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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานฉบบัสมบรูณ์  โครงการ“รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมี

สว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง  จงัหวดัลําพนู”  เลม่นี ้ เป็นการจดัทํารายงานฉบบัสมบรูณ์

ระยะท่ี 1 ของโครงการ เร่ิมตัง้เดือนเมษายน ปี 2554 จนถึงเดือนตลุาคม ปี 2555    โดยมีเป้าหมายท่ี

สําคญัของโครงการระยะท่ี 1 คือมุง่เน้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง

กบัการขบัเคล่ือนเร่ืองการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี และระดบัจงัหวดั 

โดยการจดัทําข้อมลูความรู้ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน  และการจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสวงหาและพฒันาศกักภาพแกนนํา Change Agent และพฒันาให้เกิดโครงการวิจยัท่ี

สามารถพฒันาสูก่ารเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  รวมทัง้

พฒันาให้เกิดระบบการจดัการฐานข้อมลูต้นแบบเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนร่วมกนัระหวา่งองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ตําบลป่าสกั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และชมุชนในระดบัตําบล   

ผลจากการดําเนินโครงการวิจยัในระยะท่ีหนึง่ โดยใช้ฐานการทํางานในระดบัตําบลป่าสกัเป็นพืน้ท่ี

นําร่องนัน้ได้ก่อให้เกิดรูปธรรมในพืน้ท่ีท่ีสําคญั ได้แก่  เกิดการรวมตวัและร่วมมือกนัของหนว่ยงาน องค์กร 

และชมุชน ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนในประเด็นเร่ืองการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้อง

ถนน ซึง่ปรากฎให้เห็นการมีสว่นร่วมในสองระดบั  กลา่วคือ ระดับท่ีหน่ึง เป็นการเข้ามามีสว่นร่วมในการ

รับรู้ความเคล่ือนไหวของการดําเนินโครงการเป็นระยะๆ โดยรับรู้ผา่นการจดัเวทีเครือข่ายผู้ ท่ีมีสว่น 

เก่ียวข้องในประเดน็เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน ทัง้ในระดบัตําบลและระดบัจงัหวดั ซึง่ประกอบด้วย

ชมุชน หนว่ยงานองค์กรภาคีตา่งๆ นอกจากนีที้มวิจยัยงัใช้วิธีการเข้าไปพบปะแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบั

หนว่ยงานตา่งๆ อยา่งไมเ่ป็นทางการเพ่ือสร้างให้เกิดสมัพนัธภาพและการประสานเช่ือมตอ่งานกนัในระยะ

ตอ่ไป   ระดับท่ีสอง เป็นการเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินโครงการวิจยัในพืน้ท่ี ซึง่ปัจจบุนัได้เกิด

โครงการวิจยัในประเด็นเร่ืองการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนในพืน้ท่ีตําบลป่าสกัจํานวน 3 

โครงการ ประกอบด้วย โครงการแรก โครงการ “การจดัการฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือความ

ปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนและองค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั  อําเภอเมือง  

จงัหวดัลําพนู” เป็นโครงการทีมีทีมวิจยัเป็นหนว่ยงาน องค์กรท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยับน

ท้องถนน นําโดยเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสกั  สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวดัลําพนู  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพนู  โรงพยาบาลลําพนู  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยั

จากรถ จํากดั  เป็นต้น  โครงการท่ีสอง โครงการวิจยั  “แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขบัข่ีปลอดภยัและ

การจดัการจดุเส่ียงโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู” เป็นโครงการท่ี

คณะวิจยัประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุ 



(อสม.)  และตวัแทนชมุชน โครงการท่ีสาม โครงการวิจยั “การสร้างความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมี

สว่นร่วมของศนูย์พฒันาเดก็เล็กและชมุชนตําบลป่าสกั จงัหวดัลําพนู” นบัวา่เป็นโครงการลา่สดุท่ีเกิดขึน้  

โดยมีคณะทํางานวิจยัเป็นครูจากศนูย์พฒันาเด็กเล็กในตําบลป่าสกัทัง้ 5 ศนูย์ ได้แก่ ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก

บ้านสนัคะยอม  ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านสนัป่าสกั  ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านห้วยม้าโก้ง ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก

บ้านหนองซิว ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองไซ ร่วมด้วยแกนนําชมุชน ผู้ปกครองและเดก็ๆ จากศนูย์พฒันา

เดก็เล็กตําบลป่าสกั  ทัง้สามโครงการวิจยั กําลงัทํางานอยูใ่นระยะแรกของการทํางานวิจยั  

เป้าหมายสําคญัของการเคล่ือนงานของโครงการในระยะท่ี 2 จะมุง่เน้นไปท่ีการสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของทัง้ 3 โครงการวิจยั ในบทบาทของพ่ีเลีย้ง เพ่ือพฒันาศกัยภาพแกนนํา (Change Agent) 

ด้วยกระบวนการทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน โดยจะเป็นการทํางานท่ีควบคูไ่ปกบัการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ในด้านวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนในพืน้ท่ีป่าสกัและในระดบัจงัหวดั   ตลอดจนเกิดการ

สงัเคราะห์ข้อมลูของโครงการวิจยั และใช้ประโยชน์จากการสงัเคราะห์ข้อมลู เพ่ือนําไปสูก่ารผลกัดนั

ประเดน็เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนให้บรรจอุยูใ่นแผนการดําเนินงาน 3 ปี ของ อบต.ป่าสกั นอกจากนี ้

การทํางานวิจยัในระยะท่ี 2 จะนําเอาข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์ข้อมลูงานวิจยั ไปขบัเคล่ือนผ่านส่ือ

ตา่งๆ เช่น การเขียนบทความ เว็บไซด์ เร่ืองเลา่ หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูงานวิจยัสูส่าธารณะ  

และนําเอาผลจากการทํางานวิจยัประเดน็ความปลอดภยับนท้องถนนในพืน้ท่ีตําบลป่าสกัไปขยายผลสู่

ตําบลอ่ืนๆ ในจงัหวดัลําพนูตอ่ไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา  

พัฒนาการก่อเกิดโครงการ“รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง  จังหวัดลาํพูน” 

 เจตนารมณ์แรกเร่ิมของการทาํงานวิจัยความปลอดภัยบนท้องถนน 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  เป็นองค์กรอิสระท่ีมุ่งมัน่จะสืบสานเจตนารมณ์ ตามปรัชญา 

งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินท่ีว่าท่ีวา่ “สร้างสรรค์ปัญญา เพือ่พฒันาทอ้งถ่ิน”  โดยมียทุธศาสตร์สําคญัในสนบัสนนุ

ให้เกิดการใช้งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชมุชน  สงัคม และใช้การ

เรียนรู้หรือองค์ความรู้ท่ีได้ไปสูก่ารพฒันา ยกระดบัและใช้ประโยชน์จากงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินไปสูก่าร

แก้ปัญหา หรือขยายผลสูส่งัคมวงกว้างตอ่ไป  

ประเดน็เร่ือง “ความปลอดภัยทางถนน” ถือวา่เป็นมิตใิหมท่ี่ท้าทาย ในการใช้เคร่ืองมืองานวิจยั

เพ่ือท้องถ่ิน เพ่ือสร้างให้เกิดความปลอดภยับนท้องถนน  โดยใช้ 3 คาถาสําคญัของงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 1) โจทย์ในการทําวิจยัเป็นปัญหาของชมุชน  2) ชมุชนมีสว่นร่วม และ  3) ต้องมีแผนปฏิบตัิ

การ  ซึง่สิ่งสําคญัของงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน คือการสร้างให้เกิดกระบวนการทํางานอนัจะนําไปสู่การ

แก้ปัญหาในมิตเิร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนอยา่งยัง่ยืน   

จากเจตนารมณ์ขององค์กร ผสานกบัมิตท่ีิท้าทาย  ทําให้เม่ือศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทาง

ถนน  มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาต ิ(ศวปถ.)  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ ได้เปิดโอกาส 

ให้ทดลองใช้กระบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินในการค้นหารูปแบบวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  ทาง

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ินจงึยินดีรับข้อเสนอ  จากนัน้จงึเข้าสูก่ระบวนการคดัเลือกพืน้ท่ี และเร่ิมต้น

พฒันาโครงร่างโครงการวิจยั  ซึง่ถือเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในระยะต้นนํา้  โดยสามารถประมวล

กระบวนการก่อเกิดโครงการฯ ได้ดงันี ้

 หลักการคัดเลือกพืน้ท่ีในการทาํโครงการ  

ด้วยเป้าหมายต้องการทําให้เกิดรูปธรรมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนถนนท่ีชดัเจน 

ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีจํากดัเพียง 3 ปี  ทําให้ในการพิจาณาคดัเลือกพืน้ท่ีทํางานวิจยัครัง้แรก ทางคณะ

จงึเห็นวา่ หลกัการสําคญัแรกท่ีควรพิจารณา คือ ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทนุเดมิอยู่แล้วพอสมควร โดยเฉพาะ

ทนุเดมิเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ การสร้างต้นแบบท่ีดี (Best practice) ภายใต้
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ระยะจํากดั ไมค่วรเร่ิมต้นจากศนูย์ แตค่วรเร่ิมต้นจากพืน้ท่ีท่ีมีทนุเดมิ และถ้ามีทนุเดิมเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินย่ิงน่าจะทําให้การทํางานไปได้เร็วขึน้ (คนในพืน้ท่ีรู้จกัเคร่ืองมือนีอ้ยูแ่ล้ว จงึคิดวา่ไมน่า่จะเสียเวลา

ทําความเข้าใจมาก)  หลกัการท่ีสอง คือ ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีความเส่ียงในเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน 

จากสองหลกัการข้างต้น  ทางคณะทํางานจงึได้กลบัไปทบทวนฐานการทํางานพืน้ท่ีของเครือขา่ย

งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินในพืน้ท่ีภาคเหนือ  และพบวา่ “ตําบลป่าสกั จงัหวดัลําพนู”  นอกจากจะเป็นพืน้ท่ี

สอดคล้องกบัหลกัการท่ีคิดไว้แล้ว ยงัมีรายละเอียดพิเศษท่ีสมควรได้รับการคดัเลือกเป็นพืน้ท่ีทํางาน 

สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

 ตําบลป่าสักเป็นพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นฐานงานวิจัย Area-Based ของ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ในช่วงปี 2550 – 2552  ซึ่งในช่วง

ดงักล่าว ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือชมุชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ Node มช. (Node 

ของ สกว.ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน) ได้มีการสนบัสนนุให้เกิดงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินในพืน้ท่ีตําบล

ป่าสักทัง้หมดถึง 10 โครงการ (ข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ตัง้แต่ปี 

2550 – 2552)  ผลจากงานวิจยัได้ทําคนในชมุชนตําบลป่าสกัเกิดกระบวนการเรียนรู้การ

แก้ปัญหาตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นปัญหาด้านการเกษตร เด็กและเยาวชน ผู้สงูอาย ุการจดัการ

ทรัพยากร  โดยมีหน่วยงานในท้องถ่ิน ทัง้วดั โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การบริหาร

สว่นตําบลป่าสกั ได้เข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการงานวิจยั รวมทัง้สนบัสนนุและอํานวย

ความสะดวกในด้านตา่งๆ มาอยา่งตอ่เน่ือง   

 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก (อบต.ป่าสัก)  เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ และ

ทํางานใกล้ชิดชุมชน  โดยท่ีผ่านมา อบต.ป่าสกั ได้มีความพยายามท่ีจะเข้ามาแก้ไข

ปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนน  โดยในปี  พ.ศ.2551 – 2552 ได้เข้าร่วมโครงการกบัสํานกังาน

เครือข่ายลดอบุตัิเหต ุซึ่งอยู่ภายใต้การสนบัสนนุของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.) มีเป้าหมายการทํางานเพ่ือพฒันารูปแบบการทํางานแบบเครือข่าย

ในการแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนและร่วมกนักําหนดทิศทางในการเฝ้าระวงัอบุตัิเหตใุน

พืน้ท่ีจังหวัดลําพูน  ลกัษณะของงานเป็นการทํางานร่วมกนักับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

จังหวัดลําพูน  ประกอบด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีจังหวัดลําพูน 

อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัด

ลําพนู โดยมีรูปแบบการทํางานท่ีหลากหลาย เช่น การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเครือข่าย
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ลดอบุตัเิหตรุะดบัจงัหวดัพืน้ท่ีนําร่องปี 2551  การทํางานร่วมกบัชมุชนท้องถ่ินในตําบลป่า

สกัจํานวน 18 หมู่บ้าน โดยมีการจดัเวทีประชาคมเพ่ือหาวิธีการลดอบุตัิเหตใุนชมุชน  ผล

จากเวทีประชาคมได้มีมตขิองชมุชนท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาอบุตัิเหต ุ ตวัอย่างเช่น การ

กําหนดจดุเส่ียงในชมุชนท้องถ่ิน  การทําป้ายเตือนในบริเวณจดุเส่ียง มีการทําราวกัน้สระ

นํา้  หรือการดงึเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอบุตัิเหต ุเป็นต้น  อย่างไรก็ตาม

การดําเนินงานในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมานัน้ แม้วา่จะมีการเร่ิมต้นพดูคยุกบัชมุชนท้องถ่ิน

ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาลดอุบตัิภัยบนท้องถนนในแต่

ละหมูบ้่าน  แตรู่ปธรรมในการแก้ไขปัญหายงัไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของตําบล  และยงั

ไมมี่ความตอ่เน่ือง เม่ือสิน้สดุโครงการก็มีการดําเนินการตอ่เฉพาะในบางหมูบ้่านเท่านัน้  

   

 นอกจากมีทุนเดิมในการทํางานเร่ืองความปลอดภัยทางถนนแล้ว  อบต.ป่าสกั ถือเป็นองค์กร

เป้าหมายท่ี  สกว.เองพยายามติดตัง้ (Install) งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเข้าไปในองค์กร (ผ่านการทํางานของ 

Node มช.)  ดงันัน้ อบต.ป่าสัก จึงเป็นองค์กรท่ีมีประสบการณ์ความร่วมมือในด้านงานวิจยัมาแล้ว 

โดยเฉพาะงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน และท่ีผ่านมามีบุคลากรของ อบต.ป่าสกั หลายคนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการวิจยั   

 เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัตเิหตุหลายแห่ง ได้แก่ 1) อยู่ตดิกับถนน

หลวง เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวกสบาย มีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ – 

กรุงเทพฯ และมีถนนสายหลกัดอยติ – ป่าซางผา่นกลางตําบล  ซึง่เป็นเส้นทางสญัจรสาย

สําคญั ในขณะเดียวกนัก็เป็นจดุเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้  2) เป็นพืน้ท่ีตัง้นิคม

