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บทคัดย)อ
บทความวิจัยนี้มี วัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเ ครือขIายในการ
ปMอ งกั นอุ บัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวัง สามหมอ จั งหวัดอุดรธานี 2)เพื่ อศึ กษาวิ เคราะหปPจ จัยที่ มี
อิทธิพลตIอ การมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMอ งกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวั งสามหมอ
จัง หวั ดอุ ดรธานี และ 3)เพื่ อศึ กษาแนวทางพั ฒนาการมี สIวนรI วมของภาคี เ ครื อขI ายในการปM องกั น
อุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กลุIมตัวอยIาง คือ ประชาชนผูUมีสิทธิเลือกตั้งที่
อยูIในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 397 คน เครื่องมือที่ใชUในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชUในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดUแกI ความถี่ รUอยละ คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยใชUวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเป\นลําดับประกอบการอภิปรายผล
และการวิเคราะหขUอมูลเชิงคุณภาพเชิงโดยใชUการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวIา 1. ระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนใน
เขตอํ าเภอวัง สามหมอ จั งหวัดอุดรธานี ตั วแปรตามโดยรวมทุ กดU านระดับ การมี สIวนรI วมของภาคี
เครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนอยูIในระดับปานกลาง 2. คIาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปPจจัย
ที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ
จั ง หวั ดอุ ดรธานี โดยรวมทุ ก ดU าน ดU านบทบาทของภาคี เ ครื อ ขI าย ดU านบทบาทของทU อ งถิ่ น มี คI า
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในคะแนนดิบเทIากับ .596, .358 ตามลําดับ 3. แนวทางพัฒนาการมีสIวน
รI วมของภาคี เ ครื อ ขI ายในการปM อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ชุ ม ชนในเขตอํ าเภอวั ง สามหมอ จั ง หวั ด อุ ดรธานี
ควรรณรงคใหUประชาชนเขUามามีสIวนรIวมในการปMองกันอุบัติเหตุใหUรางวัลประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎ
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จราจรแสดงความคิ ดเห็ นจากประชาชนในชI วยเหลื อกรณี เ กิ ดอุ บั ติเ หตุ ตลอด 24 ชั่ วโมงฝm ก ซU อ ม
อุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย จัดอบรมและจัดทําปMายเตือนในชุมชน หนIวยงานภาครัฐเขUามาใหUความรูU
เกี่ยวกับการปMองกันอุบัติเหตุประชาชนมีองคความรูUเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมีกฎระเบียบรIวมกันใน
การปฏิบัติ จัดใหUมีเวรยาม ติดตั้งปMายเตือนตามจุดสําคัญตIางๆ ตัดตUนไมUที่บดบังทัศนวิสัยหรือทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ปลูก ฝPงคIานิยมใหUมีจิตสํานึกและสรUางความตระหนักในการปMองกั น
อุ บั ติเ หตุ ชุม ชน มี ความรั บ ผิ ดชอบบนถนนเสมอเกี่ ยวกั บ กฎหมายจราจรภาคี เ ครื อ ขI ายเผยแพรI
กฎหมายจราจรสูIประชาชนประชาชนมีความตระหนักในการตIอใบอนุญาตใบขับขี่อยIางปลอดภัยเพื่อ
ปMองกันอุบัติเหตุ
คําสําคัญ : 1. การมีสIวนรIวม 2. ภาคีเครือขIาย 3. การปMองกันอุบัติเหตุ 4. ชุมชน
ABTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the level of participation
of network partners in community accident prevention in Wang Sam Mo District
Udon Thani province, 2) to study and analyze factors influencing participation of network
partners in community accident prevention in Wang Sam Mo district, and 3) to study
the guidelines for developing the participation of network partners in community
accident prevention in Wang Sam Mo district, Udon Thani province. The sample group
was people who had the right to vote in Wang Sam Mo district, Udon Thani province
397 people. The research tools were questionnaires and interview forms. The Statistics
used in quantitative research were frequency, percentage, mean, standard deviation
and multiple regression analysis using sequential variable selection methods for
discussion of results and qualitative data analysis using descriptive analysis.
The research found that; 1. The level of participation of network partners in
