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1. แนวคิดปรัชญาในการท างาน  
 

“พี่เลี้ยง สอจร คือ คนส าคัญท่ีท าให้อุบัติเหตุจราจรลดลง” 
นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์  

รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 
 

พ่ีเลี้ยง สอจร. มีแนวคิดและวิธีการท างานแบบเรียบง่าย และยืดหยุ่น ซึ่งพัฒนามาจากสมาชิกไม่กี่คน
ในระยะเริ่มแรกเม่ือ 10 ปี ที่แล้ว ตราบถึงทุกวันนี้ มีจ านวนหลายร้อยคนในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

 ปรัชญาหรือแนวคิด และวิธีการท างานดังกล่าว คือ  1) ท างานแบบจิตอาสา ท าด้วยใจ 2) ท างาน
แบบสหวิชาชีพ 3) ท างานแนวราบร่วมกับภาคีอ่ืนในพ้ืนที่ 4) ท างานตามสภาพปัญหาในท้องถิ่น และ 5)
เชื่อมโยงกับระดับบนตามจังหวะและโอกาส 

ในแต่ละจังหวัด ความส าเร็จและไม่ส าเร็จของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น แตกต่างกัน
เป็นธรรมดา พี่เลี้ยง สอจร. ก็เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ และไม่ส าเร็จนั้นๆ ด้วย 

ถึงวันนี้จึงควรให้มีการทบทวนบทบาทและหาทางพัฒนากระบวนการพ่ีเลี้ยง สอจร. ที่จะได้ท างานกับ
มดงานทั้งหลายในแต่ละพ้ืนที่ ส่วนที่ว่าจะปรับบทบาทและพัฒนาความสามารถกันอย่างไรก็ขึ้นกับพ่ีเลี้ยงเก่า 
และพ่ีเลี้ยงใหม่ จะได้หารือท าคู่มือหรือแนวทางกันต่อไป 

เรายังเชื่อมั่นว่า พ่ีเลี้ยง สอจร. เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญอันหนึ่งที่จะท าให้งานปอองกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องท างานให้หนักขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม 
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รวมพลังพ่ีเลี้ยง สอจร. ร่วมผลักดันให้เกิดความปลอดภัยทางถนน 
นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย  

ประธาน สอจร. 
 

การเสียชีวิต การพิการ การบาดเจ็บ ของคนไทย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นความสูญเสียที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น เป็นความสูญเสียที่ไม่น่าจะยอมรับได้ แต่ไม่น่าเชื่อที่ความสูญเสียนี้ นับวันจะเพ่ิมขึ้นและทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปอองกันภัยบนท้องถนน
เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับลูกหลาน หนุ่มสาว คนไทย ที่เป็นก าลังส าคัญของ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องปอองกันตัวเอง ด้วยการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วย
การสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ไม่ขับรถเร็ว ไม่
เมาแล้วขับ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร 

ในฐานะสมาชิกของครอบครัว เราจะเตือนพ่ีเตือนน้อง เตือนลูกเตือนหลาน ให้ใช้รถใช้ถนนด้วย
ความไม่ประมาท 

ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกองค์กร เราจะผลักดันองค์กรของเราให้มีมาตรการองค์กร เพ่ือความ
ปลอดภัยของสมาชิกทุกคนขององค์กร  

ในฐานะองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เราจะด าเนินการอย่างเต็มที่ เพ่ือให้งานของเราเป็นส่วน
หนึ่งเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในสังคมที่เราอยู่อาศัย 

ในฐานะของพี่เลี้ยง สอจร. เราจะสร้างแนวร่วม สร้างเครือข่าย สร้างประชาคมให้กว้างขวาง เราจะ
ป่าวร้องให้สังคมของเราตื่นตัวต่ออันตรายบนท้องถนน เราจะช่วยกันผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเห็น
ความส าคัญ และจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง เราจะช่วยกันผลักดันผู้บริหารให้ก าหนดมาตรการเพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยให้เกิดมีข้ึนในสังคมเราอย่างแท้จริง เราจะไม่รอคอยการจัดการกับปัญหาซึ่งไม่ทราบการจัดการ
จะมาถึงเมื่อไร เราจะเสนอตัวเข้าร่วมกระบวนการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประชาคม  ชุมชนใน
สังคมอย่างเอาการเอางานด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา เพ่ือให้สมาชิกในสังคมของ
เราได้รับการคุ้มครองให้การเดินทางบนถนน เป็นการเดินทางที่มีความเสี่ยงภัยน้อยที่สุด 
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ช่วยชีวิตหนึ่งคน กุศลมากกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น  
นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์  

รองประธาน สอจร. 
 

“The Why question” ตอบค าถามตัวเองให้ได้ว่า เรามาท าเรื่องนี้ท าไม? เราอยากเห็นอะไร? อุบัติเหตุ
จราจรสร้างความสูญเสียอะไรกับสังคมไทย ครอบครัว กับชุมชนที่เรารัก? 
 
“Belief” มีความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ มักเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ 
ที่มีอิทธิบาท 4 เสมอ ค าว่า “อิทธิบาท” แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม 
เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ 1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2) วิริยะ ความ
พากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่ง
นั้น 

 

“How”  

 งานลดอุบัติเหตุเป็นงานใหญ่ ท าคนเดียวไม่ส าเร็จ ต้องอาศัยคนอื่นร่วมกันท า  
 ท าให้งานนี้เป็นงาน Win-Win ได้งาน ได้พบกัลยาณมิตร ทุกคนได้รับความสุขจากกุศล

กรรมที่ร่วมกันท า แบ่งปันความรู้ความช านาญ แรงกายแรงใจและต้นทุนที่มีเหมือนการ
สร้างเจดีย์ใหญ่  

 งานใหญ่ๆ ต้องท าแบบ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า” “ช้าไม่เป็นไร แต่อย่าหยุด”  
ความรู้ ข้อมูล วิชาการ การเรียนรู้จากผู้อื่น คือทางลัดเพ่ือที่จะไม่ต้องหลงทางเสียเวลา  

 ท างานเหมือนการท าข้อสอบคือท าเรื่องง่ายๆ ที่ได้คะแนนมากๆ ก่อน ข้อยากเก็บไว้ที
หลัง ที่ฝรั่งเรียก Pareto principle ท า 20 เพ่ือให้ได้ผล 80 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยชีวิตคนหนึง่คน กุศลมากกว่าสรา้งเจดียเ์จ็ดชั้น  

แต่น่ีคือยุคสมัยที่เปิดโอกาสให้เราได้สร้างกุศลกรรมในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้นับร้อยนับพันชีวิต 
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2. บทน า 
 
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2015 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลกยังมี

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 1.25 ล้านคนต่อปี จากเหตุการณ์ชนบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สูญเสียในประเทศยากจน ช่วง 3 ปีที่ผ่านมามี 79 ประเทศที่สามารถลดจ านวนผู้เสียชีวิตได้  เป็นเพราะเกิด
ความส าเร็จจากความจริงจังในการท าตามเสาหลัก 5 เสา คือ การพัฒนาตัวบทกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
และปรับปรุงถนน กับยานพาหนะให้ปลอดภัยได้จริง ผิดกับอีก 68 ประเทศ ที่ยอดผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน  

