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ชื่อเรื่อง มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ทีมผู้วิจัย ดุษฎี ไชยมาตย์, จักรพงษ์ พระสุรัตน์

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม

บทคัดย่อ
การวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ การในครั้ง นี้ มี วัต ถุประสงค์เ พื่อพั ฒ นาและศึ กษาผลของมาตรการความ
ปลอดภัย ในโรงเรี ย น เพื่อ ป้ องกัน อุ บั ติเ หตุ จราจรโดยการมีส่ ว นร่ว มของชุ มชน โรงเรียนเสนางคนิค ม โดยมี
คณะทางาน 48 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และโรงเรียน เพื่อนาใช้มาตรการในเด็กนักเรียน 115 คน ที่ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ดาเนินการตามข้นตอน PAOR เก็บรวบรวมช้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วย Paired
Sample T test
ผลการศึกษา พบว่า มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ภายใต้ แ นวคิ ด “มองอั น ตรายให้ อ อก บอกความเสี่ ย งให้ ไ ด้ แก้ ไ ขความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ”
ประกอบด้วย 6 มาตรการคือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 2) การพัฒนาองค์การในการขับเคลื่อนกลไก
3) การกากับดูแลจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย และออกแบบกิจกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4) จัดการเงื่อนไขที่ไม่
ปลอดภัย 5) จัดการการกระทาที่ไม่ปลอดภัย 6) สรุปผลและประเมินผล ภายหลังการใช้มาตรการพบว่า นักเรียน
ที่ขับ ขี่ร ถจั กรยานยนต์มาโรงเรี ย น โรงเรี ย นเสนางคนิคม มีค่าเฉลี่ ย ความรู้ด้า นกฎหมายจราจรเพิ่ มขึ้น และ
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ลดลงจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ทาให้ไม่มีนักเรียนมี่ไม่สวมหมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และทุกคนมีใบอนุญาตขับขี่
คาสาคัญ: มาตรการความปลอดภัย อุบัติเหตุจราจร การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน
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บทนา
การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย
โดยจากระบบรายงานแฟ้มสุขภาพที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (43 แฟ้ม) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบว่า เด็กและ
เยาวชนไทย 10-19 ปี บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มากกว่า 265 ,758 คน ต่อปี รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เป็น
ปัญหาสูงสุดมากกว่ายานพาหนะชนิดอื่น หรือมากกว่าร้อยละ 91 ที่บาดเจ็บในแผนกผู้ป่วยใน และร้อยละ 85 ในแผนกผู้ป่วยนอก
(ระบบรายงานแฟ้มสุ ขภาพ ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) จากการบูร ณาการข้อมู ลการตาย 3 ฐาน ได้แ ก่
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด พบว่าในระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี
2554 – 2562 มีเด็กและเยาวชนตายจากอุบัติเหตุทางถนน 26,126 คน เฉลี่ยปีละ 2,902 คน โดยคาดการณ์ว่า ปี 25642573 จะมีเด็ก และเยาวชนตายจากอุ บัติเหตุ ทางถนนเพิ่มอี ก 37 ,321 คน หรือเฉลี่ยปีละ 3 ,732 คน (กองโรคไม่ติดต่ อ
กระทรวงสาธารณสุข, 2563)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม (สุรางค์ศรี
ศีตมโนชญ์ และคณะ, 2555) อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปัจจัยสาคัญมาจากปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
การเป็ นนักขับ มือใหม่ที่ยั งไม่มีทักษะการขับขี่และไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
การไม่สามารถบั งคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างจริงจังทาให้เด็กและเยาวชนยังคงมี
พฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย (กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ในเขตชุมชน (วชิระ สุริยวงค์, 2561) ดังนั้นในการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงต้องมีมาตรการที่สอดคล้องกับบริบทของสาเหตุปัญหา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องดาเนินมาตรการ
อย่างเป็นระบบ (systems approach) และเน้นมาตรการทั้งปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ และผู้ใช้ถนน
(สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ และคณะ, 2555) ซึ่งการป้องกันอุบัติเหตุจราจรสาหรับเด็กและเยาวชน เป็นสิทธิอันพึงมี
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด7 มาตรา 63 มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีระบบงานและกิจกรรมต่าง
ๆ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2546) ทั้งนี้ ถ้ามีการดาเนินการและกาหนด
เป้ าหมายลดการตายของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุจราจรให้ ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ตามแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 จะสามารถลดการสูญเสียเด็กและเยาวชนได้ถึง 14,892 คน ในห้วงเวลา
11 ปี แต่จากการศึกษามาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของไทย พบว่าประเทศไทย
ใช้หลายมาตรการ ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่มุ่งเป้าจัดการกับปัญหาในภาพรวม ยังไม่มีมาตรการเฉพาะสาหรับกลุ่ม
เสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน (กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ เป็นพื้นที่ที่พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่มี
แนวโน้ ม สู ง ขึ้ น โดยระหว่ า งปี 2559–2563 พบอั ต ราการเกิด อุ บั ติ เ หตุ จ ราจร คิ ด เป็ น ร้ อยละ 395.90,
441.83, 447.76, 537.89 และ ร้อยละ 566.89 ต่อแสนประชากรตามลาดับ และปี 2561-2563
พบอัตราตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเท่ากับ 7.40, 17.09 และ 12.20 ต่อแสนประชากร โดยตาบลที่
พบการเกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยที่สุดได้แก่ เขตตาบลเสนางคนิคม ไร่สีสุก และโพนทอง จานวน 8, 4 และ 3 ราย
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้น มักอยู่บนถนนสายรอง ถนนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพผิว
ถนนชารุด ไหล่ทางแคบหรือไม่มีไหล่ทาง ทางแยกไม่มีป้ายเตือน หรือบางจุดป้ายจราจรสีซีดจาง (โรงพยาบาล
เสนางคนิคม, 2563) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งปกครองอาเภอ
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สถานีตารวจอาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเสนางคนิคม ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แต่การดาเนินการยังขาดความ
ต่อเนื่อง และรูปธรรมที่ชัดเจน ที่สาคัญยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นบน
ถนนสายรอง และถนนในชุมชนดังกล่าวแล้ว นั้น จึงควรขยายผลไปถึงระดับตาบลและหมู่บ้าน โดยเฉพาะใน
โรงเรียน ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรอยู่จานวนมาก
โรงเรียนเสนางคนิคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอ มีนักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนมากถึง 115 คน การเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนมักเกิดอุบัติเหตุจราจรบ่อยครั้ง โดยผู้บริหารและ
คณะครู ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยมี ก ารก าหนดมาตรการเขตสวมหมวกนิ ร ภั ย ในโรงเรี ย น
ให้คาแนะนานักเรียนต่อหน้าเสาธง ชั่วโมง Home room โดยอาจารย์ประจาชั้นที่กาชับให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษากฎหมายความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนฝึกทักษะ
การขับขี่ที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนได้สอบใบอนุญาตขับขี่ ก่อนที่จะขับขี่รถบน
ท้องถนน แม้จะดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมขับรถเร็ว
ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์จนสภาพไม่ปลอดภัยต่อการขับขี่
ในขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่คิดว่าความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนเป็นความรับผิดชอบของครู ประกอบ
กับชุมชนยังไม่มีมาตรการร่วมกับโรงเรียนที่จะป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร
จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยด้าน
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษามาตรการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มเป้าหมาย โดยโรงเรียนและชุมชน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม
และขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการนาไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้นโรงเรียนและชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรร่วมกัน
เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนาคนิคม จังหวัด
อานาจเจริญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โรงเรียนเสนางคนิคม
2. เพื่อศึกษาผลของมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนเสนางคนิคม
คาถามการวิจัย
1. มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โรงเรียนเสนางคนิคม เป็นอย่างไร
2. ผลของมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โรงเรียนเสนางคนิคม เป็นอย่างไร
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ขอบเขตการวิ จั ย
ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลา ศึกษาในโรงเรียนเสนางคนิคม ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2564
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) โดย
กาหนดขั้นตอนการวิจัยเป็นวงรอบ P-A-O-R spiral Cycle แต่ด้วยข้อจากัดด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้ศึกษาเพียง 1
วงรอบ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกต (Observation)
และขั้นสะท้อนผล (Reflection) ซึ่งมีแนวคิดสาคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยมากขึ้น จะทาหน้าทีเป็น ที่
ปรึกษา คอยกระตุ้นและกากับให้เกิดการร่วมคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และการสะท้อนผล ร่วมกับการใช้แนวคิด
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้ ทฤษฎีเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม (Technology of Participation: TOP)
ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ วิธีการถกปัญหา (ORID) (ว่ามองเห็นอะไร รู้ สึกอย่าไร คิดอย่าง จะทาอย่างไรต่อ)
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop Method) และวิธีการวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning
Method) (มี 7 กิจกรรม คือ ศึกษาบริบทพื้นที่ คัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย/แต่งตั้งคณะทางาน เก็บรวบรวมข้อมูล
ประชุมวางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการ ติดตามผลการดาเนินงาน และสรุปผล ถอดบทเรียน) โดยจะส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความคิด การสะท้อนปัญหา วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง จนเกิดการ
กระตุ้นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจรร่วมกั น เมื่อได้แนวทาง
หรือมาตรการที่ชุมชนและนักวิจัยพึงพอใจแล้วจึงนาแนวทางหรือมาตรการที่ได้ไปดาเนินการในชุมชน ก่อน
ดาเนิ น การศึก ษาวิ จั ย ได้ เ สนอขอพิจ ารณาจริ ยธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ ผ่ า นการพิจ ารณาอนุ มัติ จ ริ ย ธรรมฯ
สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชากรนักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน โรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 115 คน
1.1 กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการความปลอดภัย คัดเลือกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โรงเรียนและชุมชน จานวน 48 คน ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน/ครู 2 คน แกนนานักเรียน 12 คน ผู้ปกครอง
นักเรียน 12 คน ผู้นาชุมชน 14 คน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2 คน
เจ้าหน้าที่ส าธารณสุข 2 คน ตารวจ 2 คน และช่างซ่อมจักรยานยนต์ 2 คน กาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกเลือกมาศึกษา โดยมีเกณฑ์คัดเข้า และเกณฑ์คัดออก คือ
เกณฑ์ คั ด เข้ า (Inclusion Criteria) ได้แก่
1) แกนนานักเรียนจากโรงเรียนเสนางคนิคม 12 คน
2) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม 12 คน
3) ผู้นาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาทาการศึกษาวิจัย 14 คน
4) ผู้อานวยการโรงเรียน/ครู โรงเรียนเสนางคนิคม 2 คน
5) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2 คน
6) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน
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7) ตารวจ สภ.เสนางคนิคม 2 คน
8) ช่างซ่อมจักรยานยนต์ในพื้นที่ตาบลเสนางคนิคม 2 คน
เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) ได้แก่ ผู้ที่มีอาการป่วยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรม
1.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นประชากรนักเรียนที่ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน โรงเรียนเสนางค
นิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 115 คน
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ดาเนินการศึกษาวิจัยตามวงจร PAOR ของการวิจัยชิงปฏิบัติการร่วมกับขั้นตอนกระบวนการมี
ส่วนร่วมอาศัยเทคนิคเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม (Technology Of Participation) มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการวางแผน (Planning)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาบริบทพื้นที่ ศึกษาข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร
สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย/แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวาจา
และทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย ชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงาน คัดเลือกผู้ร่วมวิจัย แต่งตั้ ง
คณะทางาน
กิจกรรมที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนและชุมชนกับผู้ร่วม
วิจัย โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย
กิจกรรมที่ 4 ประชุมวางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการใช้เทคนิคเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม (Technology Of Participation : TOP) ประกอบด้วย
1) วิธีการถกปัญหา (ORID Method) จะประกอบด้วยคาถามหลักจานวน 4 ระดับ
ได้แก่ ระดับความมุ่งหมาย (Objective Level) คาถามที่ใช้ เช่น มองเห็นอะไรเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร มองเห็น
ปัญหาอะไรเกี่ย วกับ อุบั ติเหตุจ ราจร เราจะทาอะไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร ระดับไตร่ตรอง (Reflection
Level) โดยจะเลือกใช้คาถาม เช่น ท่านรู้สึกอย่างไรกับการตายจากอุบัติเหตุจราจร ท่านรู้สึกอย่างไรที่เราจะทา
โครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุจราจร ระดับตีความ (Interpretative Level) โดยจะ
เลือกใช้คาถาม ได้แก่ เราจะได้ประโยชน์อะไรในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าปัญหาจากอุบัติเหตุจราจร
สาคัญอย่างไร ท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อชุมชน ถ้าชุมชนไม่เข้ามาดูแล ผลจะเป็นอย่างไร
ระดับการตัดสินใจ (Decisional Level) โดยจะเลือกใช้คาถาม เช่น ท่านจะต้องทาอย่างไรต่อเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร ท่านจะร่วมกันทากิจกรรมอะไรเพื่อป้องกันจากอุบัติเหตุจราจร
2) วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method) ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 5
ขั้นตอน ได้แก่
(1) การสร้างบริบท คาถามรวมศูนย์ เป็นการกล่าวนาเริ่มการประชุม อธิบาย
และเน้นย้าคาถามรวมศูนย์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ขั้นตอนที่จะทา ระบุกติกาการมีส่วนร่วม และเวลา
ที่ใช้ มีการเชื้อเชิญให้ร่วมแสดงพลังในการแก้ไขปัญหา
(2) การระดมสมอง ให้ ส มาชิ ก เขี ย นแสดงความคิ ด ของตนเองลงใน
แผ่นกระดาษบัตรความคิด 2-3 ความคิดเห็น จัดกลุ่มถกเถียงขนาดเล็ก ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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แล้วให้กลุ่มคัดเลือกความคิดที่สาคัญ 5-7 ข้อ นาบัตรความคิดจากทุกกลุ่ม ไปติดบนกระดาน ให้ทุกคนได้ศึกษา
ความคิดต่าง ๆ ที่ทุกกลุ่มย่อยได้ช่วยระดมความคิด ระดมสมอง
(3) การจัดหมวดหมู่ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ จัดความคิดที่คล้ายกัน ให้อยู่ใน
หมวดหมู่เดียวกัน
(4) การตั้งชื่อ ดึงความเข้าใจ สื่ อสารความเห็ นพ้องร่ว มกัน โดยถกไปทีล ะ
หมวดหมู่ในที่ประชุมส่วนใหญ่ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ที่ประชุมเห็นแสงสว่างทางปั ญญาอะไรบ้าง แล้วให้ตั้งชื่อ
ใหม่ใช้คา 3-5 คา
(5) การไตร่ตรอง ยืนยันความมุ่งมั่นของกลุ่ม โดยอภิปรายความสาคัญของ
ผลิตผลที่ได้จากการกระทากระบวนการกลุ่ม (แผน/โครงการที่ได้) ขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และถกขั้นตอนที่จะทา
ต่อไปสั้นๆ ในขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยโดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method) ซึ่งผู้วิจัยจะนา
วิธีการนี้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเน้น
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมกระบวนนี้
3) วิธีการวางแผนการปฏิบัติการ (Action Planning Method) มีขั้นตอนหลัก 7
ขั้นตอน คือ
(1) บริ บท แนะนาเหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่จะร่ว มกันวางแผน โดยมีการ
กล่าวนาเน้นย้าข้อความสาคัญของกิจกรรมที่จะทาร่วมกันวางโครงร่างขั้นตอนที่จะทา โดยเชื้อเชิญ และกระตุ้นให้
ร่วมกันคิดบอกลักษณะกิจกรรมที่จะทา โดยมีประเด็นหัวข้อกิจกรรม ดังนี้
1. จะทาอะไร: การป้องกันอุบัติจราจรในโรงเรียน
2. จะทาเมื่อไหร่: มกราคม – ธันวาคม 2564
3. จะทาที่ไหน: โรงเรียนเสนางคนิคม
4. จะทาอย่างไร: มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเสนางคนิคม
เพื่อป้องกันอุบัติเหตจราจร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และโครงการอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตปลอดภัยทาง
ถนน
5. จะทาโดยใคร: ผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนและชุมชน
6. งบประมาณจากไหน: กองทุนสุขภาพตาบล
(2) วงจรแห่งชัยชนะ ให้นิยามความสาคัญของกิจกรรม ถ้าทาแล้วสาเร็จพวก
เรา รู้สึกอย่างไร ผู้คนในชุมชนพวกเขาจะเห็นอะไร จะได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อทากิจกรรมนี้ ผู้คนเขาจะว่าอย่างไร
จะชื่นชมเราอย่างไร
(3) สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน จุดแข็ง
จุดอ่อน ผลดี ผลเสีย ที่จะเป็นผลมาจากการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ
(4) ข้ อผู กมั ด ทาเป็ นประกาศพั นธะสั ญ ญาหรื อสั ญญาใจ ขอให้ กลุ่ มทุ มเท
ความสาเร็จของโครงการ จดข้อมูลผูกมัดลงไปในกระดาษ และติดที่กระดาน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มใน
ภาพรวม
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(5) ประชุมปฏิบัติการ ระบุปฏิบัติการที่ต้องทา และแต่งตั้งคณะทางาน เป็น
การระบุรายละเอียดกิจกรรมย่อย หรืองาน (ขั้นตอน/กระบวนการ) ที่ต้องทาในแผนงาน/โครงการ คัดเลือก
คณะทางานกันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้เลือกที่เหมาะสมหรือผู้ที่ต้องการอาสารับผิดชอบ
(6) ปฏิทินกิจกรรมและงานที่มอบหมาย เป็นการกาหนดภาพรวมของกิจกรรม
ทั้งหมด จะทาอะไร จะทาเมื่อไหร่ จะทาที่ไหน จะทาทาไม จะทาอย่างไร ตัวชี้วัดความสาเร็จ วิธีการตรวจสอบ
งบประมาณเท่าไหร่ งบประมาณจากไหน ใครเป็นคนรับผิดชอบ และกุญแจความสาเร็จ คืออะไร (อะไรเป็นตัว
บอกว่าทากิจกรรมขั้นตอนนั้นสาเร็จ)
(7) การไตร่ตรอง ทาการสนทนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันตรวจสอบ และ ถก
ประเด็นในขั้นตอนต่อไปสั้น ๆ เพื่อปิดการวางแผนปฏิบัติการของชุมชน
2. ขั้นดาเนินการวิจัย (Action) ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ โดยนามาตรการความปลอดภัยใน
โรงเรียนเสนางคนิคม ไปดาการในโรงเรียนและชุมชน
3.ขั้นการสังเกต (Observation)
3.1. ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยประเมินผลกิจกรรมที่ 1-5 ใน
ประเด็น จานวนผู้เข้าร่วมประชุม บรรยากาศการประชุม ความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น
การร่วมอภิปรายในขณะเข้าร่วมประชุม การร่วมวิเคราะห์ปัญหา การสรุปประเด็นสาคัญ การเสนอตัวรับ ผิดชอบ
ของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งในกลุ่มย่อยและในกลุ่มใหญ่ภาพรวม
