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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
ปลอดภัยได้ 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”  



v 
 

- 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. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

 

ภายหลังเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)            
ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Summit) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือร่วมกันวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ฐานคิดของการ
พัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส าคัญนั้น มีหลักพ้ืนฐานอยู่ 5 ประการ ได้แก่ (1) การพัฒนาที่ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Development) คือ การพัฒนาที่กลุ่มคนยากจน คนในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคน
ชายขอบจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา (2) การพัฒนาที่เป็นสากล (Universal 
Development) คือ การพัฒนาที่ทุกประเทศต่างต้องอยู่ภายใต้เป้าหมายและร่วมกันบรรลุเพ่ือสร้างสังคม
ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง มิได้มุ่งเน้นเพียงประเทศยากจนเท่านั้น (3) การพัฒนาที่บูรณาการ ( Integrated 
Development) คือ การบรรลุที่มีความเชื่อมโยงกัน ต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ (4) การ
พัฒนาที่ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่น (Locally-focused Development) คือ การพัฒนาจากล่างขึ้นบน 
(Bottom-up) เพราะท้องถิ่นทั้งชนบทและเมืองนั้น ใกล้ชิดกับประชาชน การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน าไป
พิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และด าเนินการในระดับท้องถิ่นให้ได้ และ (5) การพัฒนาที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน (Technology-driven Development) คือ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือท าให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พิริยะ ผลพิรุฬห์ , 
2560 และ โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2560) 

ผู้น าของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทยได้รับรองวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่งวาระดังกล่าวได้มีการก าหนด 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้มีการตั้งเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) เพ่ือใช้เป็นแผนที่น าทางส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอีก 15 ปีข้างหน้า ภายใต้กรอบเป้าหมายนี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นจะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งมิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติ
ทางสังคม (Social Dimension) และ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) ซึ่งประกอบไป
ด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) การลดความยากจน (2) การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (4) 
การศึกษาที่มีคุณภาพ (5) ความเท่าเทียมกันทางเพศ (6) น้ าและสุขาภิบาล  (7) พลังงานที่สะอาดและจ่าย
ซื้อได้ (8) งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (10) ลดความเหลื่อมล้ า (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน (12) การผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบและยั่งยืน 
(13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (15) ระบบ
นิเวศบนบก (16) สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง และ (17) หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา (Costanza & 
Fioramonti, 2016, พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2560 และ โครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน, 2560) 

ส าหรับสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานตามเป้าหมายของ SDGs 
จากรายงาน SDGs Index and Dashboards ประจ าปี 2561 ที่จัดท าโดยเครือข่ายทางออกเพ่ือการพัฒนา
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ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) นั้น ประเทศไทยได้รับการจัดให้
อยู่ในอันดับที่ 59 ซึ่งเลื่อนลงมาจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 55 จากการวัดสถานะความพร้อมและ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 
เป้าหมายภายในปี 2573 จากประเทศที่ส ารวจทั้งหมด 156 ประเทศทั่วโลก และจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม โดยมีระดับ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดอยู่ในเป้าหมายที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะบรรลุได้ทันเวลาและยังคงต้องด าเนินการโดย
เร่งด่วน ได้แก่ ด้านการขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่
แบ่งแยก รวมถึง การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Sustainable Development Solutions Network, 
2018) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยได้พยายามมุ่งเน้นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่การบรรลุ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่เป็นสากลนั้นยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนฉุดรั้งตัวชี้วัดเป้าหมายด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
คือปัญหาอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของประเทศไทย ในระดับโลกมีข้อมูลว่าในปี ค.ศ.2013 ผู้คนทั่ว
โลกประมาณ 1,250,000 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรซึ่งเป็นอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากปี ค.ศ.2000 ถึงร้อย
ละ 13 (United Nations, 2017, p.4) โดยประเทศไทยถือว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับสอง
ของโลก รายงานล่าสุดจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 ฐานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พบว่า ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 
พ.ศ.2554-2556 คิดเป็น 545,435 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 ของจีดีพี ขณะที่เป้าหมายทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสหประชาชาติมีเป้าหมายในการลดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงครึ่งหนึ่ งให้ได้ใน
ปี พ.ศ.2563 ที่หมายความว่าประเทศไทยจะต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรลงจากปัจจุบัน 
(พ.ศ.2559) อัตรา 34.40 คนต่อแสนประชากรให้เหลือ 17.86 คนต่อแสนประชากร (แผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.), 2560, น.2-3)  

ส าหรับสาเหตุส าคัญ เช่น เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกกันน็อก สภาพพ้ืนผิวจราจร พาหนะที่ขับขี่ ฯลฯ 
ซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากแต่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
จราจรที่มีแนวโน้มลดลงระหว่าง พ.ศ.2554-2558 ได้ถึงร้อยละ 6.08 ต่อประชากรแสนราย กลับเพ่ิมขึ้นมา
อีกครั้งถึงร้อยละ 4.76 รายต่อประชากรแสนรายในปี พ.ศ.2559 (สอจร., 2560, น.3) เพราะการขับเคลื่อน
เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนไม่อาจส าเร็จได้อย่างยั่งยืน หากขาดการยกระดับ
จิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะให้กับพลเมืองผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ 
อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ระดับล่างข้ึนไปสู่ระดับบนตามแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนประเด็นนี้จากระดับประชาชนและชุมชนเช่นกัน ดังการศึกษาของ 
จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน และคณะ ในปี พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนโดย
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นการศึกษาถอดบทเรียนจากชุมชน 1 แห่ง 
ได้แก่ ชุมชนลาดใต้ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ชุมชนมีการจัดท าป้ายจราจรแบบง่าย ๆ โดยคนใน
ชุมชนเอง เน้นใช้ความเป็นเพ่ือนบ้านดูแลความปลอดภัยทางถนนมากกว่าใช้กฎหมาย ใช้กติกาหมู่บ้านแบบ
สมัครใจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ อบต.ท่าสาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดท าผ้าป่า
สร้างทางลอดโดย อบต.สนับสนุนงบประมาณร่วมก่อสร้าง และมีการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยทางถนน และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการฝึกอบรมสร้างความตระหนักแก่คน
หลายกลุ่ม การมีสายตรวจจักรยาน เป็นต้น (จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน และคณะ, 2561, น.43-44)   
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อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนจากการด าเนินงานหรือขับเคลื่อนที่ชุมชนหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากมีการลดอุบัติเหตุจราจรบน
ท้องถนนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในโรงเรียนตั้งแต่การรับฟังข้อมูลข่าวสาร ตัดสิน ใจ 
ออกแบบ ด าเนินการ และประเมินผล จะสามารถสร้างพลเมืองที่ตระหนัก ตื่นรู้ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วม
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนได้หรือไม่อย่างไร การศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน” จึงเกิดขึ้น ซึ่งการศึกษาน าร่องในพ้ืนที่กรณีศึกษาจะเป็นการทดลองตัว
แบบกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการและชัยนาทมีเครือข่ายภาคพลเมืองและ
เยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับอัตราการเสียชีวิตประชากรจากอุบัติเหตุทางจราจรในระดับปานกลาง
ที่น่าจะเหมาะสมในการน ารูปแบบวิธีด าเนินการของงานวิจัยนี้ไปใช้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืนต่อไปได ้

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  
 2. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม กรณี
การแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการด าเนินการของภาครัฐสู่การขับเคลื่อนตามเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรณกีารแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนโดยเยาวชนเพ่ือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ
การบรรลุเป้าหมายที่ 3  เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
  
1.4 วิธีการศึกษา  
 
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมด าเนินกิจกรรม  ร่วมเก็บ
ข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งร่วมประเมินผลจากกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนจากสถานศึกษาสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ (โรงเรียนสาขลาสุทธี
ราอุปถัมภ์) จ านวน 69 คน และจังหวัดชัยนาท (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท) จ านวน 47 คน 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 1. ได้สร้างการเรียนรู้ของพลเมืองที่ตระหนัก ตื่นรู้ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  
 2. ได้รูปแบบการสร้างจิตส านึกสาธารณะด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชนที่ริเริ่มโดยกลุ่ม
เยาวชน 
 3. ได้เสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
 4. เกิดเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนที่น าไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิต 
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บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับความปลอดภัยบนท้องถนน 

 
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  หรื อ  Sustainable Development Goals (SDGs)  ได้มี การ

ตั้งเป้าหมายความส าเร็จในปี ค.ศ.2030 โดยประเทศสมาชิกเริ่มการขับเคลื่อนเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในปี ค.ศ.2015 จากรายงานการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.2017 ของ 
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network ด้วยค่าคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ภาพรวมการบรรลุเป้าหมาย 17 ด้านของประเทศไทยอยู่ที่ 69.5 คะแนน เป็นล าดับที่ 55 จาก
ทั้งหมด 157 ประเทศ (Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 
2017, p.1; pp.10-11) 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของเป้าหมาย SDG ทั้ง 17 ด้าน จากภาพประกอบด้านล่างยังเห็นได้ว่า
ประเด็นที่ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนได้ดีที่สุดคือในเป้าหมายที่ 1 (พ้ืนที่สีเขียว) เรื่องของการขจัดความ
ยากจน ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อบกพร่องในอีก 6 เรื่องที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (พ้ืนที่สี
แดง) ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมาย
ที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 13 การรับรู้การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศทางบก และเป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
(Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2017, p.15)  

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่ 3 เนื่องจากเก่ียวข้องกับพื้นฐานในการด ารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากการใช้รถใช้ถนน  

 
ภาพที่ 2.1 ข้อมูล SDG ของประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
ที่มา : Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2017, p.15 
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ในปี ค.ศ.2010 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนทั่วโลกอยู่เป็นล าดับที่ 8 (Bliss and Raffo, 
2013, p.5) เช่นเดียวกัน รายงานของ the Global Status Report on Road Safety ปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.
2558) ตีพิมพ์โดย WHO ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 1.25 ล้านคน เฉพาะภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก 733,000 คน หรือประมาณร้อยละ 60 ของสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชากรทั้ง
โลก ทั้งยังพบว่าในระหว่างปี ค.ศ.2010 – 2013 มีอัตราการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 5.6 แต่อย่างไรก็ตามในปี 
ค.ศ.2013 อัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่ 18.99 คนต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 17.4 
คนต่อแสนประชากรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระดับโลก (Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (ESCAP), 2017, p.154) จากภาพด้านล่างเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ 36 คนต่อแสนประชากรในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558)  และอัตราการ
เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของประเทศไทยยังครองอันดับสูงสุดในโลก พบว่าปี ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) 
ไทยมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 36.2 ต่อแสนประชากร (Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific (ESCAP), 2017, p.154; ส านักข่าวอิศรา, 2560) 
 

 
 
 ภาพที่ 2.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรของประเทศ
แถบเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP countries) ปี ค.ศ.2015 
ที่มา: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2017, p.156 
 

นานาประเทศได้ให้ความส าคัญกับประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือบรรเทาเบาบางความเสียหายลงได้ ขณะเดียวกันหากเกิดขึ้นแล้วย่อมน า
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศที่ยากจน หาก
ความปลอดภัยบนท้องถนนยังคงเกิดขึ้นในอัตราที่สูงก็ถือเป็นภาระทางเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน โดย
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มีการส ารวจพบว่า ภาระที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นร้อยละ 90 ในประเทศ
รายได้น้อยและรายได้ปานกลาง เนื่องจากการพัฒนาความเป็นเมืองและการพัฒนายานพาหนะ หากไม่มี
มาตรการรับมือที่ดีพอก็จะท าให้การบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บเป็นอันดับที่สามในปี ค.ศ.2020 (Staton, 2016, p.2)  

ท านองเดียวกันกับ Hyder et al. ได้มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ระหว่างปี ค.ศ.2004 – 2020 ของประเทศรายได้ต่ าและรายได้ปานกลางจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 27 และใน
ประเทศรายได้สูงจะมีอัตราการตายลดลงถึงร้อยละ 87 หากเทียบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้ว
ประเทศรายได้ต่ าและประเทศรายได้ปานกลางจะสูญเสียคิดเป็นมูลค่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี และ
ประเทศเหล่านี้ก็ขอรับการช่วยเหลือทางการเงินทุกปีที่ร้อยละ 1-3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยที่
ประชากรส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 15 – 44 ปี และร้อยละ 73 
เป็นผู้ชาย (Hyder, 2012, pp.1061-1062) เป็นที่น่าสนใจว่ามีปัจจัยและสาเหตุใดที่ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศยากจน ซึ่งมีอัตราอุบัติเหตุหรือ
ความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนในอัตราที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
 
2.2 สาเหตุและปัจจัยของความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 

 
การวิจัยถึงสาเหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนมีผู้ศึกษาไว้เป็นจ านวนมาก โดยสรุปได้ว่า

สาเหตุส าคัญของของการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 3 ประการ  ได้แก่ คน ยานพาหนะ 
ถนนและสภาพแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.คน ได้แก่ 1) ตัวผู้ขับขี่ มีลักษณะส าคัญคือ ความไม่ช านาญเส้นทางและการขับขี่ มีพฤติกรรมขับ
ขี่ที่ไม่ปลอดภัย และขาดจิตส านึกที่ดีในการขับขี่ เช่น มีพฤติกรรมไม่เคารพกฎจราจร ไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายก าหนดจนไม่สามารถควบคุมการขับขี่เม่ือเกิดเหตุคับขัน 
ขับรถตัดหน้ารถคันอ่ืนในระยะกระชั้นชิด ขับรถแซงคันอ่ืนในที่คับขัน มีภาวะอ่อนเพลียเนื่องจากขับรถเป้น
ระยะเวลานาน เป็นต้น 2) ผู้โดยสาร บางครั้งมีส่วนในการเร่งเร้าให้ผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินก าหนด หรือส่งเสียง
รบกวนสมาธิในการขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 

ปัจจัยด้านคนนี้ Azetsop ได้ศึกษาการแก้ปัญหาบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนนในเคนยาโดยใช้มิติด้านยุติธรรมทางสังคม Azetsop พบว่าสาเหตุหลักของการปัญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนในเคนยามีสาเหตุจากพฤติกรรมถึงร้อยละ 85.5 แบ่งเป็นพฤติกรรมผู้ขับขี่ร้อยละ 44.4 
คนเดินถนนและผู้โดยสารร้อยละ 33.9 และจักรยานร้อยละ 7.2 พฤติกรรมอันได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว 
รบกวนสมาธิผู้ขับขี่ ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย บรรทุกผู้โดยสารมากเกินไป ไม่ใส่ใจขั้นตอนการขับข่ีที่ปลอดภัย ฯลฯ 
(Azetsop, 2010, p.116) 

เช่นเดียวกันกับ Twisk et al. ได้ท าการศึกษาเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยา 
พฤติกรรมเสี่ยง กับความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-16 
ปี จ านวนรวม 2,310 คน พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงสัมพันธ์กันกับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การประมาท การเล่นที่
เป็นอันตราย และการขาดพฤติกรรมในลักษณะป้องกัน ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการท าให้เกิด
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-16 ปี  ได้แก่ ความไม่เอาใจใส่ ความตระหนักถึงพิษภัย ทัศนคติ
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ความสามารถในการเปรียบเทียบ และความรู้สึกรับผิดชอบ ขณะที่ปัจจัยด้านความรู้
และทัศนคติเกี่ยวกับกฎจราจรยังปรากฎผลที่ไม่แน่ชัดนัก (Twisk et al., 2015, pp.46-47, 54) 
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การเกิดหรือไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมีความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ การ
ที่คนมีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติตามสิ่งที่รู้มา หากแต่ทัศนคตินั้นจะ
ช่วยก าหนดให้เกิดการปฏิบัติด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติอาจจะเป็น
ความสัมพันธ์กันทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมและเป็นได้หลายแบบ เช่น ความรู้และทัศนคติสัมพันธ์กันจน
ท าให้เกิดการปฏิบัติ หรือความรู้และทัศนคติอาจไม่สัมพันธ์กันแต่ท าให้เกิดการปฏิบัติ (พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา 
และคณะ, 2555, น.7-8) 