ในรายงานขององค์การอนามัยโลก ยังย้ าให้เห็นว่า ผู้ใช้ถนนทั่วทั้งโลกไม่ได้รับการปอองกันอย่างเท่า
เทียม กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็นประเทศร่ ารวยรายได้ต่อหัวของประชากรที่สูงมาก กลับมีผู้เสียชีวิตน้อย
กว่าทวีปแอฟริกาที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด หลายประเทศขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน แต่ยัง
ต้องลงมือให้มากขึ้นไปอีก ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มี 17 ประเทศ มีการบัญญัติตัวบทกฎหมายอย่างน้อยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจนเป็นปฏิบัติการเด่น อย่างการใช้เข็มขัดนิรภัย การจับดื่มแล้วขับ จ ากัดความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย 
และการใช้เบาะนิรภัยส าหรับเด็ก และในรายงานยังพบอีกว่า รถยนต์พาหนะที่ขายในกว่า 80% ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ต่ ากับปานกลาง ส าหรับกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลแบบดีมากเป็นระบบ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ สิงคโปร์ กลุ่มถัดมาเป็นประเทศที่
มีการจัดเก็บข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ ไทย อิหร่าน เวียดนาม และอินเดีย โดยกลุ่มประเทศที่มีประชากรน้อย
กว่า 150,000 คน และกลุ่มที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่คงที่  ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย 

และประเทศไทย ตระหนักดีว่าปัญหา “อุบัติเหตุทางถนน” ที่องค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นสัญญาณ
จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2015 นี้ ยังคงเป็นทั้งปัญหาหลักของการพัฒนา เป็นปัญหา
ด้านสุขภาพ (Public Health Problem) และเป็นสาเหตุการตายและการบาดเจ็บอันดับต้นของโลก และเรา
ตระหนักอีกว่า อุบัติเหตุทางถนน คือสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิต “เด็กและเยาวชน” อายุ 15-29 ปี และกว่า 
2 ใน 3 ของเหยื่อท่ีเสียชีวิตเป็นผู้ชาย  

ข้อความข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “ปฏิญญาบราซิเลีย” (Brazillia Declaration) ที่องค์การ
สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เชิญผู้น าของทุกประเทศท่ัวโลกมาประชุมกันในวันที่ 18-19 
พฤศจิกายน 2558 ที่เมือง บราซิเลีย ประเทศบราซิล เพ่ือจะทบทวนและหาวิธีรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน ที่ ทุกๆ 25 วินาที จะมีหนึ่งคนเสียชีวิตบนถนน หลังจากท่ี 5 ปีก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญา
มอสโก” เพ่ือก าหนดให้มี “ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน” Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020 โดยมีเปอาหมายร่วมกันที่จะลดการตายลงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ในปี ค.ศ. 2020 หรือ 
พ.ศ.2563   

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ก าลังเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ที่ “ท้าท้าย” เพราะตัวเลขความ
สูญเสียที่คาดประมาณโดยองค์การอนามัยโลก ชี้ว่าไทยอยู่ใน อันดับ 2 ของโลก ที่มีคนตายบนถนนปี 2012 
จ านวน 24,237 คน หรือคิดเป็นอัตราตาย 36.2 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกถึง 2 เท่า 
(เฉลี่ยอัตราตายทั้งโลก 17 ต่อประชากรแสนคน) และประเทศไทย ยังเป็น อันดับ 1 ของโลกในอัตราตายจาก
รถจักรยานยนต์ (คนไทยตายจากจักรยานยนต์ 26.3 ต่อประชากรแสนคน)  
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ข้อมูลจาก WHO เป็นการคาดประมาณ แต่เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการตายที่ค านวณเชิง
คณิตศาสตร์ จาก 3 ฐานข้อมูล ต ารวจ สาธารณสุข และประกันภัย พบว่าจ านวนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
ตัวเลขการตายที่ใช้จริงในปัจจุบันคือข้อมูล “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” และ “ใบมรณบัตร” ซึ่งแม้จะน้อย
กว่า แต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน สูงถึงปีละ  14,000 คน (ใบมรณบัตร  พ.ศ.2556 จ านวน
ตาย 14,789 คน)  หรือ ทุกๆ วัน จะมี 40 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิก และทุกๆ วันอีก 15 ครอบครัว
ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ที่ส าคัญหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นผู้ที่เป็น
ก าลังหลักของครอบครัว ไม่นับรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รวมกันปีละ 2.3 แสนล้านบาท   

ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่เป็นภาระให้กับครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริการสุขภาพ ทั้งด้านงบประมาณและภาระงานของบุคลากรที่มี
จ ากัด ทั้งๆ ที่ความความสูญเสียและปัญหาเหล่านี้ “ป้องกันได้”  

จากความสูญเสียดังกล่าว หน่วยงานหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นความสูญเสียที่ปอองกันได้ ท าให้ภาครัฐและ
ภาคประชาชนเห็นความส าคัญในการแก้ไขปอองกันการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ดังเช่นการที่รัฐบาลได้ประกาศ
ให้การปอองกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น”วาระแห่งชาติ” (มติ ครม. 29 กันยายน 2552) และมอบหมายให้ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ด าเนินงานการปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปอาหมาย
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทาง และก าหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า “มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.” และก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานไว้ 5 ด้าน (5 E) ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ด้านวิศวกรรม 
(Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม  (Education and Empowerment)  
ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และด้านการประเมินผล (Evaluation)  

และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ครม. ได้รับรองข้อเสนอของศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ที่ก าหนดให้ประเทศไทยมีแผนการด าเนินงาน “ทศวรรษการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน” ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ มาก าหนดเป็นมาตรการหลัก  8 ประการ ได้แก่ 

1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียานพาหนะ 
3. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด 
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย 
6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

โดยมีเปอาหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการด าเนินงานแบบสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จริงจัง รณรงค์สร้างความ
ตระหนักในประชาชน ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนน าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดกลยุทธ์การด าเนินงานของจังหวัดที่เอ้ืออ านวยและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปพัฒนา
วิธีการท างานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้ การด าเนินงานดังกล่าวอยู่  ภายใต้ยุทธศาสตร์และ
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มาตรการแบบบูรณาการ ความรู้ ความคิด ก าลังคน งบประมาณ และเทคโนโลยี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และเกิดความยั่งยืน ของ “สอจร.” 

 
แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) คือใคร 
 

สอจร. คือ ชื่อย่อ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ซึ่งแต่เดิมนั้น เป็น
โครงการสนับสนุนด้านวิชาการในการด าเนินงานปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง 
โดยได้ด าเนินงานมา ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน ภายใต้ร่ม “มูลนิธิเพ่ือความปลอดภัยทางถนน” และปรับ 
ชื่อใหม่ว่า แผนงาน “สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด” ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรื่องอุบัติเหตุทางถนน จากสหสาขาวิชาชีพที่สมัครใจมาร่วมเป็นคณะท างานภายใต้
แผนงานฯ เน้นการประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง (Matrix) โดยได้น าแนวคิด INN  ของ ศ.นพ.ประเวศ 
วะสี คือ การพัฒนาศักยภาพแกนน า (Individual) การสร้างกลุ่มคนท างาน (Node) และขยายตัวเป็น
เครือข่ายคนท างาน (Network) มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน  

ทีม สอจร. เป็นองค์กรภาคประชาคม ซึ่งทีทั้งข้าราชการและเอกชน ประชาชน ไม่ใช่องค์กรที่มีอ านาจ
ทางราชการให้คุณให้โทษใครแต่อย่างใด แต่มีจิตอาสา ช่วยแนะน าให้ค าปรึกษา กระตุ้น สนับสนุนให้ทุก
องค์กรสามารถขับเคลื่อนการปอองกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกลไกที่ เป็นหัวใจส าคัญของ สอจร. คือ 
คณะท างานสนับสนุนการปอองกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงจังหวัดสนับสนุนให้เกิด
การขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัย 