community accident prevention in Wang Sam Mo district Udon Thani province,
dependent variables, overall in all aspects, found that the participation level of network
partners in community accident prevention was at a moderate level. 2. Weight of
importance of factor variables influencing participation of network partners in
community accident prevention in Wang Sam Mo district Udon Thani province
Overall in all aspects, it was found that the role of network partners, local roles. The
predictor coefficients in raw scores were .596, .358, respectively. 3. Guidelines for
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developing the participation of network partners in community accident prevention in
Wang Sam Mo district, Udon Thani province, Should campaign for people to take part in
preventing accidents Rewarding citizens for obeying traffic rules. Express opinions from
people in helping in case of accidents 24 hours a day, practicing accidents for safety.
Organize training and create warning signs in the community. Government agencies come
to provide knowledge about accident prevention; people have knowledge about traffic
laws. There are rules in common practice. Arrange a guard Install warning signs at important
points. Cut down trees that obscure visibility or monthly to monitor performance.
Cultivate values of awareness and create awareness of accident prevention in the
community Always be responsible on the road regarding traffic laws. Network partners
disseminate traffic laws to the public People are aware of safely renewing their
driver's licenses to prevent accidents.
Keywords : 1. Participation 2. Network Parties 3. Prevention of Accidents 4. Community
1. ความสําคัญและที่มาของปfญหาที่ทําการวิจัย
อุบัติเหตุและเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นโดยไมIคาดคิด หรือโดยไมIไดUมีเจตนาใหU
เกิดขึ้น เป\นผลตIอความเสียหายแกIทรัพยสินและกIอใหUเกิดอันตรายตIอรIางกายและจิตใจที่อาจทําใหU
เกิดการสูญเสียไดUดUวย สามารถจําแนกไดUออกเป\ นปลายประเภท อาทิเชI น อุบัติเหตุในเคหะสถาน
อุบัติเหตุจากสาธารณสถาน อุบัติเหตุจากธรรมชาติ และอุบัติเหตุจากการจราจร ทําใหUปPญหาอุบัติเหตุ
เป\นปPญหาใหญIในสังคมไทยที่ควรหาสาเหตุและควรไดUรับการแกUไขอยIางเรIงดIวน ไดUมีการสํารวจอัตรา
การเสียชีวิตของคนไทย พบวIา สาเหตุที่ทําใหUคนไทยเสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสําคัญ
สามอันดับคือ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจร รองลงมาจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งการ
เกิดอุบัติเหตุนี้ไดUกIอใหUเกิดความสูญเสียในหลายๆดUาน ไมIวIาจะเป\นดUานเศรษฐกิจซึ่งสIงผลตIอทัง้ รัฐบาล
เอกชน และสIวนบุคคล ดUานสังคมและกําลังคนจากการสูญเสียชีวิต รวมทั้งความพิการจากการเกิด
อุบัติเหตุซึ่งถือไดUวIา เป\นการขาดกําลงสําคัญของชาติ ดUานสุขภาพอนามัยและความสูญเสียทางดUาน
จิตใจที่ไดUรับผลกระทบมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งความสูญเสียเหลIานี้ ไดUกIอใหUเกิดผลกระทบอยIางกวUางขวาง
อันเป\นผลมาจากการที่ประเทศไทยเนUนการพัฒนา โดยเฉพาะดUานเทคโนโลยีสIงผลใหUการคมนาคม
ขนสIงเป\นไปอยIางรวดเร็ว มีการสรUางเสUนทางและผลิตรถเพื่อรองรับการพัฒนาของระบบคมนาคม
มากขึ้น แตIการใชUเทคโนโลยีนั้นเป\นไปโดยปราศจากความรูUและคํานึงถึงความปลอดภัย สIงผลใหUเกิด
ความสูญ เสี ยจากอุ บัติเหตุ จราจรอยI างมหาศาล แตI ปPญ หาเหลI านี้ กลั บไมIไดU รับ ความสนใจทั้ งจาก
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ภาครัฐและเอกชนในการหาแนวทางในการแกUไขปPญหาอยIางจริงจัง ปPจจุบันการเสียชีวิตของคนไทยที่
เกิดจากอุบัติเหตุนั้นมีผูUเสียชีวิตประมาณ 13,000 รายตIอป• คิดเป\นมูลคIาความเสียหาทางเศรษฐกิจ
เป\นจํานวนเงินประมาณ 1.6 แสนลUานบาท ซึ่งนับวIา เป\นการสูญเสียทรัพยสินเป\นจํานวนมากและสูญ
เปลI าโดยไมI เ กิดประโยชน และโดยสรุ ป สาเหตุ ก ารเกิ ดอุ บัติเ หตุ จราจรทางถนนประกอบไปดU วย
ปPจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ที่มีความสัมพันธกันอยIางมากหากเกิดความบกพรIองอยIางหนึ่งอยIางใด ยIอม