2.ยานพาหนะ ได้แก่ ยานพาหนะมีสภาพเก่า ขาดการบ ารุงรักษา และมีการดัดแปลงสภาพจนท าให้
ยานพาหนะไม่สามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะ เช่น รถโดยสารที่มีการดัดแปลงสภาพด้วยการเพ่ิมที่นั่ง
ผู้โดยสารและติดตั้งระบบแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ท าให้น้ าหนักรวมของตัวรถเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งจะมีผลต่อ
การควบคุมรถ การเลี้ยวรถ และการหยุดรถอย่างฉุกเฉิน ท าให้พบเจออุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการหลุดโค้ง 
ท้ายปัด ล้อล็อคไถล เป็นต้น หรือกรณียานยนต์เสื่อมสภาพ อุปกรณร์ถช ารุดไม่สามารถใช้งานได้จริง เช่น ถุง
ลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ไฟสัญญาณเลี้ยว หรือไฟเบรก ระบบเบรกไม่ท างาน ล้อยางสึก ยางปัดน้ าฝน
เสื่อมสภาพ เป็นต้น 

3.ถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) ถนน มีลักษณะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ทางโค้งลงเนินที่
มีความชันสูงและมีระยะทางยาว ทางแยกไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดอุบัติเหตได้ง่าย ไหล่ทางแคบหรือไม่มี
ไหล่ทาง จุดกลับรถไม่เหมาะสม พ้ืนผิวถนนเสื่อมขรุขระเป็นหลุม ความกว้างและช่องทางเดินรถไม่เหมาะสม 
การไม่มีเส้นจราจรหรือแนวกันถนนกรณีรถสวนกัน เป็นต้น 2) สภาพแวดล้อม มีผลกระทบจากการไม่มี
สัญญาณจราจรหรือการเตือนที่ชัดเจน ตลอดจนสภาพแวดล้อมข้างทางที่รบกวนการขับขี่ เช่น ป้ายเตือน 
ป้ายแนะน า ป้ายบังคับ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ข้างทาง การเผาวัสดุข้างทาง หรือแม้กระทั่งอุปสรรค
ทางธรรมชาติอย่างหมอกที่ลงหนาจัด ฝนที่ตกอย่างหนัก หรือน้ าท่วมทาง ก็สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุ
เช่นกัน 

หากมองในภาพกว้างระดับนโยบาย สภาพแวดล้อมอันเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีผล
ต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในภาพรวม จากการศึกษาของ Azetsop ได้ท าการศึกษาที่พอสรุปได้
ว่าการศึกษา รายได้ และแหล่งที่อยู่อาศัยมีผลต่อสภาวะสุขภาพ นั่นคือปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้
คนที่มีรายได้น้อย การศึกษาไม่มาก และอยู่อาศัยในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีนักมีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าคนที่มีรายได้สูงกว่า มีการศึกษาดีกว่า และอาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่ดี ท านองเดียวกัน ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีมีผลต่อรายได้ที่มากขึ้นและส่งผลต่อการเลือกใช้
รูปแบบการเดินทางที่มีความเสี่ยงน้อยลง (Azetsop, 2010, p.119) 
 
2.3 นโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

 
แนวทางโดยทั่วไปเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนมีหลัก 3 ประการ หรือที่

เรียกว่า 3E ได้แก่ การศึกษา (Education) วิศวกรรม (Engineering) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา และคณะ, 2555, น.9) 
 1.การศึกษา เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องจนเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
ทัศนคติและน าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎการจราจร 
ความรู้เกี่ยวกับเครืองหมายและสัญญาณจราจร ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การจัดหลั กสูตร
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา การเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ เป็นต้น 
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จากการศึกษาของ Twisk et al. ส าหรับพฤติกรรมเสี่ยงนั้น พบว่า พฤติกรรมของการขาดการ
ป้องกันนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยกฎจราจร แต่ขึ้นอยู่กับความตระหนักส่วนบุคคลในเรื่องของภัยมากกว่า ซึ่ง
การให้การศึกษาจะช่วยให้เกิดความตระหนักขึ้นได้ โดยคณะผู้วิจัยได้เสนอว่าการป้องกันและกระตุ้นให้เกิด
การลดความบาดเจ็บและอุบัติเหตุในกลุ่มวัยรุ่นด้วยโปรแกรมด้านการศึกษา ควรเน้นการท าให้เกิด
พฤติกรรมเชิงป้องกันมากกว่าเน้นไปที่พฤติกรรมเสี่ยงอย่างเดียว เช่น การใช้หูฟังหรือโทรศัพท์ระหว่างปั่น
จักรยานและเดินถนนอาจไม่ผิดกฎหมายแต่จะช่วยป้องกันและท าให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าใช้อุปกรณ์
เหล่านั้นระหว่างปั่นจักรยาน (Twisk et al., 2015, p.54) 

เช่นเดียวกันกับ Staton et al ได้ศึกษาถึงการใช้มาตรการสร้างจิตส านึกสาธารณะและการให้
การศึกษา พบว่า ในบราซิลมีการใช้มาตรการรณรงค์ การฝึกอบรมในศูนย์สุขภาพ โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
และยังมีการท ารณรงค์สาธารณะด้วยสื่อวิดีโอ แผ่นพับ ของที่ระลึก ฯลฯ ผลก็คือ ท าให้การบาดเจ็บจากรถ
ชนลดลง มีอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงลดลงถึงร้อยละ 26 และยังลดการส่งเข้ารักษายังห้อง 
ICU ได้ถึงร้อยละ 25.6 (Staton et al, 2016, p.10) 
 2.วิศวกรรม เป็นการด าเนินการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางถนน 
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและโครงสร้างต่าง ๆ ของถนนและทาง และการออกแบบยานพาหนะ เช่น 
การออกแบบวงเวียน สะพาน และถนนที่เป้นไปตามหลักวิชาการและแข็งแรงมั่นคง การติดตั้งเครื่องหมาย
ในจุดที่ส าคัญ การท าทางข้ามในจุดที่จ าเป็นเพ่ือให้คนใช้ถนนใช้ข้ามได้อย่างปลอดภัย การติดตั้งระบบแสง
สว่างของถนนอย่างทั่วถึง เป็นต้น 
 3.การบังคับใช้กฎหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ท าผิดกฎหมายจราจร รวมทั้ง
ทบทวนกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน สอดคล้องกับความเป็นจริง และท าให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 
เช่น การบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้ โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย การบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายนอกจากจะบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปฏิบัติ
ตามแล้ว ยังสามารถบังคับให้เกิดมาตรฐานยานพาหนะที่ปลอดภัย เช่น บังคับให้รถตู้โดยสารต้องมีเข็มขัด
นิรภัย เป็นต้น 

จากการศึกษามาตรการเพ่ือลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศรายได้น้อยและรายได้
ปานกลางของ Staton et al มีข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประเด็น ยกตัวอย่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในโคลัมเบีย
ระหว่างปี 1993 – 2001 ที่มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัยท าให้ลดอัตรา
การเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 12.3-16.4 แต่หลังจากนั้นประสิทธิภาพของกฎหมายก็แย่ลงเนื่องจากไม่มีการ
บังคับใช้ต่อเนื่อง หรือประเทศไทยในปี 1996 มีการใช้กฎหมายบังคับให้สวมใส่หมวกกันน็อคส าหรับผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์ และได้มีการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตช่วงปี 1994 – 1997 แม้อัตราการเสียชีวิตจะ
ไม่ได้ลดลงแต่ก็พบว่ามีอัตราการลดลงของการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ลดลงถึงร้อยละ 
33.5 (Staton et al, 2016, p.9) 

อย่างไรก็ดี มาตรการทั้งด้านการศึกษา วิศวกรรม และการบังคับใช้กฎหมายต่างมีข้อดีและข้ออ่อน
ต่างกันไป การเลือกใช้ต้องให้เหมาะสมและผสมผสานกัน จากข้อค้นพบหลักจากการศึกษาของ Staton et 
al คือ การบังคับใช้กฎหมายมีผลต่อความส าเร็จและความยั่งยืนในการลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจร
บนถนน มาตรการทางการศึกษาที่ใช้งบประมาณน้อยและมีความซับซ้อนน้อยพบว่ามีประสิทธิภาพไม่มาก
นักต่อการลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากมาตรการทาง
การศึกษาค่อนข้างจ ากัดแม้จะก าหนดไว้ในกฎหมายก็ตาม แต่การใช้มาตรการที่สุดแล้วก็ควรจะให้มีความ
หลากหลาย ควรเน้นทั้งให้การศึกษาและบังคับใช้กฎหมายคู่กันไปและประเมินผลการน าไปใช้และโอกาสที่
จะเพ่ิมประสิทธิผลของการใช้แต่ละมาตรการพร้อมกันไปด้วย (Staton et al, 2016, p.11) 
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ความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างปัจเจก ชุมชน 
และสังคมโดยรวมผ่านการให้การศึกษาแก่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่ความปลอดภัยทาง
ถนนต้องท าให้เป็นนโยบายหรือข้อผูกมัด (Political commitment) และการท าเป็นนโยบายนี้เองก็ต้องมี
มุมมองยุติธรรมทางสังคมเพ่ือใช้จัดล าดับมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ประชากรในแต่ละพ้ืนที่ การแทรกแซงของรัฐก็สามารถท าได้เช่นกันโดยใช้มุมมองยุติธรรมทางสังคมเพ่ือเป็น
การปกป้องเด็กและกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการบาดเจ็บ เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
สาธารณะ ปกป้องเศรษฐกิจเพราะอุบัติเหตุทางถนนมีราคาแพงเกินไปที่จะต้องจ่าย (Azetsop, 2010, 
p.125) 

องค์การแห่งสหประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศทศวรรษแห่งปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
หรือ Decade of Action for Road Safety 2011-2020 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายและปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทสกลุ่มรายได้ค่ าและรายได้ปานกลางให้ไปสู่เป้าหมายในปี 2020 ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยรักษาชีวิตคนทั่วโลกได้ 5 ล้านคนและลดการบาดเจ็บสาหัสถึง 50 ล้านกรณี เป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการด้านความปลอดภัย ถนนปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย 
ผู้ใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ การไปให้ถึงเป้าหมายใน 5 เสาหลักนี้
สามารถด าเนินการใน 6 แนวทาง ได้แก่ Bliss and Raffo, 2013, pp.6-7) 

1.ก าหนดหน่วยงานหลักของรัฐเพ่ือกุมบังเหียนหรือน าแนวทางปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศ 

2.ประเมินปัญหา นโยบาย และการด าเนินการทางสถาบันที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บอันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน และประเมินความสามารถเชิงป้องกันไดด้้วย 

3.เตรียมยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศและแผนปฏิบัติการ 
4.จัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหา 
5.น าปฏิบัติการเฉพาะไปประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บ และประเมินผล

กระทบของปฏิบัติการนั้น ๆ 
6.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพระดับประเทศและความร่วมมือกับนานาประเทศ 

 
นโยบายและการด าเนินการเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศก าลัง

พัฒนาแถบเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่เน้นการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างนโยบายและการด าเนินการเพ่ือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศ
ต่าง ๆ 
ประเทศ นโยบายและการด าเนินการ 
เวียดนาม - ปี 2015 มีการด าเนินการครั้งแรกเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่

สร้างใหม ่
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเพ่ือเฝ้าดูชั่วโมงการขับขี่ เวลาพัก และความเร็วใน
การขับขี่ อุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม และมีบทลงโทษส าหรับผู้ขับขี่ที่
ฝ่าฝืนกฎและข้อบังคับ 
- มีการทบทวนกฎหมายจราจรเพ่ือรวมเอามิติความปลอดภัยทางถนนเข้าไปใน
กฎหมาย 
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ประเทศ นโยบายและการด าเนินการ 
ปากีสถาน - มีการใช้งบประมาณ 9.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือแก้ปัญหาจุดที่เป็นปัญหา 

(Black spot) บนพื้นที่ทางหลวงระหว่างปี 2016 – 2017 
- มีการริเริ่มโครงการในปี 2015 – 2016 เพ่ือแก้ไขท่ีต้นเหตุหลักของอุบัติเหตุทาง
ถนนและการบาดเจ็บ โดยการรณรงค์ต่อต้านการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวก 
และมีต่อเนื่องจนถึงปี 2017 

ไทย มีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเพ่ือเฝ้าดูชั่วโมงการขับขี่ เวลาพัก และความเร็วในการ
ขับข่ี อุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุม และมีบทลงโทษส าหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน
กฎและข้อบังคับ 

อินเดีย มีการพัฒนาพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยการฝึกอบรม มีการตั้งสถาบันฝึกอบรมผู้ขับขี่
ต้นแบบ 13 แห่ง (Model Driver Training Institutes) เพ่ือให้การอบรมในการ
ขับข่ียานพาหนะท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

เมียนมาร์ ปี 2016 มีการใช้ช่องทางสื่อและโทรทัศน์ โดยเผยแพร่คลิปวีดิโอที่มี Michelle 
Yeoh เป็นทูตของ Global Road Safety เผยแพร่ในช่วงเวลาส าคัญทางช่อง
สถานีของประเทศทุกวัน 

กัมพูชา ปี 2017 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานสาธารณะและคมนาคม (The Minister of 
Public Works and Transport) และหุ้นส่วนความร่วมมือได้ ริ เริ่มโครงการ
การศึกษาเพ่ือการขับขี่ปลอดภัย มีการแสดงบทบาทสมมุติของผู้มีชื่ อเสียงผ่าน
ทางรายการโทรทัศน์ โรงเรียนมัธยม และการแสดงความบันเทิงผ่านโฆษณาทาง
โทรทัศน์เป็นปี และเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของประเทศก็ได้ให้เวลาออกอากาศ
ส าหรับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นระยะเวลา 12 เดือน 

สิงคโปร์ เดือนพฤษภาคมปี 2017 ได้มีเดือนแห่งความปลอดภัยทางถนนสิงคโปร์  
(Singapore Road Safety Month) เน้นความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์ คนเดินถนนผู้สูงวัยและเด็กเพ่ือปลุกเซ้นท์ทางถนน (Road sense) 
หน่วยงานด้านการพัฒนาการสื่อสารของสิงคโปร์ (The Info-communication 
Media Development Authority of Singapore) ต ารวจจราจร ภาคเอกชน 
และคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนสิงคโปร์ ได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้
ในรูปแบบความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เรียกว่า IM Road Safety 
Savvy ซึ่งเป็นวีดิโอ 360 องศาและเกมแบบเสมือนเพ่ือสอนเด็กเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางถนน และยังมีรูปแบบที่สอนผู้ขับขี่ด้วยการให้เห็นถึงผลจากการขับขี่
ที่ไม่ปลอดภัย (Distracted driving)1 

ภูฏาน ปี 2015 มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนด าเนินการโดย
ต ารวจพระราชวังภูฏาน (Royal Bhutan Police) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ของผู้ขับขี่และคนเดินถนนและให้เป็นไปตามกฎหมาย 

บังคลาเทศ มีการทบทวนกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะ 1983 (Motor Vehicle Act 1983) 
เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

                                                           
1 Distracted driving การขบัขี่ท่ีท ากิจกรรมอื่นพร้อมกนัไปด้วย เช่น การใช้โทรศพัท์มือถือขณะขบัขี่ 
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ประเทศ นโยบายและการด าเนินการ 
เกาหลีใต้ มีการท าโครงการระยะยาวเพ่ือความปลอดภัยของเด็กตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็น

ระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ได้ด าเนินการในหลายนโยบายท าให้เกาหลีใต้
สามารถลดการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึงร้อยละ 96 ในปี 2016 
(71 คน) เมื่อเทียบกับจ านวนการเสียชีวิตในปี 1988 (1766 คน)  กล่าวคือ อัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กในปี 1988 ร้อยละ 15.3 ลดเหลือร้อย
ละ 1.6 ในปี 2016 หลายโครงการที่ท าอยู่ภายใต้กรอบ 4E คือ  
- Engineering ด้านวิศวกรรม มีการท าระบบโซนโรงเรียน เพ่ือสร้างพ้ืนที่
ปลอดภัยบริเวณโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา และติดตั้งโครงสร้างความ
ปลอดภัยจากประตูโรงเรียนไป 300 เมตร ปัจจุบันมีโซนโรงเรียนกว่า 16,355 
แห่ง โรงเรียนในเขตเมืองที่ประชากรหนาแน่นสูงมีการจ ากัดความเร็วที่ 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส าหรับรถโรงเรียนต้องทาสีเหลือง มีการลงทะเบียนกับสถานี
ต ารวจท้องถิ่นและมีอุปกรณ์ความปลอดภัย มีไฟเตือนบนหลังคา ทุกที่นั่งมีเข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ ปัจจุบันมีรถโรงเรียนดังกล่าวทั่วประเทศ 67,000 คัน  
- Education ด้านการศึกษา ผู้ตรวจสอบของโรงเรียนและผู้ขับขี่รถโรงเรียนต้อง
เข้าร่วมรับการศึกษาฝึกอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการความปลอดภัยรถโรงเรียนเป็น
ระยะ ๆในปี 1996 กระทรวงการศึกษาได้ให้โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
ต้องมีการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียนตามแนวทางของ
กระทรวง ต่อมากฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเด็ก (The Child Welfare Act 2008) 
ก าหนดให้มีการเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนทุกคนปีละ 10 
ชั่วโมงทุกปี 
- Enforcement ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการ
ปรับปรุงระบบการลงโทษใหม่ในปี 2011 ส าหรับผู้ละเมิดกฎการขับขี่ในเขต
โรงเรียนโดยจะถูกเปรียบเทียบปรับเป็นสองเท่าและถูกตัดคะแนนสองเท่า ผู้ขับขี่
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่เด็กในเขตโซนโรงเรียนจะถูกด าเนินคดีและลงโทษฐาน
คดีอาญาตามกฎหมายพิเศษที่มีการปรับปรุงใหม่ว่าด้วยอุบัติเหตุทางจราจร 
(Traffic Accident Management Special Act 2007) และเพ่ือลดการเสียชีวิต
ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ผู้ขับขี่ที่ละเมิดกฎหมายที่นั่งปลอดภัยของเด็กจะถูกปรับเป็น
สองเท่าเมื่อเทียบกับกฎหมายว่าด้วยเข็มขัดนิรภัยโดยทั่วไป 
- Encouragement การจูงใจ มีการตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เช่น สมาคมมารดาสีเขียว
ในปี 1971 (The Green Mothers Association) ขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาทุก
โรงเรียนด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ สมาชิก 562 ,000 คนเริ่มท า
กิจกรรมโดยการเป็นอาสาสมัครพาข้ามถนนในเขตโรงเรียนและร่วมรณรงค์ใน
หลายโครงการ 

อาร์เจนตินา มีการท าโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก World Bank โครงการ
แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างปี 2010-2015 และช่วงที่สองสิ้นสุดในปี 2019 
การขับเคลื่อนมีหลายรูปแบบทั้งเชิงโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง ยกตัวอย่าง
เช่น 
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ประเทศ นโยบายและการด าเนินการ 
- การสร้างระบบทะเบียนใบอนุญาตผู้ขับขี่ของประเทศ ระบบทะเบียนการฝ่าฝืน
กฎจราจร ซึ่งท าให้อาร์เจนตินาต้องน าภาคส่วนระดับจังหวัดและรับบาลท้องถิ่น
มาร่วมมือกันเพ่ือท าให้ระบบเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ทิศทางและการจัดการของ
รัฐบาลกลาง 
- การร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านคมนาคมและสุขภาพเพ่ือใช้เครื่องมือ
ประเมินผลแบบใหม่ อย่างเช่น การน าข้อมูลมาใช้พิจารณาร่วมกันของต ารวจและ
ภาคส่วนอ่ืนเพ่ือให้การรายงานผลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของศูนย์สุขภาพหรือ
โรงพยาบาลเกิดขึ้นได้จริงทุกช่วง 30 วัน รายงานผลจะถูกรายงานต่อศูนย์ส ารวจ
ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ (National Road Safety Observatory) พร้อม
ทั้งมีการพัฒนาการรับมือฉุกเฉินด้วยระบบเครือข่ายฉุกเฉินภูมิภาค เครือข่ายนี้มี
การพัฒนาเบอร์โทรสายด่วน การอบรมเพ่ือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
ประเมินผู้ป่วยหนักและการดูแลเบื้องต้น 
- ระบบตั๋วจราจรที่มีความเชื่อมโยงกับการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย เช่น 
การใช้เข็มขัดนิรภัย การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร การใช้หมวกกันน็อก ฯลฯ 
เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและติดตามความก้าวหน้าในการลดอัตราบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
- ด้านการให้ความรู้ มีโปรแกรมและเว็บไซต์ที่ให้ความรู้กับชุมชน ผู้ให้ความรู้หรือ
ครูโรงเรียนประถมและมัธยมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกับเรียนการสอน
ด้านความปลอดภัยทางถนนบนเว็บไซต์นี้ ปลายปี 2011 สื่อการสอนด้านความ
ปลอดภัยทางถนนได้ถูกกระจายไปออกไปกว่า 55,000 ในโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชน ซึ่งครอบคลุมครู 500,000 คน และนักเรียนอีก 9 ล้านคน 

ที่ มา :  ข้อมูลจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) , 2017 , 
pp.162-163; Bliss and Raffo, 2013, pp.14-17,  
 
 การเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ าและ
รายได้ปานกลางเหล่านี้ท าให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น การท าโครงการ
ความปลอดภัยทางถนนในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ 16 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อการลงทุนทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐ การท าโครงการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในหลาย ๆ มาตรการ เช่น 
มาตรฐานการออกแบบถนนในพื้นที่เขตเมือง หรือการลดระยะการเดินทางของยานพาหนะ ยังมีนัยยะส าคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะการด าเนินมาตรการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนยังช่วยลดการปลดปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจก มลพิษ ลดการคับคั่งของการจราจร และช่วยยกระดับการเข้าถึงคมนาคมในทุกรูปแบบอีกด้วย 
(Hyder, 2012, p.1062) 
 
2.4 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย 

 
จากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระบุว่าประเทศไทยได้รับความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างรุนแรงมาก
ขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ.2544 – 2546 เนื่องจากการขยายตัวของความเป็นเมืองและการใช้เส้นทางจราจร
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ทางท้องถนนที่มีมากขึ้น จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนมีมากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นหากรัฐยัง
ไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ (คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2558) อันเป็นผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทาง
ถนนอยู่ในอันดับสูงสุดของโลก โดยปี ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) ไทยมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 36.2 ต่อแสน
ประชากร (ส านักข่าวอิศรา, 2560) 
 ข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน พบว่า อุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บนับจากปี พ.ศ.2552 ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง จากอุบัติเหตุทั่วประเทศในปี พ.ศ.
2552 จ านวน 113,048 กรณี และบาดเจ็บ 84,806 กรณี ลดลงเหลือจ านวนอุบัติเหตุ 107,123 กรณี และ
การบาดเจ็บ 61,246 กรณีในปี พ.ศ.2556 คิดเป็นจ านวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5.24 และจ านวนอุบัติเหตุ
ลงลงร้อยละ 27.78 ดังภาพประกอบและตารางต่อไปนี้   
 

 
ภาพ 2.3 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บสาหัสทั่วประเทศ พ.ศ.2552-2556 
ที่มา: ข้อมูลจากหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (ม.ป.ป.). 
 
ตาราง 2.2 อุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสาหัส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึง 2556 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตุทั่วประเทศ การบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทั่ว
ประเทศ 

2552 84,806 113,048 

2553 74,379 113,862 

2554 68,269 104,725 

2555 61,197 110,777 

2556 61,246 107,123 

ที่มา: หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (ม.ป.ป.) 
 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2552 2553 2554 2555 2556

อบุตัิเหตแุละการบาดเจ็บสาหสัทัว่ประเทศ พ.ศ.2552-2556

อบุติัเหตทุัว่ประเทศ การบาดเจ็บสาหสัจากอบุติัเหตทุัว่ประเทศ
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 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 กลับพบว่าแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุ
กลับเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2555 พบจ านวนอุบัติเหตุ 61,197 กรณี โดยจ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนเป็น 84,370 
กรณี ในปี พ.ศ.2559 คิดเป็นมีอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.47 ขณะที่การเสียชีวิตลดลงแต่ไม่มากนักจาก ปี 
พ.ศ.2555 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 8,746 ราย ลดเหลือ 8,401 ราย ในปี พ.ศ.2559 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.94 
 

 
ภาพที่ 2.4 อุบัติเหตุและการเสียชีวิตระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 
ที่มา: ข้อมูลจากหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (ม.ป.ป.) 
 
ตาราง 2.3 สถิติอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2559 

ปี พ.ศ. อุบัติเหตุ 
(ครั้ง) 

การเสียชีวิต 

(ราย) 
การเสียชีวิต 

(คนต่อแสนประชากร) 

2555 61,197 8,746 13.57 

2556 61,246 7,364 11.30 

2557 66,182 6,723 10.30 

2558 69,394 6,267 9.50 

2559 84,370 8,401 12.74 

ที่มา: หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน. (ม.ป.ป.) 
 

ขณะเดียวกันข้อมูลจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดพบว่า ปี พ.ศ.
2557 ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ 21,429 ราย และเพ่ิมขึ้นในปีพ.ศ.2559 เป็น 22,356 
ราย โดยเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.15 ซึ่งตัวเลขจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในระดับจังหวัดมีความแตกต่างจากตัวเลขหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
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ถนนเป็นอย่างมาก แต่ข้อมูลจากทั้งสองแหล่งก็แสดงให้เห็นว่าจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ของประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง   

นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี พ.ศ.2559 มีสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนอีกหลายประเด็นส าคัญ 
(แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด:สอจร., 2559) เช่น 

- มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อยหนึ่งคนต่อเวลาเฉลี่ยทุก 24 นาที  
- อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่ากับ 34.40 รายต่อแสนประชากร  
- ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.7% หรือในสัดส่วนสามในสี่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
- กลุ่มช่วงวัยที่เป็นผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ช่วงอายุ 15-24 ปี หรือเป็นสัดส่วนหนึ่งในสี่ของผู้

ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด  
- จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

(จ านวน 14.30 รายต่อแสนประชากร)  
- จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง 

(จ านวน 72.20 รายต่อแสนประชากร)  
- จังหวัดที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้มากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดตาก (ลดลง 17.00 ราย 

ต่อแสนประชากร)  
จากรายงานย้อนหลังเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแม้เพียง

ระยะเวลาย้อนหลังไปไม่นานก้ได้ท าให้เห็นว่าเกิดความสูญเสียมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สินพียงใด ถือเป็น
ภัยคุกคามที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับครอบครัวและส่งผลถึงระดับประเทศไปใน
คราวเดียวกันด้วย  ยกตัวอย่างการประสบอุบัติเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตหรือพิการย่อมท าให้เด็ก
กลายเป็นก าพร้า ขาดผู้เลี้ยงดู ไม่สามารถศึกษาต่อในการศึกษาหรือท าอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ก็จะท าให้
เกิดการมั่วสุมของวัยรุ่นหรือเด็กที่มีปัญหา เป็นปัญหายาเสพติด ลักขโมย อาชญากรรมตามมา เกิดผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศที่สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่เป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน
ของประเทศ ท าให้การผลิตของประเทศเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ (คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2558) 
 
2.5 นโยบายความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย 

 
จากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระบุว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความปลอดภัย
ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้เริ่มให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2551 เพ่ือรับมือกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่นับวันจะ
รุนแรงมากข้ึน  

ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” 
หรือ First Global Ministerial Conference on Road Safety : Time for Action ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2552 ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย จากการประชุมครั้งนั้นประเทศสมาชิกได้ร่วมกันประกาศ
รับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโควให้ปี พ.ศ.2552-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร
แสนคนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2563  
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จากเจตนารมณ์นี้ เพ่ือรองรับแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2555 – 2563 
ประเทศไทยจึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นมา 2 ฉบับ คือ แผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555 และพ.ศ.2556 – 2559 จัดท าโดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2559 จึงถือได้ว่าเป็นระยะเวลา 6 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่ประเทศไทยพยายามมุ่งสู่การลดการเสียชีวิตจาอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากว่าร้อยละ 
10 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนตาม
เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ เพราะปี พ.ศ.2549 อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ไทยอยู่ที่ร้อยละ 20.21 ต่อประชากรแสนคน  

การด าเนินงานตามแนวทาง 5 เสาหลักภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ 
1) การจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 
2) ถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road and Mobility) 
3) ยานพาหนะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Vehicle) 
4) การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Road Use) 
5) การดูแลหลังการเกิดเหตุ (Post-Crash Care) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ได้ท าการเสนอแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีความครอบคลุม
และเป็นไปตามแนวทางสากล และรวมถึงแนวทางของรัฐบาลมาใช้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เรียกว่า 
SIX SAFETY STRATEGIES และแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนยั่งยืนระยะยาว 20 ปี (1 
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2579 ส าหรับแผนแม่บทมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ (Road Safety Laws and 
Enforcement) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยานพาหนะปลอดภัย (Road Safety for Safer Vehicles) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้การศึกษา เสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

ทางถนน (Road Safety Education, Culture and Behaviors) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 

Emergency Medical Services) 
ส าหรับแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนยั่งยืนระยะยาว มี 6 แนวทางเช่นกัน ได้แก่  
1.ระบบศาลจราจร ให้มีการจัดตั้งศาลจราจรและก าหนดวิธีพิจารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะเพ่ือ

ด าเนินคดีเกี่ยวกับการจราจรโดยตรง มีการพิจารณาท่ีกระชับ รวดเร็ว 
นอกจากนี้ ยังต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สานักงานศาลยุติธรรม เพ่ือบันทึกประวัติผู้กระท าผิด
กฎหมายจราจร  

2.การจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุก
หน่วยงาน  แบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จปถ.) ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 โดยท าหน้าที่ให้ความรู้ ตรวจสอบ ให้ค าแนะนา รายงาน
ข้อเท็จจริงอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมที่อาจไม่ปลอดภัยในการเดินทางของบุคลากรในหน่วยงาน  
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3.การมีระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นการก าหนดมาตรการของระบบประกันภัย
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (พระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550) และให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับปรุงข้อก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้รองรับและ
สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม  

4.การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ที่เป็นผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องทั้งการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้
ในการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสมกับช่วงวัย  

5. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เพ่ือสร้างวินัย วัฒนธรรมที่ดี เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคนที่ดีสู่สังคม  

6.การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะตามความเหมาะสมของศักยภาพในแต่ละจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางในพ้ืนที่จังหวัดนั้น ๆ หรือเดินทางระหว่างจังหวัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
เช่น การขนส่งแบบราง (Rail transit) ส่งผลให้ประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง และอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บจะลดลงไปด้วย (คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความ
ปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2558, น.31) 

ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 โดย
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของทุกภาค
ส่วนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล การปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เช่น สร้างพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของยานพาหนะ ยกระดับถนนที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนนจากทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564 อัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคน แต่ละปีเป็น 30 27 24 21 และ 18 คน ตามล าดับ และได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (ปี พ.ศ.2561 – 2580) ด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่ งยืน ซึ่ ง คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและ
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 
2560 – 2563 โดยให้ปรับเป็นแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(ส านักข่าวอิศรา, 2562) 
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2.6 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 