 ที่มาของ สอจร….. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.
2544 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 
ต่อปี ท าหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชน
ทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพ่ือร่วม
สร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จ ากัดกรอบวิธีการ ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับภาคีในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง ร่วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับ สอจร. จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ สสส. 
เป็นเครือข่ายเพ่ือการปอองกันอุบัติเหตุจราจรส่งเสริมให้เกิดการท างานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ 
เพ่ือการปอองกันอุบัติเหตุฯ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายที่มีอยู่
แล้วให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีที่มาพอสังเขปดังนี้ 

 ในปี พ.ศ.2546 หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย (จรป.) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือท างานประสาน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมไทยได้มาท างานร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนงาน 7 ประการ 
ได้แก่ (1) แผนงานจังหวัดต้นแบบ  (2) แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ (3) แผนงานพัฒนาเครื่องมือเชิง
นโยบาย อันได้แก่ กฎหมาย ระบบการเงินการคลัง (4) แผนงานวิจัย (5) แผนงานพัฒนากลุ่มแกน (6) แผนงาน
พัฒนาเครือข่ายประชาสังคม และ (7) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จรป. ด าเนินงานได้ 2 ปี จึงปิด
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โครงการลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สสส. จึงได้สนับสนุนให้เกิดคณะท างานสนับสนุนด้านวิชาการในการ
ด าเนินงานปอองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2548 – มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมี คณะท างาน หรือ ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. หรือ ทีมสนับสนุนวิชาการ มา
จากสหวิชาชีพ ได้แก่ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข วิศวกร ต ารวจ นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการขนส่ง เจ้าหน้าที่ปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ที่สมัครใจ มีเวลา และมีศักยภาพในการ
กระตุ้น สนับสนุน และประสานงาน ให้เกิดการด าเนินงานปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ใน 26 
จังหวัดน าร่อง โดย สสส. ได้ออกประกาศ ที่ 51/2548 และ ประกาศ สอจร.ที่ 1/2548 แต่งตั้งคณะท างาน 
โดยมี (1) นพ.ส าเริง แหยงกระโทก เป็นประธานกรรมการ (2) นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ และนพ.วิทยา 
ชาติบัญชาชัย เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการในภาคต่างๆ รวมคณะท างาน 48 คน  

จากนั้น สอจร.ได้พัฒนาและขยายการด าเนินงานเป็น 51 จังหวัดในโครงการระยะที่ 2 ช่วงระหว่าง
ตุลาคม พ.ศ. 2548  – พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งมี นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
เมื่อประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 2 ระยะ พบว่าจังหวัดน าร่องได้เกิดการด าเนินงานปอองกันอุบัติเหตุทางถนน 
ครอบคลุม 6 E ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ด้านวิศวกรรม (Engineering) 
ด้านการให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  (Education) การมีส่วนร่วมและการสร้างอ านาจแก่ชุมชน 
(Empowerment) ด้ านการบริการการแพทย์ฉุก เฉิน  (Emergency Medical Service) และด้านการ
ประเมินผล (Evaluation) และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ขยายไปยังภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์จึงได้รบัการสนับสนุนการด าเนินงานต่ออีกจนถึงปัจจุบันเป็นระยะที่ 7 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นมากมายนั้นอาจเกิดจากการมีกลไกที่สร้างทีมสนับสนุนวิชาการหรือที่เรียกว่า               
“พี่เลี้ยงสอจร.” ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพและขยายจ านวน ขยายหน่วยงานได้กว้างขวางมากข้ึน จากระยะท่ี 1 
มีเพียง 60 คน ปัจจุบันมีจ านวน 200 คน ที่มาจากกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น ครู สาธารณสุข คมนาคม 
ต ารวจ ปอองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกันสังคม คุมประพฤติ ท้องถิ่น ปกครอง สื่อ เอกชน นักวิชาการอิสระ 
และภาคประชาชน  

ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานที่ส าคัญคือ ความร่วมมือและการด าเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนน าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วมและ
เป็นแนวทางจนสามารถพัฒนาวิธีการท างานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ได้ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริม
พลังเครือข่าย สร้างจังหวัดถนนปลอดภัย” 

 

3. บทบาทของพี่เลี้ยง สอจร. 
 ในการสนับสนุนงานปอองกันอุบัติเหตุจราจรนั้น สิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนงานคือทีมงาน คณะท างาน 
และที่ส าคัญยิ่งกว่า คือ “พี่เลี้ยง สอจร.” ที่มีบทบาทในการสนับสนุน กระตุ้นให้ทีมงาน มีพลังกาย พลังใจ ใน
การขับเคลื่อนงานเพ่ือร่วมกันปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้ 

 บทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญของพ่ีเลี้ยง สอจร. คือ 

1. กระตุ้น สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการด าเนินงานในจังหวัด 
 กระตุ้นทีม/ภาคีเครือข่าย สร้างการยอมรับ ชักชวนทีมเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติการ 

และติดตามผลร่วมกัน 
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 สนับสนุนทั้งความรู้ วิชาการ แนวทางการด าเนินงานด้วยความยืดหยุ่น สร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมสหสาขาวิชาชีพในจังหวัด 

 เป็นนักสื่อสาร ประสานงาน เพ่ือให้ เกิดทีม ได้งาน ได้เพ่ือน ได้เครือข่ายมาร่วม
ขับเคลื่อนงาน 

 คลุกวงใน รับรู้และเท่าทันสถานการณ์ ร่วมวางแผนงานในการด าเนินงาน  (ชวนท า พา
ท า กระตุ้นให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน) 

2. แนวคิด ข้อเสนอแนะท่ีพี่เลี้ยงควรเติมให้กับคนท างาน 
 การให้ค าปรึกษา เป็นการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องค านึงถึง

ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือหาข้อสรุปควรเชิญชวนให้
คณะท างาน ทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แล้วรวบรวมความคิดและ
ข้อเสนอแนะทั้งหมดประกอบการตัดสินใจร่วมกัน 

 การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการปลุกความรู้สึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความ
กระตือรือร้นและค้นหาแนวทางการท างาน เกิดความยืดมั่นในเปอาหมายของงาน ด้วย
การเชียร์ ชื่นชมให้ก าลังใจ 

 การให้ความเป็นเพ่ือน เป็นทีม เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่องานร่วมกัน ด้วยการให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน สร้างบรรยากาศ
ของความเป็นเพื่อน เป็นทีม ให้เกียรติ และให้การยอมรับกันและกัน 

3. ติดตาม ประเมินผล เสริมพลัง  
 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีม และภาคีเครือข่าย คือ ภารกิจหนึ่งของ พ่ีเลี้ยง 

สอจร. ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการเสริมสร้างพลังใจ แนวคิด เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้เกิดพลังในการเคลื่อนงานไปให้ถึงเปอาหมาย ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

 การจุดประกายความคิด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พัฒนางานร่วมกัน จากการ
ชวนวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุปัญหา แล้วน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหา 
และติดตามประเมินผล 

 สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เจ้าภาพของงาน/ภารกิจที่ท าร่วมกันให้กับทีมและภาคี
เครือข่ายด้วยการชี้ให้เห็นประโยชน์ คุณค่า ความหมายที่ท า ส่งผลให้คนไทยปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจราจร (ท าแล้วลดการสูญเสีย บาดเจ็บ ตาย ท าแล้วได้บุญกุศล) 

