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บทคัดย1อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค; 1)เพื่อศึกษาการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 2)เพื่อศึกษาปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จั งหวั ดอุดรธานี กลุ@ม ตัวอย@างที่ใชBในการวิจัย ไดBแก@ ประชาชนและขBาราชการในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 392 คน เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย ไดBแก@ แบบสอบถาม และ
แบบสั มภาษณ; สถิ ติที่ใชBในการวิ เคราะห; ขBอ มูล ไดB แก@ ค@ าความถี่ ค@ ารB อยละ การวิเ คราะห;ถดถอย
พหุคูณโดยใชBวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปSนลําดับขั้น
ผลการวิจัยพบว@า 1. การมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตามโดยรวมทุกดBานอยู@ในระดับปานกลาง 2. ปEจจัยการมีส@วนร@วมใน
การแกBไขปEญ หาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท างถนนในเขตอําเภอนายูง จั งหวัดอุ ดรธานี ตัวแปรตB น
โดยรวมทุกดBานอยู@ในระดับปานกลาง 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตอํ าเภอนายูง จั งหวั ดอุ ดรธานี การขั บรถควรรูBจั กเคารพกฎจราจรไม@ ดื่มแอลกอฮอล;
ในขณะขับรถ ผูBขับขี่ควรสวมหมวกนิรภัย โดยที่กฎหมายกําหนดและนึกถึงความปลอดภัย
คําสําคัญ : 1. การมีส@วนร@วม 2. การเสียชีวิต 3. อุบัติเหตุทางถนน
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ABTRACT
The objectives of the research article were 1) to study participation in
solving road traffic death problems, 2) to study the factors of participation in solving
road accident deaths, 3) to study opinions on solving problems of road traffic deaths
in Nayoong District, Udonthani Province. The sample used for this research was
people and civil servants in Nayoong District, Udonthani Province, 392 people. The
tool used in the research was a questionnaire and interview from the statistics used
for data analysis was frequency, percentage, multiple regression analysis by using
hierarchical variable selection method.
The research found that : 1. The Participation in solving the problem of road
fatalities in Nayoong District, Udonthani Province, overall dependent variables in all
aspects were moderate. 2. Factors for participation in solving road accident deaths in
Nayoong District, Udonthani Province, overall variables in all aspects were at the
moderate level. 3. Opinions on solving the problem of road accident deaths in
Nayoong District, Udonthani Province, drive to be aware of traffic rules and do not
drink alcohol while driving. The driver should wear a helmet. Where the law requires
and thinks of safety.
Keywords : 1 Participation 2. Death 3. 4. Road Accidents
1. ความสําคัญและที่มาของป:ญหาที่ทําการวิจัย
ประเทศไทยมีการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับว@าเปSนปEญหาที่มีความสําคัญของ
ประเทศในปE จ จุ บั น และมี แนวโนB ม อั ต ราสู ง ขึ้ นทุ ก วั นมี ความต@ อ เนื่ อ งทุ ก ปp เ ช@ นกั น จากสถิ ติของ
สํานักงานตํารวจแห@งชาติ พบว@า อุบัติเหตุที่เกิดจากทางถนนทําใหBมีผูBเสียชีวิตมากกว@าคดีอื่นๆ ที่มีการ
เสียชีวิตถึง 4.52 เท@า จากอัตราการบาดเจ็บ 1,745.40 ต@อแสนประชากรในปp 2560 เพิ่มขึ้นเปSน
2,564.30 ต@ อแสนประชากรในปp 2561 และอัตราการตายคิดเปSนรBอ ยละ 67.80 ของการตายใน