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ มีจํานวนโรงงานทัง้สิน้ประมาณ 20 แหง่ ครอบคลมุบริเวณ

หมู ่ 5  12  และ 15  โดยมีนายทนุเร่ิมเข้ามาซือ้ท่ีดนิและดําเนินโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2532 

บนเนือ้ท่ีกวา่ 1,200 ไร่  ซึง่การเกิดขึน้ของโรงงานอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทําให้มี

แรงงานทัง้ในชมุชนและนอกชมุชน รวมทัง้มีคนตา่งด้าวจํานวนมากท่ีเดนิทางเข้ามา

ทํางานในโรงงาน และยานพาหนะท่ีนิยมใช้คือรถจกัรยานยนต์   นอกจากนีย้งัมีพฤติกรรม

การขบัข่ีท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตสุงู เชน่ ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร โดยเฉพาะคนตา่งด้าวท่ี

ไมเ่ข้าใจสญัญาณจราจร  ไมมี่ใบอนญุาตขบัข่ี  ไมส่วมใสห่มวกกนัน็อค  เป็นต้น  ด้วยเหตุ

นีพื้น้ท่ีสญัจรไปโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ของเครือสหพฒัน์จงึเป็นอีกจดุหนึง่ท่ีมีความ
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เส่ียงสงูตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ  3) เป็นเส้นทางท่ีใช้ในการสัญจรไปโรงงานนิคม

อุตสาหกรรมลาํพูน  โดยนิคมอตุสาหกรรมลําพนูเร่ิมก่อตัง้ขึน้ในระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 

2535  ซึง่นบัเป็นชว่งการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนในจงัหวดัลําพนู 

รวมทัง้ผู้คนตําบลป่าสกัด้วย  เพราะการตัง้นิคมอตุสาหกรรมลําพนู  ทําให้ชาวบ้านวยั

แรงงานเร่ิมเข้าไปเป็นแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้ มีนายทนุเข้ามาซือ้ท่ีดนิอยา่ง

แพร่หลาย เพ่ือสร้างร้านอาหาร สถานบนัเทิงตา่งๆ รวมทัง้หอพกั และบ้านจดัสรร การ

หลัง่ไหลเข้ามาของความเจริญในเขตนิคมอตุสาหกรรมลําพนูได้มาพร้อมกบัปัญหาสงัคม 

และปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนน รวมถึงอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ในตําบลป่าสกัด้วย ทัง้นี ้

เน่ืองจากมีผู้คนจํานวนมากท่ีต้องใช้เส้นทางสญัจรจากตําบลป่าสกัไปสูน่ิคมอตุสาหกรรม

ลําพนู  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจราจรจะหนาแนน่มากในชว่งเช้าและชว่งเย็นซึ่งเป็น

ชว่งเวลาเร่งดว่นของการไป - กลบัจากท่ีทํางาน   4) เป็นท่ีตัง้ของตลาดจตุจักรลาํพูน  

เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีเปิดมานานสิบกว่าปี  เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ และเป็นจดุซือ้ขายสินค้า

ท่ีสําคญั โดยเฉพาะสําหรับหนุม่สาวโรงงาน และคนทัง้ในและนอกพืน้ท่ี ท่ีมาจบัจา่ยซือ้

ของ จงึทําให้บริเวณนัน้เป็นอีกจดุหนึง่ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ

   

 จากการลกัษณะเฉพาะข้างต้นของตําบลป่าสกั  จึงทําให้คณะทํางานจึงตดัสินใจเลือกพืน้ท่ี

ตําบลป่าสกัเป็นพืน้ท่ีในการสร้างรูปธรรมต้นแบบในประเด็นเร่ืองการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน

ท้องถนน   

คาํถามวิจัยหลัก :  

รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนนโดย

การมีสว่นร่วมของชมุชน  องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ควรเป็นอยา่งไร? 

วัตถุประสงค์ :  

1) เพ่ือสนบัสนนุให้องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในพืน้ท่ีตําบล

ป่าสัก และหน่วยงานระดับจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ในการค้นหารูปแบบการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน 

2) เพ่ือแสวงหา และพฒันาศกัยภาพแกนนํา Change Agent ในด้านการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั 
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3) เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดโครงการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินท่ีสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้านการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนให้ได้อย่างน้อย 4 โครงการตอ่ปี 

4) เพ่ือพฒันาให้เกิดระบบการจดัการฐานข้อมลูท่ีเหมาะสมเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนอย่างมี

สว่นร่วมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตําบลป่าสกั และชมุชนในระดบัตําบล  

5) เพ่ือสร้างให้เกิดเครือขา่ยการเรียนรู้ในด้านวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน.ในระดบัตําบล  

6) เพ่ือสงัเคราะห์ชดุความรู้จากการดําเนินงานเพ่ือท้องถ่ินด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับน

ท้องถนน เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ไปสู่การขบัเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะด้านความปลอดภยับนท้องถนน  

7) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการวิจัย และผลกัดนัไปสู่การกําหนดเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายในระดบัตําบล  รวมทัง้หาแนวทางในการขยายผลตอ่ในระดบัจงัหวดั 

 

กรอบแนวคิดในการดาํเนินงาน  

ระยะท่ี 1 (ตัง้แต่เดือนเมษายน 2554  - มีนาคม 2555 : 12 เดือน) : เน้นการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนเร่ืองการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนน ทัง้ในระดับพืน้ท่ีและระดับจังหวัด โดยการจัดทําข้อมูลความรู้ และผู้ มีท่ี

เก่ียวข้องกบัเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน (Social mapping) และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเ รียน รู้ 

แสวงหาและพฒันาศกัยภาพแกนนํา Change Agent และพฒันาให้เกิดโครงการวิจยัท่ีสามารถพฒันาไปสู่

การเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  (การทาํงานในระยะท่ี 1 จะ

นําไปสู่การเกิดโครงการวิจัยในพืน้ท่ีจํานวน  4 โครงการ)  รวมทัง้พฒันาให้เกิดระบบการจัดการ

ฐานข้อมลูต้นแบบเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตําบลป่าสกั 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และชมุชนในระดบัตําบล  

ระยะท่ี 2 (16 เดือน) : เน้นการตดิตามหนุนเสริมโครงการวิจัยจากระยะท่ี 1 อย่างต่อเน่ือง

ให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้อง

ถนน พัฒนาแกนนํา Change Agent และเครือข่ายการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบน

ท้องถนน พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้มีความต่อเน่ือง และผลักดันให้เร่ืองความ

ปลอดภัยบนท้องถนนอยู่ในแผนการดาํเนินงาน 3 ปีของ อบต.ป่าสัก รวมทัง้ขยายความสําเร็จไปสู่

ตําบลอ่ืนๆ ในจงัหวดัลําพนู  และเน้นการทําส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ อาทิ การเขียนเร่ืองเล่า บทความ 

เว็บไซด์  หนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์  เป็นต้น   
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อนา

มัย

ร.ร.

สภอ.

เหมือง

จ้ี

สหพัฒฯ

อบต.

ป�าสัก
ชุมชน

ปฏิบัติ

การ

แขวง

การ
ทาง ทาง

หลวง

ปภ.

ลําพูน

เครือข่าย

ลดเหล้า

อบจ.

รพ.

ลําพูน

การจัดการ

ข้อมูล

สอจร.

ตําบลใกล้เคยีง 
อาทิ เวยีงยอง ศรี

บัวบาน  บา้นกลาง

ขยายผล

ผลักดัน
-Knowledge
-Resource person
-Budget
-Network, Etc

สร้าง

สร้างพื้นท่ีรูปธรรม

ขับเคล่ือนในระดับจังหวัด

สร้าง
ใช้

ใช้

KM

KM KM

อสม.

อปพร.

OTOS

เครือข่ายเรียนรู้

Change 
Agent

Change 
Agent

ผลักดัน

อาสาสมัครทางหลวง

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการดาํเนินโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย :  

1)  ชมุชน 18 หมูบ้่านในตําบลป่าสกั  ประกอบด้วย หมูท่ี่ 1 บ้านสนัคะยอม, หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบวั, 

หมู่ท่ี 3 บ้านป่าตงึงาม, หมู่ท่ี 4 บ้านหลกุ, หมู่ท่ี 5 บ้านหนองปลาขอ, หมู่ท่ี 6 บ้านสนัป่าสกั, หมู่ท่ี 7 บ้าน

นํา้พ,ุ หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ท่ี 9 บ้านกอเปา, หมู่ท่ี 10 บ้านหนองหลมุ, หมู่ท่ี 11 บ้านหนองท่า, หมู่ท่ี 

12บ้านสนัหลวง, หมูท่ี่ 13 บ้านหนองซิว, หมูท่ี่ 14 บ้านหนองไซ, หมู่ท่ี 15 บ้านนํา้บอ่เหลือง, หมู่ท่ี 16 บ้าน

ทรายทอง, หมูท่ี่ 17 บ้านใหมร่่องแกลบ, หมูท่ี่ 18 บ้านใหมจ่ตจุกัร   

2)  หนว่ยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่เป็น 2 ระดบั  ได้แก่ 

2.1) หนว่ยงานระดบัชมุชน  ได้แก่  วดั  โรงเรียน  โรงพบาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล   องค์การ

บริหารสว่นตําบลป่าสกั (อบต.ป่าสกั)  เป็นต้น  
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2.2) หน่วยงานระดบัจังหวัด ได้แก่ สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัลําพูน 

สถานีตํารวจภูธรตําบลเหมืองจี ้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําพนู  แขวงการทางจงัหวดัลําพนู ทางหลวง

ชนบทจงัหวดัลําพนู โรงพยาบาลจงัหวดัลําพนู  ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือชมุชน  ศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินจงัหวดัลําพนู  นิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัลําพนู นิคมอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  เครือข่ายลดเหล้า

จงัหวดัลําพนู คณะกรรมการสนบัสนนุป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนระดบัจงัหวดั (สอจร.)  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 ผลท่ีได้รับเม่ือสิน้สุดโครงการ (OUTPUT) 

1) เกิดพืน้ท่ีต้นแบบโดยใช้กระบวนการทํางานอยา่งมีสว่นร่วมในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

บนท้องถนนระหว่างองค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั ชมุชน และหนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง  

2) เกิดกลุม่แกนนํา และภาคีเครือขา่ย ท่ีจะเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ทัง้ในภาค

สว่นของชมุชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการขบัเคล่ือนการ

ทํางานเพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  

3) ได้ผลสงัเคราะห์ชดุความรู้จากการดําเนินงานเพ่ือท้องถ่ินด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

บนท้องถนน 

4) เกิดระบบการจดัการฐานข้อมลูท่ีเหมาะสมในเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนอย่างมีสว่นร่วม

ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตําบลป่าสกั และชมุชน  

5) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ป่าสกั ในประเดน็เร่ืองการสร้าง

วฒันธรรมบนท้องถนน 

 ผลท่ีได้รับในระยะยาว (OUTCOME) 

1) ชมุชนตําบลป่าสกั อบต.ป่าสกั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถพฒันารูปแบบการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนนให้มีความก้าวหน้าและ

ตอ่เน่ือง  
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2) รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนนโดย

การมีสว่นร่วมของชมุชน  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และหนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง ได้ถกู

ขยายผลสู่ตําบลใกล้เคียง 

3) เกิดชดุความรู้ในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  

4) เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมลู และกระบวนการมีสว่นร่วมจากโครงการวิจยัในการพฒันา

ศกัยภาพของเครือขา่ยแกนนําป้องกนัและแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนนในระดบัจงัหวดั  

รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ : 

1) นางสาวกชกร  ชิณะวงศ์   เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

2) นายชีวนั  ขนัธรรม    เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

3) นายอินจนัทร์  นนัจิตสกั  นกัพฒันาอิสระ 

หน่วยงาน/องค์กรภาคีท่ีเก่ียวข้อง : 

1) คณะกรรมการสนบัสนนุ ป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนระดบัจงัหวดั (สอจร.)  

2) องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั 

3) องค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําพนู 

4) สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําพนู 

5) สถานีตํารวจภธูร ต.เหมืองจี ้จ.ลําพนู 

6) แขวงการทางจงัหวดัลําพนู 

7) ทางหลวงชนบทจงัหวดัลําพนู  

8) โรงพยาบาลจงัหวดัลําพนู 

9) สถานีอนามยัตําบลป่าสกั  

10) เครือข่ายลดเหล้าจงัหวดัลําพนู 
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บทท่ี 2 

กระบวนการ และวิธีการทาํงาน 

 

กระบวนการทํางานของโครงการ “รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนโดยการ

มีสว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู” ตัง้แตเ่ร่ิมแรก จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันัน้ จะใช้

วิธีการทํางานทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  ซึง่สามารถประมวลกระบวนการทํางานของโครงการได้ 

ดงันี ้ 

 

1) กระบวนการค้นหา “คนมีแวว”  

ภายหลงัจากการได้พืน้ท่ีตําบลป่าสกั ซึง่จะสร้างให้เป็นพืน้ท่ีนําร่องแล้ว  กระบวนการสําคญัขัน้

ตอ่ไปคือการมองหา คนมีแววท่ีจะเข้ามาร่วมขบัเคล่ือนเพ่ือให้การดําเนินงานครัง้นีเ้ป็นรูปเป็นร่างขึน้  

คณะทํางานจงึเร่ิมต้นด้วยการพดูคยุกบัทีมทํางานของศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือชมุชน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  (Node มช.)  เพ่ือสอบถามถึงตวัตอ่ตวัท่ีหนึง่ ท่ีจะนําไปสูก่ารเช่ือมประสานกบัตวั

ตอ่อ่ืนๆ ตอ่ไป  ซึง่ทางศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือชมุชนฯ ได้แนะนําให้ลองไปพดูคยุกบั คณุสเุมธ  แสนสิงห์

ชยั  นกับริหารงานสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั  ซึง่เคยทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา

งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน เม่ือครัง้ท่ีมีงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเข้าไปในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั   

จากการพดูคยุกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัคณุสเุมธแล้ว ทําให้ทราบวา่มีคณุสเุมธมีความสนใจเข้า

มาร่วมงานวิจยั  โดยมองเป็นโอกาสท่ีจะตอ่ยอดงานเดิมในเร่ืองการพฒันาฐานข้อมลูด้านความปลอดภยั

บนท้องถนน อนัเป็นการทํางานตอ่จากทนุเดมิท่ีทาง อบต.ป่าสกั ได้เคยทําโครงการร่วมกบั สสส. ในเร่ือง

การลดอบุตัภิยับนท้องถนน เม่ือปี 2551 – 2552 และการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเครือข่ายลดอบุตัเิหตุ

