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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อจัดท าข้อมูลการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  2)  เพื่อผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ด่านทับ
ตะโก  จ านวน  117  คน  และผู้ปกครอง จ านวน  117  คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนที่ชุมชน  ตารางแผนผังความคิด และการตัดกลุ่มข้อมูล ใช้การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการจัดเวทีประชุมกลุ่ม และจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และน าเสนอในลักษณะ   การบรรยายความ และการบรรยายแบบตาราง 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ผลการจัดท าข้อมูลการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านทับตะโก จ านวน 3 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเก็บข้อมูลยานพาหนะของผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลาน 
แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย กิจกรรมศึกษาสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ใน
ต าบลด่านทับตะโก แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ นักเรียนมาจาก 9 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีจุดเสี่ยง และจุด
เสียว กิจกรรมวางแผนด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมน าโดยผู้อ านวยการกองการศึกษาลงพื้นที่จริงเพื่อ
วางแผนแก้ไขปัญหา และได้ด าเนินการในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโกรับผิดชอบ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ให้
โปร่งตา  ติดป้ายเตือน รวมทั้งประสานกับกรมทางหลวงชนบทในการปรับปรุงถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง  
 2. ผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับ
ตะโก จ านวน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรุปบทเรียนสถานการณ์ข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สรุปสถานที่จุดเสี่ยง จัดท า
แผนที่จุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก และผู้ปกครอง นักเรียนได้ทราบ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 แห่ง ร่วมคิด และเขียนแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และจัดการเรียน
การสอนในสัปดาห์ที่ 5-6 หน่วยการเรียนรู้วินัยจราจรที่หนูควรรู้ และหน่วยการเรียนรู้หนูจะมีวินัย จัดสรุปบทเรียน
ระหว่างทีมนักวิจัยและทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก   ด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
โดยการมีส่วนร่วม และแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ควรจัดกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยครูที่ออกแบบและสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และสร้างมาตรการด้านความ
ปลอดภัยสู่การปฏิบัติจริง มีการเสริมพลังด้านความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ สรุปองค์ความรู้ และขยายผลกิจกรรมสู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป  
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were 1) 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. 2) 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) 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. 
 2) 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. 
 