3.2. วัดผลหลังดาเนินกิจกรรม (Post Test) โดยวัดระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และ
ปัจจัยหรือพฤติกรรมที่มีผลในการขับขี่
4. ขั้ น สะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ง าน (Reflection) จั ดเวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ โดยน าข้ อ มู ล ที่
รวบรวมไว้ ตั้งแต่ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกต (Observation) มาวิเคราะห์
และพิจารณาร่วมกัน เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบผลงาน ก่อน-หลังการดาเนินงาน ถอดบทเรียน หา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือความล้มเหลว
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการวิจัย แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
แนวทางสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร เป็นข้อคาถามลักษณะทางประชากร จานวน 9 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน การเดินทางมาโรงเรียน ประเภทของยานพาหนะที่ใช้เดินทาง สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่ที่มี ประสบการณ์ในการขับขี่ การเคยประสบอุบัติเหตุทางถนน
ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านกฎหมายจราจร จานวน 10 ข้อ เป็นลักษณะให้เลือกตอบข้อคาถามที่คิด
ว่าถูกต้อง ซึ่งการให้คะแนนคาตอบที่ตอบถูก จะได้ 1 คะแนน ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน คะแนนความรู้เป็นคะแนน
รวมมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0 คะแนนและมีค่าสูงสุด 20 คะแนน ผู้วิจัยได้กาหนดระดับความรู้ของกลุ่มประชากรโด ย
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กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาใช้เกณฑ์ของ Bloom (1986)
กาหนดให้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 16 คะแนน มีความรู้ระดับดี
คะแนนร้อยละ 60 – 79 หรือเท่ากับ 12-15 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน มีความรู้ระดับน้อย
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน จานวน 25 ข้อ เป็นลักาณะ
ให้ เ ลื อ กตอบข้ อ ค าถามที่ ต รงกั บ การปฏิ บั ติ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด โดยกาหนดระดั บความถี่ ข อง
พฤติกรรมไว้ 6 ระดับ คือ
ระดับ 0 คือ ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ระดับ 1 คือ น้อยมาก หมายถึง เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วง 3 ปี
ระดับ 2 คือ ไม่ค่อยเกิด หมายถึง เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วง 1 ปี
ระดับ 3 คือ บางครั้ง หมายถึง เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นทุกเดือน
ระดับ 4 คือ บ่อยครั้ง หมายถึง เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นทุกสัปดาห์
ระดับ 5 คือ เป็นประจา หมายถึง เกิดพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นทุกวัน
การแปลผลความหมายระดับการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงในการขับขี่ที่เกิดจามมนุษย์ ใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแบ่งระดับ โดยใช้หลั กการแจกแจงแบบปกติเป็นเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best, 1995:19 อ้างถึงใน สุมัทนา กลางคาร และวรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2553)
พิสัยของช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5-0 = 1.25
จานวนชั้น
4
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยนามาแบ่งระดับการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.76 - 5.00 หมายถึง การเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.75 หมายถึง การเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.26 - 2.50 หมายถึง การเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.25 หมายถึง การเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยความเสี่ยงระดับน้อยที่สุด
โดยเครื่องมือได้รับการประเมินความตรงจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และนาไปทดลองใช้ในพื้นที่
โรงเรียนพนาศึกษา จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78
2. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้ทุกขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย เพื่อ
ประเมินผลในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยการสังเกตคาพูด (Verbal expression) และ พฤติกรรมของผู้
ร่วมวิจัยที่แสดงออกมาให้เห็นถึงการสะท้อนความคิดและความต้องการในการแก้ไขปัญหา การวางแผนและเลือก
แนวทางแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตัวตามการแก้ไขปัญหาและการประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
พร้อมทั้งจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการบันทึกภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุก
ขั้นตอนของการวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลในขั้นตอนวางแผน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วาง โดยจัดทาหนังสือประสานงาน
จากสานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนางคนิคม ถึงผู้อานวยการโรงเรียนเสนางคนิคม อาเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อานาจเจริญ เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นพื้นที่ทาการศึกษาวิจัย รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาวิจัย พร้อม
ทั้งจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดาเนินการโครงการวิจัยแก่ ผู้ร่วมวิจัย ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบัน
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัย ด้วย
การสนทนากลุ่ม, การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน
3. ดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยผู้ ช่ว ย
นักวิจัย ด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ศึกษาทาการตรวจสอบ
ความถู ก ต้อ งอี ก ครั้ ง และบั น ทึ ก รหั ส ตามคู่ มื อ การลงรหั ส ที่ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ความสะดวกในการบั น ทึก ข้ อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดการข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของข้อมูลในเครื่องมือการวิจัย ที่รวบรวม
มาจนครบทุกฉบับ
2. ลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม ตามคู่มือการแปลงรหัสคาตอบลงในแบบสัมภาษณ์
3. ลงรหัสค่าคะแนนในแบบสัมภาษณ์ ของกลุ่มเป้าหมาย ตามคู่มือการแปลงรหัสของ
คาตอบให้เป็นค่าคะแนน เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. นาแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ที่ผ่านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว นามาประมาณการเป็นค่าคะแนน