กIอใหUเกิดอุบัติเหตุจราจรไดU คือ สภาพถนน ยานพาหนะ ผูUใชUทางและสภาพแวดลUอมซึ่งจะเกิดมากใน
พื้นที่ทั่วไป (กรมปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554)
การสู ญ เสี ย ชี วิต และทรั พ ยสิ น ตลอดจนการบาดเจ็ บ รวมไปถึ ง ภาวะทุ พ พลภาพจาก
อุบัติเหตุ ทางถนนของคนไทย จากการศึกษาเรื่องอุบั ติเหตุท างถนนในปPจจุ บันพบวI า มีสาเหตุและ
องคประกอบอื่นๆที่ทําใหU เกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยพิจารณาแลUวอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นมีส าเหตุมาจาก
หลายดUานเชIน ดUานวิศวกรรมทางถนนเกี่ยวกับเรื่องการสรUางถนนเพื่อรองรับการใชUรถใชUถนน บริบท
ของสิ่งแวดลUอมที่ทําใหUเกิดอุบัติเหตุสภาพยานพาหนะ การบังคับใชUกฎหมาย ประการที่สําคัญคือ ผูU
ขั บ ขี่ ยานพาหนะที่ ข าดความระมั ดระวั ง และพฤติ ก รรมของผูU สั ญ จรบนทU อ งถนนดU วยในป• 2552
องคการอนามัยโลก(World Health Organization) ซึ่งเห็นสIวนหนึ่งขององคการสหประชาชาติ (The
United Nations) ไดUเสนอเอกสารผลการวิจัยสําคัญชื่อ Global Status Report On Road Safety
Time For Action สะทUอนใหUเห็นวIา มีประชาชนชาวโลก เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทUองถนนในแตIละ
ป•รวมแลUวกวIา 1.2 ลUานคน หรือวันละกวIา 3,333 คน หรือชั่วโมงละประมาณ 139 คน หรือคิดเป\น
นาทีละกวIา 2.3 คน และป•เดียวกันองคการสหประชาชาติ ซึ่งมีการจัดประชุม ณ กรุงมอสโก ประเทศ
รัสเซีย โดยที่ประชุมลUวนใหUความสําคัญกับอุบัติภัยบนทางถนน จนกระทั่งเกิดปฏิญญามอสโก โดยใน
เรื่องนี้ประเทศสมาชิกตIางเห็นพUองรIวมกําหนดใหUป• ค.ศ. 2010-2020 เป\นศตวรรษแหIงความปลอดภัย
ทางถนน จากสถิติของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศในป• พ.ศ.2552-2554 พบวIา สาเหตุ
หลัก 5 อันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนคือ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด ตัดหนUากระชั้นชิด
ตามกระชั้นชิด แซงรถผิดกฎหมาย และฝ„าฝ…นสัญญาณไฟจราจร ซึ่งสถิติดังกลIาวในปPจจุบันยังเป\นไป
ในทิศทางเดิม แสดงใหUเห็นถึงการดําเนินชีวิตของคนไทยยังเป\นไปในรูปแบบเดิม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินที่มีผลมาจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนยังมีนUอยเหมือนเดิม (พิชัย ธานีรณานนท,
2549) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ เห็นความสําคัญในเรื่องแนวทางการ
ปMองกันและแกUไขปPญหาอุบัติเหตุภัยทางถนน กําหนดใหUปPญหาอุบัติเหตุบนทUองถนนเป\นเรื่องเรIงดIวน
ที่จะตUองแกUไข พรUอมทั้งกําหนดแนวทางในการดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยตั้งเปMาหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลง รUอยละ 50 หรือในอัตราที่ต่ํากวIา 10 คน
ตIอประชากรแสนคน และกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใชUเป\นกรอบในการปฏิบัติงานในป• พ.ศ.
2554-2563 ตIอไป โดยคณะรัฐมนตรีใหUความเห็นชอบ กําหนดใหUป• 2554-2563 เป\นทศวรรษแหIง
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ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ตามที่ศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนเสนอ บทบาทของชุมชนในการเขUามามีสIวนรIวมในการปMองกันอุบัติเหตุทางถนนจะตUองเกิด
จากการดําเนินงานของชุ มชนและทUองถิ่น เนื่ องจากปPญหาที่เกิดขึ้นในชุ มชน โดยคนในชุม ชนรับ รูU
ปPญหาที่เกิดขึ้น การมีสIวนรIวมของประชาชนคือการที่ประชาชนไดUมีโอกาสเขUารIวมในการดําเนินงาน
ตั้งแตIกระบวนการเบื้องตUนจนถึงกระบวนสิ้นสุด โดยอาจรIวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็
ไดU การมีสIวนรIวมมักจะเนUนความชIวยเหลือมากกวIาความถูกตUอง จึงเป\นการทํางานของประชาชนที่
สนใจและสนับสนุนความถูกตUองและวิธีการแกUปPญหาทUองถิ่น เพื่อดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ตUองการ (รัชสถิต สุจริต, 2554) ดังนั้นการแกUไขปPญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงตUองเริ่มจาก
คนในชุ ม ชนซึ่ ง ในหลายพื้ น ที่ มี ก ารดํ าเนิ น งานปM อ งกั นและแกUไ ขปP ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนไดU รั บ
ความสํ าเร็จ เกิ ดบทเรี ยนที่ป ระโยชนสามารถปรั บใชUไดUในสIวนบริ บทของพื้นที่อํ าเภอวั งสามหมอ
จัง หวั ดอุ ดรธานี ผูUวิจัยมุIง หวั งใหUเ ห็นกระบวนการทํ างานของคนในชุ มชน การมี สIวนรI วมของภาคี
เครือ ขIายในการปP ง กันและลดอุบั ติเ หตุ ชุมชนบนทางถนนในชุ มชนเพื่ อใหUก ารดํ าเนินการสามารถ
