ นกับเจ้าหน้าที่

ผลกระทบ
แกนนํา
ชุมชนมีการ
พัฒนาทักษะ
การพูด การ
เขียน การ
วางแผนงาน
มากขึน้

ปัญหา/อุปสรรค/

สิ่ งที่ได้เรียนรู้

-การทําความเข้าใจ
ชาวบ้านใหม่ ใช้เวลา
มากกว่าปกติ
-เดือนสิงหาคมเป็น
เดือนถือศีลอดต้อง
หยุดการทํางาน
- เกิดนํ้าท่วมใน
ชุมชน

การสรุปบทเรียนหลังจาก
การทํากิจกรรมเพื่อถอด
ความรูท้ ไ่ี ด้ การพัฒนาที่
เกิดขึน้ กับตัวเอง
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ผลที่เกิ ดจากการพัฒนาโจทย์โครงการ เพื่อพัฒนาเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรู/้ ชุดความรู้ คือ
ภาคเหนือ ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 3 โครงการ คือ
1. โครงการ “การจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลปา่ สัก อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน” หัวหน้าโครงการ คือ คุณสุเมธ แสนสิงห์ชยั กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสักอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โจทย์วิจยั : รูปแบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลปา่
สัก และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง ควรเป็ นอย่างไร?
2. โครงการ “แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับขีป่ ลอดภัยและการจัดการจุดเสีย่ ง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลปา่ สัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” หัวหน้าโครงการ คือ
คุณรุจริ า เรืองขํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหลุม ตําบลปา่ สัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับขีป่ ลอดภัยและการจัดการจุดเสีย่ งเพื่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่าสักควรเป็ นอย่างไร
3. โครงการ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กและชุมชนตําบลป่าสัก จังหวัดลําพูน” หัวหน้าโครงการ คือ นางวาสนา สมณาสัก
ครูศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โจทย์วิจยั : การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์เด็กเล็ก
และชุมชนตําบลปา่ สัก จังหวัดลําพูน ควรเป็นอย่างไร?
ภาคกลาง ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 3 โครงการ คือ
4. โครงการแนวทางเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลนางตะเคียน อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ คือ นางวิภารัตน์ เสือคุม้ สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนางตะเคียน
โจทย์วิจยั : แนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนในพืน้ ทีต่ ําบลนางตะเคียนเพื่อลด
ปญั หาจุดเสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งควรเป็ นอย่างไร”
5. โครงการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในพืน้ ทีต่ ําบล
แพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ : นายนิพตั ร
อมศิร ิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในพืน้ ทีต่ ําบล
แพรกหนามแดง ควรเป็ นอย่างไร
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6. โครงการแนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็ นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนพระราม 2 และถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีองค์กรหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้าโครงการ คือ นายมนตรี เลาหกรรณวนิช หัวหน้าฝา่ ยกูภ้ ยั มูลนิธสิ ว่างเบญจ
ธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัย
ทางถนนพระราม 2และถนนสมุทรสงคราม-บางแพและถนนเอกชัยโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีองค์กรหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามควรเป็นอย่างไร
ภาคอีสานตอนบน จ.มหาสารคาม ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 4 โครงการ คือ
7. โครงการการสร้างกลไกประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างมีส่วน
ร่วม : กรณีศกึ ษาบริเวณเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ คือ
ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมติ อาจารย์สาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โจทย์วิจยั : จะมีแนวทางการสร้างกลไกประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมในบริเวณเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยมหาสารคามได้อย่างไร
8. โครงการ แนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม หัวหน้าโครงการ คือ นางสาวสุวรรณิภา ดรละคร เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์
นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลแพงอําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
โจทย์วิจยั : “จะมีรปู แบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรทาง
ถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคามอย่างไร”
9. โครงการชุมชนแวงน่ างร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนบริเวณตลาดริมถนน
หัวหน้าโครงการ คือ จ่าเอกสมหมาย พลเหลา ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
โจทย์วิจยั : ชุมชนแวงน่ างจะมีรปู แบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน
อย่างไร โดยเฉพาะในบริเวณจุดเสีย่ งทีเ่ ป็ นทางร่วมขึน้ ถนนสายหลักและบริเวณตลาด
ริมถนน
10. โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อนําไปสู่วฒ
ั นธรรมความปลอดภัยบนถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ คือ นายพงษ์ศกั ดิ ์ อัน
ปญั ญา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยา
คาร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โจทย์วิจยั : การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขจุดเสีย่ งบนถนน
ในชุมชนอภิสทิ ธิ ์ 1 เป็ นอย่างไร
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ภาคอีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 4 โครงการ คือ
11. โครงการรูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วมหัวหน้ า
โครงการคือ พันตํารวจโท กิตติวฒ
ั น์ ฉัตรศรีโพธิ ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละความ
เปลีย่ นแปลงของชุมชนโดยรอบสองข้างทางบนเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถนนวาริน
ชํ า ราบ - เดชอุ ด ม ช่ ว งตัง้ แต่ ส่ีแ ยกตลาดเจริญ ศรี ถึง บริเ วณหน้ า มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี โดยชุมชนมีส่วนร่วม ควรเป็นอย่างไร
12. โครงการกระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ คือ นายจักเรศ อิฐรัตน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนทีเ่ หมาะสมควรเป็ นอย่างไร
13. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน หัวหน้าโครงการ คือ นายสงกา สามารถ มูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน และสร้าง
จิตสํานึกควรเป็ นอย่างไร
14. โครงการพัฒนาสื่อสังคม สื่อสาธารณะ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
หัวหน้าโครงการ คือ นายรพินทร์ ยืนยาว มูลนิธปิ ระชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
โจทย์วิจยั : เครือ่ งมือสื่อสาธารณะในการสร้างจิตสํานึกและการรับรูภ้ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ทาง
ท้องถนนทีเ่ ข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทีเ่ หมาะสมควรเป็นอย่างไร
ภาคใต้ จ.สตูล ได้พฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั โครงการย่อยในพืน้ ที่ 3 โครงการ คือ
15. โครงการ “แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมการลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล”
หัวหน้าโครงการ คือ นายสากาเรีย แดงนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกําแพง
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป็ นอย่างไร”
16. โครงการ “ศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนกึง่
เมืองในพืน้ ทีบ่ า้ นโกตา หมู่ 7 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล”
หัวหน้าโครงการ คือ นายวิรชั โอมณี ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 7
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตพืน้ ทีก่ ง่ึ ชานเมือง(บ้านโกตา) หมูท่ ่ี 7 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป็ น
อย่างไร
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17. โครงการ “ศึกษาแนวทางสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาน
เมืองในพืน้ ทีบ่ า้ นคลองนํ้าเค็ม หมูท่ ่ี 16 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล”
หัวหน้าโครงการ นายดนอาหวาบ มณีโชค อดีตผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ่ี 16 อ.ละงู จ.สตูล
โจทย์วิจยั : แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมในเขตพืน้ ที่
ชานเมือง(บ้านคลองนํ้าเค็ม) หมูท่ ่ี 16 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล เป็ นอย่างไร
สรุปผล การพัฒนาโจทย์โครงการ
ระดับ

แกนนํา
(Change agent)

โจทย์/ประเด็น

ชุมชน

1.สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาง
ตะเคียน

หาแนวทางเพื่อสร้างความ
ได้แนวทางเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในพืน้ ที่
ปลอดภัยทางถนน
ต.นางตะเคียน
(พืน้ ทีม่ ลี ําคลอง ถนนสาย
หลัก รอง ส่วนบุคคลตัดผ่าน)

2.ชุมชนแวงน่ าง

ชุมชนร่วมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน
บริเวณตลาดริมถนน

เป้ าหมาย

เกิดรูปแบบการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชน
โดยเฉพาะในบริเวณจุดเสีย่ ง
และบริเวณตลาดริมถนน
3.สมาชิก อบต. และ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แนวทางการเสริมสร้างให้
มูลนิธปิ ระชาสังคม
เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความ คนในชุนชน ภาคสังคม
ปลอดภัย
อบต.มีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน
4. ครู 5 ศูนย์เด็กเล็ก การสร้างความปลอดภัยทาง เกิดรูปแบบ การสร้างความ
ต.ปา่ สัก
ถนนโดยการมีส่วนร่วมของ ปลอดภัยทางถนนของศูนย์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
5.ผอ.โรงเรียนเทศบาล การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เกิดรูปแบบการจัดการจุด
บูรพาพิทยาคาร
เพื่อนําไปสู่วฒ
ั นธรรมความ เสีย่ งและสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน
ปลอดภัยในชุมชน
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ระดับ

แกนนํา
(Change agent)

