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1. แนวคิดปรัชญาในการทางาน
“พี่เลี้ยง สอจร คือ คนสาคัญที่ทาให้อุบัติเหตุจราจรลดลง”
นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2
พี่เลี้ยง สอจร. มีแนวคิดและวิธีการทางานแบบเรียบง่าย และยืดหยุ่น ซึ่งพัฒนามาจากสมาชิกไม่กี่คน
ในระยะเริ่มแรกเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ตราบถึงทุกวันนี้ มีจานวนหลายร้อยคนในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ปรัชญาหรือแนวคิด และวิธีการทางานดังกล่าว คือ 1) ทางานแบบจิตอาสา ทาด้วยใจ 2) ทางาน
แบบสหวิช าชีพ 3) ทางานแนวราบร่ วมกับ ภาคีอื่นในพื้น ที่ 4) ท างานตามสภาพปัญ หาในท้องถิ่น และ 5)
เชื่อมโยงกับระดับบนตามจังหวะและโอกาส
ในแต่ละจังหวัด ความสาเร็จและไม่สาเร็จของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น แตกต่างกัน
เป็นธรรมดา พี่เลี้ยง สอจร. ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ และไม่สาเร็จนั้นๆ ด้วย
ถึงวันนี้จึงควรให้มีการทบทวนบทบาทและหาทางพัฒนากระบวนการพี่เลี้ยง สอจร. ที่จะได้ทางานกับ
มดงานทั้งหลายในแต่ละพื้นที่ ส่วนที่ว่าจะปรับบทบาทและพัฒนาความสามารถกันอย่างไรก็ขึ้นกับพี่เลี้ยงเก่า
และพี่เลี้ยงใหม่ จะได้หารือทาคู่มือหรือแนวทางกันต่อไป
เรายังเชื่อมั่นว่า พี่เลี้ยง สอจร. เป็นยุทธศาสตร์สาคัญอันหนึ่งที่จะทาให้งานปอองกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องทางานให้หนักขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม
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รวมพลังพี่เลี้ยง สอจร. ร่วมผลักดันให้เกิดความปลอดภัยทางถนน
นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย
ประธาน สอจร.
การเสียชีวิต การพิการ การบาดเจ็บ ของคนไทย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นความสูญเสียที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น เป็นความสูญเสียที่ไม่น่าจะยอมรับได้ แต่ไม่น่าเชื่อที่ความสูญเสียนี้ นับวันจะเพิ่มขึ้นและทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการปอองกันภัยบนท้องถนน
เพื่ อความปลอดภั ย ของทุ กคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับ ลู กหลาน หนุ่ มสาว คนไทย ที่ เป็ น กาลั งส าคั ญ ของ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องปอองกันตัวเอง ด้วยการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วย
การสวมหมวกกันน็อคเมื่อขี่รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ไม่ขับรถเร็ว ไม่
เมาแล้วขับ ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ในฐานะสมาชิกของครอบครัว เราจะเตือนพี่เตือนน้อง เตือนลูกเตือนหลาน ให้ใช้รถใช้ถนนด้วย
ความไม่ประมาท
ในฐานะที่ เราเป็ น สมาชิ ก องค์ ก ร เราจะผลั ก ดั น องค์ ก รของเราให้ มี ม าตรการองค์ ก ร เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของสมาชิกทุกคนขององค์กร
ในฐานะองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เราจะดาเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของเราเป็นส่วน
หนึ่งเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในสังคมที่เราอยู่อาศัย
ในฐานะของพี่เลี้ยง สอจร. เราจะสร้างแนวร่วม สร้างเครือข่าย สร้างประชาคมให้กว้างขวาง เราจะ
ป่าวร้องให้สังคมของเราตื่นตัวต่ออันตรายบนท้องถนน เราจะช่วยกันผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเห็น
ความสาคัญ และจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง เราจะช่วยกันผลักดันผู้บริหารให้กาหนดมาตรการเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยให้เกิดมีขึ้นในสังคมเราอย่างแท้จริง เราจะไม่รอคอยการจัดการกับปัญหาซึ่งไม่ทราบการจัดการ
จะมาถึงเมื่อไร เราจะเสนอตัวเข้าร่วมกระบวนการเพื่อความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประชาคม ชุมชนใน
สังคมอย่างเอาการเอางานด้วยความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา เพื่อให้สมาชิกในสังคมของ
เราได้รับการคุ้มครองให้การเดินทางบนถนน เป็นการเดินทางที่มีความเสี่ยงภัยน้อยที่สุด
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ช่วยชีวิตหนึ่งคน กุศลมากกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น
นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์
รองประธาน สอจร.
“The Why question” ตอบคาถามตัวเองให้ได้ว่า เรามาทาเรื่องนี้ทาไม? เราอยากเห็นอะไร? อุบัติเหตุ
จราจรสร้างความสูญเสียอะไรกับสังคมไทย ครอบครัว กับชุมชนที่เรารัก?
“Belief” มีความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ มักเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ
ที่มีอิทธิบ าท 4 เสมอ คาว่า “อิทธิบาท” แปลว่า บาทฐานแห่ งความสาเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณ ธรรม
เครื่ อ งให้ ลุ ถึ งความส าเร็ จ ตามที่ ต นประสงค์ 1) ฉั น ทะ ความพอใจรั ก ใคร่ ในสิ่ งนั้ น 2) วิ ริ ย ะ ความ
พากเพียรในสิ่งนั้น 3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่ง
นั้น
“How”
 งานลดอุบัติเหตุเป็นงานใหญ่ ทาคนเดียวไม่สาเร็จ ต้องอาศัยคนอื่นร่วมกันทา
 ทาให้งานนี้เป็นงาน Win-Win ได้งาน ได้พบกัลยาณมิตร ทุกคนได้รับความสุขจากกุศล
กรรมที่ร่วมกันทา แบ่งปันความรู้ความชานาญ แรงกายแรงใจและต้นทุนที่มีเหมือนการ
สร้างเจดีย์ใหญ่
 งานใหญ่ ๆ ต้องทาแบบ “เดินทีล ะก้าว กินข้าวทีล ะคา” “ช้าไม่เป็น ไร แต่อย่าหยุด ”
ความรู้ ข้อมูล วิชาการ การเรียนรู้จากผู้อื่น คือทางลัดเพื่อที่จะไม่ต้องหลงทางเสียเวลา
 ทางานเหมือนการทาข้อสอบคือทาเรื่องง่ายๆ ที่ได้คะแนนมากๆ ก่อน ข้อยากเก็บไว้ที
หลัง ที่ฝรั่งเรียก Pareto principle ทา 20 เพื่อให้ได้ผล 80