ประชากรไทย และในปp 2563 มีจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นคิดเปSนในแต@ละวันมี
ผูBเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 35 คน หรือ ประมาณการว@าในทุกๆ 1 ชั่วโมง มีคนเสียชีวิต 2 คน อุบัติเหตุ
ทางถนน หรื อ ทุก ๆ วั นจะมีผูB บาดเจ็ บเขB ามารั บ การรัก ษาพยาบาลทุก ๆ วั น และมีก ารสู ญเสี ยชี วิต
จํานวนมาก ทั้งมีการบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะเปSนจํานวนมาก ส@วนมากจะเกิดในกลุ@มเยาวชนที่มีช@วงชั้น
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ของอายุ ระหว@าง 15-19 ปp คิดเปSนรBอยละ 30 ของการบาดเจ็บของทุกกลุ@มอายุรวมกัน (สุรางค;ศรี
ศีตมโนชญ;, ลักขณา ไทยเครือ, อรชร อัฐทวีลาภ, 2557 : 580-592)
การเกิดอุบั ติเ หตุ ท างถนนถื อว@ าไม@ใช@ เรื่ องที่เ กิดขึ้นโดยบัง เอิ ญแต@ทั้ งนี้ เ ราสามารถมีท าง
ปw อ งกั น ไดB ซึ่ ง มี ปE จ จั ย ที่ มี แ นวทางที่ ก@ อ ใหB เ กิ ด ขึ้ น ทางจราจรทางถนนไดB แ ก@ ปE จ จั ย ดB า นบุ ค คล
ยานพาหนะ สิ่งแวดลBอม ทั้ง 3 ดBานนี้ถือไดBว@าเปSนปEจจัยที่ก@อใหBเกิดอุบัติเหตุ ในส@วนของการปwองกัน
หรือการสรBางแนวทางการแกBไขปEญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีทั้งประสิทธิภาและประสิทธิผลนั้น จึงมี
ความจําเปSนที่จะตBองมีการดําเนินการที่มีส@วนรวมที่หลากหลายภาคส@วนเขBามาสรBางมาตรการีส@วน
ร@วมกันอย@างมีระบบ ในประเทศที่มีรายไดBสูงไดBแสดงใหBเห็นว@า สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและ
อัตราการตายไดBอย@างรวดเร็วในช@วงสองทศวรรษที่ผ@านมา ทั้งนี้อาจเปSนผลกระทบมาจากการนําเรื่อง
อุบัติเกตุมาพิจารณาใหBรอบครอบและครอบคลุมในทุกมิติที่จะทําใหBมีการขับเคลื่อนและสามารถแกBไข
ปEญหาที่ตรงจุดอย@างเปSนระบบ (Systems Approach) และมีการสรBางจุดเนBนในระบบมาตรการทั้งนี้
เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูBใชBถนนแต@เพียงอย@างเดียว ในสําหรับประเทศที่กําลัง
พัฒนาในหลายๆ ประเทศไดBมีการดําเนินการดBวยรูปแบบง@ายๆ แต@กลับไดBผล เช@น การติดตั้ง Rumble
strips ที่สามารถลดปEญหาการชนบนถนนลงไดBรBอยละ 35 และลดปEญหาการเสียชีวิตรBอยละ 55 โดยมี
ตBนทุนการดําเนินงานที่ต่ําเมื่อเทียบกับการนํากฎหมายมาบังคับใชBดBวยวิธีอื่นๆ และแนวทางการกําหนดการ
แกBไขปEญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงมีบทบาทอย@างมากในภาพรวมปEจจุบัน (Afukaar FK, 2003 : 77-81)
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เปSนอําเภอหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเพราะมี
การใชBรถใชBถนนในการสัญจรไปมา แนวโนBมจากขBอมูลปp 2560-2564 พบว@า อัตราการบาดเจ็บดBวย
อุบัติเหตุทางถนนต@อประชากรในอําเภออยู@ในระดับที่มาก เท@ากับ ต@อแสนประชากร 12.42 ต@อเดือน
38.60 และต@อวัน 1.30 ต@อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับในช@วงปpที่ผ@านมา พาหนะที่เปSนปEจจัยหลักที่ทําใหB
เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต; คิดเปSนรBอยละ 79.2 ของการเกิดอุบัติเหตุ เวลาที่
มีการเกิดอุบัติเหตุส@วนมากจะอยู@ในระหว@าง 15.00-24.00 น. กลุ@มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจะอยู@ใน
อายุระหว@าง 15-26 ปp และในการศึกษาปEญหาและสาเหตุที่มีการเกิดอุบัติเหตุในอําเภอนายูงจากกลุ@ม
ตัวอย@างสถิติขBอมูลที่รวบรวมจักทําบันทึกไวB พบว@า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้นมีสาเหตุหลักๆ ที่เกิด
ขึ้นมาจากสภาพถนน รBอยละ 60 ที่เปSนอันตรายมากไดBแก@ ทางแยก ทางโคBง ฝุ}น สภาพถนนชํารุด