ขับเคลื่อนงานปMองกันและแกUไขปPญหาอุบัติเหตุบนทางถนนไดU
2. วัตถุประสงคiของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขต
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกัน
อุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน
ในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3. ประโยชนiที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดUทราบระดั บการมี สIวนรIวมของภาคีเ ครื อขIายในการปMอ งกั นอุบั ติเ หตุชุมชนในเขต
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3.2 ไดUทราบปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุ
ชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
3.3 ไดUทราบแนวทางพัฒนาการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน
ในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3.4 ผลการวิจัยในครั้งนี้ การมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนใน
เขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีสามารถนําไปใชUในเขตพื้นอําเภอที่จังหวัดอื่นๆ ตIอไป
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูUวิจัยใชUรูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยใชUวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพดUวยการเก็บรวบรวมขUอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขUอง เพื่อนํามาสรุปใหUเห็นถึงปPจจัย
ที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี กIอนที่จะนําผลการวิเคราะหที่ไดUจากผูUเชี่ยวชาญรวมถึงผูUแทนหนIวยงานทUองถิ่น และ
ผูUนําชุมชน แลUวเอาผลสรุปมาวิเคราะหสังเคราะห เป\นการแนวทางการพัฒนาการมีสIวนรIวมของภาคี
เครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี กลุIมตัวอยIางที่ใชUใน
การวิจัย ไดUแกI ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1 อําเภอ ประกอบดUวย ตําบลหนองกุงทับมUา ตําบลหนองหญUาไซ ตําบลบะยาว ตําบลผาสุก ตําบล
คําโคกสูง ตําบลวังสามหมอ จํานวน 397 คน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2542) คํานวณหาจํานวนตัวอยIาง
ตามสู ต รทาโร ยามาเนI ( Yamane, 1973) กลุI ม เปM า หมายผูU ใหU ขUอ มู ล โดยการสั ม ภาษณ เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงคไดUจากการคัดเลือกกลุIมตัวอยIางแบบเจาะจง พิจารณาจากความสามารถในการใหUความรูU
และประสบการณ ประกอบดU วย นายกเทศบาลตํ าบล กํ านั น ผูUใหญI บU าน ผูUอํ านวยการโรงเรี ยน
ผูU อํ านวยการโรงพยาบาลสI ง เสริ ม สุ ขภาพตํ าบล จํ านวน 10 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใชUในการวิ จั ย ไดU แกI
แบบสอบถามใชUสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณใชUสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมขUอมูล ผูUวิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขUอมูล นําเสนอผูUนําชุมชนแตIละหมูIบUานในเขต
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อขออนุญาตเก็บขUอมูล ซึ่งเป\นกลุIมประชากรที่ใชUในการศึกษา
ครั้ง นี้ดําเนินการเก็ บแบบสอบถามจากประชากรกลุIมตั วอยI าง ตรวจความถูก ตUอง ความครบถUวน
สมบู รณแลUวไปวิ เ คราะหขU อ มูล ตI อไป การเก็ บ รวบรวมขU อมู ล แบบสัม ภาษณผูU วิจั ยดําเนินการเก็ บ
รวบรวมขU อ มู ล แบบสั ม ภาษณตามประเด็ นที่ กํ าหนดไวU การวิ เ คราะหขU อ มู ล และสถิ ติที่ ใชUในการ
วิเคราะหขUอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําการประมวลผล และวิเคราะหขUอมูลโดยใชUโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับ การวิ จัยทางสั งคมศาสตร สถิ ติที่ใชUในการวิ จัยเชิ งปริม าณ ไดU แกI ความถี่ รU อยละ คI าเฉลี่ ย
สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยใชUวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเป\นลําดับ
ประกอบการอภิปรายผล และการวิเคราะหขUอมูลเชิงคุณภาพโดยใชUการพรรณนาวิเคราะห
5. ผลการวิจัย
5.1 ระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
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ตารางที่ 1 ระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตามโดยรวมทุกดUาน
ระดับการมีส)วนร)วมของภาคีเครือข)ายในการป.องกันอุบัติเหตุ
ชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
1. ดUานการมีสIวนรIวมปMองกันอุบัติเหตุ
2. ดUานการมีสIวนรIวมสรUางจิตสํานึก
3. ดUานการมีสIวนรIวมขับขี่
รวม