ระดบัจงัหวดัพืน้ท่ีนําร่องปี 2551 เป็นต้น  ซึง่ฐานจาการทํางานเดมิจะสามารถนํามาใช้ได้ และหากมีการ

พฒันาเป็นฐานข้อมลูด้านความปลอดภยับนถนนของตําบลป่าสกัได้ ก็จะชว่ยในการวางแผนการทํางานใน

ด้านการลดอบุตัเิหตบุนท้องถนนของ อบต. ในฐานะหนว่ยงานท่ีใกล้ชิดชมุชนท้องถ่ินมากท่ีสดุให้มีความ

ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  ดงันัน้จดุเร่ิมต้นจากการพดูคยุ จงึนําไปสูก่ารจดุประกายและสร้างแรงบนัดาลใจในการ

ทํางานร่วมกนั นอกจากนี ้ยงัได้มีโอกาสเข้าไปชีแ้จงทําความเข้าใจโครงการกบั คณุประเสริฐ เตมีซิว นายก

องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั (ในขณะนัน้) ซึง่ทา่นก็เห็นด้วยในหลกัการ และยินดีให้การสนบัสนนุ

โครงการ  
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จากตวัตอ่ตวัแรก ได้มีการเช่ือมตอ่ไปหาตวัตอ่ตวัอ่ืนๆ  โดยใช้ฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็น

หลัก มีการเช่ือมตอ่กบัทาง โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจําตําบลบ้านหนองหลมุ   สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัลําพนู   สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําพนู (ปภ.ลําพนู) เป็น   ซึง่

ตวัตอ่เหลา่นี ้ ตอ่มาได้ทําหน้าท่ีเป็นกลไกสําคญัในการพฒันาให้เกิดโครงการวิจยัยอ่ยในระดบัพืน้ท่ี 

(นําเสนอรายละเอียดในเนือ้หาตอ่ไป)   นอกจากการเช่ือมตอ่คน โดยผ่านฐานความสมัพนัธ์แล้ว  ทาง

คณะทํางานยงัใช้เคร่ืองมือการจดัทําแผนท่ี (Mapping) ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในงานประเดน็ความปลอดภยับน

ท้องถนน ในระดบัจงัหวดั และในระดบัพืน้ท่ี  ทําให้เห็นภาพรวมของหนว่ยงานท่ีกําลงัขยบัขบัเคล่ือนใน

ประเดน็เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนในระดบัจงัหวดั และระดบัพืน้ท่ี   ซึง่หลงัจากการจดัทําแผนท่ีแล้ว  

ทางคณะทํางานได้เข้าไปพดูคยุกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยการใช้จดหมายชีแ้จงโครงการ  ซึง่เจ้าหน้าท่ี

ของมลูนิธิฯจะเป็นผู้ ถือจดหมายไปประสานงานด้วยตวัเอง เพ่ือเป็นการแนะนําตวัเองและโครงการ  

ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ สร้างความคุ้นเคยกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในเบือ้งต้น  

2) พัฒนากรอบคิดโครงการชัด  เตรียมพร้อมก่อนพัฒนาโจทย์วิจัยย่อยในพืน้ท่ี  

โครงการ “รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน  

ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู” ใช้เวลาในการพฒันาโครงการวิจยัให้สอดคล้องกบัแนวทางการ

สนบัสนนุโครงการของ ศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาต ิ(ศวปถ.)  และ

ได้รับการอนมุตัใิห้เร่ิมดําเนินโครงการในระยะท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2554 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

(ตอ่มาได้มีการขอขยายเวลาถึงเดือนตลุาคม 2555)  

โดยมีคําถามวิจยัท่ีต้องร่วมกบัพืน้ท่ีในการหาคําตอบ คือ รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน  องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่าสกั และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ควรเป็นอย่างไร และมีกรอบคิดท่ีสําคญัของโครงการ  ดงันี ้
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กรอบคิดของโครงการ เป็นเสมือนลายแทงในการก้าวเดิน  ทําให้เห็นภาพรวมทัง้หมดของการ

ดําเนินโครงการท่ีเน้น 3 สว่นท่ีสําคญั โดยกรอบคดิดงักลา่วแบง่การทํางานออกเป็น 2 ระดบั คือ การ

ทํางานระดบัพืน้ท่ี และเหนือพืน้ท่ี  ซึง่การทํางานระดบัพืน้ท่ีจะเร่ิมต้นจากการสร้างพืน้ท่ีรูปธรรมใน

ตาํบลป่าสัก  โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนปฏิบตักิาร และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี อบต.ป่าสกั เป็นตวั

หลกัสําคญั (Key actor) ในการประสานการขบัเคล่ือนงานในระดบัพืน้ท่ี  และมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างให้

เกิดโครงการวิจยัท่ีอธิบายรูปธรรมในเร่ืองวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนในระดบัตําบล ในขณะ

เดียวกบัการค้นหาและพฒันาให้เกิดแกนนํา (Chang Agent) ในระดบัพืน้ท่ีในประเดน็ความปลอดภยับน

ท้องถนน 

หลงัจากสร้างพืน้ท่ีรูปธรรมในตําบลป่าสกัสําเร็จ  จะมีการขบัเคล่ือนตอ่ใน 2 ลกัษณะ คือ การ

ขบัเคล่ือนในแนวราบ โดยการขยายผลการดาํเนินงานไปสูตํ่าบลใกล้เคียง แล้วเช่ือมโยงให้เกิดเป็น

เครือข่ายการเรียนรู้ในประเด็นวฒันธรรมความปลอดภยัท้องถนน  ในขณะเดียวกนัก็มีการขบัเคล่ือนใน

แนวดิง่ โดยขึน้ไปขับเคล่ือนในระดับจังหวัด โดยเร่ิมต้นจากเร่ืองท่ีนา่จะทํางานเช่ือมโยงกนัได้ง่ายท่ีสดุ 

คือ เร่ืองการจดัการฐานข้อมลู  ท่ีทัง้ระดบัพืน้ท่ีและระดบัจงัหวดัจะต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างและใช้

ประโยชน์ร่วมกนั  จากนัน้จงึขบัเคล่ือนตอ่ในลกัษณะการผลกัดนัเอารูปความสําเร็จในระดบัพืน้ท่ีไปสูก่าร
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ขบัเคล่ือนร่วมกบัผู้ เก่ียวข้องในระดบัจงัหวดั  โดยคาดหวงัวา่ผู้ เก่ียวข้องในระดบัจงัหวดัจะเห็นความสําคญั

แล้วลงมาเรียนรู้ ร่วมสนบัสนนุ (ความรู้ งบประมาณ บคุลากร เครือข่าย ฯลฯ) และนําไปสูก่ารบรูณาการ

การทํางาน รวมทัง้เกิดแกนนํา (Chang Agent) ในระดบัเหนือพืน้ท่ี ท่ีเข้ามาเสริมแรงในการขบัเคล่ือน

ประเดน็ความปลอดภยับนท้องถนนในระดบัจงัหวดั  โดยการทํางานทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและเหนือพืน้ท่ีจะมี

การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ควบคูไ่ปด้วย 

ดงันัน้หากมองในภาพรวมของกรอบคิดโครงการจะพบว่า  เป้าหมายท่ีสําคญั คือ การสร้างให้เกิด

สงัคมแหง่การเรียนรู้ในมิตเิร่ืองการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน (Knowledge  

Management) ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัการขยายผล  ซึง่หากสามารถดําเนินการได้ตาม

กรอบคิดดงักล่าว  คณะทํางานได้ตัง้สมมตุฐิานในใจวา่ การขบัเคล่ือนงานในประเดน็เร่ืองการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนจะเป็นการทํางานท่ียัง่ยืน  เพราะกรอบคิดดงักลา่ว จะนําไปสูก่าร

สร้างความรู้แบบฝังลกึ (Tacit Knowledge) โดยผา่นการลงมือปฏิบตั ิ  และสามารถแปลงความรู้จากการ

ลงมือปฏิบตัมิาสูก่ารเป็น  ความรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge)  ซึง่เป็นความรู้ท่ีสามารถจบัต้องได้  ใน

ท่ีนีห้มายถึงการผลกัดนัความรู้สูร่ะดบันโยบาย   

สําหรับเป้าหมายหลกัของโครงการในระยะท่ี 1 คือ เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน องค์กร ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนเร่ืองการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้อง

ถนน ทัง้ในระดับพืน้ท่ีและระดับจังหวัด โดยการจดัทําข้อมลูความรู้ และผู้ มีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนน (Social mapping)  และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสวงหาและพฒันาศกัยภาพ

แกนนํา Change Agent และพฒันาให้เกิดโครงการวิจยัท่ีสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้าน

การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน  (การทาํงานในระยะท่ี 1 จะนําไปสู่การเกิด

โครงการวิจัยในพืน้ท่ีจาํนวน  4  โครงการ)  รวมทัง้พฒันาให้เกิดระบบการจดัการฐานข้อมลูต้นแบบ

เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนร่วมกนัระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตําบลป่าสกั หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง และชมุชนในระดบัตําบล  

3) จากตัวต่อตัวแรก  ขยายสู่การค้นหาแกนนําประเดน็ความปลอดภัยทางถนน (Change 

Agent)   

รูปแบบการเช่ือมประสานคนเพ่ือเข้ามาร่วมโครงการวิจยันัน้ สามารถจําแนกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  

 ผ่านการแนะนําของเครือข่ายฯ  ซึง่เป็นการเช่ือมโดยการได้รับการแนะนําจากเครือขา่ย  

ทัง้จากเครือขา่ยท่ีเป็นนอกพืน้ท่ี เชน่ กรณีโหนด มช. ได้แนะนําให้ไปพดูคยุกบัคณุสเุมธ  
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กรณี คณุพิมพ์จนัทร์ โพธ์ิสาวงั จาก สอจร.ภาคเหนือ แนะนําให้รู้จกักบั อ.ไพศาล ลาภ

จรัสแสงโรจน์ จากโรงเรียนเทศบาล 3 จงัหวดัลําปาง  และจากเครือขา่ยในพืน้ท่ีแนะนํา

กนัเอง เช่น กรณีคณุสเุมธ ได้แนะนําให้ไปเช่ือมโยงกบั คณุรุจิรา (รพสต.หนองหลมุ)  คณุ

ชยัธรณ์ (ปภ.ลําพนู) เป็นต้น   ซึง่วิธีการนีอ้ยู่บนพืน้ฐานในเร่ืองความสมัพนัธ์ผา่นการ

ทํางานร่วมกนัมาก่อน  เป็นวิธีการท่ีแม้จะมีความเป็นธรรมชาตอิยูส่งู เน่ืองจากไมส่ามารถ

ออกแบบลว่งหน้าได้ แตก็่ถือเป็นวิธีการหนึง่ท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคนท่ีเข้ามาผา่น

วิธีการนีจ้ะทํางานร่วมกนัได้ดีดี 

 ผ่านการเดนิเข้ามาและเดินออกไปหา (Walk in)   ซึง่มี 2 ลกัษณะ คือ คณะทํางานได้

มีการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายผา่นการจดัทําแผนท่ีบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(mapping) แล้วเดนิเข้าไปชวนทํางานวิจยั ได้แก่ ครูศนูย์เดก็เล็ก กลุม่เยาวชน และอีก

ลกัษณะ คือ กลุม่เป้าหมายเดมิเข้ามาเอง ผ่านการเชิญเข้าร่วมเวทีท่ีทางโครงการได้จดัขึน้ 

กลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จงัหวดัลําพนู โรงพยาบาลลําพนู ครู

โรงเรียนวดัสนัป่าสกั 

 ผ่านเครือข่ายเก่า  เป็นฐานเครือข่ายงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินอยูแ่ล้ว  ซึง่คณะทํางานได้เช่ือม

เข้ามาทํางานตามจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม เชน่ คณุจรูญ  คําปันนา รองนายก อบจ.ลําพนู 

ซึง่เป็นคณะกรรมการสถาบนัวิจยัหริภญุชยั หรือศนูย์ประสานงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน จ.

ลําพนู  ทางคณะทํางานได้เชิญเข้ามาร่วมในเวทีในฐานะผู้บริหาร อบจ.ลําพนู  หรือ ผศ.

เย่ียมลกัษณ์  อดุาการ  จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่อดีตนกัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  ซึ่งถกู

เชิญเข้ามาในฐานะ resource person เพ่ือชว่ยพฒันาโครงการวิจยักบัเครือข่ายครูศนูย์

เดก็เล็ก 

 ผ่านการกระบวนการทาํงาน  เป็นการเช่ือมคนผ่านกระบวนการพฒันาโครงการวิจยั

ร่วมกนั ดงัเชน่ กรณีเครือขา่ย อสม.  ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีถกูดงึเข้ามามีสว่นร่วมในการ

พฒันาโครงการวิจยัระดบัชมุชน  หลงัจากการวิเคราะห์กนัแล้ววา่ เครือขา่ย อสม. ถือเป็น

กลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนงานวิจยัระดบัชมุชน  กลุม่นีจ้งึถกูชกัชวนเข้ามาร่วมเม่ือ

กระบวนการทํางานพฒันาโครงการได้เร่ิมดําเนินไปแล้ว 
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โดยมีเส้นทางการเช่ือมประสาน สามารถจดัทําเป็นแผนภาพได้ดงันี ้ 

อบต./กองสาธารณสุข

เครือข่ายแนะนําฯ

ผอ.รพสต.

เครือข่ายพื้นท่ีแนะนํา

สสจ.ลําพูน

เครือข่ายพื้นท่ีแนะนํา

รองประธาน อสม.

อบจ.ลําพูน

เครือข่ายเก่า
บริษัทกลางฯ

Walk-in

ผู้นําชุมชน

รพ.ลําพูน

Walk-in

ปภ.ลําพูน
เครือข่ายพื้นท่ีแนะนํา

วิทยุชุมชน

สอบต.ป�าสัก

ครู ร.ร.วัดสันป�าสัก

Walk-in

เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการ

แม่บ้าน/

อสม.

อบต./กองสวัสดิการ

เครือข่ายแนะนําฯ

ร.ร.เทศบาล3
สอจร.แนะนํา

นักวิชาการ มรภ.ชม.

เครือข่ายเก่า

สอจร.ภาคเหนือ

รู้จักผ่านเวที

เครือข่ายครูศูนย์เด็กฯ

เดินเข้าหา

เครอืขา่ยความสัมพันธ์คนทาํงาน

 
 

4) พัฒนาโจทย์วิจัย ควบคู่กับการพัฒนาคน  

การเกิดกลุม่คนหลกั ได้ขยบัขบัเคล่ือนไปสูก่ารเช่ือมประสานกบักลุม่คนในพืน้ท่ี  เพ่ือร่วม

พฒันาโจทย์วิจยั  โดยขอลําดบัการเกิดขึน้ของโจทย์วิจยั ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคน ดงันี ้

 พัฒนาโจทย์วิจัยกับแกนนําชุมชนและอสม.  