และเมาแลBวขับยังเปSนปEญหายอดนิยมของผูBขับขี่อยู@เสมอๆ นอกจากนี้การขายตัวของการลงทุนและ
การท@องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขBามามีบทบาทอย@างมากในการใชBรถใชBถนนในการสัญจรไปมานั้นย@อม
ส@งผลต@อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มยิ่งขึ้น แมBว@าที่ผ@านมาอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีจะไดBมีการ
แกBไขปEญหาร@วมกับภาคีเครือข@ายในการรณรงค;เรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนอย@างต@อเนื่อง แต@
ในช@วงระยะ 2-3 ปpที่ผ@านมาปEญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังเปSนปEจจัยที่ส@งผลต@อชีวิต และจะเห็น
ไดBว@าแนวโนBมของสถิติขBอมูลการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตยังไม@ไดBลดลงแต@อย@างใด ทั้งนี้อาจจะมองไดBว@า
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ปEญหาและจุดอ@อนของการแกBไขปEญหาดังกล@าวอาจจะขาดการประสานงานระหว@างหน@วยงาน และ
ขาดการใหBขBอมูลร@วมกันและขาดการประเมินสถานการณ;ที่เปSนระบบ ถือไดBว@าความร@วมมือระหว@างผูB
ที่ มี ส@ ว นเกี่ ย วขB อ งนั้ น อาจเปS น ปE จ จั ย หลั ก ในการแกB ไ ขปE ญ หาการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนอย@ า งมี
ประสิทธิภาพ และเปSนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;อําเภอเรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน
ไดBอย@างมีประสิทธิภาพ (Suriyawongpaisal P. and Kanchanasut S, 2003 : 95-104)
จากขB อมูลที่ กล@าวมาขB างนั้ น จึง ทําใหBผูBวิจั ยมีความสนใจที่จะศึ กษาการมี ส@วนร@วมในการ
แกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหBสอดคลBอง
กับความตBองการของชุมชนในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถยนต;
และรถจักรยานยนต; เพื่อสรBางกระบวนการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของกลุ@มองค;กรและภาคีเครือข@ายต@ างๆ ที่มีอยู@ในอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งในการ
แสวงหาแนวทางในการปwองกันและแกBไขปEญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีปEจจัยอะไรบBางในการ
แกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมขBอ มูลต@างๆ ไวB เพื่อสรBางเปS น
แนวทางในการแกBไขปEญหาและพัฒนาในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นในอนาคต
2. วัตถุประสงคcของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3. ประโยชนcที่จะได6รับจากการวิจัย
3.1 ไดB ทราบการมี ส@วนร@ วมในการแกBไขปE ญหาการเสียชีวิตจากอุบั ติเ หตุ ทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3.2 ไดBท ราบปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปE ญหาการเสียชี วิตจากอุ บัติเหตุทางถนน
ในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3.3 ไดBทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3.4 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปเปSนการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในเขตพื้นที่อําเภออื่นๆ ต@อไป
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ ผูB วิจัยใชB รูป แบบการวิ จัยเชิง ผสมผสาน ระหว@ างการวิจั ยเชิง ปริม าณและ
เชิงคุณภาพ กลุ@มตัวอย@างที่ใชBในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดBแก@ ระชาชนและขBาราชการในเขตอําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 392 คน กลุ@มผูBใหBขBอมูลเชิงคุณภาพดBวยวิธีการสัมภาษณ;เชิงลึกเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล ไดBแก@ แบบสอบถามใชBสําหรับการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ และแบบสั ม ภาษณ;ใชB สํ าหรั บ การวิ จั ยเชิง คุ ณภาพ สถิ ติที่ใชBในการวิ เ คราะห; ขBอมู ล ไดB แก@