ช่วยชีวิตคนหนึง่ คน กุศลมากกว่าสร้างเจดียเ์ จ็ ดชั้น
แต่น่ีคือยุคสมัยที่เปิ ดโอกาสให้ เราได้ สร้ างกุศลกรรมในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ นับร้ อยนับพันชีวิต
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2. บทนา
รายงานสถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนน ปี 2015 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลกยังมี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 1.25 ล้านคนต่อปี จากเหตุการณ์ชนบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สูญเสียในประเทศยากจน ช่วง 3 ปีที่ผ่านมามี 79 ประเทศที่สามารถลดจานวนผู้เสียชีวิตได้ เป็นเพราะเกิด
ความสาเร็จจากความจริงจังในการทาตามเสาหลัก 5 เสา คือ การพัฒนาตัวบทกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
และปรับปรุงถนน กับยานพาหนะให้ปลอดภัยได้จริง ผิดกับอีก 68 ประเทศ ที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน
ในรายงานขององค์ การอนามัยโลก ยังย้าให้เห็นว่า ผู้ใช้ถนนทั่วทั้งโลกไม่ได้รับการปอองกันอย่างเท่า
เทียม กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็นประเทศร่ารวยรายได้ต่อหัวของประชากรที่สูงมาก กลับมีผู้เสียชีวิตน้อย
กว่าทวีปแอฟริกาที่มีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด หลายประเทศขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนน แต่ยัง
ต้องลงมือให้มากขึ้นไปอีก ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มี 17 ประเทศ มีการบัญญัติตัวบทกฎหมายอย่างน้อยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจนเป็นปฏิบัติการเด่น อย่างการใช้เข็มขัดนิรภัย การจับดื่มแล้วขับ จากัดความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย
และการใช้เบาะนิรภัยสาหรับเด็ก และในรายงานยังพบอีกว่า รถยนต์พาหนะที่ขายในกว่า 80% ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ต่ากับปานกลาง สาหรับกลุ่ม
ประเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบดีมากเป็นระบบ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ สิงคโปร์ กลุ่มถัดมาเป็นประเทศที่
มีการจัดเก็บข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ ไทย อิหร่าน เวียดนาม และอินเดีย โดยกลุ่มประเทศที่มีประชากรน้อย
กว่า 150,000 คน และกลุ่มที่มีการจัดเก็บข้อมูล แบบไม่คงที่ ได้แก่ กัมพูช า 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 ของเหยื่อที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
ข้ อ ความข้ างต้ น นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ “ปฏิ ญ ญาบราซิ เลี ย ” (Brazillia Declaration) ที่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เชิญผู้นาของทุกประเทศทั่วโลกมาประชุมกันในวันที่ 18-19
พฤศจิกายน 2558 ที่เมือง บราซิเลีย ประเทศบราซิล เพื่อจะทบทวนและหาวิธีรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน ที่ ทุกๆ 25 วินาที จะมีหนึ่งคนเสียชีวิตบนถนน หลังจากที่ 5 ปีก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญา
มอสโก” เพื่ อ ก าหนดให้ มี “ทศวรรษเพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนน” Decade of Action for Road
Safety 2011-2020 โดยมีเปอาหมายร่วมกันที่จะลดการตายลงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ในปี ค.ศ. 2020 หรือ
พ.ศ.2563
ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่กาลังเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ที่ “ท้าท้าย” เพราะตัวเลขความ
สูญเสียที่คาดประมาณโดยองค์การอนามัยโลก ชี้ว่าไทยอยู่ใน อันดับ 2 ของโลก ที่มีคนตายบนถนนปี 2012
จานวน 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 เป็ น การคาดประมาณ แต่เมื่อนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการตายที่คานวณเชิง
คณิตศาสตร์ จาก 3 ฐานข้อมูล ตารวจ สาธารณสุข และประกันภัย พบว่าจานวนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขการตายที่ใช้จริงในปัจจุบันคือข้อมูล “สานักงานตารวจแห่งชาติ” และ “ใบมรณบัตร” ซึ่งแม้จะน้อย
กว่า แต่ก็ชี้ให้เห็นว่ามีคนตายจากอุบัติเหตุทางถนน สูงถึงปีละ 14,000 คน (ใบมรณบัตร พ.ศ.2556 จานวน
ตาย 14,789 คน) หรือ ทุกๆ วัน จะมี 40 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิก และทุกๆ วันอีก 15 ครอบครัว
ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ที่สาคัญหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นผู้ที่เป็น
กาลังหลักของครอบครัว ไม่นับรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รวมกันปีละ 2.3 แสนล้านบาท
ผลกระทบจากอุบั ติ เหตุท างถนนไม่เพี ย งแต่ เป็ น ภาระให้ กั บ ครอบครัว สั งคม และเศรษฐกิ จของ
ประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริการสุขภาพ ทั้งด้านงบประมาณและภาระงานของบุคลากรที่มี
จากัด ทั้งๆ ที่ความความสูญเสียและปัญหาเหล่านี้ “ป้องกันได้”
จากความสูญเสียดังกล่าว หน่วยงานหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นความสูญเสียที่ปอองกันได้ ทาให้ภาครัฐและ
ภาคประชาชนเห็นความสาคัญในการแก้ไขปอองกันการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ดังเช่นการที่รัฐบาลได้ประกาศ
ให้การปอองกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น ”วาระแห่งชาติ” (มติ ครม. 29 กันยายน 2552) และมอบหมายให้ศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน ดาเนินงานการปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเปอาหมาย
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทาง และกาหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า “มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.” และกาหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานไว้ 5 ด้ า น (5 E) ประกอบด้ ว ย ด้ า นการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย (Law Enforcement) ด้ า นวิ ศ วกรรม
(Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม (Education and Empowerment)
ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และด้านการประเมินผล (Evaluation)
และเมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 ที่ ผ่ า นมา ครม. ได้ รั บ รองข้ อ เสนอของศู น ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ที่กาหนดให้ประเทศไทยมีแผนการดาเนินงาน “ทศวรรษการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน” ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ มากาหนดเป็นมาตรการหลัก 8 ประการ ได้แก่
1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ
3. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย
5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย
6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
โดยมีเปอาหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า
ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่สาคัญประการหนึ่ง คือ
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น มี ก ารด าเนิ น งานแบบสหวิช าชีพ อย่างต่อ เนื่ อง จริงจัง รณรงค์ ส ร้างความ
ตระหนักในประชาชน ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนนาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เกิดกลยุทธ์การดาเนินงานของจังหวัดที่เอื้ออานวยและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถนาไปพัฒนา
วิธีการทางานให้ เหมาะสมกับ ปั ญหาของแต่ล ะพื้นที่ได้ การดาเนินงานดังกล่าวอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์และ
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มาตรการแบบบู ร ณาการ ความรู้ ความคิ ด ก าลั ง คน งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และเกิดความยั่งยืน ของ “สอจร.”

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) คือใคร
สอจร. คือ ชื่อย่อ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ซึ่งแต่เดิมนั้น เป็น
โครงการสนับสนุนด้านวิชาการในการดาเนินงานปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนาร่อง
โดยได้ดาเนินงานมา ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน ภายใต้ร่ม “มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน” และปรับ
ชื่อใหม่ว่า แผนงาน “สนับสนุน การป้ องกัน อุบั ติเ หตุ จราจรในระดับจังหวัด ” ซึ่งเป็นการรวมตัว ของผู้ มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรื่องอุบัติเหตุทางถนน จากสหสาขาวิชาชีพที่สมัครใจมาร่วมเป็นคณะทางานภายใต้
แผนงานฯ เน้นการประสานงานทั้งแนวราบและแนวดิ่ง (Matrix) โดยได้นาแนวคิด INN ของ ศ.นพ.ประเวศ
วะสี คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนน า (Individual) การสร้ า งกลุ่ ม คนท างาน (Node) และขยายตั ว เป็ น
เครือข่ายคนทางาน (Network) มาเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ทีม สอจร. เป็นองค์กรภาคประชาคม ซึ่งทีทั้งข้าราชการและเอกชน ประชาชน ไม่ใช่องค์กรที่มีอานาจ
ทางราชการให้ คุณ ให้ โทษใครแต่อย่ างใด แต่มีจิตอาสา ช่วยแนะนาให้ คาปรึกษา กระตุ้น สนับสนุนให้ ทุ ก
องค์ ก รสามารถขั บ เคลื่ อ นการปอ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ท างถนน โดยมี ก ลไกที่ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของ สอจร. คื อ
คณะทางานสนับสนุนการปอองกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงจังหวัดสนับสนุนให้เกิด
การขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัย
ที่มาของ สอจร….. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่
มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.
2544 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2
ต่อปี ทาหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชน
ทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วม
สร้ าง ประเทศไทยให้ น่ าอยู่ โดยไม่ จ ากั ดกรอบวิธีการ ดั งนั้น จึ งได้ ร่ว มมื อกั บ ภาคี ในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง ร่วมมือกับภาคี ในการพัฒนาความรู้ และจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และการบริหารจัด การเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับ สอจร. จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่มีแนวทางการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ สสส.
เป็นเครือข่ายเพื่อการปอองกันอุบัติเหตุจราจรส่งเสริมให้เกิดการทางานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ
เพื่อการปอองกันอุบัติเหตุฯ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายที่มีอยู่
แล้วให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มีที่มาพอสังเขปดังนี้
ในปี พ.ศ.2546 หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย (จรป.) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทางานประสาน และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมไทยได้มาทางานร่วมกัน โดยอาศัยการจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนงาน 7 ประการ
ได้แก่ (1) แผนงานจังหวัดต้นแบบ (2) แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ (3) แผนงานพัฒนาเครื่องมือเชิง
นโยบาย อันได้แก่ กฎหมาย ระบบการเงินการคลัง (4) แผนงานวิจัย (5) แผนงานพัฒนากลุ่มแกน (6) แผนงาน
พัฒ นาเครื อข่ายประชาสั งคม และ (7) แผนงานพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จรป. ดาเนิน งานได้ 2 ปี จึงปิ ด
9

โครงการลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สสส. จึงได้ส นับสนุนให้ เกิดคณะทางานสนับ สนุนด้านวิช าการในการ
ดาเนินงานปอองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนนในจังหวัดนาร่อง (สอจร.) ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน
พ.ศ. 2548 – มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยมี คณะทางาน หรือ ทีมพี่เลี้ยง สอจร. หรือ ทีมสนับสนุนวิชาการ มา
จากสหวิชาชีพ ได้แก่ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข วิศวกร ตารวจ นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการขนส่ง เจ้าหน้าที่ปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ที่สมัครใจ มีเวลา และมีศักยภาพในการ
กระตุ้น สนับสนุน และประสานงาน ให้เกิดการดาเนินงานปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ใน 26
จังหวัดนาร่อง โดย สสส. ได้ออกประกาศ ที่ 51/2548 และ ประกาศ สอจร.ที่ 1/2548 แต่งตั้งคณะทางาน
โดยมี (1) นพ.สาเริง แหยงกระโทก เป็นประธานกรรมการ (2) นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ และนพ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการในภาคต่างๆ รวมคณะทางาน 48 คน
จากนั้น สอจร.ได้พัฒนาและขยายการดาเนินงานเป็น 51 จังหวัดในโครงการระยะที่ 2 ช่วงระหว่าง
ตุลาคม พ.ศ. 2548 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งมี นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
เมื่อประเมินผลการดาเนินงานทั้ง 2 ระยะ พบว่าจังหวัดนาร่องได้เกิดการดาเนินงานปอองกันอุบัติเหตุทางถนน
ครอบคลุม 6 E ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ด้านวิศวกรรม (Engineering)
ด้ า นการให้ ค วามรู้ การประชาสั ม พั น ธ์ (Education) การมี ส่ ว นร่ ว มและการสร้ า งอ านาจแก่ ชุ ม ชน
(Empowerment) ด้ า นการบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Medical Service) และด้ า นการ
ประเมินผล (Evaluation) และมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ขยายไปยังภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์จึงได้รบั การสนับสนุนการดาเนินงานต่ออีกจนถึงปัจจุบันเป็นระยะที่ 7
ผลส าเร็ จ ที่เกิดขึ้น มากมายนั้ น อาจเกิ ดจากการมีก ลไกที่ ส ร้างที มสนั บสนุ นวิช าการหรือ ที่เรียกว่า
“พี่เลี้ยงสอจร.” ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพและขยายจานวน ขยายหน่วยงานได้กว้างขวางมากขึ้น จากระยะที่ 1
มีเพียง 60 คน ปัจจุบันมีจานวน 200 คน ที่มาจากกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น ครู สาธารณสุข คมนาคม
ตารวจ ปอองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกันสังคม คุมประพฤติ ท้องถิ่น ปกครอง สื่อ เอกชน นักวิชาการอิสระ
และภาคประชาชน
ปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินงานที่สาคัญคือ ความร่วมมือและการดาเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับให้การสนับสนุนจนนาไปสู่การทางานแบบมีส่วนร่วมและ
เป็นแนวทางจนสามารถพัฒนาวิธีการทางานให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริม
พลังเครือข่าย สร้างจังหวัดถนนปลอดภัย”

3. บทบาทของพี่เลี้ยง สอจร.
ในการสนับสนุนงานปอองกันอุบัติเหตุจราจรนั้น สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนงานคือทีมงาน คณะทางาน
และที่สาคัญยิ่งกว่า คือ “พี่เลี้ยง สอจร.” ที่มีบทบาทในการสนับสนุน กระตุ้นให้ทีมงาน มีพลังกาย พลังใจ ใน
การขับเคลื่อนงานเพื่อร่วมกันปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้
บทบาทหน้าที่ ที่สาคัญของพี่เลี้ยง สอจร. คือ
1. กระตุ้น สนับสนุน ประสานงานให้เกิดการดาเนินงานในจังหวัด
 กระตุ้นทีม/ภาคีเครือข่าย สร้างการยอมรับ ชักชวนทีมเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติการ
และติดตามผลร่วมกัน
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 สนับสนุนทั้งความรู้ วิชาการ แนวทางการดาเนินงานด้วยความยืดหยุ่น สร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมสหสาขาวิชาชีพในจังหวัด
 เป็ น นั ก สื่ อ สาร ประสานงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ที ม ได้ ง าน ได้ เพื่ อ น ได้ เครื อ ข่ า ยมาร่ ว ม
ขับเคลื่อนงาน
 คลุกวงใน รับรู้และเท่าทันสถานการณ์ ร่วมวางแผนงานในการดาเนินงาน (ชวนทา พา
ทา กระตุ้นให้เกิดการทากิจกรรมร่วมกัน)
2. แนวคิด ข้อเสนอแนะที่พี่เลี้ยงควรเติมให้กับคนทางาน
 การให้คาปรึกษา เป็ นการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งต้องคานึงถึง
ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในการให้คาปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปควรเชิญชวนให้
คณะทางาน ทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แล้วรวบรวมความคิดและ
ข้อเสนอแนะทั้งหมดประกอบการตัดสินใจร่วมกัน
 การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการปลุกความรู้สึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความ
กระตือรือร้นและค้นหาแนวทางการทางาน เกิดความยืดมั่นในเปอาหมายของงาน ด้วย
การเชียร์ ชื่นชมให้กาลังใจ
 การให้ ค วามเป็ น เพื่ อน เป็ น ที ม เป็ นกั ล ยาณมิต รที่ ดี ให้ ก ารสนั บ สนุ นและช่ว ยเหลื อ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานร่วมกัน ด้วยการให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน สร้างบรรยากาศ
ของความเป็นเพื่อน เป็นทีม ให้เกียรติ และให้การยอมรับกันและกัน
3. ติดตาม ประเมินผล เสริมพลัง
 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีม และภาคีเครือข่าย คือ ภารกิจหนึ่งของ พี่เลี้ยง
สอจร. ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นการเสริมสร้างพลังใจ แนวคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ทา
ให้เกิดพลังในการเคลื่อนงานไปให้ถึงเปอาหมาย ตามแผนงานที่กาหนดไว้ร่วมกัน
 การจุดประกายความคิด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พัฒนางานร่วมกัน จากการ
ชวนวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุปัญหา แล้วนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหา
และติดตามประเมินผล
 สร้างความรู้สึ กเป็ น เจ้าของ เจ้าภาพของงาน/ภารกิจที่ ท าร่ว มกั นให้ กับ ที มและภาคี
เครือข่ายด้วยการชี้ให้เห็นประโยชน์ คุณค่า ความหมายที่ทา ส่งผลให้คนไทยปลอดภัย
จากอุบัติเหตุจราจร (ทาแล้วลดการสูญเสีย บาดเจ็บ ตาย ทาแล้วได้บุญกุศล)
 ชวนวัดผลลัพธ์ และสนับสนุนแผนงาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการไม่ไป
ชี้นาหรือสั่งการ แต่เป็นการชี้ชวนให้เห็นผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น จากการชวนทบทวนผลผลิต
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทางานให้ดียิ่งขึ้น
 ชักชวนประเมิน ผลโดยใช้ห ลักการประเมินตนเอง(ไม่ไปประเมินงานคนอื่น) เพื่ อการ
พัฒนาความสามารถในการบรรลุเปอาหมายที่ดีขึ้น
4. ถอดบทเรียน/สรุปบทเรียน
 สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการค้นคว้า รวบรวม ทบทวนแล้วสะท้อนกลับจากสิ่งที่
เกิดขึ้น จะนามาสู่การได้บทเรียน ซึ่งบทเรียนที่ได้จะถูกนามากลั่นกรอง ตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติการร่วมกัน ซึ่งคือทุนทาง
ปั ญ ญาที่ จ ะน ามาปรับ ใช้ เผยแพร่ให้ ได้เรี ยนรู้และประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นงานตาม
กิจกรรม แผนงานต่อไป
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 แบ่งปันความรู้ สร้างบรรยากาศให้เกิดการแบ่งปันความรู้ ความคิด ความรู้สึก ผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ได้รู้ผลจากสิ่งที่ทาผ่านกิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดาเนินงานไป
แล้ว ชวนทีมคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทั้งก่อนปฏิบัติการและหลังปฏิบัติการ
(AAR, BAR)
 ถอดบทเรียนจากแผนที่ผลลัพธ์ที่ตั้งเปอาหมายไว้ เพื่อสร้างการเรียนรู้และสะท้อนกลับ
นาไปสู่การพัฒนา โดยผ่านการเล่าเรื่องจากสิ่งที่ทา ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็น แล้ว
นามาเรียบเรียงเขียนเป็นบทเรียนสื่อสารให้กับทีมภาคีเครือข่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน
 ข้อควรคานึง ในการถอดบทเรียนจากการประเมินแบบเสริมพลัง มี 10 ประการ1 คือ
1) เปอาหมายของการประเมินผลเพื่อการพัฒนายกระดับขึ้น
2) ความรู้สึกเป็นเจ้าของการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
4) กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม
5) พัฒนาความเป็นธรรมในสังคม
6) ให้คุณค่าความรู้ท้องถิ่นและความรู้ฝังลึก
7) ยุทธศาสตร์วางอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
8) ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
9) พัฒนาความเป็นองค์กรและชุมชนเรียนรู้
10) ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการและผลการดาเนินงาน

4.แนวทางการดาเนินงาน
4.1

ด้านวิชาการ

4.1.1 องค์ความรู้พื้นฐาน
1) ยุทธศาสตร์ 5E - ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมไปถึงรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทความปลอดภั ย ทางถนนฉบั บ แรกขึ้ น เพื่ อ บู ร ณาการการ
แก้ปั ญ หาด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในช่ว งปี พ.ศ. 2548 – 2551
แผนฯ ดังกล่าวได้กาหนดวิ สัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล และมีเปอาหมายให้
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลงจาก
22.21 ในปี พ.ศ.2547 เหลื อ 20.00 ภายในปี 2551 โดยใช้ ยุท ธศาสตร์การท างาน 5
ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1.1) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Law Enforcement) 1.2)
วิศวกรรมจราจร (Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมี
ส่ ว นร่ ว ม (Education and Empowerment) ด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์
1 หนังสือนานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์ความรู้, ศุภวัลย์ พลายน้อย
2 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน กรมปอองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ฉุ ก เฉิ น (Emergency Medical Service) และด้ า นการประเมิ น ผลและระบบ
สารสนเทศ (Evaluation)
จากการทางานตามแผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าว สามารถลดการสูญเสียลงได้ต่า
กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยในปีพ.ศ.2551 มีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร อยู่
ที่ 17.77 ซึ่งชี้ให้เห็ นว่าแนวทางในการทางานและการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนตามแผนแม่ บ ทฯ ฉบั บ เดิ ม เป็ น แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และควรมีการนามาขยายผลเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่ มีรูปแบบการจัดการด้านความ
ปลอดภั ย ทางถนนที่ เป็ น มาตรฐานที่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว จะมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ต่ อ แสน
ประชากรต่ากว่า 10
2) 5 เสาหลัก (5 Pillars)3 – ประกอบด้วย
1.1) เสาหลักที่ 1 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ซึ่ง
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จะผลักดันให้กลไกภายใต้ระเบียบสานัก
นายกฯ ฉบับดังกล่าว ดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
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 ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ยานพ าหน ะที่ ป ลอดภั ย (Safer Vehicles) ปั จ จุ บั น
ยานพาหนะที่ อั น ตรายและสร้างความสู ญ เสี ย มากที่ สุ ด คือ รถจั กรยานยนต์ ดั งนั้ น
จะต้องลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการส่งเสริม
มาตรการต่างๆ เช่น การสวมหมวกนิรภัย การฝึกการขับขี่ปลอดภัยในเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ รถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถตู้ จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่
สูงขึ้น รวมทั้งต้องส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบการผลิ ตยานพาหนะให้ ได้มาตรฐานสากล ที่
สาคัญ คือ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ จัดให้มีรถ
รับส่งนักเรียน เพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็กและเยาวชน
1.4) เสาหลักที่ 4 การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users)
ดาเนินการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสวงหาแนวทาง
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีมารยาทและเคารพกฎจราจร ศปถ.จะเสนอต่อรัฐบาลให้สนับสนุนการ
ท าหน้ าที่ ข องต ารวจจราจรในการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตลอดจน
ผลักดันให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั้งในและนอกสถานศึกษา
3 5 เสาหลัก สร้างถนนปลอดภัย , วิสัยทัศน์รัฐบาล: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ถึงเวลาที่ต้องลงมือทา, สัมมนา
ระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 ทศวรรษแห่งการลงมือทา : Time for Action 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะพัฒ นาคุณ ภาพของผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
1.5) เสาหลักที่ 5 การช่วยเหลือและรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน (Post Crash
Response) ส่ ง เสริ ม ระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จั ด ให้ มี ศู น ย์
อุบัติเหตุ การฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนภารกิจด้านนี้มากยิ่งขึ้น
4.1.2 หลักการและแนวทางในการดาเนินงานของพี่เลี้ยง สอจร.
หลักการดาเนินงาน 5ส. ประกอบด้วย
1) สารสนเทศ (Information) หมายถึง การพัฒนาและจัดการระบบข้อมูลที่เอื้อประโยชน์
กับการดาเนินงาน ที่จะชี้ให้เห็นถึงขนาดของปัญหา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ปัญ หา และจัดให้ ป ระชาชนโดยเฉพาะผู้ มีส่ วนร่วมในกิจกรรมได้ส ามารถเข้าถึงข้อมูล นั้น
อาจจะเป็นช่องทางMedia สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
2) สุดเสี่ยง (Priority) หมายถึง เลือกจากปัญหาสาเหตุที่สาคัญ มีความเสี่ยงสูงมาดาเนินการ
ก่ อ น เป็ น การให้ ค วามสนใจเป็ น พิ เศษกั บ กลุ่ ม เสี่ ย งและสิ่ งแวดล้ อ มที่ เป็ น อั น ตรายมาก
ตัวอย่างเช่น องค์กร Injury Prevention Initiative for Africa ทาการฝึกบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือการบาดเจ็บให้มีความรู้พื้น ฐานการปอองกันการบาดเจ็บเบื้องต้นในแอฟฟ
ริกา, กลุ่ม Mothers Against Drunk Drivers เพื่อต่อต้านการเมาแล้วขับในอเมริกา ซึ่งได้มี
การน าเอาปัญหาในแต่ละพื้นที่ของตนเองมาเรียงลาดับความสาคัญ แล้วดาเนินการแก้ไข
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ขนาดของปัญหา และความคุ้มค่า คุ้ มทุนที่จะแก้ปัญหานั้น
จนกระทั่งได้กาหนดออกมาเป็นมาตรการของสังคม หรือชุมชน เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
3) สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) หมายถึง การดาเนินงานต้องร่วมมือกันหลากหลาย
สาขาวิชาชีพเพื่อร่วมกันปอองกันและแก้ไขปัญหา จึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม มีการ
จัดตั้งกลุ่มใดๆก็ตามในระดับ ต่างๆ เช่น อาเภอหรือตาบลหรือชุมชนหรือโรงเรียน โดยมีการ
เชื่อมโยงกับ เครือข่ายที่ดาเนินการด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น สหสาขา
วิชาชีพของงานอุบัติเหตุ “ประเทศ” ได้แก่ กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคมออก
ใบอนุ ญ าตขับ ขี่และดู แลทางหลวงให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตารวจบังคับใช้กฎหมายด้าน
การจราจร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต้ อ งบรรจุ ค วามรู้ ด้ า นการใช้ ร ถ ใช้ ถ นน เข้ า ไปใน
สถานศึ ก ษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข มี ห น้ า ที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยและผู้ พิ ก าร
ประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ NGO องค์กรเอกชน อุตสาหกรรม มหาดไทย และกระทรวงการคลังมี
หน้าที่สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยท้องถนน
4) สุดคุ้ม (Cost effective) หมายถึง เลือกมาตรการที่ดาเนินการที่คุ้มค่า มีความเป็นไปได้
มาตรการที่เลื อกสามารถดาเนิ นการระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรปกติ งบประมาณปกติที่
ท้องถิ่นต้องบริหารจัดการอยู่แล้ว เพียงแต่ใช้ให้มีคุณค่า และให้เป็นประโยชน์ต่องาน และมี
การก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ค วามความส าเร็ จ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ใช้ เป็ น ตั ว วั ด ผลการด าเนิ น งาน
ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งกลุ่ม Mothers Against Drunk Drivers
เพื่ อ ต่อ ต้านการเมาแล้ ว ขั บ ซึ่ งองค์ก รลั ก ษณะนี้ มี อยู่ ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลี ย
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อังกฤษ นิ วซีแลนด์ แคนาดา องค์กรได้ดาเนิน การมาตรการต่างๆ ที่ ผ ลั กดันให้ มีกฎและ
ข้อบั งคับ โดยผลั ก ดัน กฎหมายให้ เพิ่ มอายุ การดื่ม เหล้ าที่ ถู กกฎหมายเป็ น 21 ปี ,คนที่
ร่างกายไม่พร้อมขับก็ห้ามขับ ให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้สูงสุด 0.08 % มีการเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ การชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หรือ เหยื่อ และมาตรการ
อื่นๆ
5) ส่วนร่วม คนในพื้นที่ ชุมชนและภาคีคนทางาน (Community participation) หมายถึง
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทางานของพื้นที่และภาคีเครือข่าย เริ่มตั้งแต่มีส่วนร่วม ในการ
คิด วางแผน ดาเนินงาน และประเมินผล

รายละเอียดการดาเนินงานสรุปได้ดัง รูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการดาเนินงาน ที่นา principle for
safe community มาประยุกต์ ที่มา : นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