การทาํงานของทีมนี ้ เร่ิมต้นจากคุณรุจิรา  เรืองขาํ  ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลป่าสัก  ท่ีได้รับการทาบทามจากคณุสเุมธ  แสงสิงห์ชยั ให้เข้ามาร่วมโครงการในครัง้นี ้

เพราะเคยทํางานร่วมกนัมาก่อนในระดบัตําบล  เชน่ งานประกวดโครงการคุ้มบ้านนา่อยู่   รวมถึงงาน

รณรงค์ด้านสขุภาพ และงานพฒันาตา่งๆ ในชมุชนท้องถ่ิน   ฉะนัน้ท่ีผา่นมาหมอเกตจงึมีฐานการทํางาน

เดมิร่วมกบัชมุชน  โดยเฉพาะการทํางานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน และกลุม่ อสม. (อาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา

หมูบ้่าน)  ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีขนาดใหญ่มีสมาชิก 200 กวา่คน (ครอบคลมุ 18 หมูบ้่านในตําบลป่าสกั)  ดงันัน้ 

ทีมทํางานจงึเกิดขึน้จาก 2 วิธีการ คือ 1) แกนนําท่ีเกิดจากการเข้าร่วมเวทีเปิดตวัและชีแ้จงโครงการครัง้

แรกท่ี อบต.ป่าสกั (ดําเนินการจดัเวทีเปิดตวั 3 ครัง้ (18 หมูบ้่าน) แบง่เป็น 3 โซน) ซึ่งมีการเสนอช่ือแกนนํา

ท่ีจะเข้ามาร่วมโครงการ  2) คดัเลือกตวัแทน อสม.ในแตล่ะหมูบ้่าน  จากการคดัเลือกทําให้มีแกนนําและ

ตวัแทน อสม.เข้ามาร่วมพฒันาโจทย์ในระดบัชมุชนทัง้สิน้ 13 คน   
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 กระบวนการวิธีการท่ีใช้ในการพฒันาโจทย์ระดบัชมุชน  สว่นใหญ่จะใช้เวทีการพฒันาโจทย์อยา่ง

ไมเ่ป็นทางการ  โดยใช้สถานท่ีห้องประชมุ รพสต.หนองหลมุ เป็นสถานท่ีประจําในการแลกเปล่ียน 

(รายละเอียดการพฒันาโครงการ สามารถดไูด้จากตารางการดําเนินกิจกรรมในระยะท่ี 1)   ปัจจบุนั

สามารถพฒันาโจทย์โครงการวิจยัในระดบัชมุชน  โดยใช้ช่ือวา่ โครงการวิจยั  “แนวทางการสร้างพฤตกิรรม

การขบัข่ีปลอดภยัและการจดัการจดุเส่ียงโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู” กําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการดําเนินโครงการระยะท่ี 1  

 การพัฒนา “ฐานข้อมูล” ประเดน็หลักในการทาํงานวิจัยของ อบต.ป่าสัก กับหน่วยงาน

ภาคี 

การพัฒนาโจทย์ในระดับหน่วยงานในตาํบลป่าสัก ใช้ฐานการทาํงานของ อบต.ป่าสัก 

เป็นหลัก นําทีมโดย คุณสุเมธ  แสงสิงห์ชัย ซึง่วิธีการทํางานนัน้คณุสเุมธได้เข้าไปเก่ียวพนัธมิตรจาก

หนว่ยงาน องค์กรอ่ืนๆ เข้ามาร่วม นอกเหนือจากทีมใน อบต. โดยใช้ฐานความสมัพนัธ์เดมิเข้าไปเก่ียวร้อย 

ไมว่า่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีจาก สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  จงัหวดั

ลําพนู  โรงพยาบาลจงัหวดัลําพนู สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําพนู (ปภ.) โดยใช้

ฐานความสมัพนัธ์เดมิ ท่ีเคยทํางานร่วมกนัมาก่อน  และด้วยบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความ

ปลอดภยัทางถนน จงึสนใจเข้าร่วมเป็นทีมทํางาน  กระบวนการพฒันาโจทย์ มุง่เน้นไปท่ีการตอ่ยอดงาน

ของ อบต.ป่าสกั ท่ี เคยทํามาแล้ว โดยมีเป้าหมายไปท่ีเร่ืองของการพฒันาฐานข้อมลู  วิธีการพฒันาโจทย์

วิจยั ของทีมนี ้ เร่ิมต้นจากการแลกเปล่ียนกบัหนว่ยงานองค์กรอ่ืนๆ ทีมีการจดัทําฐานข้อมลูเก่ียวกบั

อบุตัเิหต ุ ไมว่า่จะเป็นฐานข้อมลูของโรงพยาบาลลําพนู  หรือฐานข้อมลูของบริษัทกลางคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถฯ เป็นต้น และมีการประเมินจดุแข็งจดุออ่นของงานฐานข้อมลูท่ี อบต.ป่าสกั เคย

ดําเนินการมาก่อน  ตลอดจนความเป็นไปได้ของการจดัทําฐานข้อมลูอบุตัเิหต ุ  ซึ่งพบวา่จดุบกพร่องเป็น

เร่ืองของการจดัเก็บข้อมลูท่ียงัไมค่รอบคลมุ และไมต่อ่เน่ือง  แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปได้สงูหากมี

การปรับปรุงข้อบกพร่องดงักลา่ว  อีกทัง้ อบต. มีความพร้อมในเร่ืองของสถานท่ี บคุคลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบ ท่ีสําคญั อบต.ป่าสกั เป็นหนว่ยงานในพืน้ท่ีท่ีมีความใกล้ชิดกบัชมุชน  ดงันัน้ ประเดน็เร่ือง

ความปลอดภยัทางถนน ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ท่ี ซึง่

เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบับทบาทและภารกิจของ อบต. ปัจจบุนัได้มีการพฒันาโจทย์วิจยัจนสามารถเกิดเป็น

โครงการ “การจดัการฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วม

ของชมุชนและองค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั  อําเภอเมือง  จงัหวดัลําพนู” และอยูใ่นระหวา่งการ

ดําเนินงานระยะท่ี 1  
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 การแลกเปล่ียนแนวคิด “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” กับโรงเรียนและ

กลุ่มเยาวชนตาํบลป่าสัก  

หากมององค์ประกอบของชมุชนท้องถ่ิน จะพบวา่สถาบนัท่ีเข้ามามีบทบาทในด้านการอบรมสัง่

สอน นอกจากสถาบนัครอบครัวแล้ว สถาบนัการศกึษาในท้องถ่ินเป็นอีกสถาบนัหนึง่ท่ีสําคญัในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เดก็ๆ ในชมุชน ดงันัน้คณะทํางานของโครงการฯจงึได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือแลกเปล่ียนทศันะ

ในประเดน็เร่ืองการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนกบัโรงเรียนในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั โดยเลือก

สถาบันการศึกษาท่ีวิเคราะห์แล้วว่ามีความเส่ียงในเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนน ในท่ีนีไ้ด้

คัดเลือก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสันป่าสัก และโรงเรียนวัดหนองซิว  ในเบือ้งต้นได้มีการลงไป

หารือแลกเปล่ียนกบัผู้ อํานวยการโรงเรียนของสถาบนัการศกึษาทัง้สองแหง่ เพ่ือเป็นการชิมลาง และดู

ความสนใจของตวัผู้บริหาร จากนัน้ได้ลงไปพดูคยุกบัตวัแทนคณะครูของสองโรงเรียน มีการนําเอาวิทยากร

จากโรงเรียนเทศบาล 3 จงัหวดัลําปาง ท่ีมีประสบการณ์ทํางานในเร่ืองการจดัหลกัสตูรความปลอดภยัทาง

ถนนในโรงเรียนมาร่วมแลกเปล่ียนพดูคยุด้วย  ซึง่พบวา่ทัง้สองโรงเรียนให้ความสนใจ  หากแตต่ิดปัญหาใน

เร่ืองเง่ือนไขความพร้อมของครู เน่ืองจากมีครูจํานวนน้อยกวา่อตัราท่ีควรจะเป็น (ครูเก่าเกษียณ แตย่งัไมไ่ด้

อตัราท่ีทดแทน) ทําให้มีภาระเร่ืองการสอนมาก และมีความกงัวลใจในเร่ืองของการทํางานวิจยั โดยเฉพาะ

ในขัน้ตอนของการเขียนงาน  ทางคณะทํางานจงึได้ชะลอการพฒันาโจทย์วิจยักบัสถาบนัการศกึษาไว้ก่อน 

ในกรณีของกลุ่มเยาวชนนัน้  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีทาง อบต.ป่าสักให้การสนับสนุนในนาม

ของ “คณะกรรมการสภาเดก็และเยาวชนตาํบลป่าสัก”  เป็นกลุ่มท่ีเป็นกาํลังสําคัญในการสืบทอด

วัฒนธรรมและสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนต่อไป จงึเกิดการเช่ือมประสานกบักลุม่นี ้ โดยตัง้สมมตฐิานใน

เบือ้งต้นวา่ กลุม่เยาวชนจะชว่ยเปิดมมุมองใหม่ๆ  ในการทํางานของเยาวชนในมิตเิร่ืองการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนน   การเช่ือมตอ่กบักลุม่เยาวชนเร่ิมต้นจากการประสานงานผา่นทางคณุอรวรรณ  

ขาวสกั เจ้าหน้าท่ี อบต.ป่าสกัท่ีทํางานหนนุเสริมทีมคณะกรรมการสภาเดก็และเยาวชนตําบลป่าสกัฯ เกิด

เป็นวงแลกเปล่ียนเล็กๆ กบักลุม่เดก็และเยาวชนในการชวนกนัมาแลกเปล่ียนพดูคยุกนัเร่ือง “มมุมองของ

เยาวชนตอ่ประเดน็เร่ืองความปลอดภยัทางถนน”  ซึง่เดก็ๆ ได้ให้มมุมองท่ีน่าสนใจ  ซึ่งเช่ือมโยงกบัชว่งของ

อายท่ีุเป็นวยัรุ่น เป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง อยากเท่ห์ และได้รับการยอมรับ เชน่  มีข้อเสนอให้มีการทํา

โครงการหมวกกนัน็อคลวดลายแฟชัน่ เพ่ือดงึดดูให้วยัรุ่นสวมหมวกกนัน็อคมากขึน้ การชกัชวนกลุม่เดก็

แว้นท์ในจงัหวดัลําพนู ให้เข้ามาเป็นแกนนําในเร่ืองความปลอดภยัทางถนน  (แปลงพลงัท่ีมีอยูใ่นร่างกาย 

มาเป็นพลงัความดีเพ่ือสงัคม)  เป็นต้น  โดยท่ีผา่นมาได้มีการพฒันาโจทย์และพฒันาทกัษะให้แก่กลุม่
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เยาวชนตําบลป่าสกัหลายครัง้  แตมี่ข้อจํากดัในเร่ืองของเวลา เน่ืองจากกลุม่เยาวชนส่วนใหญ่จะเรียนอยูใ่น

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ต้องใช้เวลากบัการเรียนพิเศษ การเตรียมตวัสอบในระดบัอดุมศกึษา ทําให้

การขบัเคล่ือนงานกบักลุม่เยาวชนขยบัไปได้ช้า  แม้วา่จะมีความพยายามท่ีจะนําเอาตวัแทนเยาวชนมาเป็น

ทีมทํางานร่วมกบัชมุชนก็ตาม ข้อจํากดัเร่ืองเวลายงัเป็นปัญหาสําคญัท่ีทําให้เยาวชนไมส่ามารถเข้าร่วม

ประชมุตามท่ีนดัหมาย  

 ศูนย์เดก็เล็กตาํบลป่าสัก กับการเรียนรู้ประเดน็ความปลอดภัยทางถนน  

การทาํงานของคณะทาํงานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่นฯ  เร่ิมขยับเข้าสู่หน่วยงานเล็กๆ 

ภายใต้การดูแลของ อบต.ป่าสัก ในนามของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กตาํบลป่าสัก ซึ่งมีด้วยกันทัง้หมด 

5 ศูนย์ (ศูนย์เดก็เล็กบ้านหนองซิว ศูนย์เดก็เล็กบ้านห้วยม้าโก้ง  ศนูย์เด็กเล็กบ้านสนัคะยอม ศนูย์

เดก็เล็กบ้านศนูย์เดก็เล็กบ้านสนัป่าสกั ศนูย์เด็กเล็กบ้านหนองไซ) โดยเร่ิมต้นจากการเข้าไปแนะนํา

โครงการกบัคณุครูจินตนา ศรีติบ๊   (ครูประจําศนูย์เด็กเล็กบ้านสนัป่าสกั)  เพ่ือสอบถามและประเมินความ

สนใจ  จากนัน้จงึเก่ียวร้อยเข้ากบัอีกส่ีศนูย์เดก็เล็กท่ีเหลือ ด้วยความสนใจท่ีอยากจะทํางานร่วมกนัเป็น

เครือข่าย  เกิดการพฒันาโจทย์วิจยัแบบไมเ่ป็นทางการ มีการร่วมแลกเปล่ียนพดูคยุกนั และเชิญ ผศ.เย่ียม

ลกัษณ์  อดุาการ นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่มีประสบการณ์ทํางานวิจยัเร่ือง 

“การพฒันาศนูย์พฒันาเด็กเล็กด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยองค์กรชมุชน ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง 

จงัหวดัเชียงใหม”่  ซึง่จากงานวิจยัชิน้นีไ้ด้เกิดการขยายผลไปสูก่ารทํางานวิจยัในลกัษณะชดุโครงการกบัยงั

ศนูย์เดก็เล็กอีก 5 แหง่ในตําบลหางดงในเวลาตอ่มา มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน   

ซึง่การนําวิทยากรผู้ มีประสบการณ์จากภายนอกเข้ามาแลกเปล่ียนชว่ยให้คณะครูจากศนูย์เดก็เล็กฯ ตําบล

ป่าสกัเกิดแรงบนัดาลใจ และตดัสินใจเข้าร่วมการทํางานวิจยัครัง้นี ้  เน่ืองจาก อ.เย่ียมลกัษณะ ได้มี

ประสบการณ์ทํางานกบัครูศนูย์เดก็มายาวนาน จงึมีความเข้าใจธรรมชาตขิองครูศนูย์เดก็เล็กเป็นอยา่งดี  

โดยได้มีเช่ือมโยงงานวิจยักบัภารกิจของครูศนูย์เดก็เล็ก ประโยชน์ตา่งๆ ท่ีจะได้รับ  รวมทัง้ได้อาสาวา่จะ