ค@าความถี่ ค@ ารBอ ยละ การวิ เคราะห; ถดถอยพหุคูณโดยใชB วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเปSนลําดั บขั้ น
ส@วนการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ; โดยใชBการสรุปความ ตีความ และนําเสนอขBอมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห;
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตามโดยรวมทุกดBาน พบว@า การมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู@ในระดับปานกลาง( X=3.21 S.D.=0.49) โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานBอ ยไดBดังนี้ ดB านการปwอ งกันอุ บัติเหตุ( X=3.31 S.D.=0.63) ดB านการเกิ ดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
( X=3.27 S.D.=0.54) และดBานพฤติกรรมการขับขี่( X=3.04 S.D.=0.53) ตามลําดับ
5.2 ปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตBนโดยรวมทุกดBาน พบว@า ปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อยู@ในระดับปานกลาง( X=3.48 S.D.=0.32) โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานBอยไดBดังนี้ ดBานการมีส@วนร@วมบังคับใชBกฎหมาย( X=3.90 S.D.=0.24) ดBานการมีส@วนร@วมของผูBขับ
ขี่( X=3.55 S.D.=0.25) ดBานการมีส@วนร@วมของทBองถิ่น( X=3.33 S.D.=0.67) ดBานบทบาทของผูBนํา
ชุมชน( X=3.30 S.D.=0.60) และดBานการมีส@วนร@วมของประชาชน( X=3.29 S.D.=0.63) ตามลําดับ
ส@ วนค@ าน้ํ าหนั ก ความสํ าคั ญ ของตั วแปรปE จ จั ยการมี ส@ วนร@ วมในการแกBไขปE ญ หาการเสี ยชี วิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง จังหวัด โดยรวมทุกดBาน พบว@า ดBานการมีส@วนร@วมของทBองถิ่น
ดBานการมีส@วนร@วมบังคับใชBกฎหมาย มีค@าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ;ในคะแนนดิบ(b) เท@ากับ 0.434
และ -0.273 ตามลําดับ
5.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี พบว@า การขับรถควรรูBจักเคารพกฎจราจรไม@ดื่มแอลกอฮอล;ในขณะขับรถ ผูBขับขี่ควร
สวมหมวกนิรภัย โดยที่กฎหมายกําหนดและนึกถึงความปลอดภัย จัดอบรมในการขับขี่การใชBรถใชBถนน
เมาง@วงไม@ขับหรือเล@นโทรศัพท; ไม@ขับรถยBอยศร ไม@ฝ}าไฟแดงและไม@ขับขี่ดBวยความประมาท ปฏิบัติตาม
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กฎจราจรและคํานึงถึงเพื่อร@วมทางดBวยเสมอ ใชBไฟเลี้ยวทุกเมื่อในเวลาที่ตBองเลี้ยวไม@ฝ}าฝ‚นกฎจราจร
เปƒดไฟใหBสัญญาณขณะขับหรือเลี้ยว คาดเข็มขัดนิรภัย และนํารถเขBาศูนย;เช็คสภาพตามเวลาที่กําหนด
ในการขับขี่ตBองมีสติเพื่อแกBไขปEญหาจากการเสียชีวิตจาการเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมสติทุกครั้งและไม@ขับ
รถยBอนศร ดูสัญญาณไฟ จัดทําปwายสัญญาณในจุดเสี่ยง เช@น การลดความเร็ว ทางโคBง เขตลดความเร็ว
เพื่อ ปwอ งกั นการเกิดอุบั ติเ หตุในจุดเสี่ยง ตรงไหนมี ทางเลี้ยวควรใหBสั ญญาณไฟ ตรวจตราจุ ดเสี่ยง
ตรวจเช็คทางโคBง ทางแยก ทางเลี้ยว จัดทําปwายและสัญญาณไฟตามแยก โคBงต@างๆ สี่แยกที่ไม@มีไฟ
จราจร และปwายโปรดลดความเร็ว ขับชBาๆ มองซBายแลขวาก@อนเลี้ยว จัดทําปwายสัญญาณตามจุดต@างๆ
เพื่อแกBไขปEญหาการเกิดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 การมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตามโดยรวมทุกดBานอยู@ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานBอย
ไดB ดัง นี้ ดBานการปwอ งกันอุบั ติเ หตุ ดB านการเกิ ดอุ บัติเหตุตามจุ ดเสี่ยง และดB านพฤติ กรรมการขั บ ขี่
ตามลําดับ สอดคลBองกับงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ (2553 : ก) ไดBทําการศึกษาการมีส@วนร@วม
ของประชาชนในการพั ฒ นาทB อ งถิ่ น กรณี ศึก ษาองค; ก ารบริ ห ารส@วนตํ าบลบB านเดื่ อ อํ าเภอเมื อ ง
หนองคายจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว@า โดยภาพรวมประชาชนมีส@วนร@วมในการพัฒนาทBองถิ่น
ในระดับปานกลาง โดยแยกเปSนรายดBานระดับมาก 1 ดBาน ไดBแก@ ดBานการวางแผนและการตัดสินใจ
ระดับปลานกลาง 1 ดBาน ไดBแก@ ดBานการดําเนินการ และในระดับนBอย 2 ดBาน ไดBแก@ ดBานการรั บ
ผลประโยชน;และดBานการประเมินผล ส@วนการจําแนกตาม เพศ ประชาชนที่มีเพศต@างกัน พบว@าระดับ
การมีส@วนร@วมโดยรวมในทุกดBานไม@แตกต@างกัน ส@วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
ต@างกัน พบว@า การมีส@วนร@วมในการพัฒนาโดยรวมรายดBานแตกต@ างกัน ซึ่งโอกาสนี้สามารถใชBเปS น
ประโยชน;และหาแนวทางใหBประชาชานสามารถเขBามามีส@วนร@วมในการพัฒนาขององค;การบริหาร
ส@วนตําบลบBานเดื่อมากยิ่งขึ้นไป และสอดคลBองกับงานวิจัยของ สมบูรณ; แนวมั่น (2563 : 40) ที่ไดB
ศึกษารูปแบบการดําเนินงานปwองกันอุบัติเหตุทางถนน ในตําบลโคกหล@าม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว@า รูปแบบการดําเนินงานปwองกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อคนตําบลโคกหล@าม
“KHOK- LAM Model” โดยความร@วมมือร@วมกับองค;กรปกครองส@วนทBองถิ่นในการจัดการปEญหา
และโครงสรB างการจราจรในชุ มชน แกBไขปEญ หาจุ ดเสี่ยงรBอ ยละ 100 ทําใหB เ กิดความปลอดภัยใน
การจราจรการใชBรถใชBถนน จํานวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงรBอยละ 48.8 และไม@มีผูBเสียชีวิต นักเรียน
และแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวมีความรูBเรื่องวินัยจราจรเพิ่มขึ้นรBอยละ 80
6.2 ปEจจัยการมีส@วนร@วมในการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตBนโดยรวมทุกดBานอยู@ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
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นBอยไดBดังนี้ ดBานการมีส@วนร@วมบังคับใชBกฎหมาย ดBานการมีส@วนร@วมของผูBขับขี่ ดBานการมีส@วนร@วม
ของทBองถิ่น ดBานบทบาทของผูBนําชุมชน และดBานการมีส@วนร@วมของประชาชน ตามลําดับ สอดคลBอง
กับงานวิจัยของ พัชรี กุณฑีทอง (2551 : ก) ไดBทําการศึกษาการมีส@วนร@วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว@า ภาพรวมอยู@ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปS นรายดB านพบว@ าดB านการรับ รูB ข@าวสารการพัฒ นาทB องถิ่ น อยู@ในระดั บมาก ดBานการร@ วมกํ าหนด
นโยบายแผนงานการพัฒนาทBองถิ่น ดBานการร@วมปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมพัฒนาทBองถิ่น ดBานการ
ร@วมติดตามประเมินผล อยู@ในระดับปานกลาง สอดคลBองกับงานวิจัยของ ศศิกานต; ธนธีระกุล (2563 :
25-26) ที่ไดBศึกษาผลของรูปแบบการดําเนินงาน D-RTI+ ต@อการปwองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 3 ผลการวิจัยรูปแบบ D-RTI+ ทําใหBผลการดําเนินงานปwองกันการ
บาดเจ็ บ จากอุ บั ติเ หตุ ท างถนน เขตสุ ขภาพที่ 3 อยู@ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เกิ ดการมี ส@ วนร@ วมของภาคี
เครือข@าย ส@งผลใหBการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงในพื้นที่ที่ดําเนินงานทั้งในระดับอําเภอ ตําบล และ
หมู@บBาน มีนวัตกรรมการปwองกันอุบัติเหตุของชุมชนเอง ควรนําไปขยายผลการขับเคลื่อนสู@กลไก ศปถ.