โจทย์/ประเด็น

เป้ าหมาย

6. อาจารย์คณะ
นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ท้องถิน่

รูปแบบมาตรการความ
เกิดรูปแบบมาตรการการ
ปลอดภัยทางถนนทีเ่ หมาะสม สร้างความปลอดภัยทาง
กับสภาพพืน้ ที่
ถนนทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
พืน้ ทีแ่ ละความเปลีย่ นแปลง
ขอชุมชน
7.สมาชิกเทศบาล
แนวทางการสร้างการมีส่วน ได้แนวทางการสร้างการมี
ตําบลกําแพง
ร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุในเขต
ส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุใน
เทศบาล
เขตเมืองเทศบาล
8.แกนนําชุมชน
แนวทางการสร้างการมีส่วน ได้แนวทางการสร้างการมี
ผูใ้ หญ่บา้ น
ร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุในเขตชุ ส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุใน
ชนกึง่ เมือง (บ้านโกตา)
เขตชุมชนกึง่ เมือง
9.แกนนําชุมชน
แนวทางการสร้างการมีส่วน ได้แนวทางการสร้างการมี
ผูใ้ หญ่บา้ น
ร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุในเขตชุ ส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุใน
ชนชานเมือง (บ้านคลอง
เขตชุมชนชานเมือง
นํ้าเค็ม)
1.รองนายกองค์การ
ค้นหาแนวทางการสร้างการมี ได้แนวทางการสร้างการมี
บริหารส่วนตําบลแพรก ส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุทาง ส่วนร่วมเพื่อลดอุบตั เิ หตุ
หนามแดง
ถนนใน ต.แพรกหนามแดง
2.อบต.ปา่ สัก
รูปแบบการบริหารการจัดการ เกิดรูปแบบการบริหาร
ฐานข้อมูล
จัดการระบบข้อมูลอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนและอบต.
ทีน่ ําไปสู่การป้องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนนได้
3.ผอ.รพ.สต. บ้าน
หาแนวทางการสร้าง
ได้แนวทางการสร้าง
หนองหลุม ต.ปา่ สัก
พฤติกรรมขับขีท่ ป่ี ลอดภัย
พฤติกรรมการขับขีท่ ่ี
และการจัดการจุดเสีย่ ง
ปลอดภัยและจัดการจุดเสีย่ ง
โดยการมีส่วนร่วม
4.อบต.แพง อ.โกสุม
แนวทางการสร้างวัฒนธรรม ได้รปู แบบการสร้าง
พิสยั
ความปลอดภัยและสร้างวินัย วัฒนธรรมความปลอดภัย
จราจรทางถนน
และการสร้างวินัยจราจรทาง
ถนน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและอบต
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ระดับ

แกนนํา
(Change agent)

มหาวิทยาลัย 1.อาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.อาจารย์คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
จังหวัด
1.หัวหน้าฝา่ ยกู้ภยั
มูลนิธสิ ว่างเบญจธรรม

2.นักข่าว สื่อมวลชน
และแกนนํ าใน 3
โครงการของ Node
อุบลราชธานี

โจทย์/ประเด็น

เป้ าหมาย

การสร้างกลไกประชาสังคมใน
การสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมใน
มหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนของ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็ นระบบเพื่อ
สร้างความปลอดภัยทางถนน
พระราม 2

เกิดแนวทางการสร้างกลไก
ประชาสังคมในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
อย่างมีส่วนร่วม
ได้กระบวนการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนที่
เหมาะสมในมหาวิทยาลัย
ได้แนวทางการสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็ นระบบ โดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
องค์กรหน่วยงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม
พัฒนาสื่อสังคม สื่อสาธารณะ ได้รปู แบบ เครือ่ งมือการ
ทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารทีเ่ หมาะสมเพื่อสร้าง
ให้เกิดจิตสํานึก
วัฒนธรรมความปลอดภัย
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บทที่ 5
การติ ดตามสนับสนุนการดําเนิ นงาน
การติดตามเพื่อสนับสนุ นการดําเนินงานของหน่ วยปฏิบตั ิการวิชาการระดับพื้นที่มุ่งเน้ นการ
ติดตามหนุนเสริมเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานในพืน้ ทีใ่ ห้เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยใช้แนวคิดและหลักการ
ด้านการประเมินผลโครงการอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็ นการประเมินผล
โครงการในภาพกว้าง (Macro Analysis) เป็ นรูปแบบพืน้ ฐานของการประเมินผลโดยทัวๆ
่ ไป เพื่อให้ได้
ข้อมูลนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของ โครงการ ที่
เกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศ ฯลฯ
2) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็ นการประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการดําเนินงานตามขัน้ ตอนของโครงการทีก่ ําหนดไว้ เพื่อเป็ นข้อมูลสารสนเทศสําหรับนักประเมินผล
ตลอดจนเป็นการบันทึกสะสมข้อมูลระหว่างการปฏิบตั งิ าน จะพบว่าการประเมินผลกระบวนการเป็ นการ
ค้นหาคําตอบทีว่ ่าระบบการทํางาน กลไก ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคล
วิธกี ารติดต่อสื่อสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จะมีแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร
3) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลและแปลความหมายของ
ผลความสําเร็จของโครงการโดยทัวไปการประเมิ
่
นผลผลิตเป็ นการเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้ (ทัง้
ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา) กับเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในโครงการ หากผลงานทีท่ ําได้สูงกว่าหรือ
เท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าโครงการประสบผลสําเร็จ แต่ถ้าผลงานทีท่ ําได้ต่ํากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่า โครงการ
ไม่ประสบผลสําเร็จ
4) การประเมินผลที่ได้รบั ของโครงการ (Project Evaluation)หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation) จะเน้นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการโดยศึกษาว่าผลงาน (Outputs)
ของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของ โครงการ (Project Purpose) ได้หรือไม่ เพียงใด

ดังนี้
1.
2.
3.
4.

จากแนวคิดและหลักการประเมินได้นํามาติดตามประเมินผลโครงการ Node Action ใน 5 พืน้ ที่
ปจั จัยพืน้ ที(่ บริบทชุมชน ทีมงาน เวลา)ในการดําเนินงานว่ามีความเหมาะสม หรือไม่
กระบวนการทํางาน กลไกการดําเนินงาน การเชื่อมภาคีเครือข่าย เกิดผลอย่างไร
กิจกรรมทีด่ าํ เนินงานได้เป็ นไปตามแผนงานทีก่ ําหนดผลผลิตไว้อย่างไร
กิจกรรมโครงการสามารถนํ าไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่
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โดยแบ่งการติ ดตามประเมิ นผล ออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ (Node Action)ตามวัตถุประสงค์
และตัวชีว้ ดั ทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
2. ติด ตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่ ว ยปฏิบตั ิก ารวิชาการใน 5 พื้นที ่ อยู่จะติด ตาม
ประเมินผลอย่างชัดเจนในการดําเนินงานระยะที่ 2
ทัง้ นี้จะเป็ นเพียงการสรุปผลการติด ตาม สนับสนุ นให้เ กิดการดําเนิ นงานตามเป้าหมายของ
โครงการตามมุมมองของผูป้ ระสานงานของหน่วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ Node Action คือ
จากแผนงานโครงการของหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ(Node Action) ได้ออกแบบการทํางานไว้ 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ
1) เกิดแกนนํ าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยทางถนน(Change Agent) ในระดับ
ปฏิบตั กิ ารและระดับขับเคลื่อน
2) เกิด โครงการงานวิจ ยั ที่ม ีก ระบวนการทํ า งานอย่ า งมีส่ ว นร่ ว มในการสร้า งวัฒ นธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน ในพืน้ ทีท่ าํ งานละ 3-4 โครงการ
3) เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรูก้ บั ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรอย่างมีส่วน
ร่วม
ระยะที่ 2 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ
1) เกิดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในระดับพืน้ ที่ จังหวัด
2) เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรูจ้ ากผลการดําเนินงานโครงการวิจยั
3) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย สามารถผลักดันเข้าสู่โครงสร้างของหน่ วยงาน หรือเกิดการปฏิบตั กิ าร
ดําเนินงานในพืน้ ที่ ชุมชน จังหวัด
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แผนการติ ดตามประเมิ นผลตามกิ จกรรมโครงการหน่ วยปฏิ บตั ิ การวิ ชาการ (Node Action)
วิ ธีการดําเนิ นการ
กิ จกรรม
โจทย์ประเมิ น
เป้ าหมาย

1.จัดตัง้ คณะทํางาน
( Core Group)
Node Action

จัดตัง้ คณะทํางาน
จากหั ว หน้ า โครงการ
Node Action ใน 5
พืน้ ที่

2 .จั ด ป ร ะ ชุ ม ประชุมคณะทํางานเพื่อ
คณะทํางาน Node ดําเนินงานโครงการตาม
จํานวน 5 ครัง้
แผนงาน

3. พัฒนาสนับสนุ น พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
โ ค ร ง ก า ร Node ป ร ะ ส า น ใ ห้ มี ก า ร
สนับสนุ นการดําเนินงาน
Action 5 พืน้ ที่
ใน 5 พืน้ ที่