เข้ามาชว่ยหนนุเสริมอย่างใกล้ชิด     ปัจจบุนัอยู่ในระหวา่งการพฒันาโจทย์ ซึง่คณะครูศนูย์เด็กเล็กฯ มี

ความสนใจท่ีจะศกึษาในสามประเดน็หลกัๆ คือ การจดัการจดุเส่ียง (บริเวณศนูย์เด็กเล็กฯ) การแก้ปัญหา

พฤตกิรรมในการใช้รถใช้ถนน และการจดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัทางถนนในศนูย์เดก็เล็กฯ  
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การขับเคลื�อนงานความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกลุ่มต่างๆ

รูปแบบการสร้าง
วัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนนฯ 
ต.ป�าสัก จ.ลําพูน

โรงเรียน ศูนย์เด็ก
เล็กฯ

ชุมชนเยาวชน

อบต.+
หน่วยงาน

การจัดการฐานข้อมูลฯ

การสร้างพฤติกรรมฯ การสวมหมวกกันน็อค

การสร้างหลักสูตรฯ

 
แผนภาพ สรุปการเช่ือมตอ่กบักลุม่ตา่งๆ ในตําบลป่าสกั เพ่ือพฒันาให้เกิดโครงการวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินในพืน้ท่ี ของโครงการ “รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชน ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู”  

5) กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําความปลอดภัยบนท้องถนน  

การดําเนินงานโครงการ “รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่น

ร่วมของชมุชน ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู” ได้สร้างให้เกิดกลุม่แกนนํา (Change Agent) ใน

ด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน ใน 2 ระดบั ได้แก่  แกนนําระดบัชมุชน  ซึง่

ประกอบด้วยตวัแทนชมุชน เชน่ ผู้ นําชมุชน อสม. แกนนําระดบัหนว่ยงาน เชน่ องค์การบริหารสว่นตําบล

ป่าสกั  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจําตําบล ศนูย์เด็กเล็กตําบลป่าสกั ศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) โรงพยาบาลลําพนู สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพนู สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดัลําพนู บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จงัหวดัลําพนู  เป็นต้น ซึง่ท่ีผา่นมาทาง

โครงการฯ ได้ให้การการเติมเตม็ และสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุม่แกนนําทัง้สองระดบั โดยใช้

วิธีการสอดแทรก เข้าไปในกระบวนการ (Process) ของโครงการ และการเรียนรู้แบบ learning by doing 

ได้แก่ 
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 การพัฒนาแกนนําผ่านการตัง้คาํถาม ให้เกิดการคิด วิเคราะห์  เช่น  ประเดน็เร่ือความ

ปลอดภยัทางถนนมีความเก่ียวพนักบัชีวิตของทา่นอยา่งไร  ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนทา่น

จะเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดความปลอดภยับนท้องถนนได้อยา่งไร  เป็นต้น  

 การใช้ส่ือบุคคลท่ีมีประสบการณ์ตรงจากเร่ืองอุบัตเิหตุมาแลกเปล่ียนประสบการณ์   เชน่ 

การจดัเวทีเสวนา โดยเชิญครอบครัวผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากอบุตัเิหตมุาแลกเปล่ียน ให้ข้อคิด และ

จดุประกายให้เกิดความตระหนกั และเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งในการแก้ปัญหา  

 การใช้เคร่ืองมือ การจัดทาํแผนท่ีจุดเส่ียง สร้างให้เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียนท่ีมีความเป็น

กนัเอง ความคุ้นเคยในตําแหนง่แหง่ท่ีของจดุเส่ียงในตําบล ทําให้ชาวบ้านสามารถนําเสนอได้อย่าง

ไม่เคอะเขิน  และทําให้เห็นการมีส่วนร่วมในการช่วยกนัทําแผนท่ีจุดเส่ียงในชุมชน อย่างไรก็ตาม

การทบทวนสถานการณ์ความปลอดภัยฯ ของชุมชน ไม่ควรใช้แผนท่ีจุดเส่ียงอย่างเดียว เพราะ

เนือ้หาจะมุ่งไปท่ีเร่ืองเชิงกายภาพอย่างเดียว แต่ควรใช้ร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น ใช้วิธีการตัง้

คําถาม 

 การใช้ส่ือวีดีทัศน์ต่างๆ เข้ามาสร้างความตระหนัก เกิดความเข้าใจ และเช่ือมโยงนําไปสู่

การแลกเปล่ียนได้ เชน่ การใช้ส่ือวีดีทศัน์เร่ือง “ทางโค้ง”  มาสร้างความตระหนกัในเร่ืองอบุตัเิหตุ

วา่เป็นเร่ืองใกล้ตวั และมีการชวนเดก็ๆ เยาวชน  คิดตอ่จากวีดีทศัน์เร่ืองนี ้ โดยการโยนคําถามลง

ไปให้เดก็ๆ คิด ถ้าเราเป็นเดก็ในวีดีทศัน์  อะไรท่ีเราจะไมทํ่า  ปัจจยัและสาเหตขุองการเกิด

อบุตัเิหตใุนเร่ืองอยูต่รงไหน สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากวีดีทศัฯเร่ืองนีคื้ออะไร   ซึง่หากมีการเช่ือมโยง

ประเดน็จากวีดีทศัน์มาสูก่ารตัง้คําถามชวนคดิตอ่ จะทําให้เกิดการแลกเปล่ียนได้ดี  หรือในกรณี

ของการใช้ส่ือวีดีทศัน์ “งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน” ไปฉายให้แก่ทีมวิจยัได้ด ู พบวา่ชว่ยสร้างแรงบนัดาล

ใจในการเข้ามาทํางานวิจยัได้ระดบัหนึง่  และทําให้เข้าใจหลกัหรือแนวทางเบือ้งต้นในการทํางาน

วิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  อยา่งไรก็ตามหน้าท่ีของพ่ีเลีย้งคือการเตมิเตม็ และตัง้คําถามชวนคดิตอ่จากวีดี

ทศัน์ท่ีใช้ในการนําเสนอ  

 เรียนรู้จากการร่วมงานท่ีศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาต ิ จัดขึน้ กระบวนการนี ้ จะเป็นการเตมิเตม็โดยการเรียนรู้นอกสถานท่ี เป็นการเปิดโลก

ทศัน์ของแกนนําท่ีมีตอ่มิตเิร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน ตลอดจนเป็นโอกาสท่ีจะได้ทําความ

รู้จกักบัเครือขา่ยตา่งๆ ท่ีทํางานภายใต้ประเดน็ความปลอดภยัทางถนน ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่ง

ย่ิงในการทํางานวิจยัในระยะตอ่ไป  
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 พ่ีเลีย้งทาํให้ดูเป็นตัวอย่าง  ในหวัข้อนี ้ เป็นหลกัการหนนุเสริมแกนนํา ท่ีพ่ีเลีย้งทดลองใช้ 

เน่ืองจากวา่กระบวนการวิจยัในงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินนัน้ ผู้ ท่ีเป็นนกัวิจยัต้องพฒันาทกัษะทัง้ในเร่ือง 

การตัง้คําถาม การสงัเกต การคิด วิเคราะห์ การจดบนัทึก  การสรุปบทเรียน จนกระทัง่ถึงการถอด

บทเรียน ซึง่ทกัษะตา่งๆ เหล่านี ้ เป็นเร่ืองใหมสํ่าหรับนกัวิจยั ดงันัน้พ่ีเลีย้งจงึต้องสอนโดยผ่านการ

ทําให้ดเูป็นตวัอยา่ง แล้วคอ่ยๆ พาทีมวิจยัเรียนรู้ไปด้วย ชวนตัง้คําถาม ชวนคิดวิเคราะห์ จดบนัทึก  

จบัประเด็น ขึน้กระดาน และสรุปการประชมุให้ดเูป็นตวัอยา่ง  จากนัน้จงึทดลองให้ทีมวิจยัได้ลง

มือทําเอง ลอดผิดลองถกู โดยมีพ่ีเลีย้งเป็นท่ีปรึกษาและให้กําลงัใจ  

 เรียนรู้ผ่านการเขียนโครงร่างโครงการวิจัย สิ่งหนึง่ท่ีใช้ในการพฒันาแกนนําได้เป็นอยา่งดี คือ 

การให้นกัวิจยัได้ร่วมกนัเทกองความคดิ จากนัน้คอ่ยๆ ลําดบัความคิด ก่อนท่ีจะนํามาเขียนเรียบ

เรียงออกมาเป็นโครงการวิจยั โดยพ่ีเลีย้งได้ตัง้คําถามกว้างๆ  7 ข้อ เพ่ือให้ทีมวิจยัได้ชว่ยกนัคิด 

ได้แก่  

- สถานการณ์ปัญหาเป็นอยา่งไร? 

- การแก้ปัญหาท่ีผ่านมาเป็นอยา่งไร? 

- ความสําคญัของงานวิจยั งานวิจยัจะชว่ยอะไรบ้าง?  

- ผู้ มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา (ทีมวิจยั) มีใครบ้าง?  

- กลุม่เป้าหมายท่ีจะทํางานด้วยมีใครบ้าง?  

- ขัน้ตอนการทํางานมีอะไรบ้าง? 

- ความคาดหวงัจากงานวิจยัมีอะไรบ้าง?  

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีเครือข่าย “ความปลอดภัยทางถนน”  เป็นลกัษณะของเวทีท่ี

โครงการวิจยักําหนดเอาไว้ว่าจะเป็นเวทีของการบอกเลา่ความเคล่ือนไหวของโครงการวิจยัใน

ประเดน็ความปลอดภยัทางถนนท่ีเกิดขึน้ในตําบลป่าสกัให้แก่ หนว่ยงานองค์กรภาคีตา่งๆ  และ

ชมุชนท้องถ่ินในตําบลป่าสกัได้รับรู้สถานการณ์ ความเคล่ือนไหวในมิตเิร่ืองความปลอดภยัทาง

ถนน  โดยกําหนดให้มีเวทีเครือข่ายทกุ 2 เดือน และใช้เวทีนีเ้ป็นพืน้ท่ีให้แกนนําแตล่ะทีมได้ฝึก

นําเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจยั และแลกเปล่ียนเตมิเตม็กบัผู้ เข้าร่วม  

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีสัญจร  ซึง่เป็นอีกหนึง่กิจกรรมท่ีมีหวัใจสําคญัอยูท่ี่การพฒันาและ

หนนุเสริมศกัยภาพให้แก่โครงการวิจยัทัง้ 3 โครงการ โดยการเปิดโอกาสให้นกัวิจยัทัง้ 3 โครงการ

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนับทฐานบริบทของชมุชนป่าสกั โดยการทํากิจกรรมจะมุง่เน้นการเข้าไป
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สมัผสัเรียนรู้และแลกเปล่ียนกบัชมุชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะในประเด็นเร่ือง “การจัดการจุดเส่ียง” 

ซึง่เป็นปัญหาสําคญัของตําบลป่าสกั เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีจดุเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตบุนท้อง

ถนนหลายแหง่ โดยข้อมลูท่ีนกัวิจยัได้ลงไปเรียนรู้ในพืน้ท่ีจะนํามาเป็นข้อมลูท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน

กบันกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์วิจยัในประเดน็เร่ืองการจดัการจดุเส่ียง เพ่ือหาแนวทางร่วมกนัใน

การแก้ปัญหาจดุส่ียงท่ีสอดคล้องกบับริบทของตําบลป่าสกัตอ่ไป  

กิจกรรมนี ้ ได้คดัเลือกชมุชนวิจยั 2 พืน้ท่ีเพ่ือเรียนรู้เร่ืองการจดัการจดุเส่ียงในชมุชน คือ 

ชุมชนบ้านใหม่จตุจักร (หมู่ท่ี 18) เป็นพืน้ท่ีท่ีชมุชนอาศยัอยู่อยา่งหนาแนน่ และเป็นท่ีตัง้ของ

ตลาดจตจุกัรซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ของตําบลป่าสกั ทําให้การสญัจรในบริเวณตลาดคอ่นข้างติดขดั 

และมีจดุเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตหุลายจดุในพืน้ท่ี  ชุมชนบ้านใหม่ร่องแกลบ (หมู่ท่ี 17) เป็น

ชมุชนท่ีอยูใ่นเขตเกษตรกรรม ผู้คนในชมุชนยงัมีการดําเนินชีวิตตามวิถีแบบดัง้เดมิ  ในขณะท่ีถนน

ซึง่ตดัผา่นหมูบ้่าน ได้สง่ผลให้ถนนในหมู่บ้านกลายเป็นเส้นทางสญัจร จงึทําให้เกิดผลกระทบตอ่

คนในชมุชนท้องถ่ิน (ปรับตวัไมท่นัตอ่การเปล่ียนแปลง)  โดยเฉพาะในเร่ืองของการเกิดอบุตัเิหตท่ีุ

มกัจะเกิดกบัคนเดนิถนน  

นอกจากการศกึษาจดุเส่ียงใน 2 ชมุชนแล้ว ยงัได้มีการเชิญหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและ

นกัวิชาการ “ดร.กนกพร  รัตนสธีุระกลุ” จากคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม ซึง่เคยทํางานวิจยัโครงการการศกึษาและพฒันาคูมื่อการสํารวจและวิเคราะห์จดุ

เส่ียง เพ่ือความปลอดภยัทางถนนอยา่งมีสว่นร่วม” มาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และให้

ข้อเสนอแนะกบัชมุชนวิจยัในการจดัการจดุเส่ียง  ผลการแลกเปล่ียนร่วมกนัทําให้ชมุชนได้เรียนรู้

ประสบการณ์ทํางานวิจยัในบริบทของมหาสารคาม ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั “จดุเส่ียง” เชน่ จดุเส่ียง

คืออะไร  ขัน้ตอนในการจดัการจดุเส่ียงอนัตราย  การค้นหาจดุเส่ียง  การวิเคราะห์และการจดัการ

จดุเส่ียง เป็นต้น   และได้แนวทางหรือข้อเสนอท่ีจะนํามาปรับใช้กบัการแก้ปัญหาจดุเส่ียงของ

ชมุชน  

 เรียนรู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เป็นการอบรมท่ีจดัขึน้เพ่ือพัฒนาหนุนเสริม

ศกัยภาพให้แก่นักวิจยัทัง้ 3 โครงการ ซึ่งมูลนิธิสถาบนัวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในบทบาทของการเป็นพ่ี

เลีย้ง ได้ออกแบบหลกัสูตรเพ่ือหนนุเสริมศกัยภาพของนกัวิจยั โดยในการอบรมครัง้แรกจะมุ่งเน้น

ในเร่ืองของการพฒันางาน พลงักลุ่มและความสขุ ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์
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เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้ตวัเอง นําไปสู่ฐานการเข้าใจผู้ อ่ืน อนัถือได้ว่าเป็นจดุเร่ิมต้นสําคญัในการ

