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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  2) เพ่ือจัดท าข้อมูลการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  3)  เพ่ือ
ผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
ทับตะโก   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโก  จ านวน  117  คน  และผู้ปกครอง จ านวน  117  คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนที่ชุมชน  ตารางแผนการจัดกิจกรรม  time line  
Mind map และ  grouping และใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการจัดเวทีประชุมกลุ่ม และจัดเวที
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าเสนอในลักษณะ   
การบรรยายความ และการบรรยายแบบตาราง 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการท างานในระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโกผ่านกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดเวทีประชุมทีมนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความเข้าใจ มีความยินดีร่วมงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน กิจกรรมประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานระหว่างทีม
นักวิจัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง        
การประชุมของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ช่วงเวลา 15.30-16.30 น.เนื่องจากเมื่อประชุมเสร็จ
ผู้ปกครองจะรับบุตรหลานกลับบ้าน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขับรถจักรยานยนต์รับส่งบุตรหลานไม่สวม
หมวกนิรภัยภัย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 91.93 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง 
คือ ผู้ปกครอง นักเรียน  
 2. ผลการจัดท าข้อมูลการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก จ านวน 3 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเก็บข้อมูลยานพาหนะ
ของผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลาน แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกนิรภัย กิจกรรมศึกษาสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในต าบลด่านทับตะโก แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนา
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เด็กเล็ก 5 ศูนย์ นักเรียนมาจาก 9 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีจุดเสี่ยง และจุดเสียว กิจกรรมวางแผน
ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมน าโดยผู้อ านวยการกองการศึกษาลงพ้ืนที่จริงเพ่ือวางแผน
แก้ไขปัญหา และได้ด าเนินการในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโกรับผิดชอบ เช่น ตัด
แต่งก่ิงไม้ให้โปร่งตา  ติดป้ายเตือน รวมทั้งประสานกับกรมทางหลวงชนบทในการปรับปรุงถนน และ
ไฟฟ้าส่องสว่าง  
 3. ผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโก จ านวน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรุปบทเรียนสถานการณ์ข้อมูลในศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก สรุปสถานที่จุดเสี่ยง จัดท าแผนที่จุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านทับตะโก และผู้ปกครอง นักเรียนได้ทราบ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง ร่วมคิด และเขียน
แผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่   
5-6 หน่วยการเรียนรู้วินัยจราจรที่หนูควรรู้ และหน่วยการเรียนรู้หนูจะมีวินัย จัดสรุปบทเรียนระหว่าง
ทีมนักวิจัยและทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก ด้านการสร้างความปลอดภัยบน
ท้องถนนโดยการมีส่วนร่วม และแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน ควรจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยครูที่ออกแบบและสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน  จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัย 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยสู่การปฏิบัติจริง มีการ
เสริมพลังด้านความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ และขยายผลกิจกรรมสู่โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป  
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Abstract 
   

 The purposes of this research were 1) to move the cooperation of the 
university and Dantubtakoh Subdistrict Administration Organization, Chombueng 
District, Ratchaburi. 2) to collect datas of preventing and reducing the accidents on 
the roads in the area of child development centers under Dantubtakoh       
Subdistrict Administration Organization, Chombueng District, Ratchaburi. 3) to 
encourage to do the measure about safty of child development centers under 
Dantubtakoh  Subdistrict Administration Organization, Chombueng District, Ratchaburi.  
The sample used in this research were 117 students and 117 parents of the children 
in the child development centers under Dantubtakoh Subdistrict Administration 
Organization, Chombueng District, Ratchaburi. 
 The instruments used in this research were the maps of the community, 
activity schedule, timeline, mind map and grouping. Quality Analysis from group 
meeting and content analysis from group focusing were used in this research. 
Presented by descriptive and table descriptive.  
 The results of the research were  
 1) there were moving integrating in cooperation between the university and 
Dantubtakoh Subdistrict Administration Organization through 2 activities those ware 
organizing the researchers and involve people meeting. This made everyone in the 
project understood and wanted to join in the research to cooperate in solving 
problem to response to the government policies in solving about the accidents on 
the road in the communities. Another activity was automatically try to make unders 
tanding in processing works between the researchers and the staff of Subdistrict 
Administration Organization, child development centers and parents. The meeting of 
each center was held between 15.30-16.30 p.m. so that the parents could pick up 
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their children home. It was found that most of the parents rode the motorcycles to 
take their children to school and backed home. 57 parents with no helmet, or 
91.93% were found. It showed the risk behaviors and the risk group were parents and 
their children. 
 2) The result of collecting datas in preventing and reducing accidents on the 
road in the area of child development center under Dantubtakoh Subdistrict 
Administration Organization from 3 activities found that most of the parents didn’t 
wear helmets. The activity of studying  the state of datas in Dantubtakoh Subdistrict 
showed that the children of child development centers came from 5 moobans and 
in every mooban had risk points.  Activity in planning processing in solving  about risk 
point by the participation of the University and Dantubtakoh Subdistrict 
Administration Organization found that the directors of  Education Division went to 
study in the area for planning of the problem solving. The things they had done were 
cutting the branches of the trees to make clear sightseeing, put the caution sign and 
co with  Department of Rural Roads to improve the roads and put the electric lights 
along the roads. 
 3) To push up The policy about safety on the road of the child development 
center under the office of Dantubtakoh Subdistrict Administration Organization in 5 
activities. Those are the activity of summarizing learning lesson about the state of 
data in child development center, summarizing about risk points, did the risk points 
map, announced to the people in the community in Dantubtakoh Subdistrict 
Administration Organization and the students’ parents to know. Five child 
development centers came to think and planned together by doing lesson plans in 
safety on the road and taught in the class in the fifth and sixth week. There were 
learning units of learning of traffic discipline that the kids should know. and the 
learning unit of The kids have to have discipline. Doing learning lesson summary 
between the researchers team and team of the staff of Dantubtakoh Subdistrict 
Administration Organization. About road safety based on participation and the ways 
to develope the child development centers about road safety found that should do 
the activities in giving hornor to the teachers who can design and teach about safety 
on the road and consisten to the contexts of the community, do the changing 
learning with networks such as universities, road safety operation centers and put the 
practical policies about road safety, promoting power obout knowledge in road 
safety to the involving person concluding knowledge and spread the activities to the 
other schools. 
 