ผลประเมิ น

ตัวชี้วดั

วิ ธีการเก็บ
ข้อมูล/
เครื่องมือ
ผลผลิ ต มีจํา นวนคณะทํ า งาน จํ า น ว น จํา นวนคณะทํา งาน มี ค ณะทํ า งานจาก ประชุม
ค ณ ะ ทํ า ง า น ทีป่ รึกษา 15 คน ทีม Node ทีป่ รึกษา เอกสาร
ตามเป้าหมาย
จํานวน 15 คน
ผ ล ลั พ ธ์ ค ณ ะ ทํ า ง า น Node 12 คน
Action มีค วามเข้า ใจในการ
ดํ า เนิ น งานด้า นความปลอดภัย
ทางถนน
ผลผลิ ต คณะทํา งานมีค วามรู้- จํ า น ว น จํานวนคณะทํางาน/ มีการประชุมติดตาม ประชุม
เข้าใจเป้า หมายและรูปแบบการ คณะทํ า งานที่ ทีมสังเกตการณ์ เข้า งาน 2 เดือน/ครัง้ เอกสาร
เ ข้ า ร่ ว ม 15 ร่วมประชุม 20 คน คณะทํ า งานอย่ า ง
ดําเนินงาน
คน
ชัด เจนและรายงาน
การประชุม
ผลผลิ ต มีจาํ นวนโครงการNode จํ า นวน Node โ ค ร ง ก า ร Node เกิ ด โครงการวิ จ ั ย ประชุม
Action ได้รบั การสนับสนุ นให้ Action “Safety Action 5 บริบท 5 ย่ อ ย ใ น พื้ น ที่ เ พื่ อ สัมภาษณ์
สร้างการเรียนรู้และ ลงพืน้ ที่
ดํ า เนิ น งานตามแผนงานและ Culture” 5 พืน้ ที่
บ ริ บ ท 5
เครื่องมือการทํางาน เอกสาร
เป้าหมาย
ไม่น้อ ยกว่า 3 เรื่อ ง
ผลลัพ ธ์ เกิ ด พื้น ที่เ รีย นรู้ ด้ า น โครงการ
ต่อพืน้ ที่
ก า ร ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยทีเ่ ป็ นรูปธรรม
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วิ ธีการดําเนิ นการ

กิ จกรรม

โจทย์ประเมิ น

4.ร ว บ ร ว ม ค ว า ม รู้ ร ว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ ภ า คี ผลผลิ ต มีส รุป ผลการรวบรวม
โครงการ รายชื่อภาคี เครือข่าย
ความรู้ โครงการ 1 ชุด
เครือข่ายในพืน้ ที่
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการในพื้น ที่ ( ใคร
ทําอะไร ทีไ่ หน อย่างไร)
5.พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ •
แ ก น นํ า ภ า คี •
เครือข่าย
•
•

เป้ าหมาย

ผลประเมิ น

วิ ธีการเก็บ
ข้อมูล/
เครื่องมือ
เอกสารสรุป ผลการ สรุปผลการรวบรวม ท บ ท ว น
ดําเนินงานโครงการ โครงการและภาคี เอกสาร
ภาคีเ ครือ ข่ า ย เพื่อ เครือข่าย 1 ชุด
ตรวจสอบทุนเดิมใน
พืน้ ที่

เอกสารสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการ ภาคี
เครือ ข่าย เพื่อ
ตรวจสอบ
ทุนเดิมในพืน้ ที่
ค ณ ะ ทํ า ง า น คณะทํางาน แกนนํ า
ผลผลิ ต
ค้นหาแกนนํา
ป ร ะ ส า น ภ า คี • มีจาํ นวนแกนนําใน 5 พืน้ ที่ แ ก น นํ า (Change agent)
(
Change ใน 5 พืน้ ที่
เครือข่ายในพืน้ ที่
• มีภาคีเครือข่ายหลัก
( ส อ จ ร . ) เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ร ร ม agent)
จั ด เ ว ที พั ฒ น า
ใน 5 พืน้ ที่
โครงการ
ศักยภาพ
ั นาศักยภาพแกนนํา
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร • มีเวทีพฒ
เปลี่ย นแปลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ผลลัทธ์
• มี แ ก น นํ า ก า ร ทํ า ง า น ที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ใน 5 พืน้ ที่

ตัวชี้วดั

คณะทํางาน แกนนํ า ประชุม/จัดเวที
(Change agent)
สัมภาษณ์
ใน 5 พืน้ ที่
ลงพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 15 คน
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วิ ธีการดําเนิ นการ

กิ จกรรม

โจทย์ประเมิ น

6.สนั บ สนุ นการจั ด • พัฒนาโครงการ
ผลผลิ ต
ประชุ ม และพั ฒ นา • ประสานสนั บ สนุ น
จํา นวนเวทีท่ีจ ัด ประชุ ม และ
โครงการย่อยในระดับ
โครงการย่ อ ยที่ ไ ด้ ร ั บ การ
ใ ห้ ก า ร มี ก า ร
พืน้ ที่
พัฒนาโครงการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
มี รู ป แบบสนั บ สนุ นให้ เ กิ ด
กลไกการทํางานอย่างเป็นระบบ
7.ถ อ ด บ ท เ รี ย น • ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผล ผลผลิ ต
สังเคราะห์ความรู้
ชุดความรูจ้ ากผลการสังเคราะห์ 5
• จัดเวทีประชุม
พืน้ ที่ 1 ชุด
• สังเคราะห์ความรู้
• กระบวนการทํางาน
• เทคนิค/ วิธกี าร/เครือ่ งมือ
• บทเรียน ผลลัพธ์

เป้ าหมาย

ผลประเมิ น

โครงการย่ อ ย
ใน 5พื้ น ที่ ท่ี ม ี
แผนงาน
สอดคล้อ งตาม
เ ป้ า ห ม า ย
Node Action

โครงการย่ อ ยใน 5
พื้ น ที่ ท่ี ม ี แ ผนงาน
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม
เ ป้ า ห ม า ย Node
Action

ชุ ด ความรู้ก าร
ดําเนินงานเพื่อ
ส ร้ า ง ส ร้ า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
ความปลอดภัย
ทางถนน
• รู ป แ บ บ
กระบวนก
าร
• ข้อเสนอ

ชุ ด ค ว า ม รู้ ก า ร
ดําเนินงานเพื่อสร้าง
วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
5 รูปแบบ / 1 ชุด

ตัวชี้วดั

วิ ธีการเก็บ
ข้อมูล/
เครื่องมือ
โครงการย่ อ ยใน 5 เอกสาร
พื้ น ที่ ๆ ล ะ 3-4 ลงพืน้ ที่
โครงการ
ประชุม
สัมภาษณ์

ชุ ด ค ว า ม รู้ ก า ร
ดําเนินงานเพื่อสร้าง
วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยทางถนน
5 รูปแบบ / 1 ชุด

ประชุม
สัมภาษณ์
เอกสาร
ลงพืน้ ที่
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ผลการติ ดตามหนุนเสริมตามวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
กิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
1. เพื่อเกิดแกนนํ า · ค้นหาแกนนํ า Node และ · เกิดหน่วยปฏิบตั กิ ารใน 5 พืน้ ที่
 หัว หน้ า หน่ ว ยปฏิบ ตั ิก ารใน 5  ได้ ก รอ บทิ ศ ทางการ
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย เชื่อมประสานภาคีให้เกิดกลุ่ม (จ.ลําพูน / ถ.พระราม 2/อุ บลราชธานี /
พื้ น ที่ มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ทํางานร่วมกัน
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ แกนการขับ เคลื่อ นงานตาม มหาสารคาม/สตูล)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ  มีก ารประชุ ม วางแผน
ปฏิบ ัติก ารในพื้น ที่ เป้าหมาย
· ประชุมคณะทํางานทีมกลาง(Core team)
งาน และได้ ค้ น หาแกนนํ า
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดตัง้ คณะทํางานปฏิบตั กิ ารใน
และติ ด ตามงานทุ ก 2
ที่เชื่อมประสานการ · ประสานทํา ให้เ กิด แผนงาน/ เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
พืน้ ที่
เดือน
ทํา งานร่ ว มกับแกน แนวทางการทํ า งานร่ ว มกับ แลกเปลี่ยนกระบวนการทํางานระหว่าง
 เ กิ ด แ ผ น ง า น ร่ ว ม ใ น ก า ร  ได้ Mapping ความรู้
นํ า ค นทํ า งานใ น ภ า คี ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ( พี่ เ ลี้ ย ง กันจํานวน 5 ครัง้
และภาคีเครือข่าย
พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น สอจร.)
· ร่วมประชุมวางแผนงานกับภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนงานในส่วนกลางและ
รูปธรรม
(สอจร.)
ในระดับพืน้ ที่
· Mapping ภาคี/ความรู้
 เกิ ด การเชื่ อ มประสานการ
· ประสานเชื่อมโยงนักวิชาการ/ติดตามผล
ทํ า ง า น ร่ ว ม กั บ ส อ จ ร .
ส่วนกลางและเชิญชวนพี่เลี้ยง
ในพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมเรียนรู้
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วัตถุประสงค์
2 เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาเครื่องมือ(ชุด
ค ว า ม รู้ ) แ ล ะ
ประสานจั ด อบรม
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ใ ห้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
แกนนํ า คนทํ า งาน
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
เกีย่ วข้อง

กิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
· จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
· จัดอบรมพัฒ นาศักยภาพให้กบ
ั แกนนํ า/ · ผู้ เ ข้ า ร่ ว มที่ เ ป็ น แก นนํ า ที ม · แกนนํ า/ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
“พัฒ นาศัก ยภาพแกนนํ า ป้ อ งกัน ภาคีเ ครือ ข่ายในพื้นที่ เพื่อ ให้เครื่อ งมือ สนับสนุ นวิชาการและพี่เลี้ยง ได้ ได้ ร ั บ การอบรมพั ฒ นา
อุ บ ั ติ เ หตุ จราจร” วั น ที่ 30-3 ชุ ด ความรู้ใ นการเสริม พลัง การทํ า งาน ความรู้ เครื่อ งมือ “เทคนิ ค การ ศัก ยภาพไม่ น้ อ ยกว่ า 3
กรกฎาคม 2554
ณ ห้อ งประชุ ม อิง บุ ร ี โรงแรม และแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใ นบทบาทการ เป็ นพี่เลีย้ ง ทักษะการเสริมพลัง” กลุ่มเป้าหมาย
ทํ า ง า น ข อ ง พื้ น ที่ ก ั บ ง า น พั ฒ น า มี และได้เรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาทีน่ ํา · เกิดแกนนํา/ภาคีเครือข่าย
พักพิง อิงทางบูตคิ จ.นนทบุร ี
ผูเ้ ข้าร่วม จํานวน 60 คน
บทเรียนความสําเร็จกับการเชื่อม ที่ส ามารถเชื่อ มโยงการ
· หน่ ว ยปฏิบ ัติก าร 5
พื้น ที่ จัด เวที ป ร ะ ส า น ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทํางานของพืน้ ที/่ จังหวัด
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ /สร้า งความเข้า ใจ ระหว่างภาครัฐ ชุมชน
กระบวนการทํางานด้านความปลอดภัย · เกิดแผนงานร่วมกันระหว่างแกน
นําใน 5 พืน้ ทีแ่ ละพีเ่ ลีย้ งสอจร.
ทางถนน
· ทีมสนับสนุ นวิชาการและพี่เลี้ยง
สอจร.ที่ เ ข้ า ร่ ว ม นํ ารู ป แบบ
ความรู้ เครื่องมือไปขยายผลโดย
จัด เวทีพ ัฒ นาศัก ยภาพให้ก ับ พี่
เลีย้ งในภูมภิ าค(อีสาน / กลาง)
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วัตถุประสงค์
3 เพื่อ สนั บ สนุ น
โครงการวิ จ ั ย เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารย่อยใน 5
พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ชุ ด
ความรู/้ พื้นที่เรียนรู/้
กลุ่มแกนนํ า(Chang
Agent)
ตาม
เป้าประสงค์ของแต่
ละ Node
ผ่ า น
กระบวนการสร้ า ง
การเรีย นรู้ อ ย่ า งมี
ส่วนร่วม

กิ จกรรม
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
สนั บ สนุ น โครงการปฏิบ ัติก าร · หน่ วยปฏิบตั กิ าร 5 พื้นที่ พัฒนาโจทย์ · ท้องถิน่ ชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ · เกิดชุดความรู/้ เครื่องมือที่
เพื่อให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ วิ จ ั ย เ พื่ อ ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม ในพื้ น ที่ เ ป้ าหมาย เข้ า ใจเป้ า สํ า คั ญ ในการขับ เคลื่ อ น
ั หาไม่ น้ อ ย
ทีผ่ ลิต หรือทดลองใช้ความรูใ้ น ปลอดภัยทางถนนให้เกิดการดําเนินงาน ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ภ า ร กิ จ ห น่ ว ย และแก้ ไ ขป ญ
ก า ร แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ โครงการย่อยโดยใช้กระบวนการพัฒนา ปฏิบตั กิ าร (Node Action) โดย
กว่า 3 เรือ่ ง
กระบวนการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาอย่าง และเกิดความรูแ้ ละแกนนํ าในระดับพื้นที่ เข้าร่วมเป็ นคณะทํางาน และให้ · เกิ ด กลุ่ ม แกนนํ า (Chang
มีส่วนร่วม
ประกอบด้วย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
Agent) ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 5
• Node
อีส านตอนบน (จ.อุ บ ล) · แกนนํา ทีมงาน Node ให้ความ พืน้ ที่
ร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นงาน
จํานวน 4 โครงการ
ประเด็ น ร่ ว มสร้ า งวั ฒ นธรรม
• Node เหนือ (จ.ลําพูน)
ความปลอดภัยทางถนน
จํานวน 3 โครงการ
• Node
อี ส า น ต อ น ล่ า ง
(จ.มหาสารคาม) 4 โครงการ
• Node ใต้ จ.สตูล จํานวน 3 โครงการ
อยูร่ ะหว่างพัฒนาโจทย์วจิ ยั
• Node กลาง พระราม2 จํานวน 3
โครงการ อยู่ร ะหว่ า งพัฒ นาโจทย์
วิจยั
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วัตถุประสงค์
กิ จกรรม
4.เพื่อ ถอดบทเรียน · สั ง เคราะห์ ถอดบทเรี ย น
สัง เคราะห์ ค วามรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้และ
จ า ก ผ ล ก า ร พัฒนา
ดําเนินงานของพืน้ ที่
แ ล ะ จั ด เ ว ที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ผลผลิ ต
· ถอดบทเรียน
· จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู(้ KM ข้ามภาค)
· จัด เวทีกํ า หนดทิศ ทางการทํ า งานและ

ข้อเสนอสู่ส่วนกลาง
· จัดเวทีนําเสนอผล/ประกวดโครงการเด่น
เพื่อสื่อสารสะท้อนกระบวนการทํางานใน
การแก้ไขปญั หา

ผลลัพธ์
ตัวชี้วดั
· ได้ ชุ ด ความรู้ เครื่ อ งมื อ · ได้ ผ ลการถอดบทเรีย น/
กระบวนการทํ า งานใน สั ง เคราะห์ ค วามรู้ และ
บริบท 5 พืน้ ที่
กร ะ บ ว น ก าร ทํ า ง า น ที่
สําคัญไม่น้อยกว่า 5 เรือ่ ง
· มี ก า ร สื่ อ ส า ร ผ ล ลั พ ธ์
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ทํางานผ่านช่องทางต่างๆ

5เพื่อ เกิดกลไกการ · พัฒ นากลไกการทํ า งานใน · วางแผนการทํางานให้เกิดการขยายผล · เกิ ด กลไกการทํ า งานในระดับ · เกิด ข้อ เสนอเชิง นโยบาย
เข้าสู่โครงสร้าง
พืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น
ขับ เคลื่อ นงานและ ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับภาค
ติด ตามประเมิน ผล · ผลัก ดัน ทํ า ให้เ กิด โครงสร้า ง · ประสานจัด เวที ว ิ ช าการและกํ า หนด · เกิดโครงสร้างการทํางานในการ · เกิดโครงสร้างการทํางาน
จัดการกับประเด็นปญั หาได้อย่าง ในระดับพื้น ที่/ จัง หวัด ที่ม ี
พื้น ที่ดํา เนิ น งานได้ การทํ า งานในระดั บ พื้ น ที่ / ยุทธศาสตร์รว่ มในระดับพืน้ ที่ / ภาค
จังหวัดในการจัดการประเด็น · ติ ด ตามประเมิ น ผล หนุ นเสริ ม การ เป็ นรูปธรรม
แผนงานร่วมไม่น้อยกว่า 3
อย่างเข้มแข็ง
ทํ า งานขอ งชุ ด ป ฏิ บ ั ติ ก ารแล ะภา คี
ปญั หา
แห่ง
· สนับสนุ นติดตามประเมินผล
เครือข่าย
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ผลการติ ดตามสนับสนุนหน่ วยปฏิ บตั ิ การวิ ชาการใน 5 พื้นที่
Node Action

ลําพูน

พระราม 2

สรุปผลติ ดตามสนับสนุน
ปัจจัยพื้นที่
กระบวนการ
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
(บริบทชุมชน ทีม)
(กลไก ภาคีเครือข่าย)
(ตามวัตถุประสงค์)
• ชุ ม ชนมีค วามพร้อ มและ • เกิด กลไกการเชื่อ มงาน จัด กิจ กรรมไม่ไ ด้ต ามแผนที่ • เกิ ด ผลลัพ ธ์ ใ นระยะสั น้
กับ รพ.สต. อบต. และ กําหนดไว้
คือ เกิด กลุ่ ม แกนนํ า และ
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ดําเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
ภาคีเครือข่าย
• ชุมชน และแกนนํามีความ • เกิ ด การเชื่ อ มประสาน จัด กิจ กรรมไม่ไ ด้ต ามแผนที่ • เกิดแกนนําตามเป้าหมาย
พร้อ มในการดํา เนิ น งาน
ทีก่ ําหนดไว้
ภาคี เ ค รื อ ข่ า ยจั ง หวั ด กําหนดไว้
โครงการ มีทุนเดิม
ได้รบั ความร่วมมือจากทีม
• เกิดโครงการวิจยั ในพื้นที่
จังหวัดเป็ นอย่างดียงิ่ (ถูก
จํานวน 3 โครงการ (ตาม
• ทีมงานมีศกั ยภาพ
ฝากความหวัง)
แ ผ น กํ า ห น ด ไ ว้ 4
• ได้รบั ความร่วมมือจากทีม
โครงการ)
พี่เ ลี้ย ง สอจร.ภาคกลาง • มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ใน
กา รผ ลั ก ดั น งา น เข้ า สู่
แ ล ะ ถู ก เ ชิ ญ ใ ห้ เ ป็ น
น โ ย บ า ย ส่ ว น ก ล า ง
วิทยากร พีเ่ ลีย้ งให้กบั สอ
(จังหวัด)
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
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Node Action

อุบลราชธานี

มหาสารคาม

ปัจจัยพื้นที่
(บริบทชุมชน ทีม)
• ทีมงานมีความศักยภาพ •
• ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มใน
การทํางาน
•