Keywords : Keywords : Promoting Safety, Participation, helmet  
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บทน ำ 
 องค์การอนามัยโลกช้ีว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตถึง 24,237 คน คิดเป็นอัตราการตาย 36.2 ต่อประชากรแสน
คน ซึ่งสูงว่าอัตราตายเฉลี่ย 17.5 คน ถึง 2 เท่า  และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ปัญหาความสูญเสียจากการจราจรทาง
ถนนของประเทศถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรง 1 ใน 3  ของผู้เสียชีวิตหรือพิการเป็นก าลังหลักของครอบครัว  นับรวม
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศที่รวมกันปีละประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ทุก ๆ วันจะมี 66 ครอบครัวที่ต้อง
สูญเสียสมาชิก ทุก ๆ วัน อีก 25 คน ต้องแบกภาระเลี้ยงดูผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลการเฝ้าระวั งการ
บาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุขปี 2555 พบว่า รถจักรยานยนต์ คือ กลุ่มหลักท่ีเสียชีวิตร้อยละ 75 ความเร็วเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ดัชนีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก โดยมีปัจจัยเสริมที่ส าคัญคือการ “ไม่ใช้” อุปกรณ์นิรภัย  เช่น หมวกนิรภัย 
เข็มขัดนิรภัย โครงสร้างยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีวัตถุอันตรายข้างทาง เช่น ต้นไม้ เสา (ปิยะสกล  สกลสัตยาทร, 
2558, หน้า 1-10)  
 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ได้เสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุปี 2559 ใน
เขตอ าเภอจอมบึง สาเหตุของอุบัติเหตุจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินก าหนดทัศนวิสัยไม่ดี  ตัดหน้ากระช้ันชิด ถนนที่เกิดเหตุ
เป็นถนนอบต./หมู่บ้าน และถนนในเขตเทศบาล ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ 60 ครั้ง รถเก๋ง 5 
ครั้ง รถจักรยาน 4 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือ เวลา 16.01-20.00 น. 27 ครั้ง เวลา 12.01-16.00 น. จ านวน 16 ครั้ง เวลา 
08.01-12.00 น. จ านวน 11 ครั้ง อายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 120 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป 19 คน 
อายุ 20-29 ปี จ านวน 17 คน  
 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง พ้ืนท่ีทิศเหนือจดต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทิศใต้จดต าบล
ป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกจดต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ทิศตะวันตกจด
ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การคมนาคมถนนเป็นทางลาดยาง การเดินทางสะดวก ประชาชนอาชีพท า
สวน ท าไร่ รับจ้าง การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ ไม่ใส่หมวกนิรภัยเพราะเดินทางระยะใกล้ ๆ รู้สึกอึดอัด 
มองเห็นไม่ชัด จะใส่หมวกนิรภัยเมื่อต ารวจตั้งด่าน ผู้ปกครองไม่ใส่หมวกนิรภัยเวลามารับบุตรหลาน โรงเรียนมีจุดรับส่ง
บุตรหลานยังไม่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย การขับขี่ขาดความระมัดระวัง มีการขับรถ     ย้อนศร ไม่เคารพกฎจราจรเพราะคิด
ว่าเป็นทางในหมู่บ้าน รถจักรยานยนต์มีสภาพเก่า เยาวชนส่วนใหญ่ขับรถจักรยานยนต์สภาพจะค่อนข้างใหม่ไม่สวมหมวก
นิรภัย ถนนในต าบลด่านทับตะโกลาดยาง แต่บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงถนนลื่น เป็นเนินต่างระดับ มีต้นไม้ขึ้นข้าง
ทางมีจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจ า ซึ่งชาวบ้านรู้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังไม่มีข้อมูลจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน เยาวชนเริ่ม
ขับข่ี  และแข่งรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน บางเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนักเรียน ครูและผู้ปกครอง  คือผู้ปกครองเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตคาที่บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตต าบลด่านทับตะโก ปี 2558-2559 รวม
จ านวน 2 คน สาเหตุเกิดจากรถกระบะขับเร็ว ไม่ใส่ใจกับป้ายเตือนเขตโรงเรียน ส่วนผู้ปกครองขับรถจักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกนิรภัยขับขี่  ขาดความระมัดระวังเนื่องจากเป็นความเคยชินและคุ้นเคย ถึงแม้สถิติการเสียชีวิตจะเล็กน้อยเมื่ อ
เปรียบประเทศ แต่ก็ไม่ควรให้มีเหตุเกิดขึ้นเพราะผู้เสียชีวิตคือ เสาหลักของครอบครัว  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับ
ตะโก มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 20 หมู่บ้าน และเทศบาลต าบลด่านทับตะโก เล็งเห็นปัญหาอุบัติภัย ซึ่งเกิดขึ้นกับประชาชน เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ ที่รอการแก้ไขบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงของชุมชน ดังนั้นควรมีการศึกษาข้อมูลการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี พัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ  และสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในพ้ืนท่ีต าบลด่านทับตะโก โดยการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเครือข่าย
การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียน เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี เล็งเห็นความจ าเป็น
และความส าคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง จึงควรมีการจัดการ วิเคราะห์สาเหตุการ
บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยง เพื่อน าไปสู่การแก้ไข และสร้างความตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นจากเด็กเล็กไปสู่ผู้ปกครอง ท ากิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการองค์กร 
ด้านความปลอดภัยทางถนน เพราะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องเกิดจากการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
แลกเปลี่ยนพูดคุย หาข้อมูล และน าข้อมูลไปปรับใช้ร่วมกัน การท างานร่วมกัน ร่วมวางแผน สร้างกระบวนการเรียนรู้  ให้
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ตระหนักในการท างานแบบบูรณาการ ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงาน ชุมชนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการวิจัย การท างานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างวินัยและ
ส านึกความปลอดภัยของ ประชาชน เป็นการผนึกก าลังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นประชารัฐ ตาม
เป้าหมายสากล และตามที่รัฐบาลก าหนดไว้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1. เพื่อจัดท าข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านทับตะโก  
 2. เพื่อผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับ
ตะโก 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย  

1. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     ประชากร  คือ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  จ านวน
ทั้งสิ้น  117 คน  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) บ้านห้วยท่าช้าง  21 คน 2) บ้านทุ่งกระถิน 30 คน 3) บ้านหนองสีนวล 28 
คน 4) บ้านโกรกสิงขร 19 คน 5) บ้านหุบพริก 19 คน 
 2. ขอบเขตพื้นที่  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  ผู้ปกครอง จ านวน  117 คน 
 3. ขอบเขตเวลา ใช้ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 1 ปี 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการและเครื่องมือของการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  

1. เครื่องมือ/วิธีการทั่วไป 
1.1 การสังเกตโดยตรง/มีส่วนร่วม (ขณะศึกษาและร่วมกิจกรรม) 
1.2 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ได้แก่  การสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์กลุ่ม  สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

2. เครื่องมือ/วิธีการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
2.1 แผนที่ชุมชน 
2.2 ตาราง 
2.3 แผนผังความคิด  (Mind map) 
2.4 การจัดกลุ่มข้อมูล  (Grouping) 

3. ขั้นตอนการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
3.1 ก าหนดประเด็นท่ีต้องการจะศึกษาในแต่ละกิจกรรม 
3.2 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนนี้มีการสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายก่อน โดยการแนะน าตัว

แล้วเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม 
3.3 เริ่มสนทนาตามประเด็น 
3.4 จดบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมจดบันทึก เพื่อมิให้ข้อมูลสูญหาย เพราะใน

กระบวนการท ากิกรรมจะมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 
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3.5 การตรวจสอบข้อมูล โดยท าทันทีขณะที่ท ากิจกรรมเพราะผู้ให้ข้อมูลจะแสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อมูล เพื่อให้คนอื่นได้ตรวจสอบตลอดเวลา หากข้อมูลไม่ตรงกันถือว่าเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเอง 

3.6 ประเด็นท่ีศึกษาจะเริ่มจากประเด็นท่ีเป็นรูปธรรมสู่ประเด็นท่ีเป็นนามธรรม 
3.7 พยายามและส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมได้อภิปราย ถกเถียง และปรับปรุงข้อมูล เพื่อ

เป็นการตรวจสอบข้อมูลวิธีหนึ่ง 
3.8 กิจกรรมสู่การอภิปราย ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา และลงมือท าจริงเพื่อแก้ปัญหาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม โดยจัดเวทีสนทนากลุ่ม (focus group) 

ตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 8 กิจกรรมดังนี้ 
ตอนที่  1 ผลการจัดท าข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก มีกิจกรรม  คือ  
- กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลยานพาหนะของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อมูลสภาพ

ถนน  และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี   
- กิจกรรมศึกษาสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในต าบลด่านทับตะโก โดยจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
- กิจกรรมวางแผนด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตอนที่ 2 ผลการผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านทับตะโกมีกิจกรรม  คือ   
- กิจกรรมจัดประชุมทีมนักวิจัยเพื่อสรุปบทเรียนการศึกษาสถานการณ์ข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก   
- กิจกรรมจัดประชุมเครือข่ายสังคมและภาคประชาชน  ในการมีส่วนร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  
- กิจกรรมออกแบบกิจกรรมมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- กิจกรรมสรุปบทเรียนกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านทับตะโก 
- กิจกรรมแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวจิัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการจัดเวทีประชุมกลุ่ม และการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (focus 

group) โดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วน าเสนอในลักษณะการบรรยายความ การบรรยายความแบบตาราง 
 

ผลกำรวิจัย  
 

ตอนที่ 1 ผลกำรจัดท ำข้อมลูกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด่ำนทับตะโก มีการด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ  

 