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแปลงค่าคะแนนและการลงรหัสเรียบร้อยแล้ว ทาการ
บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแปลผล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวิธีการ
และลักษณะของข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการประชุมถ่ายทอดแนว
ทางการดาเนินงาน การบันทึกการติดตามการดาเนินงาน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม
นามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณ

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส าหรั บ วิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร ความรู้ ด้ า นกฎหมายจราจร และพฤติ ก รรมการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ด้วย Paired Sample T test สาหรับเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลอง
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สรุปผลการวิจัย
1. มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้มีส่วนร่วมมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยส่ วนใหญ่มีอายุ 50-59 ปี ร้ อยละ 33.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 50.0 ประกอบอาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 41.7 มีรายได้ร ะหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 41.7 โดยบทบาทในชุมชน เป็น
ผู้ปกครองและผู้นานักเรียน ร้อยละ 25.0 เท่ากัน ผลการศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ทั้งปัจจัย ด้านบุคคล ที่เด็กนักเรียนไม่ผ่านการฝึกอบรมความรู้ และทักษะการขับขี่
ปลอดภัย ด้านยานพาหนะ รถถูกดัดแปลงจากสภาพเดิมจนทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และรถที่ใช้งาน
ทั้งที่มีสภาพชารุด และด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชนมีจุดเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทัศนวิสัยในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้
ชุมชนมีความต้องการกาหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบลเหตุจราจรจากการขับขี่ร ถจักรยานยนต์
ของนักเรียน โดยมีโรงเรียน สถานีตารวจ และองค์การบริหารส่วนตาบล ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ผลจากการวิเคราะห์นาสู่การกาหนดมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ภายใต้แนวคิด “มองอันตรายให้ออก บอกความเสี่ยงให้ได้ แก้ไขความเสี่ยงให้เป็น” ดังนี้
มาตรการที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกันระหว่าง
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ และคณะทางานระดับตาบล
มาตรการที่ 2 การพัฒนาองค์การ โดยการขับเคลื่อนกลไกการทางานระดับตาบล ร่วมกับศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ
มาตรการที่ 3 การกากับดูแลจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย โดยมีการนาเสนอข้อมูลสถานการณ์ ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกิจกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
มาตรการที่ 4 จั ด การเงื่ อ นไขที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ประกอบด้ ว ย 1) ก าหนดให้ นั ก เรี ย นที่ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกคน ทุกครั้ง 2) การกาหนดบทลงโทษกรณีทาผิดกฎจราจรโดยร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ 3) การกาหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นที่ขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนได้ 4) การ
กาหนดอายุผู้ขับขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และ 5) ติดป้ายจราจรตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ แทน
ป้ายเดิมที่ชารุด
มาตรการที่ 5 จัดการการกระทาที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ 1) ประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย 2) รณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน
อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้าเตือนบ่อยๆ 3) ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะชีวิต การฝึกหัดนักขับขี่ปลอดภัยที่มีคุณภาพแก่
นักเรียน ปรับทัศนคติ และการประเมินความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน
มาตรการที่ 6 สรุปผลและประเมินผล โดยมีการประชุมสรุปผลทุกวันที่ 5 ของเดือน
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2. ผลของมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
1. คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นเสนางคนิ ค ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักเรียนชาย ร้อยละ 63.5 มีอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 52.2 กาลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ
52.2 ขับรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนด้วยตนเอง ร้อยละ 73.0 โดยมีประสบการณ์ขับขี่มาแล้ว 2-5 ปี ร้อยละ
51.3 เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ ร้อยละ 12.2
2. ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ภายการทดลอง ใช้มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับมากทุกคน
ซึ่งเพิ่มขึ้น จากก่อนการทดลองที่ ส่ ว นใหญ่นักเรียนที่ขับ ขี่รถจักรยานยนต์ มาโรงเรี ยน โรงเรียนเสนางคนิค ม
มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร ในระดับปานกลางร้อยละ 20.และระดับน้อยร้อยละ 7
3. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
3.1 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ภายหลังการทดลอง
นักเรียนร้อยละ 77.4 มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มจากก่ อนการทดลองที่มี
นักเรียนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 33.9 ส่วนการมีใบอนุญาตขับขี่พบว่า ก่อน
ทดลองมีนั กเรี ย นที่มีใบอนุ ญาตขั บ ขี่เพีย ง ร้อยละ 15.7 ภายหลั งการทดลองตามมาตรการทาให้ นักเรียนมี
ใบอนุญาตขับขี่ทุกคน
3.2 พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก เรี ย น ภายหลั ง
ดาเนินการ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 89.6 ซึ่งดีขึ้นกว่าก่อนทดลองที่ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ระดับปานกลาง ร้อยละ 64.3 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลั งการทดลอง
ใช้มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ย
ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value<.001 เช่นเดียวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยลดลงจากก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ p-value<.001
สรุปและอภิปรายผล
1. มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภายใต้แนวคิด “มองอันตรายให้ออก บอกความเสี่ยงให้ได้ แก้ไขความเสี่ยงให้เป็น” ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว
เป็นผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า นักเรียนเคยประสบอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ
12.2 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ วชิระ สุริยวงค์ (2561) ที่พบว่าวัยรุ่นเคยประสบอุบัติการสะสมคนละครั้งในการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร เท่ากับร้อยละ 22.5 และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ ด้านบุคคล
ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม
โดยด้านบุคคล สอดคล้องกับชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา และคณะ (2559) ศึกษาเพื่อสร้างแนวทาง
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอาเภอยางสีสุราช มาจากพฤติกรรมการใช้รถ การไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้สุราและของ
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มึนเมาในขณะขับรถ ใช้ความเร็วสูงเกิดกฎหมายกาหนด การศึกษาของรัตวัลย์ ศิริเลี้ยง (2560) ศึกษาการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า การไม่ตระหนัก
ถึงอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาของวชิระ สุริยวงค์ (2561) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ในเขตชุมชน และ
การต่อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ การศึกษาของวรรณา อิ่มจิตต์ และคณะ (2562) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกัน อุบัติเหตุจ ากการขับ ขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เบญจม-ราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุ บัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า นักเรียนอยู่
ในวั ย คึก คะนอง ทาให้ มีก ารรั บ รู้ แ ละพฤติก รรมเสี่ ย งในการใช้ร ถจัก รยานยนต์ที่ไ ม่เหมาะสม การศึกษาของ
กมลวรรณ คุ้มวงษ์ และคณะ (2562) ศึกษาปัจจัยทานายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการขับขี่จักรยานยนต์
ปลอดภัย เป็นปัจจัยร่วมทานายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ได้ และการศึกษาของ กุลธิดา
ท่ า ทราย และคณะ (2564) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตาก พบว่า ความรู้และทัศนคติการขับขี่ปลอดภัยมี
ผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ด้านสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับชวัลลั กษณ์ รัตนสิงหา และคณะ (2559) ศึกษาเพื่อสร้าง
แนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรอาเภอยางสีสุราช มาจากปัญหาความเสี่ยงของถนนที่มีการชารุด จุดเสี่ยงต้อง
ระวังพิเศษ เช่น โรงเรียน ตลาดนัด การศึกษาของ รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง (2560) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่ไ ม่ปลอดภัยของผู้ขับขี่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของกุลธิดา ท่า
ทราย และคณะ (2564) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตาก พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนหนึ่งเกิดจาก
สภาพถนน ได้แก่ มีน้าขัง ถนนคับแคบ การมองเห็นเกิดจากสภาพไฟประจาทาง หมอก และจานวนรถบรรทุก
สัญจรบนถนน
ซึ่งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีการศึกษาที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการ
ขับ ขี่ที่ส อดคล้ องกับ การศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ การศึกษาของ กมลวรรณ คุ้มวงษ์ และคณะ (2562) ที่เสนอให้
เสริมสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สร้างกลุ่มพลังเพื่อนดี และให้ความรู้ความเข้าใจ
กับครอบครัวให้ร่วมกระตุ้นเตือนนักเรียนชายมีพฤติกรรมขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ส่วนการศึกษาของศุภกร มี
ลาภ, นพดล กรประเสริฐ (2564) เสนอมาตรการจัดการและปรับปรุงแก้ไขความปลอดภัยทางถนนในเขตหน้า
โรงเรียน
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ทั้งนี้มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายใต้แนวคิด “มองอันตรายให้ออก บอกความเสี่ยงให้ได้ แก้ไขความเสี่ยงให้เป็น” ประกอบด้วย 6 มาตรการคือ
มาตรการที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
มาตรการที่ 2 การพัฒนาองค์การในการขับเคลื่อนกลไก
มาตรการที่ 3 การกากับ ดูแลจุดเสี่ ยงที่ไม่ปลอดภัย และออกแบบกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
มาตรการที่ 4 จัดการเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย ประกอบด้วย 1) เข้มงวดการสวมหมวกนิรภัย 2)
การกาหนดบทลงโทษกรณีทาผิดกฎจราจร 3) การกาหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นที่ขี่จักรยานยนต์มาโรงเรียน
ได้ 4) การกาหนดอายุผู้ขับขี่จักรยานยนต์ และ 5) ติดป้ายจราจรตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
มาตรการที่ 5 จัดการการกระทาที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะชีวิต การฝึกหัด
นักขับขี่ปลอดภัยที่มีคุณภาพแก่นักเรียน และการประเมินความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน
มาตรการที่ 6 สรุปผลและประเมินผล โดยมีการประชุมสรุปผลทุกวันที่ 5 ของเดือน
ซึ่งสอดคล้ องกั บ การศึก ษาของ สุ รางค์ศ รี ศี ตมโนชญ และคณะ (2557) ศึ กษาการพัฒ นา
รูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่
วงรอบที่ 3 จังหวัดภูเก็ต มาตรการประกอบด้วย การใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร สร้างทีมพี่เลี้ยง
เครือข่าย สารวจจุดเสี่ยง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจร ติดตามและประเมินผล เพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร สร้างกระแสและความตระหนักของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยสื่อท้องถิ่น ใช้ผลการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ชุ ม ชนและเยาวชน มาสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มและกระตุ้ น ชุ ม ชน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว ม
วางเป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหา และการศึกษาของ ชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา และคณะ (2559) ศึกษา
เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการมีส่วนร่วม ผลการศึ กษาพบว่า การแก้ไข
ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) โครงการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่และสา
ธารณภัย กิจกรรมการทาสัญญาณจราจรในพื้นที่จุดเสี่ยง 2) กิจกรรมจัดระบบการจอดรถและการใช้ทางเดินรถ 3)
กิจ กรรมแก้ไขการปั ญหาอุบั ติเหตุจ ราจรในโรงเรียน และการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาเภอยางสีสุราช
2. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ภายหลังการทดลอง นักเรียนร้อยละ 77.4
มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งหลังการทดลองการสวมหมวกนิภัยสูงกว่าการศึกษาของ