• หัวหน้าโครงการไม่ค่อยมี •
เวลาเนื่ อ งจากได้ร บั การ
แต่ ง ตัง้ ให้ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ •
จึงมีภารกิจมาก
• ชุ ม ชนพื้น ที่ม ีค วามใหม่
แต่ ม ี ค วามสนใจและให้
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร •
ดํ า เนิ น งานด้ า นค ว าม
ปลอดภัยทางถนน

สรุปผลติ ดตามสนับสนุน
กระบวนการ
ผลผลิ ต
(กลไก ภาคีเครือข่าย)
(ตามวัตถุประสงค์)
ได้ ร ับ ความร่ ว มมือ จาก ดํ า เนิ น งานตามแผนงานได้
ครบตามกําหนด
คณะทํางานจังหวัด
ได้ ร ับ ความร่ ว มมือ จาก
ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ ค ณ ะ
ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัย
ผู้บริห ารมหาวิทยาลัยให้ จัด กิจ กรรมไม่ไ ด้ต ามแผนที่
ความสํ า คัญ และร่ ว มมือ กําหนดไว้
ด้วยในทุกกิจกรรม
ภาคีเ ครือ ข่ ายในพื้น ที่ มี
ประสบการณ์ ทํางานเดิม
มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการ
การแก้ไขปญั หาร่วม
เกิ ด การเชื่ อ มประสาน
กลไกการทํางานของผู้รบั
ทุนในประเด็นงานป้องกัน
อุบตั เิ หตุจราจร

ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม แกนนํ า เยาวชน
ชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

เ กิ ด ก ลุ่ ม แ ก น นํ า ใ น
โครงการวิจยั 4 โครงการ
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Node Action

สตูล

สรุปผลติ ดตามสนับสนุน
ปัจจัยพื้นที่
กระบวนการ
ผลผลิ ต
ผลลัพธ์
(บริบทชุมชน ทีม)
(กลไก ภาคีเครือข่าย)
(ตามวัตถุประสงค์)
• ทีมงาน/พีเ่ ลีย้ งมีศกั ยภาพ • เกิดการเชื่อมประสานการ ดํ า เนิ น งานตามแผนงานได้ • เกิดแกนนําชุมชน
ส ร้ า ง ศ รั ท ธ า ไ ด้ จ า ก
ทํางานในระดับพื้นที่ทงั ้ 3 ครบตามกําหนด
• เกิ ด การเชื่ อ มประสาน
คนทํางานในชุมชน
พืน้ ที่
ภาคีเครือข่าย
• ชุ ม ชนในพื้น ที่เ ป้ าหมาย • เกิ ด การเชื่ อ มประสาน
• เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 3
ให้ความสําคัญกับประเด็น
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย พี่ เ ลี้ ย ง
โครงการ
การทํ า งาน และตั ้ง ใจ
ส อ จ ร . แ ล ะ เ ป็ น ก ล ไ ก
ั หา
มุ่ ง มัน่ ที่ จ ะแก้ ไ ขป ญ
สํ า คั ญ ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น
เชื่ อ มการทํ า งานเข้ า สู่
อุบตั เิ หตุจราจรในพืน้ ที่
จังหวัด
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ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
การขับเคลื่อนงานในพืน้ ที่ Node Action ทัง้ 5 พืน้ ที่ แม้จะเคลื่อนมาได้ไม่นานนัก แต่เมื่อมอง
ย้อนกลับไป ทีมพีเ่ ลีย้ ง Node ทัง้ 5 ก็เริม่ มองเห็นการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็ นนิมติ รหมายทีด่ ี ในการขยับ
ไปสู่ “ชุมชนปลอดภัยกับการจัดการตนเองของพื้นที”่ ได้ไม่ยากนัก ตามทีแ่ ต่ละพืน้ ทีไ่ ด้สะท้อนผ่านการ
ถอดบทเรียนคนทํางาน ทีไ่ ด้พบเห็นความงอกงามและเบ่งบานอยู่ในใจคนทํางาน รายละเอียดสรุปได้พอ
สังเขปดังนี้
• Node Action จ.สําพูน
ด้านการมีส่วนร่วมของคนทํางานในพื้นที ่ มีตวั แทนชุมชนและหน่ วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นทีมงานวิจยั
ด้านการแก้ไขปญั หาทางกายภาพ โครงสร้าง เกิดการแก้ปญั หาไหล่ทางต่างระดับ และจัด
การจราจรการจอดรถหน้ าโรงงาน เครือสหพัฒน์ฯ หลังจัดเวทีเครือข่ายฯ (เป็ นการแก้ไขทันทีเมือ่ รับรู้
ปญั หา)
ด้านการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม พี่เลี้ยงเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การ
สวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ชุมชนได้นําเรื่องอุบตั เิ หตุจราจรมาเล่าในการประชุม
ร่วมกันบ่อยครัง้ มากยิง่ ขึน้ เริม่ มองเห็นว่าเป็ นเรือ่ งใกล้ตวั
• Node Action พระราม 2 จ.สมุทรสงคราม
การมีส่วนร่วมของคนทํางานในพืน้ ที่ เริม่ เป็ นจริงและมีมากขึน้ เกิดการช่วยกันค้นหาปญั หาและ
ทางแก้ไขร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะพบปญั หาในเชิงโครงสร้าง และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม แต่ชุมชนก็เริม่ มี
การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ว่าควรจะแก้ไขอะไร ตรงไหน อย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
จราจรซํ้า
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิน่ โรงงาน มูลนิธเิ ข้ามาให้ความสําคัญและร่วม
ประชุมพูดคุยหาแนวทางจัดการกับปญั หาเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
• Node Action จ.อุบลราชธานี
- ทีมพีเ่ ลี้ยง เป็ นกลุ่มคนที่คลุกอยู่วงในกับโครงการทําให้รบั รูข้ อ้ มูล ข่าวสาร สถานการณ์การ
เกิดอุบตั เิ หตุ ตลอดเวลา ทําให้เกิดความตระหนักและกลัวการสูญเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ ซึ่งจะ
เห็นได้จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการขับขีร่ ถของทีมทํางาน จากทีไ่ ม่คอยสวมหมวกแต่เมื่อ
มาทํางานด้านนี้ ทําให้สวมหมวกนิรภัยเวลาขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทุกครัง้
- แกนนํ า มีค วามกระตือรือร้นเข้าร่วมเวทีทุก ครัง้ หรือ ในบางครัง้ ก็มกี ารชัก ชวนเพื่อนเข้า
มาร่วมกิจกรรมด้วย แกนนํ ามีการแสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น รับ
หน้าที่เป็ นคนไปติดต่ อสถานที่ หรือการประสานขอรับบริจาคหมวกนิรภัยจากร้านค้า ขณะที่แกนนํ าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ อปท.เมืองศรีไค ได้ทาํ โครงการขอรับงบประมาณ จากสปสช.มาแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุหน้า
โรงเรียนบ้านศรีไค ขณะเดียวกัน พบว่า หลังจากทีม่ กี ารวิเคราะห์จุดเสีย่ งร่วมกัน ชุมชนเองก็มองเห็น
ความเชื่อมโยงของปญั หากับข้อ จํากัด ของพื้นที่ ตลอดจน มองเห็นแนวทางในการแก้ไ ขป ญั หาและ
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วิธกี ารป้องกันอุบตั เิ หตุในชุมชนได้ดว้ ยตนเอง เช่น การช่วยกันรือ้ ถอนป้ายโฆษณาทีบ่ ดบังทัศนวิสยั ใน
การขับขี่ นอกจากนัน้ ตัวแทนแกนนํ า ทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่บ้าน ก็ได้นําข้อมูลความรูเ้ รื่องการขับขีป่ ลอดภัยไป
พูดออกอากาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ชาวบ้านทุกเช้า ส่วนแกนนํ าที่เป็ นนักศึกษา ก็
ใช้ศกั ยภาพทีต่ นมีดา้ นสื่อ มาช่วยในการผลิตสื่อ ออกแบบป้าย สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น
- ภาคีเ ครือ ข่าย พบว่า ได้เ ข้า มามีส่ ว นร่ว มโดยการสนับ สนุ นบุ ค ลากร วัส ดุ อุ ปกรณ์ และ
สถานที่ใ นการจัด กิ จ กรรม เช่ น เทศบาลตํ า บลแสนสุ ข สนั บ สนุ น ป้ ายไวนิ ล รณรงค์ ล ดอุ บ ัติเ หตุ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสนับสนุ นสถานที่ในการจัดกิจกรรม มูลนิธสิ ว่างบูชาธรรมมาเป็ นวิทยากร
สาธิตวิธกี ารช่วยเหลือผู้ไ ด้รบั บาดเจ็บที่ติดค้างอยู่ในซากรถ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธรจังหวัด
อุบลราชธานีได้ให้นกั ศึกษามาสาธิตวิธกี ารช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
• Node Action จ.มหาสารคาม
จากการขับเคลื่อนงานทีผ่ ่านมา พบว่า คนทํางาน ท้องถิน่ อปท. มหาวิทยาลัย หน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นที่ทํางานเข้ามามีส่วนร่วมเป็ นอย่างดี ชุมชนเกิดความต้องการเรียนรู้ และมีการตื่นตัวมาก
ยิง่ ขึน้ คณะทํางานเอง ก็เกิดความตระหนักเพิม่ มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีพเ่ี ลีย้ งสอจร. เข้ามาเป็ นภาคี
ร่วมกันทํางานอย่างต่อเนื่อง
• Node Action จ.สตูล
- เกิดการมีส่วนร่วมของคนในพืน้ ที่ เข้ามาร่วมดําเนินโครงการวิจยั ซึง่ เห็นการเปลีย่ นแปลงของ
คนในชุมชนบางคนทีส่ ามารถเป็ นแกนนําเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนได้ในระดับอําเภอ นอกจากนี้
ในช่วงมีเวทีการประชุมพูดคุยกันในประเด็นความปลอดภัยทางถนน พบว่ามีญาติพ่นี ้องของแกนนํ าใน
ชุมชนมาร่วมพูดคุยและร่วมแลกเปลีย่ นให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสมํ่าเสมอ
- เกิดการแก้ไขปญั หาทางกายภาพ โครงสร้างในเขตเทศบาล โดยการนํ าความรู้ แนวทางจาก
การประชุม ไปแก้ปญั หาจนประสบผลสําเร็จ
- ชุมชนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเรือ่ งการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขีม่ ากขึน้
- แกนนํ าในชุมชนตระหนักและให้ความสําคัญ กับข้อมูล เช่น มีการจดบันทึกการประชุมของ
ตัวเองทุกครัง้ พร้อมกับเน้ นยํ้าว่า การวิจยั ต้องมีการจดบันทึกเพื่อช่วยจําและเราจะได้ทราบว่าเราพบ
ปญั หาอะไรบ้าง แล้วช่วยกันค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้
- ชุมชนเกิดความตระหนักในสถานการณ์ อุบตั ิเหตุ บนท้องถนนมากขึ้น โดยสะท้อ นผ่านการ
นําเสนอสถานการณ์อุบตั เิ หตุในชุมชนในเวที และมาร่วมวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปญั หาซํ้าร้อยเดิม เช่น เมื่อเห็นการอุบตั เิ หตุ ขน้ึ ก็ไม่ได้
มองว่าเป็นเรือ่ งธรรมดาอีกต่อไป หากแต่เป็นหน้าทีข่ องทุกคนในชุมชนทีต่ อ้ งเข้ามาให้การช่วยเหลือ
- แกนนําเก่งขึน้ ด้วยกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลักษณะการทํางาน
แบบ Learning by doing คือการทําไป เรียนรูไ้ ป พัฒนาตนเองไป
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จและข้อจํากัด
จากการขับเคลื่อนงานของหน่ วยปฏิบตั กิ าริชาการระดับพืน้ ที(่ Node Action) ทัง้ 5
พืน้ ที่ พบว่ามีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จและปจั จัยเงือ่ นไขทีท่ ําให้โครงการยังไม่สําเร็จ คือ
ปัจจัยความสําเร็จ ได้แก่ การได้คนทํางานทีม่ ใี จ ทัง้ ในส่วนของแกนนําคนทํางาน
หรือ Change Agent ในพืน้ ที่ ความต้องการของชุมชนทีอ่ ยากเห็นการเปลีย่ นแปลงด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในชุมชน ความสัมพันธ์ของเครือข่ายคนทํางาน การต่อยอดงานเดิมของ
ชุมชน การใช้ฐานข้อมูลจังหวัดในเวที สอจร. ตลอดจน การมีพเ่ี ลีย้ งคอยเปิดโอกาสให้แกนนําได้
พัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้ และกําหนดเวลาการทํางานร่วมกัน ตลอดจนความสามารถผลักดัน
ให้เกิดโครงการย่อยในพืน้ ที่ โดยคนในพืน้ ที่ เป็นเจ้าของร่วมกัน
ปัจจัยเงื่อนไข ข้อจํากัดในการทํางานคือ เรือ่ งช่วงเวลาทีไ่ ม่ตรงกันของพืน้ ที่ อีกทัง้
บางชุมชนยังมองว่า “ความปลอดภัยทางถนนเป็ นเรือ่ งไกลตัว” จึงยังไม่ตระหนักและให้
ความสําคัญเท่าทีค่ วร ขณะเดียวกัน ทีมนักวิจยั โครงการเองก็มปี ระสบการณ์ในการทํางานวิจยั
เพื่อท้องถิน่ ไม่เข้มข้นพอ อีกทัง้ แกนนําในส่วนของภาคราชการก็มภี าระงานมาก ทําให้การรับ
ลูกส่งลูกในการทํางานทําได้ค่อนข้างลําบาก ขาดความต่อเนื่อง รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ตาราง แสดงเงือ่ นไขปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวการทํางาน Node Action ทัง้
5 พืน้ ที่
ปัจจัยเงื่อนไข
ลําดับ รายชื่อ Node Action
ความสําเร็จ
ข้อจํากัด
1.