 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เป็นค าใช้กับระบอบประชาธิปไตย

แบบผู้แทนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจมากขึ้น นอกเหนือจากการ
เลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เช่น การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อมูลในนโยบายสาธารณะ ร่วมตรวจสอบโครงการของรัฐ ฯลฯ หลักการส าคัญของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหารและนโยบาย โดยทั่วไปมีดังนี ้

1. ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมในประเด็นสาธารณะทุกคนสามารถหยิบยกสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาขึ้นมา 
เพ่ือก าหนดเป็นวาระนโยบาย เสนอทางเลือก และร่วมเลือกหรือตัดสินใจขั้นสุดท้าย  

2. ในพ้ืนที่การเมืองหรือนโยบายนั้น ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับโอกาสให้สามารถพูดคุย
กันได้อย่างทั่วถึง  

3. ในกระบวนการทางการเมืองหรือนโยบายนั้น ประชาชนทุกคนหรือผู้เข้าร่วมในกระบวนการ
นโยบายมีโอกาสได้ปรึกษาหารือ อภิปรายในประเด็นปัญหาที่เห็นว่าส าคัญแล้วน ามาพิจารณากันอย่าง
กว้างขวาง ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเต็มที่ 

4. ในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น น าไปสู่การสร้างมติหรือความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นปัญหาที่
เลือกมา  
 ขั้นตอนของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมวางแผน ตั้งแตก่ารรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน และร่วม
วางแผนด าเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การเข้าไปท ากิจกรรม ตัดสินใจ  
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ รวมถึงการรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจหรือด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล ร่วมประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ 

(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556, น.19; 30) 
ในการศึกษาครั้งนี้เน้นความส าคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการ

ค้นหาแนวทางจัดการกับปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเรียนรู้และตระหนักความส าคัญของประเด็นปัญหาร่วมกัน ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้ประยุกต์แนวคิดส าหรับวิธีเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้โดยทั่วไป ได้แก่ การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง 
เรียนรู้จากประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา การถ่ายทอด การบอกเล่า ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีการใน
รายละเอียดของการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมมีเทคนิคหลายอย่างส าหรับ
ผู้ที่ต้องการศึกษา เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) การ
ควบคุมและชักชวนให้เล็งเห็นคุณค่า (Appreciation Influence Control: AIC) กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม (Social Learning Process: SLP) (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.10; น.69-95) 

เทคนิคเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญต่อการศึกษาในพ้ืนที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต
ของผู้ที่ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เทคนิคการศึกษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นเทคนิคที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เห็นความส าคัญของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก่อนการวิจัย เป็นการเลือกพ้ืนที่แล้ว
มีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และเผยแพร่แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) การท าวิจัย เป็น
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การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล น าเสนอข้อมูล 3) การจัดท าแผน เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผน 
ศึกษาความเป็นไปได้ของแผน และวางแผนเพ่ือติดตามประเมินผล  4) การน าแผนไปปฏิบัติ 5) ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เห็นผลงานจากการมีส่วนร่วม (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.
82-83) 

 
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่กล่าวไปข้างต้น สรุปเป็นภาพเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายดัง

ภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.82-83 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น าการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action planning) มาประยุกต์ใช้

ในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวางแผนฯ นี้ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของ
การท างานร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายและคณะผู้วิจัยโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการในการก าหนดโครงการ
และกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555, น.238-239) 

ขั้นที่ 1 การก าหนดขอบเขตงานที่จะท า เป็นการก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะท าเพ่ือตอบค าถาม
ว่าจะท าอะไรบ้าง ท าท่ีไหน ท าเม่ือไหร่ ท าโดยใคร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ และแหล่งงบประมาณมาจากไหน 
เป็นต้น 

ขั้นที่ 2 การประกาศหัวใจแห่งชัยชนะ เป็นการสร้างความมุ่งมั่นของกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่
ก าหนดขอบเขตงานที่จะท าในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ซึ่งเป็นการแสดงพลังว่ากลุ่มเป้าหมายที่ร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติจะได้ประโยชน์อะไรจากงานที่จะท า และหากได้ประโยชน์ตามนั้นแล้วจะมีผู้คนชื่นชมว่าอย่างไร 

การวิจัยเชิง
ปฏิบัตกิารแบบ
มีส่วนร่วม

4.ติดตาม
และ

ประเมินผล

1.เลือก
พืน้ที่และ
ศึกษาข้อมูล

2.จัดท า
แผน

3.ปฏิบัติ
ตามแผน
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ในขั้นตอนนี้มีการจัดท าแผนภาพหัวใจแบ่งครึ่งซีกซ้ายและขวาแล้วให้กลุ่มเป้าหมายในการท าแผนปฏิบัติการ
เขียนลงไปในบัตรความคิดว่าองค์กรตนเองจะได้ประโยชน์อะไร และผู้อื่นจะชื่นชมกลุ่มท่านว่าอย่างไร  

ขั้นที่ 3 สภาวการณ์ปัจจุบัน ภายหลังจากท่ีมีการสร้างความมุ่งม่ันเพื่อเป็นก าลังใจในการท างานแล้ว 
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมท าแผนก็มาพิจารณาบริบทขององค์กรตนเอง หรือทุนที่ตนเองมีอยู่ โดยการระบุจุดแข็ง/
ผลดี กับ จุดอ่อน/ผลเสียขององค์กร เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบันในพ้ืนที่ของตนเองว่ามีสิ่งใดสามารถช่วย
ส่งเสริมให้งานที่ตั้งใจส าเร็จไปได้ และมีปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้บรรลุผล โดยการระบุจุด
แข็ง/ผลดี กับ จุดอ่อน/ผลเสียจะรวมทุกอย่างที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คน สถานที่ สภาพปัญหา ฯลฯ 

ขั้นที่ 4 การสร้างสัญญาใจ เมื่อสร้างความมุ่งมั่นและรู้จุดอ่อนจุดแข็งในองค์กรของตนเองแล้ว ใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นการเป็นการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันในเรื่องที่จะท า คือการประกาศความมุ่งมั่นและพันธะ
สัญญาที่จะท าแผนและท าตามแผนปฏิบัติการให้ส าเร็จ 

ขั้นที่ 5 การก าหนดภารกิจ เป็นขั้นการก าหนดภารกิจหลักในการพัฒนาโดยใช้เทคนิคการประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Workshop) โดยให้กลุ่มเป้าหมายเขียนบัตรความคิดกิจกรรมที่อยากท าเพ่ือ
ลดปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยบนถนน โดยใช้ข้อมูลจุดดี/จุดด้อย มาประกอบ  

ขั้นที่ 6 การท าแผนปฏิบัติการ โดยน างานหรือภารกิจที่กลุ่มเป้าหมายได้เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเป็น
ภารกิจที่จะใช้ในการท าแผนฯ แล้วน าภารกิจแต่ละด้านมาจัดไว้เป็นแผนงานโครงการ ประกอบด้วยโครงการ 
วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด/ผลส าเร็จ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/ตัวชี้วัด งบประมาณ 
แหล่งทุน ผู้รับผิดชอบ   

ขั้นที่ 7 การไตร่ตรอง เป็นการทบทวนกระบวนการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ว่าเป็นแผนฯ ที่มี
ความเป็นไปได้ ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้หรือไม่  
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

  
 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนจากสถานศึกษาสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ (โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์) 
จ านวน 69 คน และจังหวัดชัยนาท (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท) จ านวน 47 คน แบ่งวิธีการศึกษาตามช่วงเวลา
การศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 
3.1 การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
 การจัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยในระยะที่ 1 ด้วยการจัด
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน 
 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนครั้งนี้  เป็นการด าเนินงานโดยน าแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory democracy) เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยแนวคิดดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการพยายามสร้างโอกาสให้
สมาชิกทั้งหมดเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายตั้งแต่การวิ เคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
ตลอดจนการด าเนินงานในขั้นต่าง ๆ จนสิ้นสุดกระบวนการ บทบาทของผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้เ อ้ืออ านวย
กระบวนการที่เอ้ือให้เกิดการคิดร่วมกันจนน าไปสู่การออกแบบโครงการ เพ่ือให้นักเรียนพร้อมทั้งครูที่ปรึกษา
สามารถบรรลุผลการด าเนินกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ตามบริบทและความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่งได้มาก
ที่สุด ในขั้นตอนของกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความส าคัญ โดยคณะผู้วิจัยได้เดินทางไปประชุม
ร่วมกันกับคณะครูผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เริ่มต้นจากคณะผู้วิจัยแนะน าตัว จากนั้นได้
อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญของการจัดโครงการ การประสานความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมทั้ง ก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรม ภายหลังการประชุมกับโรงเรียนกรณีศึกษาทั้งสองแห่งจ า
ได้ก าหนดนัดหมายการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
     (1) โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 
 (2) วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความตระหนักในความปลอดภัยทางถนนและการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ เป็น
ขั้นตอนที่ผู้วิจัยด าเนินการในวันที่จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ล าดับแรกผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบประเมินที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ของเยาวชนต่อความปลอดภัยทางถนน จ านวน 20 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้จะน ามาพิจารณาเปรี ยบเทียบความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ ล าดับต่อมาได้เชิญวิทยากรจากมูลนิธิประชา
ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ และ 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยทางถนนของไทยและสถานการณ์ในพ้ืนที่ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในด้านที่
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เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น คณะผู้วิจัยด าเนินกระบวนการสนทนา
แบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อการวิเคราะห์ปัญหา โดยมีรูปแบบในการกระตุ้นการระดมความเห็นให้ทุกคนได้คิดร่วมกันด้วยการ
ก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นผ่านการ เขียน“บัตรความคิด” ซ่ีงมีสีต่างกันตามข้อค าถาม จ านวน 
6 ข้อ ได้แก่   
 (1) หากพูดถึงค าว่า “ความปลอดภัยทางถนน” พวกเราอยากเห็นอะไร 
 (2) ความไม่ปลอดภัยทางถนนที่เราพบเห็นมากที่สุดในชุมชน คือเรื่องใด 
 (3) หากชุมชนของเรามีความปลอดภัยทางถนนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร 
 (4) หากเราสามารถท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยทางถนนแล้ว สังคมจะชื่นชมเราว่าอย่างไร 
 (5) จุดดี/จุดเด่นของโรงเรียน ชุมชน และตัวเรา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด 
คืออะไร และ   
 (6) ท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะเกิดความปลอดภัยทางถนน 
 ส าหรับค าถามข้อที่ 1 3 และ 4 นั้น เป็นการชวนให้นักเรียนคิดถึงภาพอนาคต (Scenario) ที่ต้องการเห็น
ความปลอดภัยทางถนนเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนที่ตนอยู่อาศัย มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม น าไปสู่การมองเห็นภาพสังคมท่ีดีที่จะเกิดข้ึนหากมีความปลอดภัยทางถนน 
 ค าถามข้อที่ 2 และ 5 เป็นการให้นักเรียนได้ประมวลภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนที่ตนอยู่
อาศัย เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนที่ก าลังเกิดขึ้นและยังคงเป็นปัญหาปรากฏอยู่ อันเป็น
สถานการณ์เฉพาะตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้ง ได้ค านึงถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินการให้เกิดความ
ปลอดภัยทางถนนในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
 ในส่วนค าถามข้อที่ 6 เป็นการชวนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่
ปลอดภัยทางถนนโดยประมวลข้อมูลจากค าตอบที่ได้ตอบไว้ในค าถามข้อที่ 1-5 เป็นฐาน 
 ในแต่ละข้อค าถาม เมื่อนักเรียนทุกคนได้เขียนบัตรความคิดของตนเองแล้ว ก็จะน าไปติดบนกระดาษฟลิป
ชาร์ตที่จัดเตรียมไว้ โดยคณะผู้วิจัยจะอ่านความเห็นบนบัตรความคิดทั้งหมด แล้วท าการจ าแนกบัตรค าออกเป็น
กลุ่มตามความหมายที่ใกล้เคียงกันร่วมกับตัวแทนนักเรียน จากนั้น คณะผู้วิจัยจะทวนสอบนักเรียนว่ากลุ่มบัตร
ความคิดที่จัดกลุ่มไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะมีการตั้งชื่อของกลุ่มบัตรความคิดที่แสดง
ความหมายครอบคลุมกลุ่มค าทั้งหมด กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ เมื่อนั กเรียนได้ตอบ
ค าถามข้อที่ 6 และจัดกลุ่มบัตรความคิดออกเป็นแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว คณะผู้วิจัยได้
สอบถามความเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาจัดกลุ่มไว้ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เลือก
แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่กลุ่มตนเองมีความสนใจ กลุ่มละ 1 เรื่อง เพ่ือน าไปพิจารณาร่วมกันใน
การคิดค้นกิจกรรมที่จะจัดท าขึ้นตามแนวทางที่กลุ่มตนเองเลือก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือช่วยท าให้นักเรียนสามารถวางเค้าโครงและเห็นภาพของการท างานสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ใน
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย ชื่อโครงการที่จะท า วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย 
ช่วงเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัด งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยในการด าเนินโครงการของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเพ่ือคอยให้
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักตามกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การด าเนินงาน
ตามแผน และการติดตามและประเมินผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 

 

จังหวัดสมุทรปราการและชัยนาท ถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรอันเกิดจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนในอัตราปานกลาง จึงเป็นพ้ืนที่ศึกษาในระดับที่ไม่ยากจนเกินไปจนไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น และไม่ง่ายจนเกินไปจนไม่เกิดความท้าทายของการศึกษา อีกท้ังเป็นพ้ืนที่
ที่มีสถานศึกษาซึ่งยินดีเข้าร่วมในโครงการนี้ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปมีดังนี้  

4.1.1 จังหวัดสมุทรปราการ 

ข้อมูลจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด พ.ศ.2560 ระบุว่า
สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรที่ 27.17 คน ในปี พ.ศ.
2559 ถือว่าเป็นอัตราที่น้อยที่สุดในภาคตะวันออก ข้อมูลดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.1 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรของจังหวัดภาคตะวันออก 

ที่มา: แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.), 2560, น.120 

ส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายในระดับย่อยที่จะเป็นหน่วยในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ครั้งนี้ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลนา
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เกลือ ตั้งอยู่ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อ
วันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2519 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 11 
คน 

ตารางที่ 4.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 

ชั้น เพศชาย เพศหญิง รวม จ านวนห้อง 
ม.1 14 5 19 1 

ม.2 17 17 34 2 

ม.3 18 11 29 2 

รวมมัธยมต้น 49 33 82 5 

 

4.1.2 จังหวัดชัยนาท 

ข้อมูลจากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด พ.ศ.2560 ระบุว่าชัยนาท
เป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรต่อแสนประชากรที่ 44.45 คน ในปี พ.ศ.2559 ถือว่าเป็น
อัตราที่สูงที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง ข้อมูลดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรของจังหวัดภาคเหนือ 

ที่มา: แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.), 2560, น.36 

ส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายในระดับย่อยที่จะเป็นหน่วยในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ครั้งนี้ในจังหวัดชัยนาท ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยเป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2480 เดิมชื่อ "โรงเรียนช่างไม้ชัยนาท" เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ "โรงเรียนประถม
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วิสามัญศึกษาเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท" ในขณะนั้น มีครูเพียง 2 ท่านเท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ.2482 ได้
แยกตัวออกมาเป็นโรงเรียนช่างไม้ สังกัดกองวิสามัญ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดสอน
ใน 15 สาขา ได้แก่ (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, 2013) 

1. แผนกวิชาสามัญ 

2. แผนกวิชาช่างยนต์ 
3. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

4. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
6. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
7. แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

8. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
9. แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

10. แผนกวิชาการบัญชี 
11. แผนกวิชาการตลาด 

12. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

13. แผนกวิชาการเลขานุการ 

14. แผนกวิชาคหกรรรม 
15. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

4.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

 ส าหรับผลการศึกษาที่ได้จากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทั้ง
สองแห่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1 โรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์   