อปถ. เพื่ อเกิดการแกBไขปEญ หาอุ บัติเหตุ ครอบคลุม ทุก พื้นที่ ช@ วยลดการบาดเจ็ บและเสี ยชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเขตสุขภาพที่ 3 ไดBอย@างยั่งยืน
6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี การขับรถควรรูBจักเคารพกฎจราจรไม@ดื่มแอลกอฮอล;ในขณะขับรถ ผูBขับขี่ควร สวมหมวก
นิรภัย โดยที่กฎหมายกําหนดและนึกถึงความปลอดภัย จัดอบรมในการขับขี่การใชBถนน เมาง@วงไม@ขับ
หรือ เล@ นโทรศั พท; ไม@ขับรถยBอ ยศรหรื อไม@ฝ} าไฟแดงและไม@ ขับขี่ ดBวยความประมาท ปฏิ บัติตามกฎ
จราจรและคํานึงถึงเพื่อร@วมทางดBวยเสมอ ใชBไฟเลี้ยวทุกเมื่อในเวลาที่ตBองเลี้ยวไม@ฝ}าฝ‚นกฏจราจร เปƒด
ไฟใหBสัญญาณขณะขับหรือเลี้ยว คาดเข็มขัดนิรภัย และนํารถเขBาศูนย;เช็คสภาพตามเวลาที่กําหนด ใน
การขับขี่ตBองมีสติเพื่อแกBไขปEญหาจากการเสียชีวิตจาการเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมสติทุกครั้งและไม@ขับรถ
ยBอนศร ดูสัญญาณไฟ จัดทําปwายสัญญาณในจุดเสี่ยง เช@น การลดความเร็ว ทางโคBง เขตลดความเร็ว
เพื่อ ปwอ งกั นการเกิดอุบั ติเ หตุในจุดเสี่ยง ตรงไหนมี ทางเลี้ยวควรใหBสั ญญาณไฟ ตรวจตราจุ ดเสี่ยง
ตรวจเช็คทางโคBง ทางแยก ทางเลี้ยว จัดทําปwายและสัญญาณไฟตามแยก โคBงต@างๆ สี่แยกที่ไม@มีไฟ
จราจร และปwายโปรดลดความเร็ว ขับชBาๆ มองซBายแลขวาก@อนเลี้ยว จัดทําปwายสัญญาณตามจุดต@างๆ
เพื่อแกBไขปEญหาการเกิดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง สอดคลBองกับงานวิจัยของ นิวัช สรBอยมาลี (2556 : ก)
ไดB ทํ าวิ จั ยเรื่ อ งการศึ ก ษาจุ ดเสี่ ยงการเกิ ดอุ บั ติเ หตุ ภายในพื้ นที่ ตําบลโบสถ; อํ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว@า 1)ผูBตอบแบบสอบถามส@วนใหญ@ใชBเสBนทางเพื่อประกอบอาชีพโดยใชB
รถยนต;เปSนยานพาหนะในการเดินทางช@วงเวลาที่ใชBถนนมากที่สุดคือเวลาเร@งด@วน(07.00-8.00 และ
15.00-16.00) ส@ ว นใหญ@ใชB เ สB นทาง 4-6 ครั้ ง /สั ป ดาห; แ ละใชB ความเร็ ว ในการขั บ รถยนต; หรื อ
จักรยานยนต;ประมาณ 80-89 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2)ระดับความเหมาะสมของปwายเครื่องหมายจราจร
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และสิ่งอํานวยความสะดวก พบว@า ระดับความเหมาะสมของไฟฟwาแสงสว@างมีค@าสูงสุด ในขณะที่ระดับ
ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับคนเดินเทBามีค@าเฉลี่ยต่ําสุดผล
การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปEจจัยที่มีผลต@อการเกิดอุบัติเหตุพบว@าปEจจัยดBานสภาพแวดลBอมเปSนปEจจัยที่
มีผลต@อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดผลการทดสอบความแปรปรวนพบว@าอายุของผูBตอบแบบสอบถามมี
ผลต@อระดับความเหมาะสมของการมองเห็นปwายจราจรและระดับตําแหน@งของเครื่องหมายจราจร
อย@างมีนัยสําคัญ
7. ข6อเสนอแนะ