โครงการ “รูปแบบการ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตําบลปา่ สัก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน”

- ได้แกนนําคนทํางานในพื้นที ่
ทีอ่ ยากเห็นความเปลีย่ นแปลง
จากงานวิจยั
- ความต้องการของชุมชนและ
หน่วยงาน
- คนมีใจ อยากเห็นชุมชน
เปลีย่ นแปลงดีขน้ึ ในด้านความ
ปลอดภัย /คนในหน่วยงานเห็น
ช่องทางในการเชื่อมโยงกับ
ภารกิจ

- ข้อจํากัดเรือ่ งเวลา ทําให้ไม่
สามารถขายแนวคิดงานเรือ่ ง
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ให้กบั กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม
ได้ เช่น โรงเรียน เยาวชน
- ประเด็นความปลอดภัยเป็ น
เรือ่ งใหม่ ชุมชนมองว่าเป็น
เรือ่ งไกลตัว
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ลําดับ

2.

3.

รายชื่อ Node Action

ปัจจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จ

ข้อจํากัด

- ความสัมพันธ์เครือข่าย
คนทํางานทัง้ แบบทางการและไม่
ทางการ
โครงการเสริมสร้าง
- การต่อยอดงานชุมชนจาก
กระบวนการพัฒนา
แพรกหนามแดง เป็ นบทเรียน
เครือข่ายความปลอดภัย และประยุกต์ใช้กบั กลุ่มชุมชนอื่น
ทางถนน ระดับพืน้ ทีถ่ นน ได้
- ทีมจังหวัดสมุทรสงครามให้
พระราม 2
ความสําคัญกับงานสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ท้องถนน

- ชุดทํางานใน node ยังขาด
การเติมเต็มด้านศักยภาพ เมือ่
เทียบกับปริมาณงานทีม่ คี วาม
ซับซ้อน และความหลากหลาย
ทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้และไม่ได้
- โครงการศูนย์ ฯ ยัง “ไม่
เคีย่ ว และเข้ม” โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ในการใช้
งานวิจยั เพื่อท้องถิน่ เพื่อ
ขับเคลื่อนกับความ
หลากหลาย ของสถานการณ์
ผูค้ น และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการกระบวนการ
1. สามารถทําให้เกิดโครงการ 1) ยังไม่สามารถเชื่อมภาคี
สร้างวัฒนธรรมความ
ย่อยในพืน้ ทีไ่ ด้ 4 โครงการ เครือข่ายในจังหวัดได้ทงั ้ หมด
ปลอดภัยทางถนนของ
โดยใช้นกั วิจยั โครงการเดิม 2) เป็นช่วงเกิดสถานการณ์
นักศึกษาและชุมชนรอบ
จากงานฐานงานวิจยั สกว. นํ้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
จึงทําให้คณะทํางานของNode
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คือ
(1) รูปแบบมาตรการการสร้าง Action จังหวัดอุบลฯส่วนใหญ่
(Node Action จังหวัด
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ซึง่ อยูใ่ นทีมงานของหน่วยงาน
อุบลราชธานี)
อย่างมีส่วนร่วม
ทีต่ อ้ งไปช่วยชาวบ้าน ไม่ว่าง
(2) กระบวนการจัดการความ
มาร่วมประชุมและดําเนินการ
ปลอดภัยทางถนนของ
ส่งผลให้การดําเนินงานไม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็ นไปตามแผนงานและเกิด
(3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ช่องว่างของการดําเนินงาน
ชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ ร่วมกัน
3) แผนการทํางานไม่เป็ นไป
ปลอดภัยทางถนน
(4) พัฒนาสื่อสังคม สื่อ
ตามกําหนด ไม่สามารถแยก
สาธารณะ เพื่อการสร้าง
จัดแต่ละกิจกรรมได้ เพราะ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เมือ่ มี
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ลําดับ

4.