หลักการดาเนินงาน 5 ช. ประกอบด้วย
1. เชื่อม ..คือกระบวนการชักชวนภาคีคนทางานให้ ได้มารู้จักกัน “คนที่ใช่ ” ส าหรับงาน
อุบั ติ เหตุ คนที่ เกาะติ ด กั บ การท างานลดอุ บั ติ เหตุ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้ ข้อ มู ล หรื อ
สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่
2. ช้ อ น ..คื อกระบวนการสรุป ประเด็ น ร่ว มกัน ของภาคี เครือ ข่ าย เช่ น ปั จ จั ยในการเกิ ด
อุบัติเหตุในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
แล้วเราก็ “ช้อน” ข้อมูลที่ใช่เข้ากระบวนการต่อไป
3. P-D-C-A เมื่อได้ประเด็นที่สาคัญร่วมกันให้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเข้ากระบวนการ ดังนี้
P น าข้ อมู ล ที่ ได้ มาวางแผนร่ว มกัน ควรเลื อ กกลุ่ มเปอ าหมายที่ ชั ด เจนไม่ ท างานใน
ลักษณะเหมือนกันทั้งจังหวัด เพราะแต่ละพื้นที่มีข้อจากัดไม่เหมือนกัน
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D นาแผนที่ได้ไปขั บเคลื่ อนในระดับพื้นที่ เช่น เลื อกแก้ไขในพื้นที่ขนาดเล็ กก่อน ที่
สาคัญการทางานชิ้นแรกควรเลือกโจทย์ที่ง่าย หมายถึงเลือกปัญหาในการแก้ไขที่ง่ายเห็น
ผลชัดเจน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้คนทางาน
C น าผลการท างานมาทบทวนผลลั พ ธ์ ปรั บ แผน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์
A นาผลมาผลักดันให้เกิดนโยบาย หรือมาตรการในระดับพื้นที่
4. ชง.. คือกระบวนการเสนอผลงานเพื่อขยายผลในระดับต่อไป
5. ชม.. เป็ น การให้ ก าลั ง ใจภาคี เครื อ ข่ า ยที่ ท างานร่ ว มกั น โดยการ “ชื่ น ชม” ในผล
ความสาเร็จ ร่วมกัน
6. เช็ค.. คือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการทางานเป็นระยะ
………….ขอให้พี่เลี้ยง สอจร. ระลึกไว้เสมอว่าผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการอาจจะไม่ได้
แค่ 1 แต่เรายังจะได้ผลลัพธ์ตามเส้นทางการทางานของเรา หรือที่เรียกว่า“ผลลัพธ์ราย
ทาง” …….

หลักการดาเนินงานตามแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
โดย นพ.ประเวศ วะสี4
"ภูเขา" หมายถึง สิ่งยากที่ดูเหมือนเขยื้อนไม่ได้ สามารถจัดการให้เขยื้อนได้โดยโครงสร้าง
สามเหลี่ยม หรือ สามมุมเชื่อมกันดังรูปที่ 2

ดังนั้ น สามเหลี่ ย มเขยื้อนภูเขา ก็ห มายถึง การจัดการความรู้เพื่ อเคลื่ อนสิ่ งยากโดย การ
จัดการให้มีการสร้างความรู้ และจัดการให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า "การเรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบั ติ" ในการนี้ ต้องมี "หน่ว ยจัดการความรู้ที่เป็น อิส ระ"ที่จัดกระบวนการเรียนรู้
ดังกล่ าวข้างต้น ที่ ไม่มีผ ลประโยชน์ แอบแฝงของใคร นอกจาก ผลประโยชน์ของส่ว นรวม
เท่านั้น ซึ่งสามมุม ประกอบด้วย มุมที่ 1 การสร้างความรู้ ด้วยการวิจัยเพื่อหาความรู้ใน
การแก้ปัญหาสังคมที่ต้องการ การวิจัย มี 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ 1.1) การวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)ได้ แ ก่ การศึ ก ษาปั ญ หาเชิ ง บรรยายจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า น ามา
ประมวลเป็นข้อมูลทางสถิติ เพื่อเข้าใจปัญหาได้มากขึ้น 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 การนาข้อมูลเชิงสถิติ จากการวิจัยเชิงพรรณนา ข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ หา
เหตุ -หาผลเพื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หานั้ น และ 1.3การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง(Experimental
Research) ได้แก่ การน าเหตุ -ผล จากการวิจัยเชิงวิเคราะห์ ข้อ 1.2 มาท าการทดลอง ว่า
เป็นไปตามที่วิเคราะห์ หรือไม่ ผลที่ได้จะนามาใช้ดาเนินการแก้ปัญหาซึ่งต้องดาเนินการตาม
วงจรคุณภาพของเดมมิงส์ PDCA-P-Plan,D-Do,C-Check,,A-Act มุมที่ 2 การเคลื่อนไหว
ทางสังคม หมายถึงการที่สังคมเข้ามาร่วมเรียนรู้ ร่วมบอกความต้องการ นี่คือการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องแปรความรู้ในมุมที่ 1 ให้อยู่ในรูปที่สังคมจะเข้าใจได้ง่าย เข้าร่วมได้ เรียกว่า
ความรู้เพิ่มอานาจให้ สาธารณะ (empowerment) ถ้าปราศจากความรู้ที่ถูกต้อง สังคมจะ
เคลื่อนไปได้ยาก ไม่มีพลัง หรือเคลื่อนแล้วเพี้ยนไปทางอื่น โดยมีการรวมตัวกันของผู้มีความรู้
ตามมุ ม ที่ 1.ของ "สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เขา"นั้ น ขึ้ น เป็ น กลุ่ ม คน โดยมี ผู้ น ากลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถน าความรู้นั้นให้ ออกมาเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ มุมที่ 3 อานาจรัฐ
หรือ อานาจทางการเมือง การเมืองเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นผู้ใช้อานาจรัฐ
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" สามารถนาไปใช้ใน
ปัญหาเรื่อง และ ระดับต่างๆ ได้ไม่ว่าระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับหน่วยงาน ระดับ
ครอบครัว และ ระดับ ส่ ว นบุ คคล ขอยกตัวอย่างระดับหน่วยงาน ที่ ทาการรณรงค์ "สร้าง
สุขภาพทั้งหน่วยงาน" (ย้ายภูเขา)ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ ทั้งหมดออกกาลังกายสัปดาห์ละ3วัน
วันละ 30 นาที ตามผลการวิจัย ว่าการออกกาลังกายทาให้สุขภาพแข็งแรง(มุมที่1)ได้นามาใช้
ในหน่วยงาน(มุมที่ 2)ให้คนในหน่วยงานออกกาลังกายตามความสมัครใจตามเกณฑ์ข้างต้น
ปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไปคนออกกาลังกาย จะลดลงเรื่อยๆ แต่เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน นา
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามาใช้(มุมที่3)มาใช้โดยการออก ระเบียบของหน่วยงานว่าถ้าออกกาลัง
กายไม่ถึง80%ของกิจกรรมจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบขั้นพิเศษ จะไม่ได้รับ
โบนัส จากการทางานเท่าผู้ทากิจกรรมตามเกณฑ์ผลปรากฏว่าเมื่อใช้มุมที่ 3 นี้มาบังคับทาให้
คนในหน่วยงานออกกาลังกายตามเกณฑ์ 100% ได้ เป็นต้น
หลักการดาเนินงาน – PDCA 5 หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือ
วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดาเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
กาหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกาหนดเปอาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน Plan การจัดอันดับความสาคัญของ เปอาหมาย กาหนดการดาเนินงาน กาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการและกาหนดงบประมาณที่จะ
5 https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
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ใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การดาเนินงาน
การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิด ขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสีย
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
2.Do (ปฏิ บั ติ ต ามแผน) หมายถึ ง การด าเนิ น การตามแผน อาจประกอบด้ ว ย การมี
โครงสร้างรองรับ การดาเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่ว ยงานของคณะ) มีวิธีการ
ดาเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดง
ความจ านงขอรั บ นั กศึ ก ษาไปยังทบวงมหาวิท ยาลั ย ) และมี ผ ลของการดาเนิ น การ (เช่ น
รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี)
3.Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดาเนินการ การประเมินขั้นตอนการดาเนิ นงาน และการ
ประเมินผลของ การดาเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ทาได้
เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดาเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไม่จ าเป็ น ต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จาเป็ นต้องคิด
เครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน
4.Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนาผลการประเมินมาพัฒ นาแผน อาจประกอบด้วย
การน าผลการ ประเมิ น มาวิเคราะห์ ว่ามี โครงสร้าง หรือ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงานใดที่ ค วร
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดาเนินการใหม่
ที่เหมาะสม สาหรับการดาเนินการ ในปีต่อไป
4.2 การบริหารจัดการโครงการ
4.2.1 ความหมายของการจัด การโครงการ การจัดการโครงการ หมายถึง การนาความรู้ ทั กษะ
เครือ่ งมือ และ เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการดาเนินงานโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเปอาหมาย
การจั ดการโครงการจะมีป ระสิ ทธิภ าพสูงสุ ด เมื่อมีผู้รับ ผิดชอบโครงการชัดเจนพร้อมทั้ งมีความรู้
ความสามารถบริหารโครงการ มีการประกันคุณภาพและความเสี่ยงของการดาเนินงานตามโครงการ ผู้จัดการ
โครงการจาเป็ น จะต้องรู้ว่าอะไรเป็น ขีดจากัดของการจัดการโครงการ ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย (Stake
holder) เครื่องมือและเทคนิค ที่ใช้ในการจัดการโครงการเป็นอย่างไร และที่สาคัญจะต้องเข้าใจในเนื้องาน
โครงการมากพอเพื่อมาช่วยการวางแผนการจัดการโครงการ
วัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการ เพื่อรวบรวม เรียบเรียงการดาเนินงานของจังหวัดจากการ
ติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน ให้เป็นหมวดหมู่ และปออนข้อมูลย้อนกลับให้กับจังหวัดและสอจร.นาไป
พัฒนาโครงการให้บรรลุเปอาหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอจร.ต่อไป
เป้าหมายในการจัดการโครงการ 1) เพื่อทราบทุนเดิมของการดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนของจังหวัด 2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของการวางแผนการทางานเพื่อที่จะเข้าไป
พัฒนาโครงการของจังหวัด และยกระดับการทางานของจังหวัด สอจร.ต่อไป
แนวคิด ความสาคัญของการจัดการโครงการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนน
การดาเนิ น งานแก้ ไขปั ญ หาอุบั ติเหตุ จราจรทางถนนในจั งหวัด จาเป็ น ต้องมีการจัดการโครงการ
(Project Management) ที่มีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่
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1) การวางแผนโครงการ เป็นกระบวนการกาหนดเปอาหมาย รายละเอียดของโครงการ และทีมงาน
เป็นการวางแผนโครงการ ทางด้านต้นทุน เวลา คุณภาพ
2) การกาหนดตารางการทางานของโครงการ เป็นการจัดลาดับและจัดสรรเวลาให้กับแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ โดยแสดงแผนภาพภาระงานในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผนสามารถเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3) การควบคุ ม โครงการ เป็ น การสั ง เกตติ ด ตามในเรื่ อ งของการใช้ ท รั พ ยากร ค่ า ใช้ จ่ า ย และ
งบประมาณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นการนาเอาผลตอบรับที่เกิดขึ้นมาใช้เพื่อทบทวนแก้ไขแผนโครงการที่ได้
กาหนดไว้และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรได้ในยามที่ต้องการ
นอกจากนั้นการประเมินผลและการถอดบทเรียน เป็นเทคนิค/เครื่องมือที่ช่วยการจัดการโครงการ
การดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัด ให้มีการพัฒนาต่อไป ดังรูปที่ 3
ตัวชี ้วัดกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร

ปั จจัยนำเข้ ำ (input)

กระบวนกำร (process)

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ผลผลิต (output)

- งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรมที่
ดำเนินกำรให้ แก่

- บุคลำกร

จำนวนผู้รับบริกำร

กลุม่ เป้ำหมำย

- วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์

(outcome/Impact)

ข้ อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน

- คุณภำพบริ กำร

- ควำมพึงพอใจของผู้รับ

ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้

บริกำร
- กำรมีชีวิตควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการติดตามผลการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน
4.2.2 บทบาทการจัดการโครงการ
หลังจากที่จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ได้แล้ว และผู้รับผิดชอบสามารถเชื่อมประสาน
ภาคีเครือข่ายคนทางานในพื้นที่ได้ บทบาทของทีมพี่เลี้ยง สอจร. จะต้องเข้าไปจัดการโครงการปอองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้
1. การประเมิน ทุ น เดิมของพื้ นที่ : ทีมพี่ เลี้ยง สอจร.ต้องทราบว่าจังหวัดที่จะเข้าไปจัดการ
โครงการนั้นมีทุนเดิมอะไรบ้าง ในที่นี้อาจจะไม่เด่นในเรื่องการปอองกันอุบัติเหตุ เช่น มีโครงการชุมชนพอเพียง
โครงการชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด โครงการสหกรณ์ รถรับ ส่ งนั กเรียน เป็ นต้น หรือมีโครงการที่ได้
ดาเนินการมาแล้วในเรื่องการปอองกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น โครงการสืบสวนอุบัติเหตุของทีมจังหวัด โครงการ
ในสถานศึกษา โครงการที่ทากับชุมชน โครงการที่ทากับท้องถิ่น และโครงการที่ทากับภาคเอกชน เป็นต้น
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2. วางแผนการทางานของพี่เลี้ยง สอจร. : เป็นการวางแผนของทีมพี่เลี้ยง สอจร. เพื่อที่จะเข้า
ไปพัฒนาโครงการของจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับภาคนโยบาย เช่น การใช้ข้อมูล 3 ฐาน และการสืบสวนข้อมูล
อุ บั ติ เหตุ นโยบายในเรื่ อ งหมวกนิ ร ภั ย 100 % การขั บ เคลื่ อ น ศปถ.อ าเภอ การตั้ งด่ านชุ ม ชน เป็ น ต้ น
กฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยทางถนน เช่น ระเบียบสานักนายกว่าด้วยการปอองกั นและลด
อุบัติเหตุทางถนน ปี 2554 มีหน่วยงานใดที่กาลังขยับในเรื่องนี้ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติจัดทาโครงการ
365 วัน คมนาคมปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม ถนนสีขาวของกระทรวงคมนาคม เป็นต้น
3. การกากับ ติดตามประเมิน ผล: เมื่อพัฒ นาโครงการแล้ วและจังหวัดได้รับทุนสนับ สนุนจาก
สสส. สอจร. หรือ ศวปถ. แล้ว ทีมพี่เลี้ยง สอจร. มีหน้าที่ติดตามประเมินผลโครงการ (การนิเทศงาน) ที่ได้รับ
ทุนนั้นๆ ว่าดาเนินการไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลลัพธ์ออกมาอะไรบ้างจากโครงการนั้น เพราะบางครั้ง
การดาเนินโครงการอาจจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเปอาหมาย (ผลลัพธ์รายทาง)
4. การออกแบบเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผล : เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผล
5. การปออนข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ผลการประเมิน : สาหรับส่วนกลาง (สอจร.กลาง)
และจังหวัดที่ทีมพี่เลี้ยง สอจร.เข้าไปประเมิน
6. การถอดบทเรียน
7. รายงานผลการติดตามประเมินผล
4.2.3 ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ ดาเนินการใน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ศึกษาผลการดาเนินงานเดิมของจังหวัด โดย 1) ศึกษาภาคีหลักมีใครบ้าง มีหน่วยใดบ้าง
2) ผลการดาเนินงานเดิม ของจังหวัด (ทุนเดิมของจังหวัด) คืออะไร 3) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
อาจจะดูจากการถอดบทเรียนโครงการของจังหวัด
2. แสวงหาจุดที่จะสนับสนุนจังหวัด/พัฒนาโครงการ
- ช่วยปรับความคิดของภาคีเครือข่ายคนทางานให้เข้ากับนโยบาย
- ดูนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายท้องถิ่น
- ช่วยปรับโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน ที่สาคัญโครงการต้องมีวงจร
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพประกอบด้ ว ยการวางแผนงาน (Plan) น าไปปฏิ บั ติ (Do) ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก็
ดาเนิ น การตรวจสอบ (Check) พบปั ญ หาก็ท าการแก้ ไขหรือ ปรับ ปรุง (Action) การปรับ ปรุง เริ่มจากการ
วางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ (PDCA) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในพื้นที่
- กาหนดรายละเอียดในการรับทุนให้ชัดเจน/ มีข้อตกลงในการใช้งบประมาณ
- ในโครงการควรกาหนดกิจกรรมเพื่อให้ ทีมพี่ เลี้ยง สอจร.ได้เข้าไปร่วมประสานติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
- ในการร่ ว มเวที ติ ด ตามที ม พี่ เลี้ ย ง สอจร.ต้ อ งช่ ว ยให้ จั ง หวั ด เกิ ด หุ้ น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์
(Strategic partner)
- ในการร่วมเวทีติดตาม ทีมพี่เลี้ยง สอจร.ต้องมองหาแกนนาที่เกาะติด (เจ้าของงานตัวจริง)
ทีมพี่เลี้ยง สอจร.ต้องช่วยเชียร์ให้เกิดความเป็นที่หนึ่ง (Champion) เพื่อเป็นทุนของจังหวัดต่อไป
3. การติดตาม ประเมินผล การดาเนินโครงการปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ถือ
เป็นภารกิจหนึ่งของทีมพี่เลี้ยง สอจร. และยังเป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อให้กาลังใจและการประสานการทางาน
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ระหว่างทีมพี่เลี้ยงอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการนิเทศงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้จังหวัด
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด พร้ อ มทั้ ง เป็ น ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์งานของทีมพี่เลี้ยง สอจร.สู่สาธารณชนได้รับทราบทั่ วถึงยิ่งขึ้น และประการสาคัญคือ การนาผล
จากการติดตามดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้ทุนสนับสนุนของ สอจร. ในครั้งต่อ ไป
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่สาคั ญในการนากลับมาเพื่อพัฒนาการดาเนินงานปอองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน โดยใช้แบบฟอร์ม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แบบฟอร์มในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานรายจังหวัด
โดยมีขั้นตอนในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1.
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ โดยจัดทาร่วมกับภาคีที่รับทุน โดยทั่วไประบบการ
ติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 4 ตัว ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดปัจจัย
นาเข้า ได้แก่ บุ คลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 2) ตัวชี้วัดผลผลิต ได้แก่
จานวนผู้รับบริการ จานวนครั้งของการดาเนินงาน 3) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ได้แก่ ร้อยละความพึง
พอใจต่อการบริการหรือดาเนินการ 4) ตัวชี้วัดผลกระทบ ได้แก่ อัตราการบาดเจ็บ หรืออัตรา
การตาย
2.
เปรียบเทียบความสาเร็จโครงการกับสภาพความเป็นจริง โดยชี้ประเด็นเงื่อนไขความสาเร็จ
หรือไม่สาเร็จของโครงการ
3.
ติดตามการแก้ไข (ถ้ามี) ตามลักษณะเวลาของการปรับแผน
4.
สรุปผลผลิต (Output) โครงการและผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการและคนทางาน
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5.
6.