  

 สรุปผลการแสดงความเห็นซึ่งประมวลจากบัตรความคิด จ าแนกตามประเด็นค าถาม มีดังนี้ 
 (1) หากพูดถึงค าว่า “ความปลอดภัยทางถนน” พวกเราอยากเห็นอะไร 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า สิ่งที่อยากเห็นมากท่ีสุดในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
คือ เรื่อง “การเคารพกฎจราจร” (27 บัตรความคิด) รองลงมา คือ เรื่อง “การสวมหมวกกันน็อค” (18 
บัตรความคิด) เรื่อง “ความระมัดระวังในการขับขี่” (9 บัตรความคิด) เรื่อง “ความมีน้ าใจในการขับขี่” (8 
บัตรความคิด) เรื่อง “อุบัติเหตุลดลง” (5 บัตรความคิด) และ เรื่อง “การคาดเข็มขัดนิรภัย” (2 บัตร
ความคิด) ตามล าดับ ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 4.3 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “หากพูดถึงค าว่า “ความปลอดภัยทางถนน” พวกเรา
อยากเห็นอะไร” โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
 

 (2) ความไม่ปลอดภัยทางถนนที่เราพบเห็นมากท่ีสุดในชุมชน คือเรื่องใด 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า ปัญหาที่พบเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยทางถนนมาก
ที่สุดในชุมชน คือ เรื่อง “ขับข่ีเร็ว” (22 บัตรความคิด) รองลงมา คือ เรื่อง “พฤติกรรมประมาท” (14 บัตร
ความคิด) เรื่อง “ไม่ป้องกันตนเอง” (11 บัตรความคิด) เรื่อง “เด็กแว๊น” (8 บัตรความคิด) เรื่อง “รถชน/
รถล้ม” (7 บัตรความคิด) เรื่อง “ต ารวจ” (3 บัตรความคิด) และ เรื่อง “สภาพถนนไม่ปลอดภัย” (3 บัตร
ความคิด) ตามล าดับ ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “ความไม่ปลอดภัยทางถนนที่เราพบเห็นมากที่สุดใน
ชุมชน คือเรื่องใด”โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
 

 (3) หากชุมชนของเรามีความปลอดภัยทางถนนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร และหากเราสามารถท า
ให้ชุมชนมีความปลอดภัยทางถนนแล้ว สังคมจะชื่นชมเราว่าอย่างไร 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบถุึงประโยชน์ทางบวกต่อชุมชน ตัวอย่างข้อความที่เขียน
คล้ายกันเป็นจ านวนมาก เช่น มีความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล มีความสุข เป็น
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ต้น ส่วนสิ่งที่สังคมจะชื่นชมตนเองนั้น ตัวอย่างข้อความที่เขียนคล้ายกันเป็นจ านวนมาก เช่น ยอดเยี่ยม 
น่ารัก และเป็นคนดีของสังคม เป็นต้น ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.5 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “หากชุมชนของเรามีความปลอดภัยทางถนนแล้ว จะได้
ประโยชน์อะไร และ หากเราสามารถท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยทางถนนแล้ว สังคมจะชื่นชมเราว่า
อย่างไร”โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
 

 (4) จุดดี/จุดเด่นของโรงเรียน ชุมชน และตัวเรา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
มากที่สุด คืออะไร  
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุถึงจุดดี/จุดเด่นที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน ข้อความที่เขียนคล้ายกันเป็นจ านวนมากที่สุด คือ การเป็นนักเรียนที่น่ารักและมีความสามัคคี ผล
การแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.6 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “จุดดี/จุดเด่นของโรงเรียน ชุมชน และตัวเรา ที่มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด คืออะไร” โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
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 (5) ท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะเกิดความปลอดภัยทางถนน 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า สิ่งที่จะต้องท าเพ่ือให้ชุมชนของเราเกิดความปลอดภัย
ทางถนน คือ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมาย” (22 บัตรความคิด) รองลงมา คือ เรื่อง “การไม่ขับรถเร็ว” 
(17 บัตรความคิด) เรื่อง “การระมัดระวัง” (9 บัตรความคิด) เรื่อง “การมีน้ าใจต่อกัน” (8 บัตรความคิด) 
เรื่อง “การสร้างความสามัคคี” (3 บัตรความคิด) และ เรื่อง “การท าให้ถนนสะอาด” (2 บัตรความคิด) 
ตามล าดับ ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.7 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “ท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะเกิดความปลอดภัยทาง
ถนน” โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
 

 ผลจากการระดมความคิดเห็นในข้อ 5 คณะผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาจัดกลุ่มไว้ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เลือกแนวทางการสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนที่กลุ่มตนเองมีความสนใจ กลุ่มละ 1 เรื่อง เพ่ือน าไปพิจารณาร่วมกันในการคิดค้นกิจกรรมที่จะจัดท า
ขึ้นตามแนวทางที่กลุ่มตนเองเลือก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือช่วยท า
ให้นักเรียนสามารถวางเค้าโครงและเห็นภาพของการท างานสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ผลการระดมความเห็น
ของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้คิดโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการท า
โครงการจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการละ 3,000 บาท ได้แก่  
  - โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน...”  
  - โครงการ “ส.ส.อ.ร่วมใจ ป้องกันภัยอุบัติเหตุ” 

  - โครงการ “ท าให้ถนนสะอาด” 

  - โครงการ “ถนนของมาลี” 

  - โครงการ “ถนนสีขาว” 
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4.2.2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  
  

สรุปผลการแสดงความเห็นซึ่งประมวลจากบัตรความคิด จ าแนกตามประเด็นค าถาม มีดังนี้ 
 (1) หากพูดถึงค าว่า “ความปลอดภัยทางถนน” พวกเราอยากเห็นอะไร 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า สิ่งที่อยากเห็นมากท่ีสุดในเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
คือ เรื่อง “คนสวมหมวกกันน็อก” (10 บัตรความคิด) รองลงมา คือ เรื่อง “ผู้ขับขี่มีวินัย” (8 บัตรความคิด) 
เรื่อง “มีน้ าใจในการขับขี่” (6 บัตรความคิด) เรื่อง “การให้สัญญาณไฟ” และ “ปฏิบัติตามกฎจราจร” (5 
บัตรความคิด) เรื่อง “ลดความเร็วในการขับขี่” (4 บัตรความคิด) เรื่อง “การตรวจสอบสภาพรถ” (3 บัตร
ความคิด) เรื่อง “ปลอดอุบัติเหตุ” และ “สภาพถนนที่ดี” (2 บัตรความคิด) และเรื่อง “การรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ” (1 บัตรความคิด) ตามล าดับ ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพ 4.8 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “หากพูดถึงค าว่า “ความปลอดภัยทางถนน” พวกเรา
อยากเห็นอะไร” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 (2) ความไม่ปลอดภัยทางถนนที่เราพบเห็นมากท่ีสุดในชุมชน คือเรื่องใด 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า ปัญหาที่พบเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยทางถนนมาก
ที่สุดในชุมชน คือ เรื่อง “พฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย” (22 บัตรความคิด) รองลงมา คือ เรื่อง “ขับขี่
เร็ว” (7 บัตรความคิด) เรื่อง “สภาพถนนไม่ปลอดภัย” (5 บัตรความคิด) เรื่อง “ความสูงวัย” “สัตว์เลี้ยง” 
และ “เมาแล้วขับ” (3 บัตรความคิด) เรื่อง “สิ่งกีดขวาง” (2 บัตรความคิด) และเรื่อง “สภาพรถไม่
สมบูรณ์” (1 บัตรความคิด) ตามล าดับ ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 4.9 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “ความไม่ปลอดภัยทางถนนที่เราพบเห็นมากที่สุดใน
ชุมชน คือเรื่องใด” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 (3) หากชุมชนของเรามีความปลอดภัยทางถนนแล้ว จะได้ประโยชน์อะไร และหากเราสามารถท า
ให้ชุมชนมีความปลอดภัยทางถนนแล้ว สังคมจะชื่นชมเราว่าอย่างไร 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุถึงประโยชน์ทางบวกต่อชุมชน ตัวอย่างข้อความที่เขียน
คล้ายกันเป็นจ านวนมาก เช่น ปลอดภัย ลดการเสียชีวิต สบายใจเม่ือขับขี่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
ส่วน สิ่งที่สังคมจะชื่นชมตนเองนั้น ตัวอย่างข้อความที่เขียนคล้ายกันเป็นจ านวนมาก เช่น ดีมาก ยอดเยี่ยม 
เก่ง เป็นต้น ผลการแสดงความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพ 4.10 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “หากชุมชนของเรามีความปลอดภัยทางถนนแล้ว จะ
ได้ประโยชน์อะไร และ หากเราสามารถท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยทางถนนแล้ว สังคมจะชื่นชมเราว่า
อย่างไร” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
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 (4) จุดดี/จุดเด่นของโรงเรียน ชุมชน และตัวเรา ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
มากที่สุด คืออะไร  
 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุถึงจุดดี/จุดเด่นที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทาง
ถนน ข้อความที่เขียนคล้ายกันเป็นจ านวนมากที่สุด คือ ความคิด ความรู้ ความร่วมมือ ผลการแสดง
ความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

ภาพ 4.11 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “จุดดี/จุดเด่นของโรงเรียน ชุมชน และตัวเรา ที่มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด คืออะไร” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 (5) ท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะเกิดความปลอดภัยทางถนน 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ระบุว่า สิ่งที่จะต้องท าเพ่ือให้ชุมชนของเราเกิดความปลอดภัย
ทางถนน คือ เรื่อง “การรณรงค์และสร้างจิตส านึก” และ “อบรมให้ความรู้” (12 บัตรความคิด) 
รองลงมา คือ เรื่อง “สร้างวินัยและเคารพกฎจราจร” (7 บัตรความคิด) เรื่อง “สร้างความร่วมมือ” (5 บัตร
ความคิด) เรื่อง “ท าให้คนไม่ประมาท” และ “เป็นแบบอย่างท่ีดี” (4 บัตรความคิด) เรื่อง “ร่วมรักษาสภาพ
ถนน” (1 บัตรความคิด) และ เรื่อง “สร้างอุปกรณ์ช่วย” (1 บัตรความคิด) ตามล าดับ ผลการแสดง
ความเห็นดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพ 4.12 กลุ่มบัตรความคิดของนักเรียนในค าถาม “ท าอย่างไร ชุมชนของเราจึงจะเกิดความปลอดภัยทาง
ถนน” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 ผลจากการระดมความคิดเห็นในข้อ 5 คณะผู้วิจัยได้สอบถามความเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาจัดกลุ่มไว้ 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน เลือกแนวทางการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนที่กลุ่มตนเองมีความสนใจ กลุ่มละ 1 เรื่อง เพ่ือน าไปพิจารณาร่วมกันในการคิดค้น
กิจกรรมที่จะจัดท าขึ้นตามแนวทางที่กลุ่มตนเองเลือก ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวางแผนปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือช่วยท าให้นักเรียนสามารถวางเค้าโครงและเห็นภาพของการท างานสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
ผลการระดมความเห็นของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้คิดโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการท าโครงการจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการละ 7,000 บาท ได้แก่  
  - โครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ”  
  - โครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” 

  - โครงการ “กิจกรรมลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” 

  - โครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” 

  - โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61” 

 

4.3 การด าเนินกิจกรรมตามแผน 

  

 ภายหลังกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมีเวลา 3 เดือนในการที่แต่ละกลุ่ม
จะไปด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และได้มีการน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน ซ่ึง
สรุปผลได้ดังนี้ 
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 4.3.1 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
  

 มีการด าเนินกิจกรรม 5 โครงการ ดังนี้ 
 (1) โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน” 

 โครงการนี้ เป็นด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ความสนใจในปัญหาด้าน
พฤติกรรมของเยาวชนในการขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ที่พบว่า มักจะไม่ให้ความส าคัญ
ในการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์ ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่
ระมัดระวังในการขับขี่ ขาดมารยาทในการขับขี่ รวมถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยเหตุนี้ จึงได้ด าเนิน
โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อนขึ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านความปลอดภัย
ทางถนน และ เพ่ือจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ซ่ึงกิจกรรมหลักใน
การด าเนินโครงการ มีดังนี้ 

 นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการ 

 จัดประชุมสมาชิก คัดเลือกประธานกลุ่ม และ วางแผนการด าเนินการ 

 จัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนน 

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากร
จากบริษัท ฮอนด้า ซี.พี.เอ็ม จ ากัด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  

 หลังจบกิจกรรมการอบรมและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินโครงการ 

 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
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ภาพ 4.13 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน” 
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(2) โครงการ “ส.ส.อ. ร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้ความสนใจต่อปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ อาทิ มา
จากพฤติกรรมการขับขี่ ปัจจัยจากสภาพทางถนน หรือ มาจากสภาพของยานพาหนะ จึงควรมีการสร้าง
ความตระหนักให้เกิดความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันปัญหา การด าเนินโครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้  

 นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ด าเนินการออกแบบป้ายไวนิลที่จะใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 น าป้ายไวนิลที่ผลิตขึ้น มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาพักกลางวัน  
 ก่อนที่จะน าป้ายไวนิลไปติดในบริเวณริมถนนใกล้โรงเรียน  
 ด าเนินการรณรงค์โดยใช้การประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน 

 ในช่วงเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติ และช่วงพักเท่ียง 
 ด าเนินการจัดท าแผ่นพับความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ส าหรับ 

 ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู และประชาชนในชุมชน 

 หลังจบกิจกรรม ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.14 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ส.ส.อ. ร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ” 
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(3) โครงการ “ถนนสะอาด ขับข่ีปลอดภัย จากใจ ม.2/2”  
 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้ความสนใจต่อปัญหาการที่
มีเศษขยะประเภทถุงพลาสติก ขวดน้ า หรือ แก้วน้ า อยู่บนผิวการจราจร รวมทั้ง เศษอิฐเศษหินที่อาจร่วง
หล่นจากรถบรรทุกที่ใช้ทาง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวได้  
ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดบนผิวทางจราจร โดยการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้ 

 นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ในสัปดาห์แรก นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับเพื่อนระดับชั้น ม.2 ร่วมกันท าความ
สะอาดถนนบริเวณโรงเรียน และพ้ืนที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน โดยเน้นการเก็บเศษขยะ เศษอิฐ และ
เศษหินขนาดใหญ่ ออกจากผิวการจราจร 

 ด าเนินการจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดท าแผ่นพับใบปลิวให้คนในชุมชน
ร่วมกันรักษาความสะอาด  
 จัดด าเนินการรณรงค์โดยใช้การประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนใน

ช่วงเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติ และช่วงพักเท่ียง 
 หลังจบกิจกรรม ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.15 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ถนนสะอาด ขับขี่ปลอดภัย จากใจ ม.2/2” 
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(4) โครงการ “ถนนของมาลี” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ความสนใจต่อปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเมาแล้วขับ การไม่สวมหมวกกันน็อค การได้รับอันตรายอัน
เนื่องมาจากสภาพพ้ืนผิวการจราจร  ซึ่งเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบันทั้งในระดับชุมชน และภาพรวมของ
ประเทศ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และสร้างการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้ 

 นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 ด าเนินการจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในช่วงเช้าก่อนก่อนเคารพธงชาติ 
 ประชาสัมพันธ์โดยการแจกเอกสารความรู้แก่เพ่ือนนักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 

 ด าเนินการท าความสะอาดถนนหน้าโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง 
 หลังจบกิจกรรม ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม 

 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.16 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ถนนของมาลี” 
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(5) โครงการ “ถนนสีขาว” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ความสนใจต่อปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากขยะที่ถูกทิ้งข้างทาง รวมทั้งปัญหาจากเศษอิฐเศษดินที่ตกลงมาจากการ
ขนส่งโดยรถบรรทุก โดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด
กิจกรรมท าความสะอาดถนนเพ่ือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมี
ดังนี้ 

 นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 จัดซื้ออุปกรณ์ในการท าความสะอาด 

 ด าเนินการท าความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง 
 สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.17 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ถนนสีขาว” 
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 4.3.2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 มีการด าเนินกิจกรรม 5 โครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ” 

 โครงการนี้จัดท าโดย นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ปวส.2/1 เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการลืมเอาขาตั้งขึ้นเป็นจ านวนมากบางครั้งอาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นทาง
คณะผู้จัดท าโครงการจึงได้แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการลืมเอาขาตั้งขึ้นโดยการสร้างขาตั้งอัตโนมัติขึ้นมา
เพ่ือลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการลืมเอาขาตั้งขึ้น เป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการลืมเอาขา
ตั้งขึ้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ให้กับชุมชนและชาวบ้าน ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม มีดังนี้ 

 ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขาตั้งอัตโนมัติ ศึกษาสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักใน
การท าและปรึกษาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขาตั้งอัตโนมัติ 

 การออกแบบขาตั้งอัตโนมัติ เมื่อท าการศึกษาข้อมูลแล้วจึงได้ท าการออกแบบ และ
ค านวณถึงส่วนประกอบของขาตั้งอัตโนมัติ เพ่ือให้ทราบถึงรูปร่างและวัสดุที่น ามาใช้  

 ส ารวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เมื่อได้ท าการออกแบบค านวณและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการตรวจสอบแก้ไข จากนั้นเป็นขั้นตอนการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่  จะใช้ในการสร้างขา
ตั้งอัตโนมัต ิ

 การด าเนินการสร้างและประกอบขาตั้งอัตโนมัติ   
 เก็บข้อมูลโดยการทดสอบประสิทธิภาพและบันทึกผลการทดสอบ ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของขาตั้งอัตโนมัติปรากฏว่า เมื่อเข้าเกียร์แล้วขาตั้งดีดขึ้น 9 ครั้งจาก10 ครั้งคิดเป็น 90% จึง
ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงโดยการใส่น็อตที่ขาตั้งให้ยาวกว่าเดิม จากนั้นท าการทดสอบครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า 
เมื่อเข้าเกียร์แล้วขาตั้งดีดขึ้น 10 ครั้งจาก 10 คิดเป็น 100% 

  เก็บข้อมูลโดยการส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้งานขาตั้งอัตโนมัติ โดยได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ติดตั้งขาตั้งอัตโนมัติเพ่ือใช้งานเป็นเวลา 10 วัน แล้วตอบแบบสอบถาม  ความ
พึงพอใจจากผู้ใช้งานขาตั้งอัตโนมัติ ขาตั้งอัตโนมัติมีขนาดที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 คิดเป็นร้อยละ 
98% มีรูปทรงที่สวยงามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 คิดเป็นร้อยละ 96% มีสีสันที่เด่นชัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 คิด
เป็นร้อยละ 98% ขาตั้งสามารถดีดขึ้นได้ในขณะเข้าเกียร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 คิดเป็นร้อยละ 100% ขา
ตั้งมีความแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 คิดเป็นร้อยละ 98% ขาตั้งสามาถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 คิดเป็นร้อยละ 100% ผลปรากฎว่าขาตั้งอัตโนมัติได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งานอย่างดี
มาก 
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ภาพ 4.18 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ” 

 

 

(2) โครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ปวส. 2 โดยพบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับ1ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2ของโลก ปัจจุบันการเกิด
อุบัติเหตุในท้องถนนมาจากตัวบุคคล ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุที่พบเห็นส่วนใหญ่เกิดจาก



44 

รถจักรยานยนต์จากการลืมปิดไฟเลี้ยวของผู้ขับขี่ การที่เราลืมปิดไฟเลี้ยวท าให้ผู้ขับขี่ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าเราจะ
เลี้ยวหรือไม่ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาในการลืมปิดไฟเลี้ยว คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท า
สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดการลืมปิดไฟเลี้ยว ชื่อว่าไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง เพ่ือที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนของรถจักรยานยนต์ที่เกิดข้ึนจากการลืมปิดไฟเลี้ยว ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้  

 คิดหัวข้อโครงการเพื่อน าเสนอครูประจ าวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 

 วางแผนการจัดท าโครงการ 

 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรืองที่สนใจ คือเรื่อง ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียงว่ามี
เนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆและเก็บข้อมูลไว้เพ่ือจัดท า
เนื้อหาต่อไป 

 จัดท าโครงการออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียงเพ่ือน าเสนอครูประจ า
วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 

 การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 

 น าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ โดยการแจ้งให้ครูประจ าวิชาภาษาไทยเพ่ือ
สื่อสารในงานอาชีพตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมี
เสียงซึ่งครูประจ าวิชาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้จัดท าเนื้อหาและการน าเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้
เมื่อได้รับค าแนะน าก็จะน ามาปรับปรุงแก้ไชให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น  

 จัดท าเอกสารรายงานโครงการออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียงโดย
น าเสนอในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ 

 ประเมินผลงาน โดยการทดสอบประสิทธิภาพของไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง จากความ
คิดเห็นของ(กลุ่มตัวอย่าง) เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดท าสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน และจ าแนกเป็นหลายด้าน พบว่าโดยรวมมีความพอใจอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความพอใจอยู่ในระดับดีมาก 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านที่มีความพอใจดีมาก 
ได้แก่ 1.ความสะดวกสบายในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง 2. สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืม
แบบมีเสียง เตือนสติให้ปิดไฟเลี้ยวได้จริง 3. ความชอบสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง 4.ขนาดของ
สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง มีความพอใจอยู่ในระดับ ดี มี 1 ด้าน ดังนี้  ได้แก่ รูปลักษณ์ของ
สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง 
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ภาพ 4.19 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง”  
 

(3) โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61”  
 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักศึกษา ปวส.2 พบว่า ปัจจุบันยานพาหนะที่นิยมใช้มากที่สุด
ของประเทศไทย คือ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดของประเทศไทยนั้น 
รถจักรยานยนต์สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกกว่ารถประเภทอ่ืน แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้นรถจักรยานยนต์ก็เป็นรถประเภทที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของรถทุกประเภท 
จังหวัดชัยนาทในบริเวณตัวเมืองนั้น มีสถานศึกษาอยู่ใกล้กันหลายสถาบัน จึงท าให้การจราจรในช่วง เช้า
และเย็น รอบสถานศึกษาติดขัดเป็นอย่างมากซึ่งประชาชนและนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลาน หรือเดินทางมาเรียน เพราะมีความสะดวกมากกว่ารถประเภทอ่ืน แต่ใน
ความสะดวกนั้นย่อมมีความประมาทแฝงอยู่ เช่น ผู้ที่บ้านอยู่ใกล้สถานศึกษามักไม่สวมใส่หมวกกันน็อคเมื่อ
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ขับขี่จักรยานยนต์ ดังนั้น จะเป็นอันตรายอย่างมากหากผู้ขับขี่ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งตนเอง
และผู้อ่ืน และขาดความรู้ในเรื่องกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และขาดน้ าใจในการขับขี่ต่อผู้ร่วม
ทาง คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร
กับ AFT.CN61ขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญในการขับขี่บนท้องถนน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้ 

 ประชุมวางแผน 

 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

 จัดท าสื่อให้ความรู้ 
 ทดลองใช้สื่อกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 ประเมินผล จากการด าเนินการจัดท าโครงการขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61 

ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561ต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจรกับAFT.CN61 จ านวน 50 คน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ 
หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เนื้อหาที่ได้มีคุณค่าตรงต่อการศึกษาและเรียนรู้ ( 
ค่าเฉลี่ย = 5) อยู่ในระดับดีมากที่สุด  ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ได้ (ค่าเฉลี่ย  = 4.1) อยู่ในระดับดีมาก ด้านคุณภาพ
โครงการ หัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมมีประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย  = 4.18) อยู่ในระดับดีมาก และ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสู้การปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย  = 
4.18) อยู่ในระดับดีมาก และค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวม โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึง
พอใจในระดับใด (ค่าเฉลี่ย  =4.24) อยู่ในระดับดีมาก  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจรกับAFT.CN61 จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจในด้านรวม 
(ค่าเฉลี่ย  =4.16) อยู่ในระดับดีมาก 
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ภาพ 4.20 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61” 

 

(4) โครงการ “ลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักศึกษา ปวส.2 พบว่า การจราจรเป็นปัญหาสังคมที่มี
ความส าคัญของประเทศชาติ ซึ่งนับวันปัญหาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีสาเหตุจากหลากหลาย
ประการ อาทิ ความเจริญเติบโตของเมืองหรือชุมชนได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วประกอบการการวางผัง
เมืองยังขาดการวางแผนไม่ดีพอ อีกทั้งจ านวนรถได้เพ่ิมปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ป้ายเครื่องหมายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้งไว้ตามถนนหนทางต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ทางเดินรถ ขาดความรู้
ความเข้าใจ มีความคึกคะนอง ขาดวินัยหรือละเลยไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เป็นสาเหตุที่ท า
ให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าของคนส่วนใหญ่ สาเหตุจากขับรถโดย
ประมาท คนเดินถนนและข้ามถนนไม่รักษากฎระเบียบ ทางช ารุดและเครื่องหมายสัญญาณไม่ชัดเจน ผู้ขับ
ขี่ ไม่มีความรู้หรือละเลยไม่ลงมือปฏิบัติตามกฎจราจรจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นการจัดท าโครงการ กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นแนวทาง
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายจราจร อีกทั้งยังปลูกฝังวินัยจราจร เพ่ือช่วยลด
อุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกาย ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมีดังนี้ 

 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดศรีวิชัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนที่ก าลังเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 จ านวน 182 คน 
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 ขั้นตอนการจัดท า ประกอบด้วย จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยายในการอบรม จัดหา
สถานที่ส าหรับการอบรม ลงรายละเอียด วันที่ เวลาและสถานที่ ที่จัดการอบรม จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เครื่องมือส าหรับการอบรม วิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมท าการบรรยายฟังการบรรยาย    

 ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย การแจกแบบสอบถาม และแบบทดสอบหลังการ
อบรม จากนั้นน าไปท าการวิเคราะห์   

 

 

 

 
 

ภาพ 4.21 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “ลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” 

 

(5) โครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” 

 โครงการนี้ เป็นการด าเนินงานโดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ปวส.2 พบว่า รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะยอดนิยมของคนไทย เนื่องจากใช้งานสะดวก 
เดินทางว่องไว สามารถลัดเลาะไปตามช่องแคบได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นยานพาหนะที่ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ จักรยานยนต์ก็ถือเป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได้มากที่สุดเช่นกัน จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติในปี พ.ศ. 2557 
พบว่ารถมอเตอร์ไซด์นั้นเป็นพาหนะที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บมากที่สูงสุด ร้อยละ 83.20 รองลงมาคือ รถ
กระบะ ร้อยละ 6.56 และรถจักรยานและสามล้อ ร้อยละ 2.91 ในกลุ่มของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยบาดเจ็บรุนแรง 87.32 แยกเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 86.13 และผู้โดยสารร้อยละ 93.96 นอกจากนั้น 
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จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด จะพบการสูญเสียในกลุ่มวัย 15-19 ปี ซึ่งเกิดจากการใช้รถ
มอเตอร์ไซด์ ดังนั้นคณะนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนน จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
จึงได้สร้างเครื่อง Smart Helmet ขึ้นมา เพ่ือมาช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจาก
รถจักรยานยนต์และเป็นการสร้างวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการมี
ดังนี้ 

 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องวางแผนในการสร้างอุปกรณ์ Smart Helmet และศึกษา
ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 รวบรวมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอุปกรณ์ Smart Helmet 

 ออกแบบวงจรและตัวเครื่อง Smart Helmet 

 ท าบัดกรีต่อวงจรจากวงจรที่ได้จากการออกแบบไว้ 
 ประกอบวงจรเข้ากับกล่องที่ได้ออกแบบไว้ 
 ท าการประกอบอุปกรณ์ Smart Helmet เข้ากับรถจักรยานยนต์ 
 ท าการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์  
 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วท าการทดลองซ้ า  
 จัดท ารูปเล่มรายงาน 

 

 

 
 

ภาพ 4.22 ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” 
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4.4 การติดตามและประเมินผล 

 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยทางถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้ให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง โดยเปรียบเทียบผล
การประเมินตนเองก่อนและหลังด าเนินโครงการมีผลดังนี้ 
 

 4.4.1 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
 

 (1) ข้อมูลทั่วไป (N = 69 คน) 
 เพศ: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 58.0 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 42.0 เป็นเพศ

หญิง  
 ระดับการศึกษา: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 (ร้อย

ละ 39.1) รองลงมา คือ ม.2 (ร้อยละ 36.2) และ ม.1 (ร้อยละ 24.6)  
 ระยะในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ อยู่ห่าง

จากโรงเรียนไม่เกิน 2 กิโลเมตร (ร้อยละ 40.6) รองลงมา คือ ห่างจากโรงเรียน 2-5 กิโลเมตร (ร้อยละ 
34.8) และ ห่างจากโรงเรียนมากกว่า 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 24.6)  

 วิธีการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เดินทางโดยนั่ง
รถประจ าทาง (ร้อยละ 43.5) รองลงมา คือ นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง และ ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเอง 
(ร้อยละ 15.9) โดยในจ านวนของนักเรียนที่ระบุว่า ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเองนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ยังมี
ประสบการณืการขับขี่ไม่ถึง 1 ปี (ร้อยละ 72)  และ ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่เลย ในส่วนพฤติกรรมการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์พบว่า ส่วนใหญ่สวมหมวกนิรภัยบ้างบางครั้ง (ร้อยละ 70) และจะขับรถเร็วเสมอ เม่ือ
ถนนโล่ง 
 (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนดีขึ้น
ทุกด้าน โดยพฤติกรรมที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ในการปฏิบัติ “บ่อยครั้ง หรือ ท าทุก
ครั้ง” เพิ่มขึ้น คือ เรื่อง การข้ามถนนตรงทางม้าลาย (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29 เป็น ร้อยละ 45.1) 
รองลงมา คือ การข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.8 เป็น ร้อยละ 46.8) และ คาดเข็ม
ขัดนิรภัยทันทีเมื่อนั่งรถยนต์ (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.4 เป็น ร้อยละ 29.1)  รายละเอียดสามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

พฤติกรรม 

ในชีวิตประจ าวัน 

ระดับ
พฤติกรรม 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ แปลผล 

1.ข้ามถนน 
ตรงทางม้าลาย 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 71 54.9 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 16.1 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 29 45.1 

2.ข้ามถนนโดยใช้
สะพานลอย 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 65.2 53.2 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 34.8 46.8 

3.คาดเข็มขัด
นิรภัยทันที 

เมื่อนั่งรถยนต์ 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 82.6 70.9 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 11.7 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 17.4 29.1 

4.สวมหมวกนิรภัย
เมื่อขับขี่หรือซ้อน

จักรยานยนต์ 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 87 82.2 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.8 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 13 17.8 

5.ข้ามถนน 
โดยเคารพ

สัญญานไฟจราจร 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 47.8 43.6 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.2 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 52.2 56.4 

 

 (3) เปรียบเทียบทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นทุกด้าน โดยทัศนคติที่
นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็นด้วยเลย หรือ ไม่ค่อยเห็น
ด้วย” เพิ่มขึ้น คือ “ถ้าอยู่ในช่วงรถติด การคุยโทรศัพท์หรือแชทบนมือถือเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่เป็น
อันตราย” (เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 69.6 เป็น ร้อยละ 80.6) รองลงมา คือ “หากมองดูแล้วไม่มีรถอ่ืนตามมาใน
ระยะประชิด ก็ไม่จ าเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวเพ่ือให้สัญญาณ” (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 66.6 เป็น ร้อยละ 77.4) 
และ การเพ่ิมโทษทางกฎหมายที่รุนแรงสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการขับขี่ได้ (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
46.4 เป็น ร้อยละ 51.6)  รายละเอียด สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 



52 

ตาราง 4.3 เปรียบเทียบทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

ทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยทางถนน 

ระดับความเห็น 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ แปลผล 

1.ถ้าอยู่ในช่วงรถติด 
การคุยโทรศัพท์หรือ 
แชทบนมือถือเป็น

เรื่องที่ท าได ้
ไม่เป็นอันตราย 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

69.6 80.6 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 30.4 19.4 

2.หากมองดูแล้วไม่มี
รถอื่นตามมาใน

ระยะประชิด กไ็ม่
จ าเป็นต้องเปิดไฟ

เลี้ยวเพื่อใหส้ัญญาณ 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

66.6 77.4 ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม
ที่ไม่ควรปฏิบัติ  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.8 
(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า

ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 
ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 33.4 22.6 

3. การเพิ่มโทษทาง
กฎหมายทีรุ่นแรง 
สามารถแก้ปัญหา

พฤติกรรม 
การขับขี่ได ้

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

46.4 51.6 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.2 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 53.6 48.4 

4. การคาดเข็มขดั
นิรภัย จ าเป็น 

ก็ต่อเมื่อขับข่ีด้วย
ความเร็วสูงเท่านั้น 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

69.6 74.2 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 30.4 25.8 

5. การฝ่าฝืน
สัญญานไฟจราจร

สามารถท าได้  
หากมีความจ าเป็น 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

73.9 75.8 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.9 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 26.1 24.2 

6. การขับข่ีขณะมึน
เมาสามารถ 

ท าได้ หากมีความ
ช านาญมากพอ 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

85.5 87.1 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.6 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14.5 12.9 

7. เราสามารถขับรถ
ย้อนศรได้ หากไม่มี

รถอื่นว่ิงสวนมา 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

86.9 87.1 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.2 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13.1 12.9 
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 4.4.2 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อความปลอดภัยทาง
ถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้ให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง เปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง
ก่อนและหลังด าเนินโครงการมีผลดังนี้ 
 

 (1) ข้อมูลทั่วไป (N = 47 คน) 
 เพศ: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.8 เป็นเพศชาย และ ร้อยละ 11.3 เป็นเพศ

หญิง  
 ระดับการศึกษา: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับชั้น ปวส. 