 ชวนวัดผลลัพธ์ และสนับสนุนแผนงาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการไม่ไป
ชี้น าหรือสั่งการ แต่เป็นการชี้ชวนให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการชวนทบทวนผลผลิต 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 ชักชวนประเมินผลโดยใช้หลักการประเมินตนเอง(ไม่ไปประเมินงานคนอ่ืน) เพ่ือการ
พัฒนาความสามารถในการบรรลุเปอาหมายที่ดีขึ้น  

4. ถอดบทเรียน/สรุปบทเรียน 
 สร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการค้นคว้า รวบรวม ทบทวนแล้วสะท้อนกลับจากสิ่งที่

เกิดขึ้น จะน ามาสู่การได้บทเรียน ซึ่งบทเรียนที่ได้จะถูกน ามากลั่นกรอง ตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติการร่วมกัน ซึ่งคือทุนทาง
ปัญญาที่จะน ามาปรับใช้ เผยแพร่ให้ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตาม
กิจกรรม แผนงานต่อไป 
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 แบ่งปันความรู้ สร้างบรรยากาศให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ความคิด ความรู้สึก ผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ได้รู้ผลจากสิ่งที่ท าผ่านกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ด าเนินงานไป
แล้ว ชวนทีมคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งก่อนปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ 
(AAR, BAR) 

 ถอดบทเรียนจากแผนที่ผลลัพธ์ที่ตั้งเปอาหมายไว้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และสะท้อนกลับ
น าไปสู่การพัฒนา โดยผ่านการเล่าเรื่องจากสิ่งที่ท า ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็น แล้ว
น ามาเรียบเรียงเขียนเป็นบทเรียนสื่อสารให้กับทีมภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน 

 ข้อควรค านึง ในการถอดบทเรียนจากการประเมินแบบเสริมพลัง มี 10 ประการ1 คือ 
1) เปอาหมายของการประเมินผลเพ่ือการพัฒนายกระดับขึ้น 
2) ความรู้สึกเป็นเจ้าของการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 
4) กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม 
5) พัฒนาความเป็นธรรมในสังคม 
6) ให้คุณค่าความรู้ท้องถิ่นและความรู้ฝังลึก 
7) ยุทธศาสตร์วางอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
8) ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 
9) พัฒนาความเป็นองค์กรและชุมชนเรียนรู้ 

10) ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 

4.แนวทางการด าเนินงาน 
4.1 ด้านวิชาการ 

4.1.1 องค์ความรู้พื้นฐาน 

1) ยุทธศาสตร์ 5E - ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมไปถึงรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีการจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับแรกขึ้น เพ่ือบูรณาการการ
แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 
แผนฯ ดังกล่าวได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล และมีเปอาหมายให้
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลงจาก 
22.21 ในปี พ.ศ.2547 เหลือ 20.00 ภายในปี 2551 โดยใช้ยุทธศาสตร์การท างาน 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1.1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 1.2) 
วิศวกรรมจราจร (Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วม  (Education and Empowerment)  ด้านการบริการทางการแพทย์

                                                           

1 หนังสือนานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์ความรู้, ศุภวัลย์ พลายน้อย 

2 แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน กรมปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และด้านการประเมินผลและระบบ
สารสนเทศ (Evaluation)  

จากการท างานตามแผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าว สามารถลดการสูญเสียลงได้ต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในปีพ.ศ.2551 มีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร อยู่
ที่ 17.77 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวทางในการท างานและการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนตามแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และควรมีการน ามาขยายผลเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาและลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรูปแบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนที่ เป็นมาตรฐานที่โดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสน
ประชากรต่ ากว่า 10 

2) 5 เสาหลัก (5 Pillars)3 – ประกอบด้วย  
1.1) เสาหลักที่ 1 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ซึ่ง
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จะผลักดันให้กลไกภายใต้ระเบียบส านัก
นายกฯ ฉบับดังกล่าว ด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น  
1.2)  เสาหลักที่ 2 การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนนและสภาพแวดล้อมริม
ทาง (Safer Roads and Mobility) โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันสร้างถนนที่มีความปลอดภัย เริ่มตั้ งแต่การวางผัง
เมือง การตรวจสอบความปลอดภัยของถนน การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทั้งนี้จะต้อง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด  
1.3) การส่ งเสริม ให้ เกิดยานพาหนะที่ ปลอดภั ย  (Safer Vehicles) ปั จจุบั น
ยานพาหนะที่อันตรายและสร้างความสูญเสียมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ดังนั้น 
จะต้องลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการส่งเสริม
มาตรการต่างๆ เช่น การสวมหมวกนิรภัย การฝึกการขับขี่ปลอดภัยในเด็กและเยาวชน 
นอกจากนี้ รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้ จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่
สูงขึ้น รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตยานพาหนะให้ได้มาตรฐานสากล ที่
ส าคัญ คือ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ จัดให้มีรถ
รับส่งนักเรียน เพ่ือลดการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชน  
1.4) เสาหลักที่ 4 การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users) 
ด าเนินการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสวงหาแนวทาง
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีมารยาทและเคารพกฎจราจร ศปถ.จะเสนอต่อรัฐบาลให้สนับสนุนการ
ท าหน้าที่ของต ารวจจราจรในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ผลักดันให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

                                                           

3 5 เสาหลัก สร้างถนนปลอดภัย, วิสัยทัศน์รัฐบาล: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาที่ต้องลงมือท า , สัมมนา
ระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 ทศวรรษแห่งการลงมือท า : Time for Action 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะพัฒนาคุณภาพของผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจรมากยิ่งข้ึน 
1.5) เสาหลักที่ 5 การช่วยเหลือและรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน (Post Crash 
Response) ส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีศูนย์
อุบัติเหตุ การฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนภารกิจด้านนี้มากยิ่งข้ึน 

4.1.2 หลักการและแนวทางในการด าเนินงานของพ่ีเลี้ยง สอจร. 
หลักการด าเนินงาน 5ส. ประกอบด้วย  
1)  สารสนเทศ (Information) หมายถึง การพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์
กับการด าเนินงาน ที่จะชี้ให้เห็นถึงขนาดของปัญหา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ปัญหา และจัดให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น 
อาจจะเป็นช่องทางMedia สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  

2)  สุดเสี่ยง (Priority) หมายถึง เลือกจากปัญหาสาเหตุที่ส าคัญ มีความเสี่ยงสูงมาด าเนินการ
ก่อน เป็นการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายมาก 
ตัวอย่างเช่น องค์กร Injury Prevention Initiative for Africa ท าการฝึกบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือการบาดเจ็บให้มีความรู้พ้ืนฐานการปอองกันการบาดเจ็บเบื้องต้นในแอฟฟ
ริกา, กลุ่ม Mothers Against Drunk Drivers เพ่ือต่อต้านการเมาแล้วขับในอเมริกา  ซึ่งได้มี
การน าเอาปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ของตนเองมาเรียงล าดับความส าคัญ แล้วด าเนินการแก้ไข 
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ขนาดของปัญหา และความคุ้มค่า คุ้มทุนที่จะแก้ปัญหานั้น 
จนกระท่ังได้ก าหนดออกมาเป็นมาตรการของสังคม หรือชุมชน เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

3) สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) หมายถึง การด าเนินงานต้องร่วมมือกันหลากหลาย
สาขาวิชาชีพเพ่ือร่วมกันปอองกันและแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม มีการ
จัดตั้งกลุ่มใดๆก็ตามในระดับ ต่างๆ เช่น อ าเภอหรือต าบลหรือชุมชนหรือโรงเรียน โดยมีการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ด าเนินการด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ตัวอย่างเช่น สหสาขา
วิชาชีพของงานอุบัติเหตุ  “ประเทศ” ได้แก่ กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคมออก
ใบอนุญาตขับขี่และดูแลทางหลวงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ต ารวจบังคับใช้กฎหมายด้าน
การจราจร กระทรวงศึกษาธิการ ต้องบรรจุความรู้ด้านการใช้รถ ใช้ถนน เข้าไปใน
สถานศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ พิการ 
ประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ NGO องค์กรเอกชน อุตสาหกรรม มหาดไทย และกระทรวงการคลังมี
หน้าที่สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยท้องถนน 

4) สุดคุ้ม (Cost effective) หมายถึง เลือกมาตรการที่ด าเนินการที่คุ้มค่า มีความเป็นไปได้ 
มาตรการที่เลือกสามารถด าเนินการระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรปกติ งบประมาณปกติที่
ท้องถิ่นต้องบริหารจัดการอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้ให้มีคุณค่า และให้เป็นประโยชน์ต่องาน และมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความความส าเร็จที่ เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นตัววัดผลการด าเนินงาน   
ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งกลุ่ม Mothers Against Drunk Drivers 
เพ่ือต่อต้านการเมาแล้วขับ ซึ่งองค์กรลักษณะนี้มีอยู่ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
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อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา องค์กรได้ด าเนินการมาตรการต่างๆ ที่ผลักดันให้มีกฎและ
ข้อบังคับ   โดยผลักดันกฎหมายให้เพ่ิมอายุการดื่มเหล้าที่ถูกกฎหมายเป็น 21 ปี ,คนที่
ร่างกายไม่พร้อมขับก็ห้ามขับ ให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้สูงสุด 0.08 %  มีการเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่  การชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หรือ เหยื่อ และมาตรการ
อ่ืนๆ 

5) ส่วนร่วม คนในพ้ืนที่ ชุมชนและภาคีคนท างาน (Community participation)  หมายถึง 
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท างานของพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย เริ่มตั้งแต่มีส่วนร่วม ในการ
คิด วางแผน ด าเนินงาน และประเมินผล    

รายละเอียดการด าเนินงานสรุปได้ดัง รูปที่ 1  
    

 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการด าเนินงาน ที่น า principle for 
safe community  มาประยุกต์  ที่มา : นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์ 

 
หลักการด าเนินงาน 5 ช. ประกอบด้วย  
1. เชื่อม ..คือกระบวนการชักชวนภาคีคนท างานให้ได้มารู้จักกัน “คนที่ใช่” ส าหรับงาน
อุบัติเหตุ  คนที่เกาะติดกับการท างานลดอุบัติเหตุ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้ข้อมูลหรือ
สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที ่
2. ช้อน ..คือกระบวนการสรุปประเด็นร่วมกันของภาคีเครือข่าย  เช่น ปัจจัยในการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่  กลุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
แล้วเราก็ “ช้อน” ข้อมูลที่ใช่เข้ากระบวนการต่อไป 
3. P-D-C-A เมื่อได้ประเด็นที่ส าคัญร่วมกันให้น าข้อมลูที่เกี่ยวข้องมาเข้ากระบวนการ ดังนี้ 

P   น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนร่วมกัน  ควรเลือกกลุ่มเปอาหมายที่ชัดเจนไม่ท างานใน
ลักษณะเหมือนกันทั้งจังหวัด  เพราะแต่ละพ้ืนที่มีข้อจ ากัดไม่เหมือนกัน 
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D   น าแผนที่ได้ไปขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ เช่น เลือกแก้ไขในพ้ืนที่ขนาดเล็กก่อน ที่
ส าคัญการท างานชิ้นแรกควรเลือกโจทย์ที่ง่าย หมายถึงเลือกปัญหาในการแก้ไขที่ง่ายเห็น
ผลชัดเจน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้คนท างาน 
C  น าผลการท างานมาทบทวนผลลัพธ์  ปรับแผน เพ่ือให้ เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
A  น าผลมาผลักดันให้เกิดนโยบาย หรือมาตรการในระดับพ้ืนที่   

4. ชง..  คือกระบวนการเสนอผลงานเพ่ือขยายผลในระดับต่อไป  
5. ชม .. เป็นการให้ก าลังใจภาคีเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน โดยการ  “ชื่นชม” ในผล
ความส าเร็จ ร่วมกัน   
6. เช็ค..  คือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการท างานเป็นระยะ  

 
………….ขอให้พี่เลี้ยง สอจร.  ระลึกไว้เสมอว่าผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการอาจจะไม่ได้
แค่ 1 แต่เรายังจะได้ผลลัพธ์ตามเส้นทางการท างานของเรา หรือที่เรียกว่า“ผลลัพธ์ราย
ทาง” ……. 

 
หลักการด าเนินงานตามแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”  
โดย นพ.ประเวศ วะสี4  

 
"ภูเขา" หมายถึง สิ่งยากท่ีดูเหมือนเขยื้อนไม่ได้ สามารถจัดการให้เขยื้อนได้โดยโครงสร้าง
สามเหลี่ยม หรือ สามมุมเชื่อมกันดังรูปที ่2 
 

 
 
ดังนั้น สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ก็หมายถึง การจัดการความรู้เพ่ือเคลื่อนสิ่งยากโดย การ
จัดการให้มีการสร้างความรู้ และจัดการให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า "การเรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบัติ" ในการนี้ต้องมี "หน่วยจัดการความรู้ที่เป็นอิสระ"ที่จัดกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงของใคร นอกจาก ผลประโยชน์ของส่วนรวม
เท่านั้น ซึ่งสามมุม ประกอบด้วย มุมที่ 1 การสร้างความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อหาความรู้ใน
การแก้ปัญหาสังคมที่ต้องการ การวิจัย มี 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1.1) การวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research)ได้แก่ การศึกษาปัญหาเชิงบรรยายจากข้อมูลที่ ได้มา น ามา
ประมวลเป็นข้อมูลทางสถิติ เพ่ือเข้าใจปัญหาได้มากขึ้น 1.2) การวิจัยเชิงวิเคราะห์(Analytic 

                                                           