ปอ อนข้อมูล ย้อนกลั บ (Feed back) ผลการติดตามควรแบ่ งเป็ นระยะๆ โดยเฉพาะในการ
ประเมินผลระยะสุดท้าย ทีมพี่เลี้ยง สอจร. ต้องวางแผนการทางานของจังหวัด
สรุปบทเรียนทีมพี่เลี้ยง สอจร. ควรมีการถอดบทเรียนของจังหวัดที่รับทุนเพื่อใช้เป็นบทเรียน
ในการทางานปอองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

4.2.4 เทคนิคการสร้างเครือข่าย (Networking)6
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่ สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
ประเด็นสาคัญของนิยามข้างต้น คือ
 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ
 กิจกรรมที่ทาในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อ ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคน
หรือองค์กรนั้น ๆ
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เพื่อพูดคุย
สนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นกาแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ล ะก้อนเข้ากัน อย่ างเป็ น ระบบ... และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจ
ร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดั บของการลงมือ
ทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย.... และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจ
เหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ ... การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อ
มามากก็ยิ่งทาให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระทาเช่ นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพื่อจะได้บรรจุอิฐ
ได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดาเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน เพื่อนาไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจาเป็น เมื่อภารกิจบรรลุ
เปอาหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจาเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้
การรวมตัวเป็นเครือข่า ยในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
เรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกกาลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1
> 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อย
ให้ต่างคนต่างทาแล้วนาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน