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลยำนพำนะของผู้ปกครองที่มำส่งบุตรหลำนและข้อมูลสภำพถนนและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่  

ทีมนักวิจัยได้ข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  และข้อมูลยานพาหนะของผู้ปกครองที่มาส่งบุตร
หลาน   สรุปสิ่งที่เหมือนกันของ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล ศพด. 
บ้านห้วยท่าช้าง ศพด. บ้านหุบพริก และศพด. บ้านโกรกสิงขร นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย บิดา มารดาอยู่ด้วยกัน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นมารดา การเดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย  ส่วนรถยนต์ ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย   
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กิจกรรมศึกษำสถำนกำรณ์ข้อมูลต่ำง ๆ ในต ำบลด่ำนทับตะโกโดยจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม  

 ผลกำรด ำเนินงำน 
ส่วนใหญ่นักเรียนพักอาศัยในหมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 รองลงมาคือ หมู่ 5 

บ้านหนองสีนวล จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และ หมู่ 4 บ้านห้วยช้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
นักเรียนส่วนใหญ่ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน พักอาศัยใน 9 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 3 บ้านทุ่งกระถิน  จ านวน 13 
คน  คิดเป็นร้อยละ 43.34 รองลงมา คือ หมู่ 17 บ้านโป่งแก จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และหมู่ 15 บ้านท่า
มะเดื่อ  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00 

บทเรียนทีไ่ด้ 
ผู้ปกครองและชุมชน ทราบว่าบริเวณไหนเป็นจุดเสี่ยงท่ีเกดิอุบัติเหตบุ่อยครั้ง จุดไหนมีผูเ้สียชีวิต จดุไหนมี

ทัศนียภาพบดบังการจราจร จุดไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ มืด หรือมีสุนัขไล่กัด เมื่อมีการจดัเวทีพูดคุยท าใหผู้้ปกครอง และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นจดุเสี่ยงในการเดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละพื้นท่ี  แล้วเกิดความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางของบุตรหลาน   

คนส่วนใหญใ่นชุมชนมีความเคยชินเห็นว่าเดินทางมาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใกล้บ้านไม่จ าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัย 
เมื่อเข้าร่วมกระบวนการความคดิเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเห็นภาพชัดเจนว่าจุดเสีย่งมีท้ังจุดที่มผีู้เสยีชีวิต บางจุดเกิดอุบัตเิหตุ 
มีผู้บาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาล หรอืบางจุดเกิดอุบัตเิหตไุด้ง่าย มผีู้บาดเจ็บเล็กน้อย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบว่าการเดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจุดเสีย่งจุดใดบ้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน
ผู้ปกครองให้ทราบ 
 กิจกรรมวำงแผนด ำเนินกำรแก้ไขจุดเสี่ยงโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระถิน  ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจดุเสี่ยง 

- บริเวณหน้าโรงเรียนให้ทาสีถนนมีป้ายหยุด  ป้ายเตือน   
- บริเวณหน้าบ้านครูจอยให้เจ้าของสุนัขขังสุนัขไว้   
- เนินทางขึ้นเขาให้มีป้ายเตือนให้ระวังรถท่ีสวนทางมา   
- ทางเส้นคลองชลประทานให้ซ่อมแซมถนนป้ายหยุด  ป้ายเตือน   
- รอยต่อถนนทางไปห้วยท่าช้างขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเช็คข้อมูลว่าถนนเป็นความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานใด   
- สามแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ตี๋ให้มีป้ายหยุด  ป้ายเตือนระดับสายตา 
ผู้ปกครองเสนอให้ครูสอนเรื่องป้ายกฎจราจรให้นักเรียนได้รู้จัก  และเสนอแนะให้ผู้อ านวยการโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบจุดเสี่ยง  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีนวล ท่ีประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  