7.1 ขBอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูB มี ส@ วนเกี่ ย วขB อ งควรกํ า หนดนโยบายการมี ส@ วนร@ ว มในพฤติ ก รรมการขั บ ขี่
และพัฒนาควบคุมการขับขี่อย@างปลอดภัย เพื่อปwองกันอุบัติเหตุทางถนน และลดการเกิดอุบัติเหตุตาม
จุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของผูBขับขี่ในชุมชนอย@างเปSนรูปธรรม
7.1.2 ผูB มี ส@วนเกี่ยวขBอ งควรมี ก ารดํ าเนิ นโครงการตรวจสอบสภาพของรถอย@ างนB อ ย
1ครั้งต@อปp เพื่อเปSนการแกBไขปEญหาการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนน เพื่อละปEญหาความเสี่ยงต@อ
การเกิดอุบัติเหตุที่ทีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปp
7.1.3 ผูB มี ส@ ว นเกี่ ย วขB อ งควรจั ด อบรมการขั บ ขี่ อ ย@ า งปลอดภั ย ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติใหBครอบคลุมใหBกับประชาชน เพื่อสรBางความรูBความเขBาใจที่ถูกตBองตามกระบวนการขับขี่ที่
ปลอดภัยไม@เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทางถนนอย@างมีประสิทธิผล
7.2 ขBอเสนอแนะสําหรับผูBปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการกําหนดการปรับปรุงจุดเสี่ยงตBองมีการเฝwาระวังการเกิดอุบัติเหตุอย@าง
ต@อเนื่องและแกBไขตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลBอมของถนน เนื่องจากถนนและอุปกรณ;มักมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการใชBงาน กิจกรรมนี้จึงตBองมีงบประมาณอุดหนุนอย@างเพียงพอและต@อเนื่อง
7.2.2 ควรใหB ป ระชาชนหรือ ผูBใชBถนนจะเปS นผูB ที่ ทราบสภาพความบกพร@อ งของถนน
สภาพการจราจรจุดเสี่ยงมากที่สุด จึงควรจัดช@องทางสื่อสารใหBประชาชนสามารถสื่อสารกับหน@วยงาน
ภาครัฐหรือสาธารณะชนอย@างมีประสิทธิภาพ
7.2.3 ควรสรBางการมีส@วนร@วมของชุมชนจากประชาชนและอาสาสมัครในบริบทต@างๆ
ใหBมากขึ้น โดยชุมชนสามารถมีส@วนร@วมของในการแกBไขปEญหาอุบัติเหตุ เปSนอาสาสมัครจราจรในการ
แกBไขปEญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย@างต@อเนื่อง
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7.3 ขBอเสนอแนะสําหรับการวิจัยต@อไป
7.3.1 ควรศึกษาปEจจัยความเสี่ยงต@อการการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เชิงเนื้อหา
และเชิงวิเคราะห; โดยใชBพื้นที่วิจัยที่มีขนาดกวBางครอบคลุมทั้งปEญหาและอุปสรรค;เพื่อนํามาพัฒนา
และปรับปรุงเปSนรูปแบบในขับขี่อย@างปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอย@างมีประสิทธิผล
7.3.2 หลังจากที่ไดBมีการดําเนินการแกBไขตามขBอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกBไขปEญหาการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควรจะเพิ่มจํานวนของกลุ@มตัวอย@างใหBครอบคลุมมากขึ้น ทั้งดBานขนาด
พื้นที่ทําการวิจัย กลุ@มตัวอย@าง กลุ@มเปwาหมาย เพื่อนํามาวิเคราะห;หามาตรการแกBไขไดBอย@างลึกซึ้งอย@าง
และต@อเนื่อง
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