X

S.D.

ระดับการมีส)วนร)วม

3.06
2.93
3.05
3.01

.16
.66
.36
.36

ปานกลาง
นUอย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบวIา ระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน
ในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตัวแปรตามโดยรวมทุกดUานพบวIา ระดับการมีสIวนรIวมของ
ภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน อยูIในระดับปานกลาง( X =3.01 S.D.=.36) โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานUอยไดUดังนี้ ดUานการมีสIวนรIวมปMองกันอุบัติเหตุ( X =3.06 S.D.=.16) ดUานการมีสIวนรIวม
ขับขี่( X =3.05 S.D.=.36) และดUานการมีสIวนรIวมสรUางจิตสํานึก( X =2.93 S.D.=.66) ตามลําดับ
5.2 คIาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIาย
ในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 2 คIาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายใน
การปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมทุกดUาน
ลําดับตัวแปรที่ไดรับ
กาคัดเลือก

B

ค)าคงที่
1.329
ดU า นบทบาทของผูU นํ า
-.018
ชุมชน(X1)
ดUานการมีสIวนรIวมของ
.220
ประชาชน(X2)
ดU า น บ ท บ า ท ข อ ง
.358
ทUองถิ่น(X3)

S.E.

Beta

t

Pvalue

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
4.419 .000*
.737 1.920

.105

-.010

-.172

.864

-.225

.189

.046

.419

4.816

.230

.130

.310

.062

.453

5.767 .000*

.236

.481

.301
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ลําดับตัวแปรที่ไดรับ
กาคัดเลือก

B

S.E.

Beta

t

Pvalue

ดU า นบทบาทของภาคี
.596
.098 .720 6.061 .000*
เครือขIาย(X4)
ดUานการสนับสนุนจาก
-.060
.162 -.029 -.373 .709
ภาครัฐ(X5)
SEest = ±.22586
R = .824; R2=. 678 ; Adj. R2 =.675; F = 1999.192; p-value =0.01