-  ควรติดป้ายเตือน  และสัญญาณเตือนหน้าโรงเรียน  
-  น าลูกคลื่นออก  หรือปรับให้ต่ าลง 
-  เสนอให้ท าขอบสระน้ ามีแนวกั้นบริเวณสระน้ า  
-  หน้าอนามัยควรมีป้ายเตือน  
-  ควรติดไฟทางบริเวณทางโค้งท่าอีปะ 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้าง  ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  
-  ท าป้ายเตือนท้ัง 6 จุด  
-  บริเวณตรงหน้าโรงเรียนควรมีครูยืนรับนักเรียน  
-  จัดไฟส่องสว่างบริเวณโค้งปราบเซียน  
-  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนนให้โปร่งสายตา 
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4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบพริก ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ดังนี้  
- จุดเสี่ยงบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ขอให้มีอาสาสมัครมาช่วยดูแล และมีกรวยมาตั้งพร้อมป้ายเตือน 
- ติดตั้งป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว  
- ติดไฟสัญญาณเตือนตรงโค้งหมู่ 16 บ้านหนองคัน 
- ตัดไฟสามแยกบริเวณทางโค้งสถานีอนามัย  

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกสิงขร ท่ีประชุมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ดังนี้  
- เสนอให้มีต ารวจดูแลหน้าโรงเรียน 
- จัดท าป้ายเขตชุมชน และป้ายลดความเร็ว  
- ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตรงทางโค้ง และไฟสะท้อนแสงบริเวณสามแยกและทางโค้ง 

บทเรียนที่ได้  
1. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  จึงรู้สึกถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กด้านความปลอดภัย  
2. ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าป้ายเตือน  สัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้ง  และไฟ

สะท้อนแสงเพื่อส่องสว่าง  
3. การแก้ไขจุดเสี่ยง  อาทิ  ต้นไม้บังทัศนียภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องรอหน่อยงาน

อื่น ๆ 
 
ตอนที่ 2  ผลกำรผลักดันให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ด่ำนทับตะโก  มีการด าเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ  
 

กิจกรรมจดประชุมทีมนักวิจัยเพ่ือสรุปบทเรียนกำรศึกษำสถำนกำรณ์ข้อมูลในต ำบลด่ำนทับตะโก  
1. ผลกำรด ำเนินงำน  

1.1 สรุปสถานท่ีจุดเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลด่านทับตะโก  โดยแบ่งจุดเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ  
คือ จุดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  และจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือมี
ผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย 

จากข้อมูลเกดิการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ดังนี้ 
1. ได้ข้อมูลจดุเสี่ยงครบทุกพื้นที่ และได้เห็นสภาพของพื้นที่จริง 
2. ได้ข้อมูลพฤติกรรมขับข่ีของเด็กและผู้ปกครองทุกศูนย์ 
3. ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยง 

และร่วมก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
4. ได้ข้อตกลงในการสวมหมวกกันน๊อคเดินทางมาโรงเรียน และผู้ปกครองร่วมก าหนดข้อเสนอแนะและ

สมัครใจปฏิบัติตาม 
5. ได้จัดท าแผนที่จุดเสี่ยงภาพรวมทั้งต าบล จ านวน 1 ชุด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและคน

ชุมชนทราบ 
2. บทเรียนที่ได้ 

ควรน าแผนท่ีจุดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและน าเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมจัดเวทีประชุมเครือข่ำยภำคประชำสังคมและภำคประชำชนกำรมสี่วนร่วมในกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนในพื้นที่ต ำบลด่ำนทับตะโก 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ทีมนักวิจัยจัดเวทีประชุมเครือข่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต าบลด่านทับตะโก เพื่อน าข้อมูลร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขโดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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การด าเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไปได้ทราบจุดเสี่ยงของพื้นที่ด่านทับตะโก โดยประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละหมู่บ้าน
ได้ทราบ รวมทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงโดยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านตะโก และผู้ปกครอง 

กิจกรรมออกแบบกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำร่วมกันในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกันเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าไปสอนนักเรียน ผลการจัดการเรียนการ