สมัผสัผลสําเร็จของงาน ท่ีมีความสขุ และการสร้างสมัพนัธภาพในการทํางานเป็นกลุ่ม รวมถึงการ

สมัผสัการเปล่ียนในตวัท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัทําให้เห็นปัจจยัเง่ือนไขสําคญัท่ีเอือ้หรือลดทอนพลงั

ของการทํางานอยา่งมีความสขุของทีมงาน ทัง้นีเ้พ่ือนํามาสูก่ารค้นหาแนวทางในการบริหารจดัการ

งาน จิตใจ และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  

 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในประเด็นการพัฒนางาน พลังกลุ่ม  และความสุข  

ประกอบด้วย 4 วตัถุประสงค์หลกั คือ 1) เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมรู้จกัตวัเองและเข้าใจผู้ อ่ืน 2) เพ่ือสร้าง

การเรียนรู้ปัจจยัเง่ือนไขของการทํางานกลุ่มอย่างมีความสขุ 3) เพ่ือสร้างการเรียนรู้แนวทางการ

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการทํางาน และ4) เพ่ือพฒันากระบวนการจดัการความรู้ในการทํางาน 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ือง “งาน พลังกลุ่ม และความสุข” เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

เพ่ือให้นกัวิจยัมีความต่ืนตวัและไม่รู้สึกเบ่ือ  โดยออกแบบให้นกัวิจยัได้รู้จกัตวัเอง เพ่ือเข้าใจผู้ อ่ืน 

และเรียนรู้การทํางานเป็นทีม  กิจกรรมท่ีนําไปสู่การรู้จกัตวัเอง เช่น กิจกรรมกงล้อส่ีทิศ กิจกรรมท่ี

ทดสอบพลงัในการทํางานเป็นทีมผ่านกิจกรรมเดินเท้าชิด  กิจกรรมท่ีนําไปสู่การรับรู้และเข้าใจ

ความรู้สึกของผู้ อ่ืน  เช่น การพฒันาทกัษะการฟังอย่างลึกซึง้  กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการส่ือสาร

เพ่ือการทํางานเป็นทีมโดยผ่านกิจกรรมตวัตอ่มหาสนกุ และปิดท้ายด้วยการเรียนรู้พลงัของทีมใน

การจดัการปัญหา ผ่านกิจกรรมลกูเป็ดเจ้าปัญหา ซึ่งทกุกิจกรรมท่ีออกแบบนัน้จะนําไปสู่การตอบ

วตัถปุระสงค์ของการจดัอบรมดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว   

6) กระบวนการเช่ือมประสานเครือข่ายต่างๆในพืน้ท่ี 

นอกเหนือจากการค้นหาคนมีแววท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัในระดบัพืน้ท่ีตําบลป่าสกัแล้ว  ทาง

โครงการยงัได้มีการเช่ือมประสานกบัหนว่ยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ความปลอดภยับน

ท้องถนนอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้ความเคล่ือนไหวของโครงการเป็นระยะๆ  และ

คาดหมายให้เกิดการทํางานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนหลงัจากท่ีโครงการวิจยัได้สิน้สดุ

ระยะเวลาการดําเนินงานไปแล้ว  โดยใช้วิธีการเช่ือมประสานกบัภาคีอ่ืนๆ ดงันี ้

 การเช่ือมประสานอย่างไม่เป็นทางการ  ใช้วิธีการเข้าไปแลกเปล่ียนผู้คยุกบัหนว่ยงาน

องค์กรท่ีเก่ียวข้องเป็นการสว่นตวั เป็นการพดูคยุอยา่งเป็นกนัเอง ตลอดจนการเชิญชวนเข้า
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ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการยอ่ยในพืน้ท่ี เชน่ การเช่ือมประสานกบัขนสง่จงัหวดัลําพนู  

เพ่ือแลกเปล่ียนถึงแนวทางการทํางาน  และชอ่งทางการทํางานร่วมกนั  เป็นต้น  

 การใช้เวทีเครือข่ายในการเช่ือมประสาน  เวทีเครือขา่ยจะเป็นประโยชน์ในการนําเสนอ

ความก้าวหน้าและความเคล่ือนไหวของโครงการ ค้นหาทิศทางการประสานความร่วมมือการ

ทํางานตอ่ในอนาคต  โดยจะมีการจดัเวทีเครือขา่ยทกุ 2 เดือน  ทัง้นีอ้งค์ประกอบของเวทีจะ

ประกอบด้วย ชมุชน หนว่ยงานองค์กรภาคีท่ีทํางานเกียวกบัประเด็นความปลอดภยับนท้อง

ถนน  
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บทท่ี 3 

ผลการดาํเนินงาน 

การดําเนินงานโครงการ “รูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่น

ร่วมของชมุชน ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู” ในระยะท่ี 1 (เมษายน 2554 – ตลุาคม 2555) ได้

ก่อให้เกิดผลจากการดําเนินงาน ดงันี ้ 

1) เกิดแนวร่วมในการขับเคล่ือนประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน  โดยจําแนกได้เป็น  

 แนวร่วมในระดับของการรับรู้สถานการณ์ และความเคล่ือนไหวของโครงการ ซึง่

จะเป็น แนวร่วมท่ีเข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโครงการโดยผ่านทางเวทีเครือขา่ย การ

แลกเปล่ียนพดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการตาม

การขอความร่วมมือ หรือการทํางานในบทบาทของการเป็นท่ีปรึกษา  เป็นต้น  โดย

หนว่ยงานองค์กรท่ีเข้ามาร่วมในเวทีเครือขา่ย ได้แก่  แขวงการทางจงัหวดัลําพนู 

สํานกังานทางหลวงจงัหวดัลําพนู โรงพยาบาลลําพนู เครือข่ายลดเหล้า องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัลําพนู ตํารวจ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัลําพนู (ปภ.ลําพนู)  

สํานกังานขนสง่จงัหวดัลําพนู  เป็นต้น  

 แนวร่วมในระดับของการเข้าร่วมทาํงานโครงการวิจัย  ซึง่แนวร่วมในระดบันีจ้ะเข้า

มาร่วมในลกัษณะของการเป็นนกัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ภายใต้โครงการวิจยัย่อย ซึง่นกัวิจยัใน

โครงการวิจยัย่อยจะถกูพฒันาตอ่ไปเป็นแกนนํา (Change Agent) ในประเดน็เร่ืองการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั 

2) เกิดกระแสการแลกเปล่ียนพูดคุยในประเดน็เร่ือง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน

ท้องถนน”  ซึง่เป็นกระแสท่ีคอ่ยๆ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาท่ีโครงการวิจยัได้เข้าไปดําเนินงานในพืน้ท่ี  

ประกอบกบัการเกิดขึน้ของโครงการวิจยัย่อย ทัง้ 3 โครงการในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั  ทัง้นีเ้น่ืองจาก

โครงการวิจยัได้มีการจดัเวทีเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนความเคล่ือนไหวของโครงการเป็นระยะๆ ทกุ 

2 เดือน  หรือการจดักิจกรรมเวทีสญัจรในหมูบ้่านเป้าหมาย การจดัเวทีเปิดตวัโคงการวิจยั การ

ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นเสียงตามสาย  การจดัทําโปรชวัร์  ไวนิล แผ่นพบั  เป็นต้น  

3) เกิดโครงการวิจัยในประเด็นเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนในพืน้ท่ีตาํบลป่าสัก จาํนวน 

3 โครงการ 
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เป้าหมายประการหนึง่ของการดําเนินโครงการวิจยัในระยะแรก คือ การสนบัสนนุให้เกิด

โครงการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเพ่ือพฒันาไปสูก่ารเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในด้านการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน ซึง่ปัจจบุนัมีโครงการวิจยัท่ีได้รับการอนมุตัใินประเดน็การสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนน 3 โครงการ ได้แก่  

 โครงการแรก โครงการ “การจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือความ

ปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาํบล

ป่าสัก  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน”  เป็นโครงการทีมีทีมวิจยัเป็นหนว่ยงาน องค์กรท่ีมี

บทบาทเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน นําโดยเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารสว่น

ตําบลป่าสกั  สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําพนู  สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัลําพนู  โรงพยาบาลลําพนู  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

จํากดั  เป็นต้น มีเป้าหมายของโครงการเพ่ือค้นหารูปแบบการบริหารจดัการระบบข้อมลู

ขา่วสารและสารสนเทศเก่ียวกบัความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน  

องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

 โครงการท่ีสอง โครงการวิจัย  “แนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขับข่ีปลอดภัยและ

การจัดการจุดเส่ียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อําเภอเมือง จังหวัด

ลําพูน”เป็นโครงการท่ีคณะวิจยัประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบลป่าสกั ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุ  และตวัแทนชมุชน มีเป้าหมายของโครงการ

เพ่ือค้นหาแนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขบัข่ีปลอดภยั และการจดัการจดุเส่ียงเพ่ือความ

ปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั 

 โครงการท่ีสาม โครงการวิจัย “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วน

ร่วมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและชุมชนตาํบลป่าสัก จังหวัดลําพูน” ซึง่มีคณะทํางาน

วิจยัเป็นครูจากศนูย์พฒันาเดก็เล็กในตําบลป่าสกัทัง้ 5 ศนูย์ ร่วมด้วยแกนนําชมุชน 

ผู้ปกครองและเด็กๆ จากศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลป่าสกั  มีเป้าหมายของโครงการเพ่ือ

สร้างความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของศนูย์เดก็เล็กและชมุชนตําบลป่า

สกั จงัหวดัลําพนู  

4) เกิดแกนนํา (Change Agent) ในด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน     
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การเกิดโครงการวิจยัย่อย 3 โครงการในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั ได้นําไปสู่การค้นพบแกนนํา 

(Change Agent) ในด้านการสร้างความปลอดภยับนท้องถนนในบทบาทของการเป็นนกัวิจยั    ซึง่ทัง้ 

3 โครงการกําลงัดําเนินงานอยูใ่นชว่งแรกของการทํางานวิจยั  โดยมีพ่ีเลีย้งท่ีจะคอยให้การสนบัสนนุ

และพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การพฒันาศกัยภาพให้แก่นกัวิจยันัน้

สามารถทําได้หลายรูปแบบ ได้แก่   

- พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจัย  ซึง่แตล่ะโครงการ

จะได้ข้อค้นพบตา่งๆ ตลอดจนบทเรียนดีดีจากการทํากิจกรรมของโครงการ ท่ี

สําคญันกัวิจยัจะได้เรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิการจริง การตัง้คําถาม การจด

บนัทกึ การจบัประเดน็  การสรุปและถอดบทเรียน  เพ่ือนํามาปรับใช้ หรือวาง

แผนการดําเนินงานในระยะตอ่ไป  

- จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย เพ่ือเตมิเตม็และสร้างการเรียนรู้ใน

เร่ืองหลกัการ แนวทางการทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน การรู้จกัตวัเอง การเรียนรู้

การทํางานเป็นทีม ตลอดจนการเสริมทกัษะเคร่ืองมือการทํางานอยา่งมีสว่น

ร่วมกบัชมุชน การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู เป็นต้น  

- การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านการแลกเปล่ียนพูดคุยระหว่าง

โครงการวิจัยด้วยกันเอง เชน่ การจดัเวทีสญัจร การเรียนรู้ร่วมกนัในเวที

พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั  การแลกเปล่ียนในเวทีเครือขา่ยของผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องในประเดน็เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน ประกอบด้วยหนว่ยงาน 

องค์กรภาคีตา่งๆ และชมุชน  

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการใช้ส่ือต่างๆ เชน่ การทําแผนท่ีจดุเส่ียง  

การฝึกการคิดวิเคราะห์จากวิดีทศัน์เก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  หรือเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัความปลอดภยับนท้องถนน  การฝึกตัง้คําถามในเวทีตา่งๆ เชน่ การ

แลกเปล่ียนกบัผู้ ได้รับผลกระทบจากอบุตัเิหต ุ  การเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์

ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลู เป็นต้น  

5) เกิดรูปแบบการทาํงานร่วมกันระหว่างพ่ีเลีย้งโครงการวิจัยกับนักวิจัยทัง้ 3 โครงการ  ซึง่

จาก 



 
 

27 
 

ประสบการณ์ทํางานร่วมกนัในระยะท่ีผา่นมา พบวา่ การหนนุเสริมนกัวิจยัท่ีได้ผล คือการเน้นให้

เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ โดยผา่นการลงมือปฏิบตั ิ  เชน่  การจดักิจกรรมเวทีสญัจรของ

พืน้ท่ีเป้าหมาย  พ่ีเลีย้งจะทําหน้าท่ีชวนคยุเพ่ือเตรียมตวัก่อนจดัเวทีสญัจรทัง้ในเชิงเนือ้หา การ

กําหนดบทบาทหน้าท่ี และการออกแบบกระบวนการในเวที  แตเ่ม่ืออยูใ่นเวทีสญัจร นกัวิจยัจะเป็น

ผู้ลงมือจดักระบวนการเองทัง้หมด จากนัน้เม่ือเสร็จสิน้การจดัเวทีพ่ีเลีย้งจงึทําหน้าท่ีในการชวน

พดูคยุเพ่ือสรุปบทเรียน  และนําเอาบทเรียนท่ีได้ไปสูก่ารปรับกระบวนการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

นอกจากนีก้ารจดัให้มีกิจกรรมเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั จะทําให้นกัวิจยัได้รับรู้

สถานการณ์ของการดําเนินโครงการในแตล่ะชว่งเวลา ได้รับรู้ว่าโครงการต้องการหนนุเสริม

เพิ่มเตมิในประเดน็ใดบ้าง  นอกจากนีก้ารแลกเปล่ียนเนือ้หา สถานการณ์ ข้อค้นพบ และปัญหา

ให้แก่โครงการอ่ืนๆ ยงัทําให้นกัวิจยัแตล่ะโครงการได้เห็นมมุมองใหม่ๆ   ของโครงการอ่ืน ท่ีสามารถ

นํามาปรับใช้กบัโครงการของตวัเองให้ดีขึน้   นอกจากนีก้ารนําเอาผลท่ีได้จากเวทีรายงาน

ความก้าวหน้าไปนําเสนอในเวทีเครือขา่ย ซึง่เป็นเวทีท่ีเชิญหนว่ยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทํางานในประเดน็ความปลอดภยับนท้องถนนมาเข้าร่วมแลกเปล่ียน ทําให้นกัวิจยัได้แลกเปล่ียน

มมุมองกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ และนําไปสูก่ารจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบของ

หนว่ยงาน  เวทีเครือขา่ยจงึทําหน้าท่ีเป็นเสมือนกระจกสะท้อนการทํางานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและชมุชน 
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บทท่ี 4 