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
.403

.790

-.379

.258

จากตารางที่ 2 พบวIาคIาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวม
ของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมทุก
ดUาน พบวIาดUานบทบาทของภาคีเครือขIาย(X4) ดUานบทบาทของทUองถิ่น(X3) มีคIาสัมประสิทธิ์ของตัว
พยากรณในคะแนนดิบ(b) เทIากับ .596, .358 ตามลําดับ
5.3 แนวทางพัฒนาการมีสI วนรIวมของภาคีเครื อขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขต
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ควรรณรงคใหUประชาชนเขUามามีสIวนรIวมในการปMองกันอุบัติเหตุ
ใหUร างวัลประชาชนที่ ปฏิบั ติตามกฎจราจรแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในชIวยเหลือกรณี เกิ ด
อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงฝmกซUอมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย จัดอบรมและจัดทําปMายเตือนในชุมชน
หนI วยงานภาครัฐ เขU า มาใหU ค วามรูU เ กี่ ยวกั บ การปM อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ป ระชาชนมี อ งคความรูU เ กี่ ยวกั บ
กฎหมายจราจรมีกฎระเบียบรIวมกันในการปฏิบัติ จัดใหUมีเวรยาม ติดตั้งปMายเตือนตามจุดสําคัญตIางๆ
ตัดตUนไมUที่บดบังทัศนวิสัยหรือทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ปลูกฝPงคIานิยมใหUมีจิตสํานึกและ
สรUางความตระหนักในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน มีความรับผิดชอบบนถนนเสมอเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรภาคี เ ครื อ ขI า ยเผยแพรI ก ฎหมายจราจรสูI ป ระชาชนประชาชนมี ความตระหนั ก ในการตI อ
ใบอนุญาตใบขับขี่อยIางปลอดภัยเพื่อปMองกันอุบัติเหตุ
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ระดับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ
จัง หวั ดอุ ดรธานี ตั วแปรตามโดยรวมทุ กดU านพบวI า ระดั บการมีสI วนรI วมของภาคีเ ครื อ ขIายในการ
ปMองกันอุบัติเหตุชุมชน อยูIในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานUอยไดUดังนี้ ดUานการมีสIวน
รI วมปM อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ดU านการมี สI วนรI วมขั บ ขี่ และดU านการมี สI วนรI วมสรU างจิ ตสํ านึ ก ตามลํ าดั บ
ซึ่ง สอดคลU อ งกั บ งานวิ จั ยของ บรรเจิด สอพิ ม าย (2550) ไดUทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ งการมีสI วนรIวมของ
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ประชาชนในการพัฒนาทUองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสIวนตําบลในเมือง อําเภอพิมายจังหวัด
นครราชสี มาการวิจั ยในครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่อ ศึก ษาระดั บการมี สIวนรI วมของประชาชนในการ
พัฒนาทUองถิ่นและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสIวนรIวมของประชาชนในการพัฒนา
ทUองถิ่นจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรที่ใชUศึกษาจํานวน 10,704 คน
กลุIมตัวอยIางของประชากรจํานวน 392 คน ไดUจากการสุIมตัวอยIางอยIางงIาย ผลการศึกษาพบวIาระดับ
การมีสIวนรIวมในดUานการคUนหาสาเหตุของปPญหาการมีสIวนรIวมโดยภาพรวมอยูIในระดับปานกลางดUาน
วางแผนดําเนินงานการมีสIวนรIวมโดยภาพรวมอยูIในระดับปานกลาง ดUานการลงทุนและปฏิบัติงาน
การมีสIวนรIวมโดยภาพรวมอยูIในระดับปานกลาง และสุดทUายดUานการติดตามและประเมินผลการมี
สIวนรIวมโดยภาพรวมอยูIในระดั บปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็นเกี่ยวกั บการมีสI วนรIวม
จําแนกตาม อายุ ระดับ การศึก ษา และอาชี พมี ความแตกตIางกั นอยI างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ร ะดั บ
0.05 และเมื่อจําแนกตามเพศความคิดเห็นการมีสIวนรIวมเพศหญิงและเพศชายไมIแตกตIาง