สอนสรุปได้ว่า หน่วยวินัยจราจรที่หนูควรรู้ พบว่า  
1. นักเรียนแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถบอกสีสัญญาณไฟจราจรและความหมายของสีได้  
2. นักเรียนระบายสีภาพสัญญาณไฟจราจรได้  
3. นักเรียนบอกความหมายของเครื่องหมายจราจรได้  
4. นักเรียนจับคู่ภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรได้ 
หน่วยหนูจ๋ามีวินัย พบว่า  
1. นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้  
2. นักเรียนบอกช่ือยานพาหนะได้  
3. นักเรียนเปรียบเทียบภาพยานพาหนะได้  
4. นักเรียนสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 
กิจกรรมสรุปบทเรียนกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลด่ำนทับตะโก  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลลัพธ์  
 1. ผู้ปกครองเริ่มปฏิบัตติามนักเรียน คือ สวมใส่หมวกนริภัยเมื่อมาสง่บุตรหลาน  
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเริ่มมีการเช่ือมภาคีเครือข่ายในการแก้ไขจดุเสี่ยง  
 3. เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน อบต. และผูป้กครองในการแก้ไขจุดเสีย่ง  

ปัญหำและอุปสรรค  
1. คน  

- มีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายต าแหน่ง ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
- ผู้เข้าร่วมโครงการไมม่ีเวลา เช่น ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาร่วมประชุมหรือร่วมกจิกรรม คณะท างานมีงาน

หลายดา้นท่ีต้องรับผดิชอบ ซึ่งมีความส าคญัและเร่งด่วนของหน่วยงานจนท าให้บางครั้งขาดความต่อเนื่อง  
- คณะท างานขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนแบบมสี่วนร่วม  
- คณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจมากมาย เช่น การประเมินคณุภาพ

งานสอนงานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย จึงคิดวา่การท างานวิจัยเป็นภาระที่เพ่ิมมากขึ้นจากงานประจ า ท างาน
เพื่อให้เสร็จตามก าหนดการ ครูยังไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าใจอย่างแท้จริง จึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เริม่
งานวิจัย รวมทั้งน าผลการวิจัยไปเขียนเป็นผลงานทางวิชาการของครูในแต่ละศูนย ์

2. สถานท่ี 
แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลีักษณะกายภาพบริบทท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาควรเกิดจากความ

ร่วมมือของผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองจะทราบข้อมลูต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข  
3. ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนในแตล่ะกิจกรรม 

ภาคีเครือข่ายควรมีการสานต่อโดยน าข้อมูลไปแก้ไขปญัหา พร้อมท้ังให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง การ
ท างานควรมีการพบปะพดูคุยกันระหว่างหน่วยงาน 

4. ข้อเสนอแนะ 
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การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภยัทางถนนควรใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมให้บุคคลร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วม แลกเปลี่ยนพูดคุยและร่วมกันแก้ไขปญัหาโดยชุมชน มกีารสรุปบทเรียนและถอดองค์ความรู้ในการแกไ้ข
ปัญหาของชุมชน และดึงศักยภาพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหนุนเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนต่อไป 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ความรู้แก่สมาชิกถึงข้อมูลสถติิการเกดิอุบตัิเหตุ 
ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นควรให้แต่ละชุมชน หมู่บ้านได้มสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหารว่มกัน 

กิจกรรมแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
จากการจัดเวทีการสนทนา เรื่องแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สรุปได้ดังนี้  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านความ

ปลอดภัยบนท้องถนน โดยมอบหมายผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และยกย่องชมเชยครูที่จัดกิจกรรมเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัย  
3. ครูควรคิดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในแต่ละแห่ง แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน  
4. ควรมีการเช่ือมระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะได้เกิดแกนน าและ

เครือข่ายที่ท าอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.  ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ

บูรณาการในการด าเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุ  
6.  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้

และลงมือท า แล้วจึงขยายผลสู่ผู้ปกครองต่อไป  
7.  ควรมีการตั้งคณะกรรมการของแต่ละศูนย์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และประสานความ

ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอ 
8.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละแห่ง ควรสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแนวทาง หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
9.  การประชาสัมพันธ์หาเครือข่ายในการสนับสนุนด้านสื่อ และหมวกนิรภัยแก่นักเรียน 
10. มีการยกย่องชมเชย ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ที่ใส่หมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งขอ

ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลในการสวมหมวกนิรภัย  
11.  ควรมีการสรุปองค์ความรู้ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดมีอย่างไร  
12.  ควรมีการหนุนเสริมจากหน่วยงานที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย  
13.  ควรมีการขยายผลการจัดกิจกรรมสู่โรงเรียนเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
สรุปผลกำรวิจัย 
  

 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ผลการจัดท าข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก การด าเนินงาน 3 กิจกรรม โดยจัดเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วม 
พบว่า  

1.1 จัดเก็บข้อมูลยานพาหนะของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน พบว่าทั้ง 5 ศูนย์ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองขับขี่
รถจักรยานยนต์ และนักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัย  

1.2 ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ในต าบลด่านทับตะโกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) บ้านทุ่งกระถิน นักเรียนมา
จาก 9 หมู่บ้านจ านวน 30 คน พื้นที่จุดเสี่ยง 6 จุด 2) บ้านหนองสีนวลนักเรียนมาจาก 5 หมู่บ้าน จ านวน 27 คน มีพื้นที่
จุดเสียว 3 จุด พื้นที่จุดเสี่ยง 1 จุด 3) บ้านห้วยท่าช้าง นักเรียนมาจาก 3 หมู่บ้าน จ านวน 18 คน มีพื้นที่จุดเสียว 2 จุด 
พื้นที่จุดเสี่ยง 4 จุด 4) บ้านหุบพริก นักเรียนมาจาก 5 หมู่บ้าน จ านวน 18 คน มีพื้นที่จุดเสียว 2 จุด พื้นที่จุดเสี่ยง 1 จุด 
5) บ้านโกรกสิงขร นักเรียนมาจาก 6 หมู่บ้าน จ านวน 19 คน มีพื้นท่ีจุดเสียว 3 จุด พื้นที่จุดเสี่ยง 1 จุด  จากสถานการณ์
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ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แต่ละพื้นท่ีมีพื้นท่ีจุดเสียว คือจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยคือโรงพยาบาล และบาดเจ็บเล็กน้อย 
การขับขี่ต้องระมัดระวัง และจุดเสี่ยง คือจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยท่าช้างเป็นจุด
ที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากท่ีสุด 

1.3 การวางแผนด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก น าโดยผู้อ านวยการกองการศึกษาลงพื้นที่จริงเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา อาทิ ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ให้โปร่งตา ติดป้ายเตือน ส่วนเกี่ยวข้องทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการประสานงานกับต ารวจ และกรมทางหลวงชนบทเพื่อปรับปรุงด้านถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก มีการด าเนินงาน 5 กิจกรรม คือ 

2.1 จัดประชุมทีมนักวิจัยเพื่อสรุปบทเรียนสถานการณ์ข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโก ผลการวิจัยพบว่า ได้ด าเนินการสรุปสถานที่จุดเสี่ยงของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แผนที่จุดเสี่ยง 

2.2 จัดเวทีประชุมเครือข่ายภาคสังคมและประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่ต าบลด่านทับตะโก โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลของแต่ละหมู่บ้านได้ทราบ และ
ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.3 ออกแบบกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมคิด วางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และจัดการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 5-6 หน่วยการเรียนรู้วินัยจราจรที่หนูควรรู้และหน่วยการเรียนรู้หนูจ๋ามีวินัย 

2.4 สรุปบทเรียนกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนองค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก โดยทีม
วิจัยและทีมขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกันสรุปบทเรียนออกมาเป็นตารางสรปุบทเรียนการสร้างความปลอดภยับน
ท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก  

2.5 แนวทางการพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภยับนท้องถนนแนวทางขับเคลื่อนโดยการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้สอนออกแบบจัดกิจกรรมความปลอดภัยบนถนน จัด
กิจกรรมยกย่องชมเชยครูที่จดักิจกรรมเป็นแบบอยา่งด้านความปลอดภยั กิจกรรมมีความสอดคล้องกับบรบิทชุมชน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับภาคีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนต าบลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนท้อง
ถนน  มีการสร้างมาตรการด้านความปลอดภัย น าสู่การปฏิบัติจริง และเสริมพลังด้านความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ มีการสรุปองค์
ความรู้ และขยายผลกิจกรรมสู่โรงเรียนอื่น ๆ สืบต่อไป 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  