6 1.งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน. กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ http://oppn.opp.go.th/research01.php
2. ธนา ประมุขกุล. เครือข่าย. วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กค - กย 2544
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องค์ประกอบของเครือข่าย
เครือข่ายเที ยม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดที่ เราหลงผิ ดคิดว่าเป็ นเครือข่าย แต่
แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเปอาหมายร่วมกัน และ
ไม่ได้ตั้งใจที่ จะทากิจ กรรมร่วมกัน เป็ น การรวมกลุ่ มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดังนั้น การทาความเข้าใจกับ
องค์ป ระกอบของเครื อ ข่ายจึ งมี ความส าคัญ เพื่ อ ช่ว ยให้ ส มาชิก สามารถสร้างเครือข่ ายแท้ แทนการสร้ าง
เครือข่ายเทียม
เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสาคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ 1) มีการรับรู้และมุมมองที่
เหมือ นกั น (common perception) 2) การมีวิสั ยทั ศน์ ร่ว มกัน (common vision) 3) มีค วามสนใจหรือ มี
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น (mutual interests/benefits) 4) การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ทุ ก คนในเครื อ ข่ า ย
(stakeholders participation) 5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 6) มีการ
เกือ้ หนุนพึ่งพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)
มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception)
สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น
เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่าง
เดี ย วกัน หรื อ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ในลั ก ษณะที่ ค ล้ ายคลึ งกั น ซึ่งจะส่ งผลให้ ส มาชิ กของเครือ ข่ายเกิ ด
ความรู้สึกผูกพันในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทาให้เครื อข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วย
การรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่
ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครื อข่ายจะมี ความเห็ น ที่ ต่างกัน ไม่ได้ เพราะมุ มมองที่แ ตกต่ างช่ว ยให้ เกิด การ
สร้างสรรค์ ในการทางาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึง
ปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะนาไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)
วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้
และเข้ าใจไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี เปอ าหมายที่ จะเดิ น ทางไปด้ ว ยกั น การมี วิสั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น จะท าให้
กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่อ งมาจากความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเปอาหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือ
เปอ าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิ บัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระทาร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จาเป็น
จะต้องทาให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้ องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
ให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
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มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( Mutual interests/benefits)
คาว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็น
ความต้องการ (need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ
สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (human needs)
ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็น
แรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น
ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของเครือข่าย จาเป็นต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของ
ผลประโยชน์ ที่ ส มาชิ กแต่ ล ะคนจะได้ รั บ อาจแตกต่ างกั น แต่ ค วรต้อ งให้ ทุ ก คนและต้ องเพี ยงพอที่ จ ะเป็ น
แรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิ บัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตาแหน่งใน
เครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ใน
สิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)
การมี ส่ วนร่ว มของสมาชิก ในเครือ ข่าย เป็ น กระบวนการที่ส าคัญ มากในการพั ฒ นาความเข้มแข็ ง
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทาอย่างเข้มแข็ง
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของ
เครือข่าย เป็ น ความสั มพัน ธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสั มพัน ธ์ฉันท์ เพื่อน มากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลู กน้ อง ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากในทาง
ปฏิ บั ติเพราะต้อ งเปลี่ ย นกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบ ทแวดล้ อมอื่นๆ เข้ ามา
ประกอบ แต่ถ้าทาได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก
มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)
องค์ประกอบที่จะทาให้เครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง
ความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนาจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทาให้ได้ผลลัพธ์
เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่
การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )
เป็นองค์ประกอบที่ทาให้เครือข่ายดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่
ในสภาวะจากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กาลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทางานให้บรรลุเปอาหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จาเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การ
ทาให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จาเป็นต้องทาให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วน
คนใดคนหนึ่งออกไปจะทาให้เครือข่ายล้มลงได้ การดารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการ
ดารงอยู่ ของเครือข่าย การเกื้อหนุ น พึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้ สมาชิกมี ปฏิ สั มพันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ
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มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ใน
ถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อ ให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเครือข่ายตามมาด้วย
ลั ก ษณะของปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ควรเป็ น การแลกเปลี่ ย นกั น (reciprocal exchange)
มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็
จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทาให้การเชื่อมโยงแน่นแฟอนมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมาก
ขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนาไปช่วยจาแนกระหว่างเครือข่ายแท้ กับ
เครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย
การก่อเกิดของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิดของเครือข่าย
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทางานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหา
เดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
ดีกว่า การดารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตั วสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่าย
เช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดาเนินการออกไป หรือมีการขยายเปอาหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็
พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น
เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. เครือข่ายจัดตั้ง
เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดาเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การ
จัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือ
สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้ง
เครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการทางานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และ
มักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี ดาเนิ นงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนาไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็
ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลง
เมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง
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3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
เป็นการถือกาเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มี
กระบวนการพั ฒ นาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการ
สนั บสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเปอาหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีก
ลั ก ษณะหนึ่ งคื อ ถู ก จุ ด ประกายความคิ ด จากภายนอก ไม่ ว่ า จะเป็ น การได้ รับ ฟั ง หรื อ การไปได้ เห็ น การ
ดาเนินงานของเครือข่ายอื่นๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจ
จริงที่เกิดจากจิตสานึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งทานองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น
เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
ปรัชญาการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายต้องคานึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ การนาเครือข่ายต้องมี LINK หมายถึง “การเชื่อมโยง”
L – Learning การเรียนรู้
I – Investment การลงทุน
N – Nature การฟูมฟักบารุง
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นคาว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง
การสร้างเครือข่าย (Networking)
การสร้างเครือข่าย หมายถึงการทาให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
การร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอานวยความสะดวก ให้ สมาชิกใน
เครือข่ายมีความสั มพันธ์กัน ฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง
นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่ง
จดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย
ความจาเป็นที่ต้องมีเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีดาเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายใน
กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การดาเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งอานวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน
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ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ให้ความร่วมมือและทางานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการ
เปิดประตูสู่โลกภายนอก
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน
1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเปอาหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสาเร็จในภาพรวม
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก
3. มีกิจกรรมสม่าเสมอและมากพอที่จะทาให้สมาชิกได้ทางานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าทาได้
และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลสาเร็จ อย่าทากิจกรรมที่
ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าทาไม่สาเร็จอาจทาให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง
อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย
7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พั ฒ นางานอย่างเต็มกาลังตามศักยภาพและความชานาญที่มีอยู่ โดยร่วมกัน
ตั้งเปอ าหมายในการพัฒ นางานให้ กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
8. สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟอ น ระหว่ า งบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยในลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน
9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็น
เครือข่ายต่อไป
10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนทางานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการทางานด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
การให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
11. จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการท างานร่ ว มกั น การสื่ อ สารที่ ง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง ที่ ทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
ผู้จัดการเครือข่าย มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่ายดังต่อไปนี้
1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันทางาน โดยมีกิจกรรมเป็นสื่อ เช่นการประชุมประจาปี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและดาเนินการจัดกิจกรรมใหม่
2. สมาชิกแกนนาต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเครือข่าย มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่ายเพื่อให้สมาชิก
เข้าถึง
3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในกลุ่มสมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมง่ายๆที่มี
โอกาสประสบความสาเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกลุ่มสมาชิก
เป็นประจา จัดเวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มสมาชิก จัด
กิจกรรมส่งต่องานที่เกี่ยวข้อง
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4. จั ดให้ มีก ระบวนการตั ดสิ น ใจโดยให้ ส มาชิกทุ กกลุ่ ม มีส่ ว นร่ว ม พยายามสร้างสภาพแวดล้ อมให้ มี
การเสนอความคิดเห็ น อย่ างเป็ น อิส ระ ไม่รวบอานาจ ควรแบ่งกันเป็นผู้นาตามความถนัด ทาการ
รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพื่อทาให้เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะนาผลการ
ตัดสินใจของเครือข่ายไปปฏิบัติ
5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ จัดระบบการประสานงาน
ให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกนนา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สนับสนุนทุกระดับให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
คุณสมบัติของกลุ่มสมาชิกแกนนา
การพัฒนาสมาชิกแกนนาที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ เป็นที่
ยอมรับ และเชื่อถือจากคนภายนอก เป็ นสิ่งจูงใจที่ทาให้คนภายนอกอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เครือข่ายมากขึ้น สมาชิกแกนนาจะต้องมีการพัฒนากลุ่มเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีวุฒิภาวะสูง มีความเป็นทีม
ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
สมาชิ ก ใช้ ก ระบวนการการตั ด สิ น ใจแบบให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว ม เคารพความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น และกั น มี ก าร
ประสานงานระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นและเป็นเอกภาพ ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่าย
ได้เป็นอย่างดี
การรักษาเครือข่าย
ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สาเร็จย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ ประคับประคอง
ให้เครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลสาเร็จตามเปอาหมายแล้ว ก็
จาเป็น ต้องรักษาความส าเร็จ ของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 1) มีการจัด
กิจกรรมร่วมที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง 2) มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 3) กาหนดกลไก
สร้างระบบจูงใจ 4) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 5) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 6) มีการ
สร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระทา
ร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่ม
สงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว
ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระทาที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน ด้วย
เหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกาหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
เวลา ความถี่ และต้ อ งเป็ น กิ จ กรรมที่ น่ าสนใจเพี ย งพอที่ จ ะดึ งดู ด สมาชิ ก ให้ เข้ าร่ว มกิ จกรรมดั งกล่ าว ไม่
จาเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สาหรับสมาชิกทุกคน ในสารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อย
ลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความ
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สนใจของสมาชิ ก กลุ่ ม ย่ อ ยในเครื อ ข่า ยด้ ว ย โดยที่ กิ จ กรรมเหล่ านี้ ก็ ยั งต้ อ งอยู่ในทิ ศ ทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
เปอาหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การ
พบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจาทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬาสันทนา
การระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางมาก
กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้า
ร่วมได้โดยสะดวก
2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็น
เสมือนน้ ามัน ที่ค อยหล่อลื่ น การทางานร่ว มกันให้ ดาเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่ส มาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะนาไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของ
เครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ
และควรจัดอย่างสม่าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ต้องรีบแก้ไขและดาเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการปอองกันปัญหาก่อนที่
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอานาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้าซ้อน
การกาหนดเปอาหมายการทางานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การกาหนดผู้นาที่
เหมาะสม การกาหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น
3. การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วน
ร่วม ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม
ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรทาการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่
แตกต่ างหลากหลายในแต่ ล ะบุ ค คล แล้ ว ท าการจั ด กลุ่ ม ของสิ่ งจูงใจที่ ใกล้ เคี ย งกั น ออกเป็ น กลุ่ ม ๆ อาทิ
ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนาไปสู่มาตรการในการสร้ างแรงจูงใจสาหรับบุคคลใน
แต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง
ถ้าจาเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้
ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดย
ผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการทาสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้
ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ดาเนินการตามสัญญา
ในกรณี ที่ต้องการให้ เกีย รติย ศและชื่อเสี ยงเป็นสิ่ งจูงใจโดยเฉพาะในงานพั ฒ นาสั งคมที่ มักจะไม่ มี
ค่าตอบแทนการด าเนิ น งาน จ าเป็ น ต้ องหาสิ่ งจูงใจอื่น มาชดเชยสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิน ตามทฤษฎีของ
Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อื่น (esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอานาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่นามาใช้จูงใจได้ อาจทาเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ
การยกย่ องและมีคุณ ค่าทางสั งคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น โดย
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สัญลักษณ์ เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจ
สมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง
4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
หลายเครื อข่ายต้ องหยุ ดดาเนิ น การไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพ ยากรสนับ สนุ นการด าเนิ นงานที่
เพี ย งพอ ทั้ งด้านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่อ งใช้ และบุ คลากร ที่ ส าคั ญ คื อ เงิน ทุ น ในการด าเนิ น งานซึ่ ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถดาเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการดาเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้
5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา
เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการดาเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพิ่งเริ่มดาเนินการ
ใหม่ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คาแนะนาและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้
และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เป็น
แหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะของการเป็นผู้นาให้กับสมาชิกเครือข่าย
6. การสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความสาเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลา
ผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อสานต่อภารกิจของเครือข่าย จาเป็นต้อง
สร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่สาคัญ คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนใน
เครือข่ายได้ ดาเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทาหน้าที่เป็นสมาชิกแกน
หลัก เพื่อสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป
4.2.5 ภารกิจพี่เลี้ยง สอจร. กับงานจัดการข้อมูล มีดังนี้
1. สนั บ สนุ น ให้ จั งหวั ดท าการรวบรวมข้ อ มู ล เรียบเรีย ง จัด ล าดั บ แล้ ว น ามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
2. ร่วมวิเคราะห์ สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทีมข้อมูลจังหวัดให้ใช้ข้อมูลในการเชื่อมภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ปอองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
4. เข้าร่วมประชุมคณะทางาน ทีมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการข้อมูล เพื่อให้โครงการเป็นไปตามเปอาหมายและตัวชี้วัด
5. ร่วมกับทีมในพื้นที่ นาเสนอผลการจัดการข้อมูลแก่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ศปถ.
จังหวัด เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและผลักดันให้เกิดนโยบาย
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ขั้นตอนการจัดการข้อมูล
1) ทาความรู้จักโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์อานายการความปลอดภัยทางถนนและภาคี
เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
2) ชักชวนภาคีเครือข่าย รวบรวม ค้นหา ต้นทุนเดิมและข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัด (ตามแบบฟอร์มจังหวัดประเมินตนเอง:สถิติอุบัติเหตุ ข้อมูลถนน ยานพาหนะ
บริบท สภาพปัญหา)
3) น าเข้าข้อ มู ล สถานการณ์ ปั ญ หาในเวที จังหวัด ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ ชัก ชวนภาคี เครือข่ าย
คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การค้นหาแนวทางการปอองกันและ
แก้ไขปัญหา
4) สนับสนุนให้เกิดทีมจัดการข้อมูล เพื่อจะได้ทาการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ข้อมูล เพื่อแปลง
ข้อมูลเชิงสถิติเป็นข้อมูลข่าวสาร
5) สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้นาข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอใน
เวทีประชุมคณะทางานในระดับจังหวัด อาเภอ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติการ
6) ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกั บทีมงานและภาคีเครือข่าย
และร่วมประเมินผลจากผลการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
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