6.2 คIาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรปPจจัยที่มีอิทธิพลตIอการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIาย
ในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมทุกดUาน พบวIาดUาน
บทบาทของภาคีเครือขIาย ดUานบทบาทของทUองถิ่น มีคIาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในคะแนนดิบ
เทIากับ .596, .358 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของ นิวัช สรUอยมาลี (2556) ไดUทําวิจัยเรื่อง
การศึก ษาจุดเสี่ยงการเกิ ดอุบั ติเ หตุ ภายในพื้นที่ตําบลโบสถ อํ าเภอพิมาย จัง หวั ดนครราชสีม าผล
การศึกษาพบวIา ผูUตอบแบบสอบถามสIวนใหญIมีอายุ 31–40 ป•สIวนใหญIใชUเสUนทางเพื่อประกอบอาชีพ
โดยใชUรถยนตเป\นยานพาหนะในการเดินทางชIวงเวลาที่ใชUถนนมากที่สุดคือเวลาเรIงดIวน (07.00-8.00
และ 15.00-16.00) สIวนใหญIใชUเสUนทาง 4-6 ครั้ง/สัปดาหและใชUความเร็วในการขับรถยนต หรื อ
จั ก รยานยนตประมาณ 80-89 กิโ ลเมตร/ชั่ ว โมง ผลการศึ ก ษาระดั บ ความเหมาะสมของปM า ย
เครื่อ งหมายจราจรและสิ่ ง อํานวยความสะดวก พบวI าระดับ ความเหมาะสมของไฟฟM าแสงสวIางมี
คIาสูงสุด ในขณะที่ระดับความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับคนเดิน
เทUามีคIาเฉลี่ยต่ําสุดผลการศึกษาทัศนคติเ กี่ยวกับปPจจัยที่มีผลตIอการเกิดอุบัติเหตุพ บวIาปPจจัยดUาน
สภาพแวดลUอมเป\นปPจจัยที่มีผลตIอการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดผลการทดสอบความแปรปรวนพบวIาอายุ
ของผูUตอบแบบสอบถามมีผลตIอระดับความเหมาะสมของการมองเห็นปMายจราจรและระดับตําแหนIง
ของเครื่องหมายจราจรอยIางมีนัยสําคัญ
6.3 แนวทางพัฒนาการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขต
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ควรรณรงคใหUประชาชนเขUามามีสIวนรIวมในการปMองกันอุบัติเหตุ
ใหUร างวัลประชาชนที่ ปฏิบั ติตามกฎจราจรแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในชIวยเหลือกรณี เกิ ด
อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ฝmกซUอมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย จัดอบรมและจัดทําปMายเตือนในชุมชน
หนI วยงานภาครัฐ เขU า มาใหU ค วามรูU เ กี่ ยวกั บ การปM อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ป ระชาชนมี อ งคความรูU เ กี่ ยวกั บ
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กฎหมายจราจรมีกฎระเบียบรIวมกันในการปฏิบัติ จัดใหUมีเวรยาม ติดตั้งปMายเตือนตามจุดสําคัญตIางๆ
ตัดตUนไมUที่บดบังทัศนวิสัยหรือทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ปลูกฝPงคIานิยมใหUมีจิตสํานึกและ
สรUางความตระหนักในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน มีความรับผิดชอบบนถนนเสมอเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรภาคี เ ครื อ ขI า ยเผยแพรI ก ฎหมายจราจรสูI ป ระชาชนประชาชนมี ความตระหนั ก ในการตI อ
ใบอนุญาตใบขับขี่อยIางปลอดภัยเพื่อปMองกันอุบัติเหตุ ซึ่งไมIสอดคลUองกับงานวิจัยของ นิภา เสียงสืบชาติ
(2549) ไดU ศึก ษาวิ จั ยเรื่ อ ง ปP จ จั ยที่ มี ผ ลตI อ พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ของผู U ขับ ขี่ ร ถจั ก รยานยนตแผนก
อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ผลการศึ ก ษาพบวI า 1)กลุI ม ตั ว อยI างมี พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่
รถจักรยานยนตดUานความรูUเกี่ยวกับกฎจราจรในระดับพอใชU เจตคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับ
ขี่ในระดับ ปานกลาง มีความพรUอมและมีก ารปฏิบัติในการขั บขี่รถจักรยานยนต ในระดับ ดี 2)กลุI ม
ตั วอยI างที่ มี ร ายไดUตIางกั นมี เ จตคติ เ กี่ ยวกั บ ความปลอดภั ยแตกตI างกั นอยI างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 สIวนตัวแปรอื่นๆไมIพบความแตกตIาง 3)กลุIมตัวอยIางที่มีสถานภาพสมรสและประวัติการ