(ร้อยละ 91.3) และ ปวช. (ร้อยละ 8.8)  
 ระยะในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน: นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ อยู่ห่าง

จากโรงเรียนมากกว่า 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 83.8) รองลงมา คือ ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 2 กิโลเมตร (ร้อย
ละ 8.8) และ ห่างจากโรงเรียน 2-5 กิโลเมตร (ร้อยละ 7.5)  

 วิธีการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน: นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ขับขี่
รถจักรยานยนต์มาเอง (รอ้ยละ 77.5) รองลงมา คือ นั่งรถประจ าทาง (ร้อยละ 6.3) เดินเท้าและผู้โดยสาร
มาส่งโดยรถยนต์ (ร้อยละ 5) นักเรียนที่ตอบว่าขับขี่รถจักรยานยนต์มาเองนั้น พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การขับขี่มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 47.5) และมีจ านวนไม่น้อยที่มีประสบการณ์ขับขี่ 3-5 ปี 
(ร้อยละ 28.8) และ ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับขี่มาแล้ว 1-3 ปี (ร้อยละ 35) ในส่วนพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์พบว่า ส่วนใหญ่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ (ร้อยละ 60) และจะขับรถเร็วบ้างเม่ือ
ถนนโล่ง (ร้อยละ 37.5) 
 (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนดีขึ้น
ทุกด้าน โดยพฤติกรรมที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ในการปฏิบัติ “บ่อยครั้ง หรือ ท าทุก
ครั้ง” เพิ่มขึ้น คือ เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยเม่ือขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29.8 
เป็น ร้อยละ 84.9) รองลงมา คือ เรื่อง การข้ามถนนโดยเคารพสัญญานไฟจราจร (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.4 
เป็น ร้อยละ 84.5) และคาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อนั่งรถยนต์ (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17 เป็น ร้อยละ 69.7)  
รายละเอียดสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทระหว่าง
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

พฤติกรรม 

ในชีวิตประจ าวัน 

ระดับ
พฤติกรรม 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ แปลผล 

1.สวมหมวกนิรภัย
เมื่อขับขี่หรือซ้อน

จักรยานยนต์ 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 70.2 29.8 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 69.7 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 15.2 84.9 

2.ข้ามถนน 
โดยเคารพ

สัญญานไฟจราจร 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 93.6 6.4 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 69.4 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 15.1 84.5 

3.คาดเข็มขัด
นิรภัยทันที 

เมื่อนั่งรถยนต์ 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 83 30.3 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 52.7 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 17 69.7 

4.ข้ามถนนโดยใช้
สะพานลอย 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 78.8 36.3 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.4 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 21.2 63.6 

5.ข้ามถนน 
ตรงทางม้าลาย 

ไม่เคยท าเลย 
หรือท าบางครั้ง 70.2 39.4 พฤติกรรมเชิงบวก 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30.8 

ท าบ่อยครั้ง 
หรือ ทุกครั้ง 29.8 60.6 

 

 (3) เปรียบเทียบทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนดีขึ้น เกือบทุกด้าน มีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็นด้วยเลยหรือไม่ค่อยเห็นด้วย” ลดลงในประเด็น การ
เพ่ิมโทษทางกฎหมายที่รุนแรงสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมขับขี่ได้ (ลดลงจากร้อยละ 96.6 เหลือ 45.4) 
การคาดเข็มขัดนิรภัยจ าเป็นต่อเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงเท่านั้น (ลดลงจากร้อยละ 87.3 เหลือ 78.7) และ
ถ้าอยู่ในช่วงรถติดการคุยโทรศัพท์หรือแชทบนมือถือเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่เป็นอันตราย (ลดลงจากร้อยละ 
89.3 เหลือ 87.8)  
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ส าหรับทัศนคติที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็น
ด้วยเลย หรือ ไม่ค่อยเห็นด้วย” เพิ่มข้ึนมากที่สุดคือ คือ “การต้องสวมหมวกกันน็อกในขณะท่ีผู้อ่ืนที่อยู่
รอบข้างไม่สวมใส่ท าให้รู้สึกอึดอัด” (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.7 เป็น ร้อยละ 84.8) รองลงมา คือ “เรา
สามารถขับรถย้อนศรได้หากไม่มีรถอ่ืนวิ่งสวนมา” (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 61.7 เป็น ร้อยละ 96.9) และ การ
ฝ่าฝีนสัญญาณจราจรสามารถท าได้หากมีความจ าเป็น (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 76.6 เป็น ร้อยละ 93.9)  
รายละเอียด สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.5 เปรียบเทียบทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทที่เพ่ิมขึ้น
ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยทางถนน 

ระดับความเห็น 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ แปลผล 

1.การต้องสวมหมวก
กันน็อกในขณะที่

ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างไม่
สวมใส่ท าให้รูส้ึก

อึดอ ั

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

10.7 84.8 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.1 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 89.4 15.2 

2.เราสามารถขับรถ
ย้อนศรได้หากไม่มี
รถอื่นว่ิงสวนมา 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

61.7 96.9 ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม
ที่ไม่ควรปฏิบัติ  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.2 
(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า

ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 
ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 38.3 3 

3. การฝ่าฝีน
สัญญาณจราจร

สามารถท าไดห้ากมี
ความจ าเป็น 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

76.6 93.9 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.3 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 23.4 6.1 

4. การขับข่ีขณะมึน
เมาสามารถ 

ท าได้ หากมีความ
ช านาญมากพอ 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

91.5 100 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.5 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8.5 0 

5. การสวมหมวก
นิรภัยไม่จ าเป็น

ส าหรับผู้ขับข่ีด้วย
ความระมัดระวัง 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

93.6 94 
ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม

ที่ไม่ควรปฏิบัติ  
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4 

(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า
ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.4 6.1 

6. หากมองดูแล้วไม่
มีรถคันอ่ืนตามมาใน

ระยะประชิดกไ็ม่
จ าเป็นต้องเปิดไฟ

เลี้ยวเพื่อใหส้ัญญาน 
 

ไม่เห็นด้วยเลย/ 
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

93.7 93.9 ระดับทัศนคติที่ไมด่ีต่อพฤติกรรม
ที่ไม่ควรปฏิบัติ  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.2 
(เห็นว่า เรื่องดังกล่าวกระท า

ไม่ได้/ไม่ควรท า เพิ่มขึ้น) 

ค่อนข้างเห็นด้วย/
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.4 6.1 
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ค าแนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการท างานด้วย กระบวนวิธีดังกล่าวนี้เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยจูงใจ
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนแก่นักเรียนทุกคนในการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน    
 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว แต่ละโรงเรียนได้ไปด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ กลุ่ มละ 3,000 บาท และ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท กลุ่มละ 7,000 บาท โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 8 สัปดาห์ 
   
3.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม เป็นวิธีวิจัยในระยะที่ 2 ด้วยการน าเสนอผลการด าเนินงาน

ในโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของกลุ่มเป้าหมาย 
 เมื่อแต่ละโรงเรียนด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการน าเสนอผลการด าเนินงานพร้อมเล่มรายงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือเป็นการสะท้อนผล
การด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของแต่ละโรงเรียน และให้นักเรียนท าแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเยาวชนต่อความปลอดภัยทางถนนอีกครั้งหนึ่งด้วย ซึ่งส าหรับโรงเรียนสา
ขลาสุทธีราอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 และวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจัดกิจกรรมใน
วันอังคารที่  25 กันยายน 2561 ผลที่ได้จากกิจกรรมนี้  คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งจากการน าเสนอและ
เอกสารรายงานมาประมวล เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน น าไปสู่การน าเสนอเป็นตัวแบบการขับเคลื่อน
การใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนส าหรับกลุ่มเยาวชนที่เหมาะสม
ต่อไป 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน” เป็นการศึกษาน าร่องในพ้ืนที่กรณีศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการและชัยนาทเพ่ือทดลองตัวแบบกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากพ้ืนที่มีเครือข่ายภาคพลเมือง
และเยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีระดับอัตราการเสียชีวิตประชากรจากอุบัติ เหตุทางจราจรในระดับปานกลาง 
เหมาะสมในการน ารูปแบบวิธีด าเนินการของงานวิจัยนี้ไปใช้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่อ่ืนต่อไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
กรณีศึกษา  
 2. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม กรณีการ
แก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนของกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 ส าหรับวิธีการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมด าเนิน
กิจกรรม ร่วมเก็บข้อมูลจากการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งร่วมประเมินผลจากกิจกรรมที่ได้วางแผน ไว้ โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนจากสถานศึกษาสองแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ (โรงเรียน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์) จ านวน 69 คน และจังหวัดชัยนาท (วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท) จ านวน 47 คน  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา พบว่า 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา 

 ในภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชัยนาทต่างเป็น
จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อแสนประชากรในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ในปี พ.ศ.
2559 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อแสนประชากรของจังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่ 27.17 คน ชัยนาทอยู่ที่ 
44.45 คน ขณะที่จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง ที่จ านวน 
72.20 รายต่อแสนประชากร  

ส าหรับโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ (จังหวัดสมุทรปราการ) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 
11 คน  

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (จังหวัดชัยนาท) เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2480 ปัจจุบันเปิดสอนใน 15 สาขา เช่น แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนก
วิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น 
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2. การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 หลังจากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแล้ว ทั้งสองสถานศึกษาได้แบ่งกลุ่มแห่งละ  5 
กลุ่มเพ่ือจัดท าโครงการที่แต่ละกลุ่มมีความสนใจเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณจ ากัด และเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง นักเรียน 5 กลุ่มจากโรงเรียนสาขลา
สุทธีราอุปถัมภ์ เสนอโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการท าโครงการจากสถาบัน
พระปกเกล้า โครงการละ 3,000 บาท ได้แก่  

- โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน...”   
- โครงการ “ส.ส.อ.ร่วมใจ ป้องกันภัยอุบัติเหตุ” 
- โครงการ “ท าให้ถนนสะอาด” 
- โครงการ “ถนนของมาลี” 
- โครงการ “ถนนสีขาว” 
นักเรียน 5 กลุ่มจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เสนอโครงการต่าง ๆ ออกมา 5 เรื่อง โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการท าโครงการจากสถาบันพระปกเกล้า โครงการละ 7,000 บาท ได้แก่ 
- โครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ”  
- โครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” 
- โครงการ “กิจกรรมลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” 
- โครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” 
- โครงการ “ขับข่ีปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61” 
3. การด าเนินกิจกรรมตามแผน  
ภายหลังกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมีเวลา 3 เดือนในการที่แต่ละกลุ่มจะไป

ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ แต่ละโครงการมีการด าเนินกิจกรรมต่อไปนี้ 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
(1) โครงการ “ปลอดภัยไว้ก่อน”เป็นด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้

แก่เยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนน และ เพ่ือจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ ได้แก่ นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดโครงการ จัด
ประชุมสมาชิกและวางแผนการด าเนินการ จัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

(2) โครงการ “ส.ส.อ. ร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ” เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ ได้แก่ นักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผน ออกแบบป้ายไวนิลที่จะใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ น าป้ายไวนิลที่
ผลิตขึ้นมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาพักกลางวัน น าป้ายไวนิลไปติดในบริเวณริมถนนใกล้โรงเรียน 
ด าเนินการรณรงค์โดยใช้การประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน  จัดท าแผ่นพับความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนส าหรับประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู และประชาชนในชุมชน ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
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(3) โครงการ “ถนนสะอาด ขับข่ีปลอดภัย จากใจ ม.2/2” เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เพ่ือจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดบนผิวทางจราจรโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมหลักใน
การด าเนินโครงการ ได้แก่ นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมวางแผน นักเรียนผู้รับผิดชอบร่วมกับเพ่ือน
ระดับชั้น ม.2 ร่วมกันท าความสะอาดถนนโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือเก็บเศษขยะ เศษอิฐ และเศษหินขนาด
ใหญ่ออกจากผิวการจราจร จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแผ่นพับใบปลิวให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาความ
สะอาด ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนในช่วงก่อนเคารพธงชาติและช่วงพักเที่ยง ประเมินผลความพึง
พอใจของนักเรียน สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

(4) โครงการ “ถนนของมาลี” เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ 
ได้แก่ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่วงเช้าก่อน
เคารพธงชาติ แจกเอกสารความรู้แก่เพ่ือนนักเรียน ครู และบุคคลภายนอก ท าความสะอาดถนนหน้าโรงเรียน และ
บริเวณใกล้เคียง ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน และสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

(5) โครงการ “ถนนสีขาว” เป็นการด าเนินงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ ได้แก่ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดซื้ออุปกรณ์
ในการท าความสะอาด ด าเนินการท าความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง  สรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

(1) โครงการ “ประดิษฐ์ขาตั้งอัตโนมัติ” โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ปวส.2/1 เพ่ือลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนจากการลืมเอาขาตั้งขึ้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ให้กับชุมชนและชาวบ้าน ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขาตั้งอัตโนมัติ ออกแบบขาตั้งอัตโนมัติ ส ารวจราคาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สร้างและ
ประกอบขาตั้งอัตโนมัติ เก็บข้อมูลโดยการทดสอบประสิทธิภาพและบันทึกผลการทดสอบ เก็บข้อมูลโดยการ
ส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้งานขาตั้งอัตโนมัติ และจัดท ารายงาน 

 (2) โครงการ “สิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง” โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ปวส. 2 เพ่ือที่จะ
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นจากการลืมปิดไฟเลี้ยว ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ วางแผนการจัดท าโครงการ ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง จัดท าโครงการ
ออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม น าเสนอรายงานความก้าวหน้า
เป็นระยะ ๆ แก่ครูที่ปรึกษา ประเมินผลงานจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และจัดท าเอกสารรายงานโครงการ
ออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ไฟเลี้ยวกันลืมแบบมีเสียง  