พิภ พ จิ ตรน าทรั พย์ และ นวลละออ วิวัฒ น์ว รพันธ์ (2563) ที่พบว่า วัยรุ่นไม่ส วมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขี่
จักรยานยนต์ร้อยละ 62 แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้
ที่พบว่า นั กเรี ย นไม่ ได้ส วมหมวกนิ ร ภั ย ทุ กครั้ งเมื่อ ขับ ขี่รถจัก รยานยนต์ ร้ อยละ 66.1 ส่ ว นภายหลั ง การใช้
มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ทาให้มีการสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ และคณะ (2558) ได้พัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยผ่านขั้นการศึกษาสภาพปัญหา สร้างรูปแบบ
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ทดลองใช้ และประเมินผล พบว่า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กเพิ่มขึ้นจากไม่มีการสวมเลยเป็นร้อยละ
62.63 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มเด็กมีคะแนนความรู้เรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
การสวมหมวกนิรภัยและแรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยเพิ่ มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05)
และมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ระดับน้อย ซึ่งการศึกษาของอภิชัย แผลงศร (2016) ที่ศึกษาปัจจัยที่ จะช่วยในการ
วางแผนป้องกันอุบัติเหตุได้ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนองครักษ์) เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
พบว่า มีนักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 34.1 แต่การศึกษาของ พิภพ จิตรนาทรัพย์ และ นวลละออ วิวัฒน์วร
พันธ์ (2563) ที่ศึกษาความชุกของพฤติกรรมเสี่ ยงของวัยรุ่นในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบ
วัยรุ่นนั่งรถหรือขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 58.20 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาครั้งนี้
3. พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ภายหลังดาเนินการ ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 89.6 ซึ่งดีขึ้นกว่าก่อนทดลองที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน
การขับขี่ระดับปานกลาง ร้อยละ 64.3 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และคณะ (2564)
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันอุบั ติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 78)
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value<.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์
และคณะ (2558) ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยผ่านขั้น
การศึกษาสภาพปัญหา สร้างรูปแบบ ทดลองใช้ และประเมินผล พบว่า กลุ่มเด็กมีคะแนนความรู้เรื่องป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05) และการศึกาษของ ตติยา ฉิมชัยภูมิ, จุฬา
ภรณ์ โสตะ (2559) ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ
ฮัตโตะ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมสุ ขศึ ก ษา ประกอบด้ว ย การบรรยายประกอบสื่ อ การน าเสนอด้ ว ยสื่ อวี ดี ทัศ น์ แจกคู่ มื อการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และคู่มือแผนที่จุดเสี่ยง การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย และการอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผลที่ได้รับ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ สมบูรณ์ แนวมั่น (2563) พัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตตาบลโคกหล่าม ด้วยการวิ จัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตาบลโคกหล่าม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการดาเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนเพื่อคนตาบลโคกหล่าม “KHOK- LAM Model” โดยความร่วมมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการปัญหาและโครงสร้างการจราจรในชุมชน ทาให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัยจราจรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80
เช่นเดียวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยลดลง
จากก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p-value<.001 และการศึกาษของ ตติยา ฉิมชัยภูมิ, จุฬาภรณ์ โสตะ
(2559) ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริฮัตโตะ เพื่อ
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุข
ศึกษา ประกอบด้วย การบรรยายประกอบสื่อ การนาเสนอด้วยสื่อวีดีทัศน์ แจกคู่มือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย และคู่มือแผนที่จุดเสี่ยง การสาธิตและการฝึ กปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และการ
อภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผลที่ได้รับ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรนามาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภายใต้แนวคิด “มองอันตรายให้ออก บอกความเสี่ยงให้ได้ แก้ไขความเสี่ยงให้เป็น ” ไปขยายผลในพื้นที่อื่น
ต่อไป
2. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุข สถานีตารวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะกรรมการชุมชน โรงเรียนและแกนนานักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มนักเรียนที่ยังมีปัญหาประสบอุบัติเหตุจราจร เพื่อทราบปัจจัยเชิง
สาเหตุในการวิเคราะห์กลุ่มที่มีความซับซ้อนในการแก้ไข
2. ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ขับรถไปโรงเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
กลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะนาไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป
กิต ติ กรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ ผู้ อานวยการโรงเรียนเสนางคนิคม ผู้ นาชุมชนทุกแห่ ง
เทศบาลต าบลเสนางคนิ ค ม องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสิ ริเ สนางค์ สถานีต ารวจภูธ รเสนางคนิคม ส านั กงาน
สาธารณสุ ขอาเภอเสนางคนิ คม ร้ านซ่อมจักรยานยนต์ ผู้ ปกครองและนักเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส ถานที่
ทาการศึกษาวิจั ย การอานวยความสะดวก และความร่ว มมือในการศึกษาวิจัยจนสาเร็จได้ด้ว ยดี ขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตอานาจเจริญ ที่ให้คาปรึกษาตลอดการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทาให้การวิจัยครั้งนี้
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และขอมอบคุ ณค่ าและประโยชน์ ที่เ กิด ขึ้น จากการท าวิ จัย นี้แ ก่ทุ ก ท่า น ที่อ ยู่เ บื้อ งหลั ง
ความสาเร็จของผู้วิจัยในครั้งนี้
บรรณานุกรม
กมลวรรณ คุ้มวงษ์, นิสากร กรุงไกรเพชร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. ปัจจัยทานายพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก. วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 2562; 27(4): 42-52.