รายชื่อ Node Action

ปัจจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จ

ข้อจํากัด

ถนน
2. เชื่อมภาคีครือข่ายระดับ
บุคคลและหน่ วยงาน ใน
พืน้ ที/่ จังหวัดได้บางส่วน
เช่น การเชื่อมระดับ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารของ
อปท.ทัง้ 6 แห่ง สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอวารินชํา
ราบ ศูนย์อนามัยที่ 7 มูลนิธ ิ
สว่างบูชาธรรม มูลนิธพิ ระ
อรหันต์จก้ี ง สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด กลุ่มสื่อมวลชน
ในพืน้ ที่
3. ค้นหา change agent ใน
ระดับพืน้ ทีแ่ ละจังหวัดได้
4. คนทํางานเปลีย่ นพฤติกรรม
เรือ่ งของความปลอดภัย

การเลื่อนกิจกรรมหนึ่งจะมีผล
ต่ออีกกิจกรรมหนึ่งไปด้วย
4) แกนนํามีภาระงานมากไม่
สามารถดูแลโครงการทีจ่ ะขึน้
เป็นของภาคีเครือข่ายได้ จึง
ทําให้ การออกแบบการทํางาน
ในชุดโครงการทีต่ อ้ งการให้
ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนนได้มาทํางานเชื่อม
ประสานแผนการทํางาน
ร่วมกันโดยอาศัยเวทีของ
โครงการย่อยเป็ นไปได้
ค่อนข้างยาก จึงต้องวาง
แผนการดําเนินงานในชุด
โครงการใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์
ของชุดโครงการทีต่ อ้ งการ
เชื่อมประสานการทํางาน
ร่วมกันขององค์กร ภาคี
เครือข่าย
5) การขึน้ โครงการย่อย 4
โครงการภายใต้ชุดโครงการ
ใหญ่ ทัง้ ในส่วนของการพัฒนา
โจทย์วจิ ยั และการอนุมตั ิ
โครงการมีความล่าช้า ทําให้
กิจกรรมตามแผนงาน
ดําเนินการต่อไปไม่ได้ จึงทํา
ให้แผนงานการดําเนินงานต้อง
ล่าช้าออกไปด้วย
- ไม่เป็ นไปตามแผน
- ฐานข้อมูลยังไม่มกี าร
เชื่อมโยงกัน ระบบออนไลน์
และยังไม่ครอบคลุมทุก

โครงการ “การสร้าง
- ได้แกนนํา(Change Agent )
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
ระดับพืน้ ที/่ จังหวัด
นําไปสู่วฒ
ั นธรรมความ
- เชื่อมภาคีเครือข่ายระดับ
ปลอดภัยบนถนนโดยการ จังหวัด
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ลําดับ

5.

รายชื่อ Node Action

ปัจจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จ

ข้อจํากัด

มีส่วนร่วมของชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม”

- มีฐานข้อมูลจังหวัดสู่เวทีสอจร. เครือข่าย
- เกิดโครงการย่อย 4 โครงการ
- คนทํางานเปลีย่ นพฤติกรรม
เรือ่ งของความปลอดภัย

โครงการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนแบบมี
ส่วนร่วมในพืน้ ที่ อําเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

- ได้แกนนําทํางานความ
ปลอดภัยทางถนน
- พีเ่ ลีย้ งได้เปิดโอกาสให้แกนนํ า
ได้พฒ
ั นาศักยภาพ ได้เรียนรู้
และกําหนดเวลาการทํางาน
ร่วมกัน
- การพัฒนาโครงการต้องอาศัย
เวลาทีต่ ่อเนื่อง
- การนํานักวิจยั เพื่อท้องถิน่ เข้า
ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้าง
ความมันใจในการทํ
่
างาน
- ความเป็ นกันเองของแกนนํา
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมงาน สอจร.
กับ แกนนําชุมชน ช่วย
ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรม
แบบตัวต่อตัว
- ความปลอดภัยทางถนนเป็ น
วาระแห่งชาติของทุกหน่วยงาน

- การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในระบบ ยังไม่
สามารถสร้างความเชื่อมันใน
่
กระบวนการได้ ทําได้แค่
ชักชวนเจ้าหน้าทีม่ าเรียนรู้
พร้อมกันกับแกนนําชุมชน
และเพิม่ ความเข้มข้น เพิม่ ตัว
บุคคล หน่ วยงานไปเรือ่ ย

ปัจจัยเงื่อนไขสําคัญของการดําเนิ นโครงการ
ทีผ่ ่านมา การขับเคลื่อนงานหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิชาการ(Node Action) ในพืน้ ทีต่ ่างๆ มี
ป จั จัย เงื่อ นไขในการดํ า เนิ น งานที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้น อยู่ ก ั บ บริบ ท วิ ถี ชี ว ิ ต ความเป็ น อยู่
องค์ประกอบของคนทํางาน ตลอดจน วัฒนธรรมการทํางานของแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็ นสําคัญ จากการ
สรุปบทเรียนการทํางานของ Node Action ทัง้ 5 พืน้ ที่ พบเงือ่ นไขปจั จัยสําคัญ ดังต่อไปนี้
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1) การได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีผลต่อความสําเร็จของงาน
เนื่องจาก การยอมรับจากผูบ้ ริหารจะทําให้ระดับปฏิบตั กิ ารเข้ามาร่วมในการดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) ต้องมีพเ่ี ลีย้ ง Node คอยทําหน้าทีห่ นุนเสริมการดําเนินงานในพืน้ ที่ โดยทําหน้าที่
ค้นหา ติดตาม สนับสนุ นการดําเนินงานในพื้นที่ทงั ้ ระยะต้นนํ้ า กลางนํ้ าและปลายนํ้ า (การ
ทํางานต้องเชื่อมประสานงานกันระหว่างโครงการ หน่ วยงานกับคนหลายกลุ่ม เป็ นระยะๆ มักมี
ปญั หา โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับนโยบายของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3) ต้องมีเวทีให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล และสร้างความคุน้ เคย/ความสัมพันธ์ของทีมทํางาน
4) ต้องมีการพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ทัง้ เรือ่ งของความรู้ ทักษะ และการได้เข้า
ไปร่วมในการปฏิบตั กิ าร เช่น การสรุปบทเรียน หรือทักษะความรูด้ ้านงานป้องกันอุบตั เิ หตุมติ ิ
ต่างๆ หรือการสื่อสาร(การจัดรายการวิทยุ) เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กบั คนทํางาน เป็นระยะๆ
5) ต้องมีส่อื บุคคลและวีดที ศั น์ช่วยสร้างการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งอุบตั เิ หตุ
ความปลอดภัย ในการสร้างกระแสสัมพันธ์และการสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้ทมี คณะทํางาน ชุมชน
องค์กรต่างๆเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
6) ต้อ งทําความเข้าใจกับผู้บริห ารและได้รบั ความร่ว มมือ จากภาคีเ ครือ ข่ายระดับ
จังหวัด
7) ในการเชื่อมประสานการทํางานร่วมกัน ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้คนที่
หลากหลาย (การประสานตามระบบอาจล่าช้าหรือไม่เกิดผล)
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ตาราง แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังต่อผลลัพธ์การทํางานของหน่ วยปฏิบตั กิ าร(Node Action) ทัง้ 5
พืน้ ที่
ความคาดหวังต่อผลลัพธ์
ที่

ชื่อ Node Action

1.

โครงการ “รูปแบบการ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนตําบลปา่ สัก
อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน”

2.

โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนา
เครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนน ระดับพืน้ ทีถ่ นน
พระราม 2

การเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน
- ความ
ปลอดภัยบน
ท้องถนนเป็ น
เรื่องทีอ่ ยู่ในวิถี
ชีวติ ของชุมชน
ตําบลปา่ สัก
และ อยู่ใน
ภารกิจของ
หน่วยงานต่างๆ
ทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
โดยเฉพาะ
อบต.ปา่ สัก

แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

การพัฒนาแกนนํา
(Change agent)

การติดตามสนับสนุน

- แนวทางการสร้าง
รูปธรรมความ
ปลอดภัยในชุมชน
- แนวทางการ
เชื่อมโยงเรื่องความ
ปลอดภัยฯ สูภ่ ารกิจ/
แผนงานของ
หน่วยงาน เพื่อ
นําไปสูก่ ารขยายผล
สูค่ นในตําบล ตําบล
ใกล้เคียง และจังหวัด

- กระบวนการ
งานวิจยั เพื่อท้องถิน่
- การพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการเรียนรูแ้ ละลง
มือปฏิบตั กิ ารจริงจาก
การทํางานวิจยั
- ฝึกปฏิบตั จิ าก
กิจกรรมการวิจยั แบบ
Learning by doing
ค่อยๆ เรียนรู้ มีพ่ี
เลีย้ งคอยหนุนเสริม

- พีเ่ ลีย้ งติดตาม
สนับสนุน
- เครือข่ายช่วย
ติดตามผ่านเวทีฯ
- ทีมกลาง ช่วยเติม
ความรู้ ช่วยกระตุน้
ช่วยให้กาํ ลังใจ

- ต้องให้
ความสําคัญต่อ
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
เชื่อมโยงไปสู่
การสร้างความ
ตระหนักต่อ
ผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในระดับ
ปจั เจกบุคคล
- การขับเคลื่อน
กระบวนการ
เรียนรูแ้ บบมี
ส่วนร่วมที่
ก่อให้เกิดความ
ตระหนักของผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้อง
ในเรื่องความ

- ต้องเริม่ จากการ
สร้างความตระหนัก
ของบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องการ
ใช้รถใช้ถนน
- ให้ความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วมของ
คนทุกกลุ่มในสังคม
เริม่ จากในระดับ
บุคคล ชุมชนและ
สังคม
- ต้องเรียนรูข้ อ้ มูล
สถานการณ์
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทีจ่ ะส่งผลต่อตนเอง
ทัง้ ทางตรงและ

- ต้องพัฒนาทักษะ
การทํางานแบบมีสว่ น
ร่วมและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
การเรียนรูก้ บั บุคลที่
เกีย่ วข้องในชุมชน
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยทางถนน
- ต้องพัฒนาแกนนํา
ให้มที กั ษะในการ
นําเสนอข้อมูลและ
ทักษะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อ
สร้างความตระหนัก
ในการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

- ให้ความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วมและ
เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องได้
แสดงศักยภาพ
รวมถึงต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้ทุก
คนทีเ่ ข้ามาร่วม
ทํางานได้ลงมือ
ปฏิบตั ิ
- มีการสรุปบทเรียน
ร่วมกันเป็ นระยะ ๆ
- สนับสนุนเครื่องมือ
และการเพิม่ ทักษะที่
จําเป็ นสําหรับการ
ทํางานให้กบั แต่ละ
โครงการอย่าง
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ความคาดหวังต่อผลลัพธ์
ที่

3.