 ตอนที่ 1 ผลการจัดท าข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านทับตะโก ด าเนินการ ได้แก ่1)  จัดเก็บข้อมูลยานพาหนะของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กข้อมูลสภาพถนน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2) ศึกษาสถานการณ์ข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทับตะโก 3) วางแผนด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงด้วยความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง
คมนาคม พ. ศ. 2559-2560 ตามแนวทางเสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Road and Mobility)  คือ  
 1) ปรับปรุงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่มีอยู่เดิมให้ปลอดภัยมากขึ้น จัดท าและปรับปรุงเครื่องหมายต่าง ๆ ป้าย
แนะน า ป้ายบังคับตามกฎจราจรที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน  
 2) จัดการอันตรายข้างทางโดยการตัดต้นไม้ เพื่อเพิ่มการมองเห็น ซ่อมแซมผิวการจราจรและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง ไฟกระพริบ ไฟจราจร  
 3) จัดท าป้ายแจ้งเตือนอันตรายบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง และเส้นชะลอความเร็วบริเวณทางแยก ทางข้าม จุด
กลับรถ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559 : 3) และเป็นไปตามกลยุทธ์ 5 ส. กับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนคือ ส. ที่ 1 สารสนเทศ (information) คือการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายแห่ง ทั้ง
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ข้อมูลเชิงปริมาณหลายหน่วยงาน และเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดง
ส าหรับวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชน ส. ที่ 2 สุดเสี่ยง คือ การน าข้อมูลวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อให้มองเห็นปัญหาใน
พื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้น ท าให้ทราบกลุ่มเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง แล้วน าปัญหามาล าดับความส าคัญ (กรมควบคุมโรค, 
2559 : 4) 
 ตอนที่ 2 ผลการผลักดันให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านทับตะโก ได้แก่ 1) ด าเนินกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมประชุมทีมนักวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน 2) กิจกรรมประชุม
เครือข่ายสังคม และ 3) กิจกรรมออกแบบกิจกรรมมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) กิจกรรมสรุปบทเรียนกิจกรรมด้านความปลอดภัย 5) กิจกรรมแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนน  
 พบว่าทั้ง 5 กิจกรรมเป็นการด าเนินงานตามกรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ
สหประชาชาติเสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Road Safety Management) เสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยส่งเสริมความร่วมมือของภาคีของทุกภาคส่วน และ
ก าหนดหน่วยงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์แผน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ระบบฐานข้อมูลและ
ฐานงานวิจัยเชิงประจักษ์ (ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2559 :  4) ซึ่งสอดคล้องกับ 5 ส DHS การ
ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ  ส. ที่  3 สหวิชาชีพจากหลายภาคส่วนในชุมชน และ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีความช านาญในแต่ละด้านร่วมกันวิเคราะห์ ก าหนดมาตรการวางแผนด าเนินงานแก้ปัญหา ส.
ที่ 4 สุดคุ้ม คือ เลือกมาตรการ/วิธีการ ที่มีความเป็นไปได้สูง มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและคุ้มค่ามา
ด าเนินการก่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ส. ที่ 5 ส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนภาคประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการพร้อมทั้งติดตามผล และน าผลด าเนินงานมาสรุปบทเรียนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง (กรมควบคุมโรค 2559 : 30-31)  และเป็นไปตามมาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กระทรวงมหาดไทย, 2559 : 27) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. การด าเนินงานควรมีการสร้างมาตรการส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการสร้างความปลอดภัยบนท้อ ง
ถนนท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง การสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน 

2. ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพ่ือการด าเนินงานดา้นความปลอดภยับนท้องถนน เช่น สาธารณสุข 
ต ารวจในชุมชน 
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