 (3) โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจรกับ AFT.CN61” โดยนักศึกษา ปวส.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจและการตระหนักถึงความส าคัญในการขับขี่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ ประชุมวางแผน ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล จัดท าสื่อให้ความรู้ ทดลองใช้สื่อกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ประเมินผลกิจกรรม และจัดท ารายงาน 

(4) โครงการ “ลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนท้องถนน” โดยนักศึกษา ปวส.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายจราจร อีกทั้ งยังปลูกฝังวินัยจราจร เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย
ทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกายแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ก าหนดประชากรและ
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กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดศรีวิชัยจ านวน 182 คน จัดหาวิทยากรที่จะมา
บรรยายในการอบรม จัดหาสถานที่ส าหรับการอบรมและอุปกรณ์การอบรม วิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมท าการ
บรรยายฟังการบรรยาย การแจกแบบสอบถาม และแบบทดสอบหลังการอบรม จากนั้นน าไปท าการวิเคราะห์
จัดท ารายงาน   

(5) โครงการ “อุปกรณ์ Smart Helmet” โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.2 เพื่อมาช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถจักรยานยนต์และเป็น
การสร้างวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งกิจกรรมหลักในการด าเนินโครงการ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วางแผนในการสร้างอุปกรณ์ Smart Helmet รวบรวมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ออกแบบวงจรและตัวเครื่อง ท า
บัดกรีต่อวงจรจากวงจรที่ได้จากการออกแบบไว้ ประกอบวงจรเข้ากับกล่องที่ได้ออกแบบไว้ ท าการประกอบ
อุปกรณ์เข้ากับรถจักรยานยนต์ ทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วทดลองซ้ า 
จัดท ารูปเล่มรายงาน 

4. การประเมินและติดตามผล 
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 
ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

แนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นทุกด้าน โดย
พฤติกรรมที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ในการปฏิบัติ “บ่อยครั้ง หรือ ท าทุกครั้ง” เพ่ิมข้ึน คือ เรื่อง การ
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29 เป็น ร้อยละ 45.1) ส าหรับทัศนคติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
แนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นทุกด้าน โดยทัศนคติที่นักเรียนมีความ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็นด้วยเลย หรือ ไม่ค่อยเห็นด้วย” เพ่ิมขึ้น คือ “ถ้าอยู่
ในช่วงรถติด การคุยโทรศัพท์หรือแชทบนมือถือเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่เป็นอันตราย” (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 69.6 เป็น 
ร้อยละ 80.6)  
 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

 ในภาพรวมภายหลังการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
แนวโน้มของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นทุกด้าน โดย
พฤติกรรมที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ในการปฏิบัติ “บ่อยครั้ง หรือ ท าทุกครั้ง” เพ่ิมข้ึน คือ เรื่อง การ
สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์ (เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 29.8 เป็น ร้อยละ 84.9) ส าหรับทัศนคติ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นเกือบทุกด้าน
เช่นกัน มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็นด้วยเลยหรือไม่ค่อยเห็นด้วย” ลดลงมาก
ที่สุดในประเด็น การเพ่ิมโทษทางกฎหมายที่รุนแรงสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมขับขี่ได้ (ลดลงจากร้อยละ 96.6 
เหลือ 45.4) ส าหรับทัศนคติที่นักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่ง “ไม่เห็นด้วย
เลย หรือ ไม่ค่อยเห็นด้วย” เพ่ิมข้ึนมากที่สุดคือ คือ “การต้องสวมหมวกกันน็อกในขณะที่ผู้อ่ืนที่อยู่รอบข้างไม่สวม
ใส่ท าให้รู้สึกอึดอัด” (เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.7 เป็น ร้อยละ 84.8)  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
พ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในสถานศึกษาสองระดับที่ต่างกัน คือ ระดับมัธยมต้น และ

ระดับอนุปริญญา จุดร่วมส าคัญคือเป็นกลุ่มตัวอย่างน าร่องที่มีความเหมาะสมในการใช้กระบวนการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคณะผู้วิจั ยได้ประยุกต์ใช้เป็น การวางแผนเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การให้กลุ่มเป้าหมายด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ การติดตามและประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับวิธีเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้โดยทั่วไปเสนอโดยปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ได้แก่ การเรียนรู้โดย
ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา การถ่ายทอด การบอกเล่า ฯลฯ หรือการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีเทคนิคหลายอย่าง เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) การควบคุมและชักชวนให้เล็งเห็นคุณค่า (Appreciation Influence Control: AIC) กระบวนการ
เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Process: SLP) (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.10; น.69-95)  

นอกจากนี้ แนวการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดและขั้นตอนของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่นักเรียนสามารถหยิบยกสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาขึ้นมา 
เพ่ือเสนอประเด็นปัญหาและทางเลือก สามารถพูดคุยกันได้อย่างทั่วถึง สามารถปรึกษาหารือ และร่วมกันสรุป
ประเด็นเพ่ือหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร ผ่านการจัดท าโครงการที่ ได้ร่วมกัน
วางแผนไว้ สอดคล้องกับรายงานสรุปของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ว่าขั้นตอนของประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมอาจแบ่งได้เป้น  4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน ด าเนินกิจกรรม จัดสรรผลประโยชน์ และ
ติดตามประเมินผล (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556, น.19; 30) 

2. การด าเนินกิจกรรมตามแผน 
เนื่องจากการประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยจึงไม่ได้ท าการแทรกแซง

ความคิดเห็นระหว่างกระบวนการจัดท าแผนของนักเรียนทั้งสองโรงเรียนมากนัก เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสและมี
อิสระในการตัดสินใจบนฐานจุดดี/ จุดด้อยของตนเองที่มีอยู่ สอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล และคณะที่ระบุถึงขั้นตอน
การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่การก าหนดขอบเขตงานที่จะท า การประกาศหัวใจแห่งชัยชนะ 
การระบุจุดแข็ง/ผลดี กับ จุดอ่อน/ผลเสีย ไปจนถึงการไตร่ตรองแผน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555, น.238-
239) ซึ่งอาจเป็นผลท าให้แผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ มีลักษณะคล้ายกันส่วน
ใหญ่เป็นโครงการประเภทรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ท าความสะอาดผิวทาง เนื่องจากขีดความสามารถและ
เงินอุดหนุนให้กับนักเรียนโรงเรียนนี้มีจ ากัด  

จากข้อค้นพบยังอภิปรายได้ว่า โครงการของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ทั้ง 5 โครงการมีความ
สอดคล้องกับมาตรการด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
การจราจร การเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี มีโครงการที่เกี่ยวกับการท าความ
สะอาดถนนที่อาจเป็นผลช่วยลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพงษ์สิทธิ์ บุญ
รักษา และคณะ ที่กล่าวว่าถนนและสภาพแวดล้อม เช่น พ้ืนผิวถนนเสื่อมขรุขระเป็นหลุม ต้นไม้ข้างทาง ฯลฯ 
สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกัน (พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา และคณะ, 2555, น.9) 
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ส าหรับโครงการของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาททั้ง 5 โครงการ มีการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า 
เนื่องจากเป็นเยาวชนที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาที่สูงกว่าและยังได้รับการอุดหนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
มากกว่าด้วย โครงการจึงเป็นทั้งการประดิษฐ์ ให้ความรู้ รณรงค์และเผยแพร่ โดยเห็นได้ชัดเจนว่า มี 2 โครงการที่
สอดคล้องกับมาตรการด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
การจราจร เครื่องหมายการจราจร ป้ายเตือน การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น และมี 3 โครงการที่สามารถพัฒนาต่อไป
ในอนาคตให้สอดคล้องกับมาตรการด้านวิศวกรรม นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทยังด าเนินการได้เพียงการ
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ที่ยานยนต์เพ่ือให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการด้านการศึกษาและ
มาตรการด้านวิศวกรรม โดยพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา และคณะ ที่ว่ามาตรการการศึกษาเป็นการให้ความรู้เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนมาตรการด้านวิศวกรรม เป็นการด าเนินการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยทางถนน เช่น โครงสร้างต่าง ๆ ของถนนและทาง และการออกแบบยานพาหนะ (พงษ์สิทธิ์ บุญ
รักษา และคณะ, 2555, น.9) 
 3. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่นักเรียนได้ท าการติดตาม
ประเมินผลโครงการที่กลุ่มของตนได้ด าเนินการ ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ที่กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่
กลุ่มเป้าหมายรวบรวมมานั้นได้ถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย 
 ในส่วนที่สอง เป็นการติดตามและประเมินผลโดยคณะผู้วิจัยต่อระดับพฤติกรรมและทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเปรียบเทียบก่อนการด าเนินโครงการและหลังด าเนิน
โครงการ ในภาพรวมทั้งสองสถานศึกษามีแนวโน้มพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาทกับประเด็นเรื่องการใช้หมวกกันน็อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีระดับพฤติกรรมและทัศนคติภายหลัง
การด าเนินกิจกรรมสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ยานยนต์
นั่นเอง  
 จากการติดตามและประเมินผลนี้ ท าให้ทราบว่ากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่ได้น ามา
ประยุกต์ใช้นี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม สอดคล้องกับที่พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา และคณะ กล่าวว่า
มาตรการให้การศึกษา ท าให้เกดิการปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติและน าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย (พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา และคณะ, 2555, น.9) สอดคล้องกับ Twisk et al ว่าพฤติกรรมของการขาดการ
ป้องกันนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยกฎจราจร แต่ขึ้นอยู่กับความตระหนักส่วนบุคคลในเรื่องของภัยมากกว่า ซึ่งการให้
การศึกษาจะช่วยให้เกิดความตระหนักขึ้นได้ (Twisk et al., 2015, p.54) และสอดคล้องกับ Staton et al ที่ได้
ศึกษาถึงการใช้มาตรการสร้างจิตส านึกสาธารณะและการให้การศึกษาในบราซิลที่มีการใช้มาตรการรณรงค์ การ
ฝึกอบรมในศูนย์สุขภาพ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และยังมีการท ารณรงค์สาธารณะด้วยสื่อวิดีโอ แผ่นพับ ของที่
ระลึก ฯลฯ ผลก็คือ ท าให้การบาดเจ็บจากรถชนลดลง มีอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงลดลงถึงร้อยละ 
26 และยังลดการส่งเข้ารักษายังห้อง ICU ได้ถึงร้อยละ 25.6 (Staton et al, 2016, p.10) 

อย่างไรก็ดี ยังไม่อาจสรุปได้ทั้งหมดว่ามาตรการทางการศึกษาจะท าให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปได้จริงหรือไม่ สอดคล้องกับ  Staton et al ที่ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจาก
มาตรการทางการศึกษาค่อนข้างจ ากัดแม้จะก าหนดไว้ในกฎหมายก็ตาม (Staton et al, 2016, p.11) 
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แบบสอบถาม 



แบบสอบถาม เร่ือง ความตระหนักของเยาวชนตอ่ความปลอดภัยทางถนน 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ส่วน โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับตัวนักเรียนตามความเป็นจริง  

 

1.1 เพศ     1) ชาย  2) หญิง 
1.2 ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  1) ม.1  2) ม.2  3) ม.3   4) ม.4 

    5) ม.5  6) ม.6  7) ปวช. ปีที่.....  8) ปวส.ปีที่..... 
1.3 ระยะทางระหว่างที่พักถึงโรงเรียน 

   1) ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 2 กิโลเมตร 

   2) ห่างจากโรงเรียน 2-5 กิโลเมตร 

   3) ห่างจากโรงเรียนมากกว่า 5 กิโลเมตร 
1.4 วิธีการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน (เลือกวิธีที่ใช้เป็นประจ า) 

   1) เดินเท้า     2) ขี่จักรยาน 
   3) นั่งรถโดยสารประจ าทาง   4) นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
   5) นั่งเรือรับจ้าง    6) ผู้ปกครองมารับ-ส่งโดยรถจักรยานยนต์ 
   7) ผู้ปกครองมารับ-ส่งโดยรถยนต์  8) นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเพ่ือน 
   9) ขับข่ีมอเตอร์ไซค์เอง (โปรดตอบค าถามย่อย) 
   9.1) ประสบการณ์ในการขับขี่ 
     1) น้อยกว่า 1 ปี   2) 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 
     3) 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี   4) มากกว่า 5 ปี 
   9.2) การถือครองใบอนุญาตขับขี่ 
     1) ไม่มีใบอนุญาต   2) มี โดยถือครองยังไม่ถึง 1 ปี 
     3) มี โดยถือครองมา 1-3 ปี  4) มี โดยถือครองมากกว่า 3 ปี 
   9.3) ความเร็วในการขับข่ีโดยปกติ 
     1) ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด (ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
     2) ขับเร็วบ้าง ถ้าถนนโล่ง 
     3) ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด (เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
   9.4) การสวมหมวกนิรภัย 
     1) ไม่สวมเลย   2) สวมบ้างเป็นบางครั้ง 
     3) สวม เมื่อเจอด่านตรวจ  4) สวมทุกครั้งที่ขับขี่ 
   10) วิธีอ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................  

1.5 เคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่   
   1) ไม่เคย     2) เคย 1 ครั้ง  
   3) เคย 2-3 ครั้ง    4) เคยมากกว่า 3 ครั้ง 

  1. ข้อมูลทั่วไป 



2.1 นักเรียนมพีฤติกรรม/เคยอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ/การอยู่ในสถานการณ์ 

ไม่เคยเลย เป็น
บางครั้ง บ่อยครั้ง ทุกครั้ง 

1) ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย     
2) ข้ามถนนตรงทางม้าลาย     
3) ข้ามถนนโดยเคารพสัญญาณไฟจราจร     
4) สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีหรือซ้อนจักรยานยนต์     
5) คาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อนั่งรถยนต์   

 
 

6) นั่งอยู่บนรถท่ีผู้ปกครองหรือเพ่ือนขับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร   
 

 
7) นั่งอยู่บนรถท่ีผู้ปกครองหรือเพ่ือนขับย้อนศร   

 
 

8) นั่งอยู่บนรถท่ีผู้ปกครองหรือเพ่ือนเปลี่ยนช่องทางจราจรโดยไม่
เปิดสัญญาณไฟ     
2.2 นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ไม่เห็น
ด้วยเลย 

ไม่คอ่ย 
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1) เราสามารถขับรถย้อนศรได้ หากไม่มีรถอ่ืนวิ่งสวนมา 
    

2) การขับขี่ขณะมึนเมาสามารถท าได้ หากมีความช านาญมากพอ 
  

 
 

3) การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ 
  

 
 

4) การสวมหมวกนิรภัยไม่จ าเป็นส าหรับผู้ที่ขับขี่ด้วยความ
ระมัดระวัง     
5) การต้องสวมหมวกนิรภัยในขณะที่ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างไม่สวมใส่ 
ท าให้รู้สึกอึดอัด      
6) หากมองดูแล้วไม่มีรถอ่ืนตามมาในระยะประชิด ก็ไม่จ าเป็นต้อง
เปิดไฟเลี้ยวเพ่ือให้สัญญาณ     
7) การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสามารถท าได้ หากมีความจ าเป็น 

  
 

 
8) ถ้าอยู่ในช่วงรถติด การคุยโทรศัพท์หรือแชทบนมือถือเป็นเรื่อง
ที่ท าได้ ไม่เป็นอันตราย     
9) การคาดเข็มขัดนิรภัย จ าเป็นต่อเม่ือขับขี่ด้วยความเร็วสูง
เท่านั้น     
10) การเพ่ิมโทษทางกฎหมายที่รุนแรง สามารถแก้ปัญหา
พฤติกรรมการขับข่ีได้     

 

*********************************** 

  2. พฤติกรรมและทัศนคติของเยาวชนต่อความปลอดภัยทางถนน 
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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
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โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ์
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วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 




























































































































































