กุลธิดา ท่าทราย, พิรัชฎา มุสิกะพงศ์, ฤทธิรงค์ พันธ์ดี. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 2564;
14(1): 50-66.

16
กองโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. หยุดเด็กและเยาวชนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนน. นนทบุรี: กองโรคไม่
ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2563.
ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์, พรสุข หุ่นนิรันดร์, พวงชมพู โจนส์. ประสิทธิผลของการประยุกต์การตลาดเชิงสังคมใน
การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2558;
24(4): 636-47.
ชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา, สุทธินนท์ เสนารินทร์, กรรณพร บัวลีวัน. การสร้างแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยอ าเภอยางสี สุ ร าช จั ง หวั ด มหาสารคาม. วารสารโรงพยาบาล
มหาสารคาม 2559; 13(2): 17-23.
ดาริกา บิลโส๊ะ, จินตนา สรายุทธพิทักษ์. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผลและ
การกากับตนเองเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 2014; 9(2): 668-682.
ตติยา ฉิมชัยภูมิ, จุฬาภรณ์ โสตะ. ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแผนที่จุด
เสี่ยง ฮิยาริฮัตโตะ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ตาบลบ้านแก้ง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.
วารสารวิชาการ สคร. 9 2559; 22(3): 33-44.
นิตย์ ทัศนิยม, สมพนธ์ ทัศนิยม. การสร้างเสริมสุขภาพ: การสร้างพลังอานาจ. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา,
2555.
นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, ปาริฉัตร เทือกคาซาว, ศิรินพร จันทะคุณ. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2564;
16(1): 16-22.
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. (2546, 24 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 1-29.
พิภพ จิตรนาทรัพย์,นวลละออ วิวัฒน์วรพันธ์. การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในเขต อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2563; 16(2): 51-64.
รัตวัลย์ ศิริเลี้ยง. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเลย.
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2560; 12(2): 15-26.
โรงพยาบาลเสนางคนิคม. สรุปผลงานประจาปี 2563. อานาจเจริญ: โรงพยาบาลเสนางคนิคม, 2563.
วชิระ สุริยะวงค์, ศิวพร อึ้งวัฒนา, ดวงเดือน บุดดา, สันติ บุญตา. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรของวัยรุ่นโรงเรียนแห่งหนึ่ง เขตอาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ .
41(4) : 105-114.
วัชรพงษ์ เรือนคา, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน. อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย : มุมมองทางวิทยาการระบาด.
วารสาร มฉก.วิชาการ 2562; 23(1): 146-160.
วรรณา อิ่มจิตต์, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, อัจริยะ เอนก, อลิสา นิติธรรม. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
2562; 42(2): 155-166.

17
ศุภกร มีลาภ, นพดล กรประเสริฐ. การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาวของ IRAP สาหรับโรงเรียน
ในเขตเมือง เขตชานเมืองและเขตชนบทในจั งหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 26 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมรูปแบบออนไลน์, TRL18-1-8.
สุเมธ ตันติเวชกุล. การพัฒนาที่ยั่งยืน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: สถาบันคลังสมองของชาติ. 2557.
สุมัทนา กลางคาร และวรพจน์ พรหมสัตยพรต. หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3.
มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์, 2553.
สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์, วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์, ลักขณา ไทยเครือ, อรชร อัฐทวีลาภ. การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต.
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557; 23(4): 580-592.
สมบูรณ์ แนวมั่น. รูปแบบการดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในตาบลโคกหล่าม อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ.วารสารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 2563: 18(1): 40-51.
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ระบบรายงานแฟ้มสุขภาพ (43 แฟ้ม), 2562.
อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.ชยันต์ วรรธนภูติ, อมรา พงศาพิชญ์, สุภางค์ จันทวานิช, ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. คู่มือการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ;
2554.
อภิชัย แผลงศร. ข้อมูล ส ารวจการขับขี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองครักษ์. Journal of Medicine and Health Sciences 2016; 23(1): 66-71.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สามักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
2527.
Bloom, B. S. Taxonomy of Education Objective Hanbook: Domain. New York: David McKey
Company Inc, 1986.
Cohen, John M. and Uphoff, Norman T. Rural Participation: Concepts and Measures for Project
Design, Implementation and Evaluation. In Rural Development Monograph No. 2 The Rural
Development Committee Center for International Studies, Cornell University, January,
1977.
Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. Participations place in rural development: Seeking clarity through
specificity. New York: World Developments, 1980.
Dale, E. Audio-Visual Methods in Teaching (3rd ed., p. 108). Holt, Rinehart & Winston, New York:
Dryden Press, 1969.
Manser, M. P., & Hancock, P. A. Influence of approach angle on estimates of time-to-contact.
Ecological Psychology 1996; 8(1): 71–99.
https://doi.org/10.1207/s15326969eco0801_4
Peden M, Scurfield R., Sleet D., Mohan D., Hyder A., Jarawan E., Mathers C. (Editor). World report
on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organozation, 2004.