บทเรียน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรคจากการดาํเนินงาน 

 

 บทเรียนท่ีได้จากการทาํงาน   

การดําเนินโครงการในระยะแรก (ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2554  –  ตลุาคม 2555)  ได้ก่อให้เกิด

บทเรียนจากการทํางานท่ีจะนําไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ดงันี ้ 

 การเรียนรู้บริบทชุมชนอย่างถ่องแท้ จะชว่ยให้เข้าใจสภาพพืน้ท่ี และชว่ยในเร่ืองการ

จดัแบง่โซนพืน้ท่ีได้ดีขึน้  เน่ืองจากตําบลป่าสกัเป็นชมุชนใหญ่ มีจํานวนหมูบ้่านทัง้หมด 18 

หมูบ้่าน อีกทัง้สภาพพืน้ท่ีก็มีความหลากหลาย ทัง้โซนท่ีเป็นชมุชน ตลาด  โซนอตุสาหกรรม 

โซนเกษตรกรรม  การศกึษาเรียนรู้พืน้ท่ี ทัง้ในด้านประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่

นอกเหนือจากเร่ืองสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตบุนท้องถนน จะทําให้เราเข้าใจชมุชนมากขึน้ และ

สามารถลําดบัความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีกบัประเด็นท่ีจะทําการศกึษาวิจยัได้ดีขึน้ ตลอดจนการ

ทบทวนข้อมลูในพืน้ท่ีจะใช้เป็นฐานข้อมลูในชว่งท่ีทํางานวิจยัวิจยัในพืน้ท่ีป่าสกัในช่วง 3 ปี

ของการสร้างพืน้ท่ีรูปธรรม  (ใช้ข้อมลูในการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์)  

 การเรียนรู้วิธีการตัง้คาํถาม  จะตัง้คําถามอยา่งไร ท่ีจะนําไปสูก่ารชวนคิด ชวนวิเคราะห์  

“เข้าเป้า ตรงจุด โดน  แรง  ท้าทาย แต่สร้างสรรค์”  ซึง่ทกัษะนีมี้ความจําเป็นและสําคญั

มากสําหรับการเป็นพ่ีเลีย้ง การโยนคําถามลงไปในวงแตล่ะครัง้ ต้องพิจารณาให้ดีทัง้ในเร่ือง

ของจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการใช้คําถาม  พิจารณาความพร้อมของทีมวิจยั   (พร้อมท่ีจะ

เรียนรู้ พร้องในเร่ืองของสภาพร่างกายและอารมณ์)  

 การเรียนรู้บุคลิก ลักษณะ อุปนิสัยของทีมวิจัย จะชว่ยในเร่ืองของการปรับตวัเข้ากบั

นกัวิจยัได้ดีขึน้ ชว่ยในเร่ืองการเรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกนัอยา่งมีความสขุ ราบร่ืน  

 เรียนรู้ท่ีจะทดลองปล่อย/เปิดโอกาสให้ทีมวิจัยได้ลงมือทาํงานเองมากขึน้ เป็นสิ่งท่ีใน

ระยะตอ่ไป ซึง่เป็นระยะของการเข้าสูก่ารทํางานวิจยัในช่วงแรกของแตล่ะโครงการ พ่ีเลีย้งควร

ถอยออกมาเป็นท่ีปรึกษา คอยดภูาพรวม และเปิดโอกาสให้ทีมวิจยัได้คดิ และลงมือปฏิบตัิ

มากขึน้  เพ่ือพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ เชน่ ทกัษะการจบัประเด็น  ทกัษะด้านการจดบนัทึก 

เป็นต้น  
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 การสร้างความรู้สึก “ความเป็นเจ้าของโครงการ”  ประเดน็นีเ้ป็นประเดน็สําคญัท่ีต้อง

สร้างให้เกิดขึน้  ซึง่เข้าใจวา่ความรู้สกึนีจ้ะคอ่ยๆ เกิดขึน้ในระหวา่งเส้นทางการวิจยั  ท่ีจะมีการ

คดิ วิเคราะห์ ลงมือปฏิบตัิ สรุปและถอดบทเรียนโครงการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  การสร้างให้เกิด

ความรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการจะทําให้การทํางานวิจยันีย้ัง่ยืน  เพราะนัน่หมายถึงความรู้และ

กระบวนการท่ีฝังแนน่อยูใ่นตวัคน  

 การบูรณาการงานวิจัยให้เป็นเนือ้เดียวกับงานประจํา  ตรงนีเ้ป็นข้อค้นพบจากการ

เคล่ือนงานวิจยันี ้ โดยพบว่าในกรณีของการทํางานวิจยัร่วมกบั อบต.ป่าสกั หรือโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพประจําตําบลจะไมมี่ปัญหาในเร่ืองของการเคล่ือนงาน เน่ืองจากเป็นงานท่ี

บรูณาการเข้ากบัภารกิจหรือหน้าท่ีรับผิดชอบในงานประจําอยูแ่ล้ว และเห็นช่องทางท่ีนําสูก่าร

ผลกัดนัเชิงนโยบายท่ีชดัเจน  แตห่ากถกูมองวา่งานวิจยัเป็นสิ่งใหมท่ี่เข้ามาเพิ่มภาระ  จะทํา

ให้งานขบัเคล่ือนไปได้ช้าหรือชะลอตวั เชน่ กรณีของการทํางานกบัโรงเรียน หรือกลุม่เยาวชน  

 การทาํงานกับหน่วยงานราชการต้องทาํให้ได้ใจคน  ใช้ความจริงใจ ชดัเจน และมีสิ่ง

ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (บนัทกึการประชมุ /จดหมายเชิญ /Win – Win ได้ผลงานทัง้สอง

ฝ่าย)  

 การทาํความเข้าใจเวลาของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เชน่ กลุม่ครูพ่ีเลีย้งศนูย์เด็กเล็กฯ ท่ี

สามารถเข้าร่วมประชมุได้เฉพาะชว่งเย็น และเสาร์-อาทิตย์ ดงันัน้พ่ีเลีย้งต้องจดัตารางเวลาให้

สามารถทํางานร่วมกบัทีมวิจยัในเวลาท่ีทีมวิจยัพร้อม 

 

 ข้อค้นพบจากการทาํงาน  

 เรียนรู้วิธีการเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ี    โครงการนีไ้ด้มีการเช่ือม

ประสานกับคนใน 2 ระดบั คือ 1)ระดบัชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้ นําชุมชน (ผู้ ใหญ่บ้าน กํานนั ส.

อบต.) กลุ่ม อสม. 2) ระดบัหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล โรงงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวดัลําพูน (ปภ.ลําพูน)  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวดัลําพูน  

โรงพยาบาลลําพูน  โดยวิธีการเช่ือมประสานจะใช้วิธีการหลักๆ คือ 1) การประสานผ่าน

ความสมัพนัธ์ของแกนนําในพืน้ท่ี 2) การพดูคยุให้แกนนําเห็นความสําคญัของการทํางานวิจยั

เร่ืองความปลอดภยั โดยเช่ือมโยงให้เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้จากการทํางาน   และ 3) การนํา

บุคคลท่ีได้รับการยอมมาสร้างความเช่ือมั่นให้แกนนําและทีมวิจัย เช่น การเชิญ ผศ.เย่ียม

ลกัษณ์  อดุาการ  จากมหาวิทยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ มาพดูคยุกบัทีมงานศนูย์เด็กเล็ก
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ตําบลป่าสกั โดยมาแลกเปล่ียนในประเด็นการทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินร่วมกับเครือข่ายศนูย์

เด็กเล็กฯ   หรือการเชิญอาจารย์ไพศาล  ลาภจรัสแสงโรจน์ จากโรงเรียนเทศบาล 3 จงัหวัด

ลําปาง ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานเชิงบรูณาการประเด็นการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภัย

บนท้องถนนเข้ากบัสาระวิชาเรียน มาแลกเปล่ียนกบัคณะครูโรงเรียนวดัหนองซิวและวดัสนัป่า

สกั เป็นต้น  ซึง่จดุเดน่ท่ีค้นพบวา่จะสามารถนําไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้อง

ถนนได้ของโครงการในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั คือ การทํางานเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและชมุชน

ในท้องถ่ิน อนัเป็นการตอ่ยอดจากฐานงานเดมิท่ีหนว่ยงานทําอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น 

การต่อยอดจากโครงการคุ้ มน่าอยู่  ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของชุมชน  อบต.ป่าสัก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล หรือการบูรณาการงานโครงการวิจัยเข้ากับงาน

ประจํา เป็นต้น  

 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ หลังจากเร่ิมดาํเนินงานโครงการมีสิ่งใดบ้าง 

• ด้านการมีส่วนร่วมของคนทาํงานในพืน้ท่ี 

 มีตวัแทนชมุชนและหนว่ยงานในพืน้ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมเป็นทีมงานวิจยั 

• ด้านการแก้ไขปัญหาทางกายภาพ โครงสร้าง 

 มีกรณีเกิดการแก้ปัญหาไหล่ทางตา่งระดบั และการจอดรถหน้าเครือสหพฒัน์ฯ 

หลงัจดัเวทีเครือขา่ยฯ (เป็นการแก้ไขทันทีเม่ือรับรู้ปัญหา)  

 
ภาพถนนหน้าบริเวณเครือสหพัฒน์ลาํพูนท่ีมีการซ่อมแซมปรับปรุงหลัง

การรับรู้ปัญหา 

 

• ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 พ่ีเลีย้งและนกัวิจยัเกิดความตระหนกัและปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เชน่ การสวม

หมวก การคาดเข็มขดันิรภยั 

 ชมุชนได้มีการนําเร่ืองอบุตัเิหตมุาเลา่ในการประชมุร่วมกนัถ่ีขึน้ 
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 ข้อจาํกัดในการดาํเนินงานโครงการนี ้ (จุดท่ีควรปรับปรุง)  

 ใช้เวลาในการเรียนรู้ทําความเข้าใจพืน้ท่ีมาก เน่ืองทีมมูลนิธิฯ ไม่ได้เป็นคนใน

พืน้ท่ีและไม่ได้มีประสบการณ์ทํางานในพืน้ท่ีตําบลป่าสักมาก่อน ดงันัน้จึงถือได้ว่า

เป็นพืน้ท่ีใหม ่ ท่ีจะต้องเข้ามาเร่ิมศกึษาเรียนรู้ใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้พืน้ท่ี และ

การเรียนรู้คน  

 ข้อจํากัดในด้านความรู้เร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนน  ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองใหม ่

และยังไม่เคยมีการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเข้าไปทํางานในประเด็นเร่ืองนี ้ 

ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ีทีมมูลนิธิฯจะต้องเติมเต็มและแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวกับ

ประเดน็นีใ้ห้มากขึน้  และสามารถนําเอาความรู้ท่ีเก่ียวกบัประเด็นความปลอดภยัทาง

ถนนในมิติต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือสถานการณ์ความ

เคล่ือนไหวไปเตมิเตม็ให้แก่โครงการวิจยัย่อยได้  

 

 ปัจจัย/เง่ือนของความสาํเร็จ และไม่สาํเร็จของการดาํเนินงาน 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ปีของโครงการ ทีมวิจัยได้ค้นพบความสําเร็จของ

โครงการ  และสิ่งท่ียงัไมบ่รรลผุลของการทํางาน ดงันี ้

o ความสาํเร็จของโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ได้แก่ 

 ได้แกนนําในพืน้ท่ีท่ีอยากเห็นความเปล่ียนแปลงจากงานวิจยั 

 ได้โจทย์วิจยัท่ีมาจากความต้องการของชมุชนและหนว่ยงาน 

o ความไม่สําเร็จ (สิ่งท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมาย) ของโครงการในช่วงท่ีผ่านมา 

ได้แก่ 

 การไม่สามารถขายแนวคิดงานความปลอดภยับนท้องถนนให้กบักลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม

ได้ เชน่ กลุม่โรงเรียน กลุม่เยาวชน เน่ืองจากข้อจํากดัของกลุ่มเป้าหมาย ในเร่ืองภาระงาน

ท่ีรับผิดชอบ   ข้อจํากดัเร่ืองเวลา เป็นต้น  

 

 เง่ือนไขสาํคัญของการดาํเนินโครงการให้ไปสู่ความสาํเร็จ  หรือไม่สาํเร็จ ท่ีค้นพบจาก

การดาํเนินโครงการ  ได้แก่ 

 ต้องค้นหาคนมีใจ อยากเห็นชุมชนเปล่ียนแปลงดีขึน้ในด้านความปลอดภัย /คนใน

หน่วยงานเห็นช่องทางในการเช่ือมโยงกับภารกิจ จะช่วยให้การขบัเคล่ือนประเด็นความ

ปลอดภยับนท้องถนนมีความตอ่เน่ือง และยัง่ยืน  
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 ประเด็นใหม่ เร่ืองความปลอดภัยฯ เป็นเร่ืองใหม่ท่ีชมุชนมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั ดงันัน้

การสร้างความตระหนกัให้ชมุชนเห็นว่าเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเร่ืองใกล้ตวั 

จะทําให้มีแนวร่วมเข้ามาร่วมขบัเคล่ือนงานในประเดน็นีม้ากขึน้  

 วิธีการ ท่ีใช้ต้องมีการผสมผสานทัง้ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการ

ทํางานผา่นเครือขา่ยความสมัพนัธ์ 

 

 วิเคราะห์ตัวเอง  มุมมองของการเป็น “พ่ีเลีย้งนักวิจัย”  : ข้อค้นพบจากการดาํเนินงาน

ท่ีผ่านมา 

ทนัทีท่ีมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ินได้รับการเชิญชวนจาก มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาต ิ ให้เข้า

มาร่วมเป็นหนึง่ในจํานวนทีมทํางาน  โดยใช้เคร่ืองมืองานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน

การขบัเคล่ือนงาน  เพ่ือสร้างพืน้ท่ีรูปธรรมในประเดน็การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

ในครัง้แรก รู้สึกวา่เป็นความท้าทาย เพราะยงัไมมี่การนําเอาเคร่ืองมืองานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินไปใช้ใน

การแก้ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัทางถนน แตค่วามรู้สกึท่ีมาพร้อมกบัความท้าทายก็คือความ

กงัวล เน่ืองจากเป็นงานในมิตใิหม่ๆ  ท่ีไมคุ่้นเคย และมีความรู้น้อยมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

สถานการณ์ หรือกฎระเบียบตา่งๆ เก่ียวกบัความปลอดภยัทางถนน    ประกอบกบัเป็นการทํางาน

แลกอย่างเตม็ตวัในบทบาทของการเป็นพ่ีเลีย้งนกัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  ท่ีสําคญัพืน้ท่ีเป้าหมายในระดบั

ตําบล คือตําบลป่าสกั เป็นพืน้ท่ีท่ีมลูนิธิฯยงัไมเ่คยเข้าไปทํางาน ดังนัน้หัวใจสาํคัญของการ