เคยมีอุบัติเหตุตIางกัน มีความพรUอมของผูUขับขี่รถจักรยานยนตแตกตIางกันอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สIวนตัวแปรอื่นๆ ไมIพบความแตกตIาง 4)กลุIมตัวอยIางที่มีระดับการศึกษาตIางกัน มีการ
ปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตIางกันอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สIวนตัวแปรอื่นๆ
ไมIพบความแตกตIาง
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขUอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ดU า นการมี สI ว นรI ว ม ควรใหU ค วามรI ว มมื อ ประสานงานแกI ทุ ก ฝ„ า ย โดยใหU ทุ ก
หนIวยงานเขUามามีบทบาทในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน ระหวIางเจUาหนUาที่รัฐกับประชาชนในชุมชน
เพื่อความปลอดภัยในชุมชนอยIางทั่วถึง
7.1.2 ผูU นําชุม ชนหรื อบุคลากรภาครัฐ ควรมี สIวนรI วมในการกํ าวางแผนในการปMองกั น
อุบัติเหตุชุมชนอยIางชัดเจนซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดUอยIางเหมาะสม และเป\นรูปธรรมสอดคลUองกับ
นโยบายภาครัฐและความตUองการของประชาชนอยIางมีประสิทธิผล
7.2 ขUอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
7.2.1 ดUานการมีสIวนรIวมปMองกันอุบัติเหตุผูUนําชุมชรควรมีสIวนรIวมในการจัดทําแผนใน
การปMองกันอุบัติเหตุชุมชนอยIางชัดเจน โดยนําไปปฏิบัติตIอชุมชนเกี่ยวกับการปMองกันอุบัติเหตุอยIางมี
ประสิทธิภาพ
7.2.2 ดUานการมีสIวนรIวมสรUางจิตสํานึกควรกําหนดใหUภาคีเครือขIายทุกองคกรที่เกี่ยวขUอง
มีบทบาทในอบรม เพื่อสรUางจิตสํานึกใหUกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการปMองกันและลดอุบัติเหตุ
ชุมชนอยIางจริงจัง
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7.2.3 ดUานการมีสIวนรIวมขับขี่ควรใหUหนIวยงานภาครัฐบุหรือเจUาหนUาที่เกี่ยวขUองไดUมีสIวน
ในการปฏิบัติหนUาที่ โดยใหUความรูUเกี่ยวกับการขับขี่อยIางปลอดภัยในชุมชน เพื่อปMองกันอุบัติเหตุอยIาง
เป\นรูปธรรม
7.3 ขUอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตIอไป
7.3.1 ควรศึ ก ษาการมีสI วนรI วมของภาคี เ ครื อขI ายในการปM อ งกั นอุ บั ติเ หตุ ชุมชน เชิ ง
เนื้อหาและเชิงวิเคราะห โดยใชUพื้นที่วิจัยที่มีขนาดกวUาง และครอบคลุมทั้งปPญหา และอุปสรรคเพื่อ
นํามาพัฒนาและปรับปรุงเป\นรูปแบบในขับขี่อยIางปลอดภัยอยIางมีประสิทธิผล
7.3.2 ในสIวนของการวิจัยครั้งตIอไป หลังจากที่ไดUมีการดําเนินการแกUไขตามขUอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชน ควรจะเพิ่มขนาด
พื้นที่ทําการวิจัยในครั้งตIอไป
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9. คําขอบคุณ
งานวิจัยเรื่อง “การมีสIวนรIวมของภาคีเครือขIายในการปMองกันอุบัติเหตุชุมชนในเขตอําเภอ
วังสามหมอจังหวัดอุดรธานี” สําเร็จลุลIวงไดUดUวยดี เนื่องจากผูUวิจัยไดUรับความกรุณาจากหลายทIานที่ไดU
อนุเคราะหใหUความชIวยเหลือและใหUคําปรึกษา แนะนําแนวทางที่ถูกตUองอยIางดียิ่ง โดยเฉพาะกลุIมผูUใหU
ขU อ มู ล ในเขตอํ าเภอวั ง สามหมอ จั ง หวั ดอุ ดรธานี ไดU ก รุ ณาใหU ขUอ มู ล คํ าปรึ ก ษา แนะนํ าและแกUไข
ขUอบกพรIองตIางๆ ของปPญหาเพื่อใหUมีความถูกตUองสมบูรณ ซึ่งผูUศึกษารูUสึกซาบซึ้งในความกรุณาและ
การเสียสละเวลาของทIานเป\นอยIางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณไวU ณ ที่นี้
ขอขอบคุณคณาจารยทุกทIานที่ใหUคําปรึกษา ความรูUและประสบการณศึกษางานวิจัยในครั้ง
นี้ผูUทรงคุณวุฒิที่ไดUกรุณาตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือและสถิติ
ที่ใชUในการวิจัยมา ณ โอกาสในครั้งนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนๆ รIวมสถาบันและเพื่อนรIวมงาน ตลอดจนทุก
ทIานที่เกี่ยวขUองซึ่งมิไดUกลIาวนาม ณ ที่นี้ ผูUศึกษาขอกราบขอบพระคุณไวU ณ โอกาสนี้ดUวย

