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บทคัดย่อ 
 

การศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน” เป็นการศึกษาน าร่องสถานศึกษาสอง
แห่งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชัยนาท โดยใช้ตัวแบบกระบวนการมีส่วนร่วม เป้าหมายเพ่ือวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนและน าเสนอรูปแบบการด าเนินการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนนของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมายจากสถานศึกษาสองแห่งรวม 116 คน ได้เข้ารว่มกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีการวางแผน ออกแบบ 
ด าเนินการ และประเมินผลกิจกรรม มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถหยิบยกสิ่งที่
คิดว่าเป็นปัญหาและจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรได้ โครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรการ
ด้านการศึกษาและด้านวิศวกรรม โดยยังขาดโครงการที่สอดคล้องกับมาตรการด้านการบังคับใช้ และพบว่า
กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมบนท้องถนนที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยได ้คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการขยายผลและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ในวงกว้างไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs และควรสร้างเงื่อนไขเพ่ิมเติมในระหว่าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบกิจกรรมที่ครอบคลุมมาตรการทางการศึกษา วิศวกรรม และ
การบังคับใช้กฎหมาย  
 
ค าส าคัญ : ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Abstract 
 

The study titled " Mobilizing Sustainable Development Goals ( SDGs) :  A Case Study of 
Applying Participatory Democracy to Promote Road Safety in Thai Youth" is a pilot project for two 
educational institutions in Samut Prakan and Chai Nat provinces of Thailand. The goal is to analyze 
and recommend measures for reducing road traffic accidents involving youths in the study areas, 
which would contribute to achieving sustainable development goals. Altogether, 116 youths from 
the two educational institutions participated in the study and created projects through 
participatory process:  planning, designing, implementing, and evaluating.  Ten projects were 
implemented by the youths.  It was found that the target groups could identify problems and 
create projects to promote road safety.  Most projects involved educational and engineering 
measures aimed at increasing road safety.  There was, however, a lack of projects that addressed 
regulatory or enforcement measures.  The researchers also found that participatory democratic 
processes caused positive changes in traffic- accident- related attitudes and behaviors.  The 
researchers suggested that participatory democratic processes should be applied with other target 
groups linked with SDG targets.  To encourage comprehensive measures, conditions or 
requirements should be imposed on the participatory problem identification and project proposal 
processes so that participating groups undertake activities representing all 3E ( education, 
engineering, enforcement) road accident reduction measures 

 
Key words: participatory democracy, road safety, sustainable development 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน” เป็นการศึกษาน าร่องในพ้ืนที่กรณีศึกษา
เพ่ือทดลองตัวแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการและชัยนาท เนื่องจากมีเครือข่ายภาค
พลเมืองและเยาวชนที่เข้มแข็ง เหมาะสมในการน ารูปแบบวิธีด าเนินการของการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืนต่อไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  
 2. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม กรณีการ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 ส าหรับวิธีการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมด าเนิน
กิจกรรม ร่วมเก็บข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งร่วมประเมินผลจากกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จ านวน 69 คน และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ านวน 
47 คน  
พื้นที่ศึกษา 

1. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (จังหวัดสมุทรปราการ) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ปัจจุบันมี
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 คน  

2. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (จังหวัดชัยนาท) เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดกลาง ปัจจุบันเปิดสอนใน 15 
สาขา เช่น แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น 
ผลการศึกษา  

1. หลังจากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้ว ทั้งสองสถานศึกษาได้แบ่งกลุ่มแห่งละ 
5 กลุ่มเพ่ือจัดท าโครงการที่แต่ละกลุ่มมีความสนใจเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณจ ากัด  

2. โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เสนอโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
การท าโครงการจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการละ 3,000 บาท ได้แก่  

- โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน...”   
- โครงการ “ส.ส.อ.ร่วมใจ ป้องกันภัยอุบัติเหตุ” 
- โครงการ “ท าให้ถนนสะอาด” 
- โครงการ “ถนนของมาลี” 
- โครงการ “ถนนสีขาว” 
3. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เสนอโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการท า

โครงการจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการละ 7,000 บาท ได้แก่ 
- โครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ”  
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- โครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” 
- โครงการ “กิจกรรมลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” 
- โครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” 
- โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61” 
4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางถนนดีขึ้นทุกด้าน โดยพฤติกรรมและทัศนคติที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เช่น การข้าม
ถนนตรงทางม้าลาย การคุยโทรศัพท์หรือแชทบนมือถือขณะขับขี่ การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อน
จักรยานยนต์ การเพ่ิมโทษทางกฎหมายที่รุนแรงเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมขับข่ี เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการขยายผลและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน
ลักษณะเช่นนี้ในวงกว้าง โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs ตัวชี้วัดเรื่องอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรที่
ลดลง  

2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรสนับสนุน
ให้เกิดการออกแบบมาตรการที่ครอบคลุม 3E ได้แก่ มาตรการด้านการศึกษา ด้านวิศวกรรม และด้านการบังคับใช้
กฎหมาย ซ่ึงจ าเป็นต้องตั้งเง่ือนไขให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบโครงการที่ครอบคลุม  

3. ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาเพ่ือขยายผลการใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมเช่นนี้ในกลุ่มเยาวชนอ่ืน ๆ ทั้งระดับการศึกษาเดียวกันและที่แตกต่างกัน เพ่ือวัดระดับความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการด าเนินกิจกรรมเชิงเปรียบเทียบ 
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Executive Summary 

The study titled " Mobilizing Sustainable Development Goals ( SDGs) :  A Case Study of 
Applying Participatory Democracy to Promote Road Safety in Thai Youth "  is a pilot project 
conducted in Samut Prakan and Chainat provinces of Thailand. For participatory implementation, 
the two provinces were selected because they have strong network of citizens and youths that 
actually lead to further development and improvement for other areas.  Objectives of the study 
are as follow: 

1 .  to analyze the measures available to all relevant government and non- government 
actors for reducing road traffic accidents in the case study area; 

2 .  to propose a practical model for achieving sustainable development goals through 
participatory approach to deal with road traffic problems among youth in the case study area. 

Participatory action research was the method used in the study.  Target groups were 
students from Sakhla Sutthira Uppatham School (69 persons) and Chainat Technical College (47 
persons). Members of the target groups were engaged in a participatory process to design action 
plans, implement the plans, collect data, and evaluate the planned activities undertaken,  
Study area 

1 .  Sakla Sutthira Uppatham School (Samut Prakan Province)  is under the supervision of 
the Office of Secondary Education District 6 .  This secondary school of Naklua Sub-district is 
located at Phra Samut Chedi District.  There are currently 82  students and 11  administrators, 
teachers and other staff members. 

2. Chainat Technical College (Chai Nat Province) is a medium-sized technical college. The 
college is currently has 15 academic departments including the Department of General Subjects, 
the Department of Motor Mechanics, the Department of Mechanical Technicians, and the 
Department of Welders. 
Results 

1 .  After the participatory action planning process was complete, participants at each 
school were divided into five groups to manage projects. All groups were enthusiastic to conduct 
their projects. The projects proceeded well despite time and budgetary limitations. . 

2 .  Sakhla Sutthira Uppatham School proposed five projects, and King Prajadhipok’ s 
institute granted each a budget of 3,000 baht. The five projects were named:  

- Safety First ...  
- Sor Sor Or Collaborate to Prevent Accidents 
- Keep the Road Clean 
- Road of Mali 
- White Road 
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3 .  Chainat Technical College proposed five projects, and King Prajadhipok’ s Institute 
granted each a budget of 7,000 baht. The five projects were named:  

- Inventing Automatic Stand 
- The Invention of Turning Light 
- Activities on Road Accident Reduction and Safety 
- Smart Helmet Equipment 
- Drive Safely and Care Traffic Discipline with AFT.CN61 
4. Students participating in the program tended to improve their behavior concerning road 

safety in daily life. Students exhibited changes in behavior and attitude, such as crossing the road 
at the crosswalk, not talking on the phone text messaging while driving, and wearing a helmet 
when driving motorcycles, and also advocated increasing serious legal punishment to improve 
driving behavior. 
Suggestions 

1 .  Policy recommendations:  relevant state agencies should broaden the participatory 
democratic process to reduce death rate from traffic accidents, which is an SDG indicator.  

2 .  Practical suggestions:  during the process of creating a participatory action plan, 
practitioners should address education, engineering, and enforcement (3E) measures. Conditions 
should be imposed to ensure that a comprehensive range of projects emerges from the planning 
process.  

3 .  Suggestions for future research:  there should be a study to expand the use of 
participatory democratic processes to other groups, both at the same and different educational 
levels. Then, researchers should measure changes in levels of knowledge, attitudes, and behaviors 
after conducting participatory activities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