ชื่อ Node Action

โครงการกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนของ
นักศึกษาและชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

การเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน
ปลอดภัยทาง
ถนน ทีจ่ ะลด
ผลกระทบจาก
อุบตั เิ หตุทาง
ถนนทีส่ ง่ ผล
กระทบทัง้ ใน
ระดับบุคคล
ชุมชนและสังคม

แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

การพัฒนาแกนนํา
(Change agent)

การติดตามสนับสนุน

ทางอ้อม
- ต้องเริม่ จากการให้
คนทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในชุมชนทุกชุมชนได้
เข้ามามีสว่ นร่วมกัน
ในการทําเรื่องนี้อย่าง
ต่อเนื่องจนเกิด
จิตสํานึกในระดับ
บุคคลจึงจะสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
ขึน้ ได้

ต่อเนื่อง
- ให้ความสําคัญกับ
การร่วมคิด ร่วมทํา
เพื่อสร้างความเป็ น
เจ้าของและการสร้าง
ความตระหนักร่วม
ผ่านกระบวนการ
ทํางานร่วมกัน
มากกว่าการชีน้ ําหรือ
กําหนดกิจกรรมที่
ตายตัว ควรสามารถ
ปรับกิจกรรมและ
เนื้อหาได้ตามความ
เหมาะสมกับจังหวะ
และเวลาในการ
ทํางาน
- สือ่ ชุมชนเพื่อ - เน้นพัฒนา
- ต้องให้แกนนํา
- ใช้กระบวนการ
สร้างความ
กระบวนการพัฒนา ตระหนักถึงผลที่
ประเมินเสริมพลัง
ปลอดภัยของ
นโยบายสาธารณะ
เกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ (Empowerment)เป็ น
พืน้ ที่
เรื่องวัฒนธรรมความ โดยการเรียนรูผ้ ่าน
การชวนคิด ชวนคุย
ประสบการณ์ การ
ตรวจสอบเป้าหมาย
- เส้นทางถนนสี ปลอดภัยทางถนน
- เน้นการมีสว่ นร่วม ปฏิบตั จิ ริงจากการ
ความสําเร็จร่วมกัน
ขาวในชุมชน
ของชุดโครงการ
- หลักสูตรการ ในการขับเคลื่อนงาน เข้าร่วมในกิจกรรม
้ปองกัน
- สร้างความสัมพันธ์
จาก 3 ภาคส่วน
ต่างๆ ทีโ่ ครงการ
โดยการติดตาม ถาม
ได้แก่ ภาควิชาการ/ ดําเนินการ
อุบตั เิ หตุใน
ข่าวภาคีเครือข่าย
- ใช้เวทีในการ
ภาครัฐ ภาค
โรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
ฝึกอบรม เช่น การ
- อปท.กับการ การเมืองท้องถิน่
- ลงพืน้ ทีแ่ ละ
กําจัดจุดเสีย่ ง และภาคประชาชน อบรมการทํา
เครื่องมือในการเก็บ Update ข้อมูลให้กบั
โดยการมีสว่ น หรือประชาสังคม
ภาคีเครือข่าย
ร่วมของชุมชน (เน้นความสัมพันธ์ ข้อมูล
- การสร้างวินยั แนวราบตาม
- จัดกิจกรรม เนื้อหา โดยเฉพาะผูบ้ ริหาร
จราจรใน
โครงการให้สอดคล้อง เพื่อให้ทนั ต่อการ
ศักยภาพ/บทบาท
มหาวิทยาลัย
ของแต่คน/องค์กร) กับกิจกรรม/แผนงาน ขับเคลื่อนงานของ
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ชื่อ Node Action

โครงการ “การสร้าง
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
นําไปสูว่ ฒ
ั นธรรมความ
ปลอดภัยบนถนนโดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม”

การเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน
อุบลราชธานี

แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

การพัฒนาแกนนํา
(Change agent)

- ใช้ฐานข้อมูลและ
กระบวนการวิจยั
สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน
- ร่วมจัดทําข้อเสนอ/
ข้อตกลง ทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับจากทุกภาค
ส่วน และนําไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริง

ของแต่ละองค์กร
- นํากรณีศกึ ษาที่
ประสบความสําเร็จมา
แลกเปลีย่ นกับแกน
นํา ทําให้เกิดมุมมอง
ใหม่ๆ
- ให้โอกาสแกนนําได้
เข้าร่วมประชุม
สัมมนา ในเวที
ระดับชาติ

มหาวิทยาลัย
กับการสร้าง
ระบบกลไกล
ประชาสังคมใน
การสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยอย่าง
มีสว่ นร่วมใน
บริเวณเขต
พืน้ ที่
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- ประชาสังคม
กับการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน

มีกระบวนการเก็บ
ข้อมูล CBR/PAR
และAction
- ร่วมเรียนรู้
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
- ต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพ Change
Agent

การติดตามสนับสนุน

โครงการ
- ในการดําเนิน
โครงการของ
โครงการย่อย Node
พีเ้ ลีย้ งต้องช่วยหนุน
เสริม/ชีเ้ ป้าทัง้ คน
เนื้อหาให้ชดั เจนและ
ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ทงั ้ ของ
โครงการย่อยและชุด
โครงการ
How ต้องให้ In ผ่าน - จัดเวทีย่อยและเวที
เรื่องราวของตน
ระดับชุดความรู้
ตระหนักรูผ้ ่าน
โครงการย่อย
กระบวนการ ปฏิบตั ิ - ออกเยีย่ มทุกพืน้ ที่
ประสานงานอย่าง
จริง
ต่อเนื่อง
- ศึกษา Model
- Node พีเ่ ลีย้ งช่วยชี้
ต้นแบบนํามา
เป้า Focus point
ประยุกต์ใช้
- ใช้กระบวนการ
- ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินเสริมพลัง
เข้ากับสถานการณ์ใน (Empowerment)
- การสร้างภาคี
พืน้ ที่
- อบรมพัฒนาทักษะ เครือข่ายในการ
ทํางานในพืน้ ทีช่ ว่ ย
การถอดทบเรียน
และการเขียนรายงาน - ต้องสร้างตัวช่วยใน
การติดตาม
- ให้โอกาสเข้าร่วม
ประเมินผลภายใน
เวทีระดับชาติ+
นานาชาติ ทีม่ ภี าคี
หลายหลายให้เห็นมิติ
การทํางาน
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การเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทาง
ถนน
โครงการสร้างความ
การนํา
ปลอดภัยทางถนนแบบมี วัฒนธรรม
ส่วนร่วมในพืน้ ที่ อ.ละงู ชุมชน มิตทิ าง
จ.สตูล
ศาสนา มาเป็ น
แนวทาง เช่น
การปลูกฝงั
จิตสํานึกให้กบั
เด็ก เยาวชน

ชื่อ Node Action

แนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน

การพัฒนาแกนนํา
(Change agent)

ควรนําแนวทางการ
สร้างรูปธรรมระดับ
ชุมชน
องค์กร
หน่วยงานเอือ้ อํานวย
ให้การสนับสนุน
เครือข่ายในการขับ
เคลื่อนทีม่ ี
ความสัมพันธ์

ควร นําข้อมูล ความรู้
มาเป็ นแนวทางตัดสิน
ในอนาคตการติดตาม
สนับสนุน โครงการ
ในพืน้ ที่
ควรมี
รูปแบบ ลงติดตาม
พืน้ ทีป่ ระชุมวางแผน
สรุปงาน ถอดความรู้
และการเติมเต็ม
กําลังใจ
การ
แลกเปลีย่ นเครือข่าย
ชุมชน และร่วมกับ
หน่วยงาน

การติดตามสนับสนุน

ข้อเสนอแนะในการดําเนิ นงานต่อ 5 พื้นที่
1) การทํางานควรเน้นการนําข้อมูลจากพืน้ ที่ มาทบทวนวิเคราะห์ถงึ สถานการณ์ปญั หาและ
สังเคราะห์วธิ คี ดิ ของกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ เพื่อให้นิยาม“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน” ในแต่ละพืน้ ให้มคี วามชัดเจนขึน้
2) กําหนดแนวทาง กลยุทธ์ วิธกี ารทีส่ ามารถสนับสนุ นโครงการในพืน้ ที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
3) กําหนดเป้าหมายและความคาดหวังจากการสร้างพืน้ ทีเ่ รียนรู้ ให้เกิดชุดความรูใ้ นแต่ละพืน้ ที่
4) สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนําอย่างต่อเนื่อง
5) สนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
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