4 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=01-2007&date=14&group=11&gblog=11 
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Research) ได้แก่ การน าข้อมูลเชิงสถิติ จากการวิจัยเชิงพรรณนา ข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ หา
เหตุ -หาผลเพ่ือน ามาใช้ แก้ปัญหานั้ น  และ  1.3การวิจัย เชิ งทดลอง(Experimental 
Research) ได้แก่ การน าเหตุ-ผล จากการวิจัยเชิงวิเคราะห์ข้อ 1.2 มาท าการทดลอง ว่า
เป็นไปตามที่วิเคราะห์ หรือไม่ ผลที่ได้จะน ามาใช้ด าเนินการแก้ปัญหาซึ่งต้องด าเนินการตาม
วงจรคุณภาพของเดมมิงส์ PDCA-P-Plan,D-Do,C-Check,,A-Act มุมที่ 2 การเคลื่อนไหว
ทางสังคม หมายถึงการที่สังคมเข้ามาร่วมเรียนรู้ ร่วมบอกความต้องการ นี่คือการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องแปรความรู้ในมุมที่ 1 ให้อยู่ในรูปที่สังคมจะเข้าใจได้ง่าย เข้าร่วมได้ เรียกว่า
ความรู้เพ่ิมอ านาจให้สาธารณะ (empowerment) ถ้าปราศจากความรู้ที่ถูกต้อง สังคมจะ
เคลื่อนไปได้ยาก ไม่มีพลัง หรือเคลื่อนแล้วเพ้ียนไปทางอ่ืน โดยมีการรวมตัวกันของผู้มีความรู้ 
ตามมุมที่  1.ของ "สามเหลี่ยมเขยื้อนภู เขา"นั้น ขึ้น เป็นกลุ่มคน โดยมีผู้น ากลุ่มที่มี
ความสามารถน าความรู้นั้นให้ออกมาเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้  มุมที่ 3 อ านาจรัฐ 
หรือ อ านาจทางการเมือง การเมืองเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ 
บริหารการใช้ทรัพยากรของรัฐ และเป็นผู้ออกกฎหมายมาบังคับใช้ให้เป็นไปตามความรู้
นั้นๆ สามเหลี่ยมทั้ง 3 มุม จะต้องประกอบกัน ไม่อ่อนมุมใดมุม หนึ่ง แม้มีนักการเมืองที่ดี
เป็น มุมที่ 3 แต่ปราศจากมุมที่ 1 และมุมที่ 2 ก็ไม่สามารถแก้ปัญหายากๆ ได้ เช่น ปัญหา 
หวยบนดิน ประชาชนยังหลงใหลในการพนันการยกเลิกหวยบนดิน ยังถูกต่อต้านจากผู้ได้
ประโยชน์จากหวยบนดิน เป็นต้นรูปแบบของ "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" สามารถน าไปใช้ใน
ปัญหาเรื่อง และ ระดับต่างๆ ได้ไม่ว่าระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับหน่วยงาน ระดับ
ครอบครัว และ ระดับส่วนบุคคล ขอยกตัวอย่างระดับหน่วยงาน ที่ท าการรณรงค์ "สร้าง
สุขภาพทั้งหน่วยงาน" (ย้ายภูเขา)ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ ทั้งหมดออกก าลังกายสัปดาห์ละ3วัน 
วันละ 30 นาที ตามผลการวิจัย ว่าการออกก าลังกายท าให้สุขภาพแข็งแรง(มุมที่1)ได้น ามาใช้
ในหน่วยงาน(มุมที่2)ให้คนในหน่วยงานออกก าลังกายตามความสมัครใจตามเกณฑ์ข้างต้น 
ปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไปคนออกก าลังกาย จะลดลงเรื่อยๆ แต่เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน น า
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามาใช้(มุมที่3)มาใช้โดยการออก ระเบียบของหน่วยงานว่าถ้าออกก าลัง
กายไม่ถึง80%ของกิจกรรมจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบขั้นพิเศษ จะไม่ได้รับ
โบนัส จากการท างานเท่าผู้ท ากิจกรรมตามเกณฑ์ผลปรากฏว่าเมื่อใช้มุมที่ 3 นี้มาบังคับท าให้
คนในหน่วยงานออกก าลังกายตามเกณฑ์ 100% ได้ เป็นต้น  
 

 
หลักการด าเนินงาน – PDCA 5 หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือ
วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ 
1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเปอาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เปอาหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะ

                                                           

5 https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน 
การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสีย
ต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได ้
2.Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี
โครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ 
ด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดง
ความจ านงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการด าเนินการ (เช่น 
รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 
3.Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย 
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้
เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิด
เครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
4.Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย 
การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร 
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่
ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป   
 

4.2 การบริหารจัดการโครงการ 
4.2.1 ความหมายของการจัดการโครงการ การจัดการโครงการ หมายถึง การน าความรู้ ทักษะ 

เครือ่งมอื และ เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุเปอาหมาย 
การจัดการโครงการจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจนพร้อมทั้งมีความรู้

ความสามารถบริหารโครงการ มีการประกันคุณภาพและความเสี่ยงของการด าเนินงานตามโครงการ ผู้จัดการ
โครงการจ าเป็นจะต้องรู้ว่าอะไรเป็น ขีดจ ากัดของการจัดการโครงการ ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
holder) เครื่องมือและเทคนิค ที่ใช้ในการจัดการโครงการเป็นอย่างไร และที่ส าคัญจะต้องเข้าใจในเนื้องาน
โครงการมากพอเพ่ือมาช่วยการวางแผนการจัดการโครงการ    

วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ  เพ่ือรวบรวม เรียบเรียงการด าเนินงานของจังหวัดจากการ
ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน ให้เป็นหมวดหมู่ และปออนข้อมูลย้อนกลับให้กับจังหวัดและสอจร.น าไป
พัฒนาโครงการให้บรรลุเปอาหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอจร.ต่อไป 

 เป้าหมายในการจัดการโครงการ 1) เพ่ือทราบทุนเดิมของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนของจังหวัด 2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของการวางแผนการท างานเพ่ือที่จะเข้าไป
พัฒนาโครงการของจังหวัด และยกระดับการท างานของจังหวัด สอจร.ต่อไป 

แนวคิด ความส าคัญของการจัดการโครงการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนน    

การด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัด  จ าเป็นต้องมีการจัดการโครงการ 
(Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่  
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1) การวางแผนโครงการ เป็นกระบวนการก าหนดเปอาหมาย รายละเอียดของโครงการ และทีมงาน 
เป็นการวางแผนโครงการ ทางด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ  

2) การก าหนดตารางการท างานของโครงการ เป็นการจัดล าดับและจัดสรรเวลาให้กับแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ โดยแสดงแผนภาพภาระงานในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผนสามารถเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

3) การควบคุมโครงการ เป็นการสังเกตติดตามในเรื่องของการใช้ทรัพยากร  ค่าใช้จ่าย และ
งบประมาณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นการน าเอาผลตอบรับที่เกิดขึ้นมาใช้เพ่ือทบทวนแก้ไขแผนโครงการที่ได้
ก าหนดไว้และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรได้ในยามที่ต้องการ 

 นอกจากนั้นการประเมินผลและการถอดบทเรียน เป็นเทคนิค/เครื่องมือที่ช่วยการจัดการโครงการ
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัด ให้มีการพัฒนาต่อไป ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  กรอบแนวคิดในการติดตามผลการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

 

 4.2.2 บทบาทการจัดการโครงการ  

 หลังจากที่จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ได้แล้ว และผู้รับผิดชอบสามารถเชื่อมประสาน
ภาคีเครือข่ายคนท างานในพ้ืนที่ได้ บทบาทของทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. จะต้องเข้าไปจัดการโครงการปอองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้ 

1. การประเมินทุนเดิมของพ้ืนที่  :  ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ต้องทราบว่าจังหวัดที่จะเข้าไปจัดการ
โครงการนั้นมีทุนเดิมอะไรบ้าง ในที่นี้อาจจะไม่เด่นในเรื่องการปอองกันอุบัติเหตุ เช่น มีโครงการชุมชนพอเพียง 
โครงการชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด โครงการสหกรณ์รถรับส่งนักเรียน เป็นต้น หรือมีโครงการที่ได้
ด าเนินการมาแล้วในเรื่องการปอองกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการสืบสวนอุบัติเหตุของทีมจังหวัด โครงการ
ในสถานศึกษา โครงการที่ท ากับชุมชน โครงการที่ท ากับท้องถิ่น และโครงการที่ท ากับภาคเอกชน เป็นต้น  

ปัจจยัน ำเข้ำ (input) 

- งบประมำณ 

- บคุลำกร 

- วสัด/ุครุภณัฑ์ 

กระบวนกำร (process) 

โครงกำร/กิจกรรมที่

ด ำเนินกำรให้แก่

กลุม่เป้ำหมำย 

ผลผลิต (output) 

จ ำนวนผู้ รับบริกำร 

ผลลพัธ์/ผลกระทบ 

(outcome/Impact) 

- คณุภำพบริกำร 

- ควำมพึงพอใจของผู้ รับ 

บริกำร 

- กำรมีชีวิตควำมเป็นอยูท่ี่ด ี

ข้อเสนอแนะในกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ 

ตวัชีว้ดักำรปฏิบตัิงำนส ำหรับกำร

ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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2. วางแผนการท างานของพ่ีเลี้ยง สอจร. :  เป็นการวางแผนของทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. เพ่ือที่จะเข้า
ไปพัฒนาโครงการของจังหวัด  โดยเชื่อมโยงกับภาคนโยบาย เช่น การใช้ข้อมูล 3 ฐาน และการสืบสวนข้อมูล
อุบัติเหตุ  นโยบายในเรื่องหมวกนิรภัย 100 % การขับเคลื่อน ศปถ.อ าเภอ การตั้งด่านชุมชน เป็นต้น 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยทางถนน เช่น ระเบียบส านักนายกว่าด้วยการปอองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 มีหน่วยงานใดที่ก าลังขยับในเรื่องนี้ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดท าโครงการ 
365 วัน คมนาคมปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม  ถนนสีขาวของกระทรวงคมนาคม  เป็นต้น 

3. การก ากับติดตามประเมินผล: เมื่อพัฒนาโครงการแล้วและจังหวัดได้รับทุนสนับสนุนจาก 
สสส. สอจร. หรือ ศวปถ. แล้ว ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. มีหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการ (การนิเทศงาน) ที่ได้รับ
ทุนนั้นๆ ว่าด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลลัพธ์ออกมาอะไรบ้างจากโครงการนั้น  เพราะบางครั้ง
การด าเนินโครงการอาจจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเปอาหมาย (ผลลัพธ์รายทาง) 

4. การออกแบบเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  : เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล   

5. การปออนข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ผลการประเมิน :  ส าหรับส่วนกลาง (สอจร.กลาง) 
และจังหวัดที่ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.เข้าไปประเมิน 

6. การถอดบทเรียน 
7. รายงานผลการติดตามประเมินผล   

  
 4.2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ ด าเนินการใน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1. ศึกษาผลการด าเนินงานเดิมของจังหวัด  โดย 1) ศึกษาภาคีหลักมีใครบ้าง มีหน่วยใดบ้าง 
2) ผลการด าเนินงานเดิมของจังหวัด (ทุนเดิมของจังหวัด) คืออะไร 3) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  
อาจจะดูจากการถอดบทเรียนโครงการของจังหวัด 
  2.  แสวงหาจุดที่จะสนับสนุนจังหวัด/พัฒนาโครงการ 
  -  ช่วยปรับความคิดของภาคีเครือข่ายคนท างานให้เข้ากับนโยบาย 
  -  ดูนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ  เช่น นโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  นโยบายท้องถิ่น 

 -  ช่วยปรับโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน ที่ส าคัญโครงการต้องมีวงจร
การบริหารงานคุณภาพประกอบด้วยการวางแผนงาน (Plan) น าไปปฏิบัติ (Do) ระหว่างการปฏิบัติก็
ด าเนินการตรวจสอบ (Check) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (Action) การปรับปรุงเริ่มจากการ
วางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ (PDCA) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่ 
  -  ก าหนดรายละเอียดในการรับทุนให้ชัดเจน/ มีข้อตกลงในการใช้งบประมาณ 
  -  ในโครงการควรก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ได้เข้าไปร่วมประสานติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ 
  -  ในการร่วมเวทีติดตามทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ต้องช่วยให้จังหวัดเกิดหุ้นส่วนทางกลยุทธ์
(Strategic partner)   
  -  ในการร่วมเวทีติดตาม ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ต้องมองหาแกนน าที่เกาะติด (เจ้าของงานตัวจริง)  
ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.ต้องช่วยเชียร์ให้เกิดความเป็นที่หนึ่ง (Champion)  เพ่ือเป็นทุนของจังหวัดต่อไป 
 3. การติดตาม ประเมินผล การด าเนินโครงการปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ถือ
เป็นภารกิจหนึ่งของทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. และยังเป็นการเยี่ยมเยียนเพ่ือให้ก าลังใจและการประสานการท างาน
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ระหว่างทีมพ่ีเลี้ยงอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นการนิเทศงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้จังหวัด
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ ก าหนด พร้อมทั้ งเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์งานของทีมพ่ีเลี้ยง สอจร.สู่สาธารณชนได้รับทราบทั่วถึงยิ่งขึ้น และประการส าคัญคือ การน าผล
จากการติดตามดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้ทุนสนับสนุนของ สอจร. ในครั้งต่อ ไป 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการน ากลับมาเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานปอองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยใช้แบบฟอร์ม ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แบบฟอร์มในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานรายจังหวัด 
 
โดยมีขั้นตอนในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ โดยจัดท าร่วมกับภาคีที่รับทุน โดยทั่วไประบบการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 4 ตัว ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 2) ตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่ 
จ านวนผู้รับบริการ จ านวนครั้งของการด าเนินงาน 3) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ได้แก่ ร้อยละความพึง
พอใจต่อการบริการหรือด าเนินการ 4) ตัวชี้วัดผลกระทบ ได้แก่ อัตราการบาดเจ็บ หรืออัตรา
การตาย  

2. เปรียบเทียบความส าเร็จโครงการกับสภาพความเป็นจริง  โดยชี้ประเด็นเงื่อนไขความส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จของโครงการ 

3. ติดตามการแก้ไข (ถ้ามี) ตามลักษณะเวลาของการปรับแผน 
4. สรุปผลผลิต (Output) โครงการและผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการและคนท างาน 
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5. ปออนข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ผลการติดตามควรแบ่งเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในการ
ประเมินผลระยะสุดท้าย ทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. ต้องวางแผนการท างานของจังหวัด  

6. สรุปบทเรียนทีมพ่ีเลี้ยง สอจร. ควรมีการถอดบทเรียนของจังหวัดที่รับทุนเพ่ือใช้เป็นบทเรียน
ในการท างานปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 
4.2.4 เทคนิคการสร้างเครือข่าย (Networking)6 
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน

ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นส าคัญของนิยามข้างต้น คือ 
 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
 กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
 การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคน

หรือองค์กรนั้น ๆ 
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน”  เพ่ือพูดคุย

สนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ... และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจ
ร่วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือ
ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย.... และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ ... การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมข้ึน ยิ่งได้รายชื่อ
มามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐ
ได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ  

ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุ
เปอาหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่  
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 

การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
เรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 
> 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อย
ให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

 
 

                                                           

6 1.งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครอืข่ายสู่ความยั่งยืน. กองส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่าย 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพทิักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย ์http://oppn.opp.go.th/research01.php 
2. ธนา ประมุขกุล. เครือข่าย. วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 3 กค - กย 2544 
 

http://oppn.opp.go.th/research01.php
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องค์ประกอบของเครือข่าย  
 
เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย แต่

แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเปอาหมายร่วมกัน และ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน  ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การท าความเข้าใจกับ
องค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้าง
เครือข่ายเทียม 

เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ 1) มีการรับรู้และมุมมองที่
เหมือนกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
(stakeholders participation) 5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 6) มีการ
เกือ้หนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

 
มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception) 

        สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น  
เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่าง
เดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน   ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  
        การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วย
การรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่
ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการ
สร้างสรรค์ ในการท างาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึง
ปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
        วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปอาหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเปอาหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือ
เปอาหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระท าร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็น
จะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
ให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  
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มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( Mutual interests/benefits) 
 
ค าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็น

ความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง 
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  

สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human needs) 
ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน  แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็น
แรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต าแหน่งใน
เครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ใน
สิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง 
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของ
เครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน มากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทาง
ปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ  เข้ามา
ประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)  
        องค์ประกอบที่จะท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง
ความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วท าให้ได้ผลลัพธ์
เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อต่างคนต่างอยู่  

การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )  
  เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่
ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้บรรลุเปอาหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การ
ท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วน
คนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ  
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มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)  
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ใน

ถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อ ให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน  (reciprocal exchange)  
มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็
จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟอนมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้ กับ
เครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย 

  
การก่อเกิดของเครือข่าย  
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิดของเครือข่าย

ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
 
1. เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหา

เดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
ดีกว่า การด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่าย
เช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน  เมื่อมีสมาชิก
เพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไป หรือมีการขยายเปอาหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็
พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น 

เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น  

 
2. เครือข่ายจัดตั้ง  
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  การ

จัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือ
สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้ง
เครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และ
มักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็
ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลง
เมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
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3. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
 เป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการ
สนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเปอาหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการ
ด าเนินงานของเครือข่ายอื่นๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจ
จริงที่เกิดจากจิตส านึกท่ีดี  เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งท านองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ   เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น 
เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
 

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย  
 

        การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องม ีLINK  หมายถึง “การเชื่อมโยง” 
 

L – Learning การเรียนรู้  
I –  Investment การลงทุน  
N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง  
 
การสร้างเครือข่าย  (Networking) 
 

        การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
การร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง 
นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  
 

ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
 

  การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายใน
กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 

การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน  
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ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการ
เปิดประตูสู่โลกภายนอก 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน 
 
1. สมาชิกท่ีเข้าร่วม ต้องเข้าใจเปอาหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม 
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก 
3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ 

และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่
ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 

4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง

อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดยร่วมกัน

ตั้งเปอาหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟอน ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็น
เครือข่ายต่อไป 

10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
การให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน  การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 
ผู้จัดการเครือข่าย มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่ายดังต่อไปนี้ 
 

1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน โดยมีกิจกรรมเป็นสื่อ เช่นการประชุมประจ าปี 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมใหม่ 

2. สมาชิกแกนน าต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเครือข่าย มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่ายเพ่ือให้สมาชิก
เข้าถึง 

3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในกลุ่มสมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมง่ายๆที่มี
โอกาสประสบความส าเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกลุ่มสมาชิก
เป็นประจ า  จัดเวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มสมาชิก จัด
กิจกรรมส่งต่องานที่เก่ียวข้อง 
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4. จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม  พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มี  
การเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกันเป็นผู้น าตามความถนัด ท าการ
รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพ่ือท าให้เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะน าผลการ
ตัดสินใจของเครือข่ายไปปฏิบัต ิ 

5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอ่ืนๆ จัดระบบการประสานงาน
ให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกนน า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สนับสนุนทุกระดับให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
คุณสมบัติของกลุ่มสมาชิกแกนน า 
 
การพัฒนาสมาชิกแกนน าที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอ่ืนๆ เป็นที่

ยอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เป็นสิ่งจูงใจที่ท าให้คนภายนอกอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เครือข่ายมากขึ้น  สมาชิกแกนน าจะต้องมีการพัฒนากลุ่มเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง มีวุฒิภาวะสูง  มีความเป็นทีม 
ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
สมาชิก ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม  เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีการ
ประสานงานระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นและเป็นเอกภาพ  ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่าย
ได้เป็นอย่างด ี    

 
การรักษาเครือข่าย   
 
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้  ประคับประคอง

ให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเปอาหมายแล้ว ก็
จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้  1) มีการจัด
กิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3) ก าหนดกลไก
สร้างระบบจูงใจ 4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 5) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 6) มีการ
สร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 
1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

  เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท า
ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่ม
สงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว  

ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระท าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วย
เหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน  ทั้งในแง่ของ
เวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ไม่
จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน ในส ารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อย
ลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความ
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สนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท าให้บรรลุ
เปอาหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การ
พบปะเพ่ือประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ   เช่น จัดกีฬาสันทนา
การระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวางมาก 
กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิกเข้า
ร่วมได้โดยสะดวก 

 
2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป  ความสัมพันธ์ที่ดีเป็น

เสมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น  เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของ
เครือข่ายได้  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ 
และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   

นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ต้องรีบแก้ไขและด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการปอองกันปัญหาก่อนที่
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน  เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน 
การก าหนดเปอาหมายการท างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าที่
เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

 
3. การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วน

ร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม 
ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรท าการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่
แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ 
ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลใน
แต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   

ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้
ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน  โดย
ผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการท าสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้
ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด าเนินการตามสัญญา  

ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอ านาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่น ามาใช้จูงใจได้ อาจท าเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ 
การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น  โดย
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สัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้  และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจ
สมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  

 
4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่

เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร   ที่ส าคัญคือเงินทุนในการด าเนินงานซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้  

 
5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการ

ใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็น
แหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะของการเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 

 
6. การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลา

ผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพ่ือสานต่อภารกิจของเครือข่าย จ าเป็นต้อง
สร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ 
การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส าคัญ คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนใน
เครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท าหน้าที่เป็นสมาชิกแกน
หลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 

 
 

4.2.5 ภารกิจพี่เลี้ยง สอจร. กับงานจัดการข้อมูล มีดังนี้ 
 

1. สนับสนุนให้จังหวัดท าการรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง จัดล าดับ แล้วน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

2. ร่วมวิเคราะห์ สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนทีมข้อมูลจังหวัดให้ใช้ข้อมูลในการเชื่อมภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
4. เข้าร่วมประชุมคณะท างาน ทีมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และให้ข้อเสนอแนะในการ

จัดการข้อมูล เพ่ือให้โครงการเป็นไปตามเปอาหมายและตัวชี้วัด 
5. ร่วมกับทีมในพ้ืนที่ น าเสนอผลการจัดการข้อมูลแก่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ศปถ.

จังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและผลักดันให้เกิดนโยบาย 
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ขั้นตอนการจัดการข้อมูล 
 

1) ท าความรู้จักโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์อ านายการความปลอดภัยทางถนนและภาคี
เครือข่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

2) ชักชวนภาคีเครือข่าย รวบรวม ค้นหา ต้นทุนเดิมและข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัด (ตามแบบฟอร์มจังหวัดประเมินตนเอง :สถิติอุบัติเหตุ ข้อมูลถนน ยานพาหนะ 
บริบท สภาพปัญหา) 

3) น าเข้าข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเวทีจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชักชวนภาคีเครือข่าย 
คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การค้นหาแนวทางการปอองกันและ
แก้ไขปัญหา 

4) สนับสนุนให้เกิดทีมจัดการข้อมูล เพ่ือจะได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแปลง
ข้อมูลเชิงสถิติเป็นข้อมูลข่าวสาร 

5) สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอใน
เวทีประชุมคณะท างานในระดับจังหวัด อ าเภอ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติการ 

6) ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและภาคีเครือข่าย  
และร่วมประเมินผลจากผลการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

 
 
 
 
 
 