เคล่ือนงานในพืน้ท่ีตาํบลป่าสัก คือการทบทวนทุนเดมิของพืน้ท่ี ทัง้ในด้านเนือ้หา และตัว

บุคคล หน่วยงานภาคีท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับงานประเดน็ความปลอดภัยทางถนน  

การทํางานวิจยัในพืน้ท่ีตําบลป่าสกัในระยะแรก นบัวา่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคี และ

ชมุชนเป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้จากการจดัเวทีเครือขา่ย 2 ครัง้ท่ีผ่านมา มีหนว่ยงาน องค์กรภาคีท่ี

เก่ียวข้องมาร่วมเป็นจํานวนมาก ดงันัน้สิ่งท่ีทําให้งานในพืน้ท่ีสามารถขบัเคล่ือนไปได้ คือการมีสว่น

ร่วมของหนว่ยงานองค์กร และคนในชมุชนป่าสกั  โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั 

(อบต.ป่าสกั) ท่ีให้การสนบัสนนุและให้ความร่วมมือกบัโครงการเป็นอยา่งดี ซึง่ตรงจดุนีเ้ป็นปัจจยั

สําคญัท่ีทําให้โครงการสามารถดําเนินงานไปได้ด้วยดี  และเห็นชอ่งทางของการบรูณาการ

โครงการวิจยัเข้ากบัภารกิจประจําของ อบต.และผลกัดนัประเดน็เร่ืองความปลอดภยัทางถนนเข้า

กบันโยบายของ อบต. และขยายผลสูพื่น้ท่ีตําบลใกล้เคียงอ่ืนๆ ได้ในระยะตอ่ไป 
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จดุเดน่ของการเกิดขึน้ของโครงการวิจยัย่อยทัง้ 3 โครงการนัน้ นบัวา่เป็น 3 โครงการท่ีมีความ

เกือ้หนนุและสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากเป็นการทํางานวิจยัท่ีมีองค์ประกอบของทีมวิจยัท่ีเป็นหนว่ยงาน 

องค์กรในท้องถ่ิน  เชน่ โครงการวิจยัระดบัชมุชน เป็นการทํางานวิจยัท่ีมีเป้าหมายเร่ืองการพฒันา

ฐานข้อมลูฯ มีเจ้าภาพหลกัคือ อบต.ป่าสกั ในขณะท่ีงานวิจยัระดบัชมุชน มีโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพประจําตําบลป่าสกั เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีทํางานร่วมกบั อสม. และแกนนําชมุชน 

นอกจากนีอี้กหนึง่โครงการคือ โครงการวิจยัของศนูย์เด็กเล็กฯ ซึง่เป็นการทํางานในระดบัเครือข่าย

ศนูย์เดก็เล็กตําบลป่าสกั 5 แหง่ เป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ อบต. ป่าสกั  ดังนัน้เรียก

ได้ว่าทัง้ 3 โครงการ มีองค์กรในท้องถิ่นเป็นฐานรองรับ และพร้อมท่ีจะผลักดันโครงการสู่

นโยบายได้ในระยะของการนําเอารูปธรรมจากงานวิจัยในระยะแรกไปขยายผลต่อ   

อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคของการดาํเนินโครงการในระยะแรก คือ เร่ืองของการ

สร้างขวัญและกาํลังใจให้แก่ทีมวิจัย ซึ่งทัง้ 3 โครงการเป็นนักวิจัยใหม่สาํหรับการทาํงาน

วิจัยเพ่ือท้องถิ่น  ซึง่อาจจะมีบางครัง้ท่ีนกัวิจยัรู้สกึท้อแท้ หมดกําลงัใจ โดยเฉพาะในชว่งของการ

พฒันาโครงการ  ท่ีต้องมีการนดัหมายและปรับแก้โครงการวิจยัหลายครัง้หลายหน และใช้เวลา

คอ่นข้างนาน บางคนก็เร่ิมถอยออกไป  บางคนเร่ิมอ่อนแรง ดังนัน้ หน้าท่ีสาํคัญของพ่ีเลีย้งใน

ช่วงแรกคือบทบาทในการให้กาํลังใจ และเตมิเตม็ทักษะการเป็นนักวิจัย เชน่ ฝึกทกัษะการ

คดิวิเคราะห์ โดยผา่นการตัง้คําถาม การฝึกเขียน โดยให้นกัวิจยัทดลองเขียนโครงร่างงานวิจยัมา

ก่อน  และฝึกการนําเสนอในเวทีเครือขา่ย เหลา่นีเ้ป็นต้น อยา่งไรก็ตามสิ่งท่ีพ่ีเลีย้งต้องทําควบคูไ่ป

กบัการพฒันาทกัษะให้แก่ทีมวิจยั ก็คือการพฒันาทกัษะของการเป็นพ่ีเลีย้ง โดยใช้วิธีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานกบัพ่ีเลีย้งโหนดอ่ืนๆ  เพ่ือนําเอาทกัษะและเทคนิคของโหนดพืน้ท่ีอ่ืนๆ 

มาปรับใช้ รวมถึงการสร้างสมัพนัธ์กบัชมุชน โดยการลงพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ และในระยะตอ่ไปจะเน้น

การประสานกบัหนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องในประเด็นเร่ืองความปลอดภยัทางถนนให้มากขึน้  ทัง้นี ้

เพ่ือเอือ้ประโยชน์ในการสนบัสนนุการเคล่ือนงานของ 3 โครงการวิจยัย่อยในพืน้ท่ีตอ่ไป  
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บทท่ี 5 

แผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป 

 

 การดําเนินงานโครงการรูปแบบการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมีส่วน

ร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู ในระยะท่ีหนึ่ง (เมษายน 2554 –ตลุาคม 2555) มี

เป้าหมายสําคญั คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัเคล่ือนเร่ืองการ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนทัง้ในระดับพืน้ท่ีและระดับจังหวัด  แสวงหาและพัฒนา

ศกัยภาพแกนนําด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (Change Agent) และพัฒนาให้เกิดโครงการวิจยัใน

พืน้ท่ีเพ่ือสร้างรูปธรรมของการดําเนินงานท่ีชัดเจน   ซึ่งการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ของโครงการ ได้

ก่อให้เกิดโครงการวิจยัในตําบลป่าสกัจํานวน 3 โครงการ    และจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานวิจยั

ในช่วงท่ีผ่านมา พบว่าแต่ละโครงการมีมีรายละเอียดเชิงเนือ้หา และจุดแข็ง – จุดอ่อน ของโครงการท่ี

แตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  โครงการการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน  

บริบทพืน้ท่ี/สถานการณ์ปัญหา :  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ พบว่าสาเหตหุลกัของการเกิดอุบตัิเหตทุางถนนนัน้มี

ความเก่ียวข้องกบั 3 ปัจจยัหลกัคือ 1.คน  2.ยานพาหนะ และ 3.สภาพแวดล้อมทางถนน  ซึ่งมีการรวบรวม

และเก็บบนัทึกข้อมูลทัง้ข้อมลูเชิงสถิติ ตวัเลข ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคณุภาพ ท่ีโดยมากจะเป็น

การเก็บข้อมูลและรายงานท่ีตอบสนองความต้องการของแต่ละหน่วยงานท่ีจดัทําข้อมูลดงักล่าว ในกรณี

ของจงัหวดัลําพนู พบวา่ การจดัการฐานข้อมลูของแตล่ะหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภัยบนท้องถนนนัน้ยงัประสบปัญหาหลายประการ เช่น สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัลําพูน มีการ

จดัเก็บข้อมลูและระบบรายงาน การรวบรวมและจดัทําเป็นข้อมลูเชิงสถิต ิตวัเลข ทําให้ทราบถึงจํานวนและ

อตัราการเกิดอบุตัิเหต ุแยกเพศ แยกกลุ่มอาย ุแตไ่ม่ได้ลงรายละเอียดเป็นรายกรณี  ในขณะท่ีโรงพยาบาล

ลําพูนมีการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละราย มีทัง้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพ ทําให้ทราบถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดอุบตัิเหต ุ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมของผู้ขบัข่ีเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น เมาแล้วขบั  ไม่สวมหมวกนิรภยั ไม่คาดเข็มขดันิรภยั ขบัข่ีในขณะมึนเมา ขบัข่ีโดยประมาท 

ขบัรถเร็ว เป็นต้น สําหรับการจดัเก็บข้อมลูของสํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันัน้  จะเป็น

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สถานีตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั องค์กร
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ปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ  ในส่วนของหน่วยงานท่ีจดัเก็บข้อมลูใน

ระดบัตําบล  พบว่าในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้  จะ

เป็นการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีเนือ้หาและรายละเอียดไม่มาก มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัเหนือขึน้ไปเท่านัน้ ส่วนใหญ่ไม่ได้จดัเก็บข้อมลูเชิงลึกในรายละเอียด

ของการเกิดอบุตัเิหตแุตล่ะราย การวิเคราะห์สาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตแุละนําไปสู่การแก้ไขปัญหามีน้อย 

เป็นต้น   

องค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกั ในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกบั

ประชาชนและชุมชนมากท่ีสุด ได้จดัให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบท่ีใช้ในการรณรงค์ลดการเกิดอุบตัิเหตใุน

พืน้ท่ี  แตผ่ลจากการดําเนินงานยงัไม่สามารถทําให้การเกิดอบุตัิเหตลุดลง  อีกทัง้การมีส่วนร่วมของชมุชน

ในการแก้ไขปัญหายังคงมีน้อย และขาดความต่อเน่ือง โดยเฉพาะความตระหนักและการมองเห็น

ความสําคัญของปัญหาร่วมกันของชุมชนยังมีอยู่น้อย ข้อมูลด้านการเกิดอุบัติเหตุในพืน้ท่ีไม่ได้มีการ

นําเสนอหรือการจดัเก็บข้อมลูของหน่วยงานตา่งๆ ไม่ได้มีการคืนข้อมลูสู่ชมุชนเป็นเพียงการเก็บข้อมลูเชิง

ปริมาณ ไม่ได้มีการนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์และนํามาสู่การแก้ไขปัญหา โดยทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลป่าสกั ได้เคยมีการจดัเก็บข้อมลูในชมุชนเก่ียวกบัการเกิดอุบตัิเหตมุาแล้วแตข่าดความตอ่เน่ือง ไม่มี

หนว่ยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการจดัทําหรือจดัเก็บข้อมลูโดยเฉพาะ   

จากสภาพปัญหาดงักล่าว จะเห็นได้ว่าข้อมูลเป็นสิ่งท่ีสําคญัในการวางแผน และใช้กําหนดแนว

ทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  ปัจจุบนัมีหลายๆ หน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดทํารายงาน มี

ฐานข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ การจดัส่งข้อมลูผ่านระบบออนไลน์  โดยจากการศกึษาแบบบนัทึกข้อมูล

ของหน่วยงานต่างๆ พบว่าข้อมูลบางส่วนมีการจดัเก็บเหมือนกัน ซํา้ซ้อนกรณีของการเกิดอุบตัิเหตุราย

เดียวกัน แต่จดัเก็บเหมือนกัน ดงันัน้หากมีกระบวนการหรือวิธีการบริหารจดัการในการประสานงานหรือ

เช่ือมต่อทางด้านข้อมูลจะทําให้ง่ายขึน้ โดยมีการเพิ่มเติมหรือการจดัเก็บข้อมูลท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์

สําหรับการทํางานในพืน้ท่ี บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อีกทัง้มีระบบการเฝ้าระวงัการเกิดอุบตัิเหตุใน

ชมุชนโดยมีเครือข่ายในการจดัเก็บ และนําเสนอให้ชมุชนเห็นความสําคญัอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้เกิดการ

วางแผนและแก้ไขปัญหาร่วมกนั เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างมี

ระบบโดยอาศยัข้อมลูเป็นพืน้ฐานในการดําเนินงาน ซึ่งจะส่งผลทําให้ปัญหาด้านการเกิดอบุตัิเหตทุางถนน

ลดลงในท่ีสดุ 

 

ผู้นําในการดาํเนินโครงการ :  

ผู้ นําในการทําโครงการวิจัยนี ้ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก 

(อบต.ป่าสัก) ซึ่งเป็นแกนนําในการศึกษาวิจยัเน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด และ

เช่ือมัน่วา่ข้อมลูเป็นสิ่งท่ีสําคญัในการวางแผน และใช้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองความปลอดภยั
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บนท้องถนนได้ตรงจดุ โดยได้ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีทํางานขบัเคล่ือนเร่ืองความปลอดภยับน

ท้องถนนเข้ามาเป็นทีมวิจัยด้วย ซึ่งประกอบด้วย สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดลําพูน สํานกังานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัลําพนู บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั (ลําพนู)   

ประเดน็ท่ีน่าสนใจของงานวิจัยนี ้ คือ การค้นหารูปแบบการบริหารจดัการระบบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

ความปลอดภยับนท้องถนน โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน องค์การบริหารสว่นตําบล  และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

ควรเป็นอย่างไร?  

 

กระบวนการทาํงานวิจัย :  

การดําเนินโครงการนีจ้ะดําเนินงานด้วยขัน้ตอนหลกัๆ คือ 1) การเก็บข้อมลู แบง่เป็นการเก็บข้อมลู

จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมลูจากชมุชน  2) การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู  เป็น

ขัน้ตอนท่ีทีมวิจยัจะทําการรวบรวมข้อมลูจากชมุชน แล้วนํามาเก็บรวบรวมท่ีศนูย์ประสานงานวิจยั (อบต.

ป่าสกั) ซึง่ทางศนูย์ประสานงานวิจยัจะทําการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(GAP)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโดยตรง ร่วมกบัการวิเคราะห์หาชอ่งวา่ง (GAP) ของการใช้ข้อมลูท่ีเก็บ

ไว้แล้วอยูเ่ดมิ เพ่ือหาแนวทางในการปิดช่องวา่งนัน้ๆ 3) การนําเสนอข้อมลู/การนําไปใช้ประโยชน์  จะ

แบง่เป็น 2 รูปแบบคือ 1) การนําเสนอแบบเป็นทางการ เชน่ การบรรจใุนวาระการประชมุประชาคมระดบั

ตําบล  บรรจใุนแผน 3 ปี/จดัตัง้เป็นนโยบาย บรรจเุป็นข้อบญัญัตขิองท้องถ่ิน จดัทําเอกสารเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายทัง้จากทางอบต.และจากหมูบ้่านรวมถึงวิทยชุมุชน  หนงัสือราชการ ข้อมลู

อิเล็กทรอนิก จดัทําเวทีนําเสนอตอ่ชมุชน/เครือขา่ย อปท.ทัง้จงัหวดั จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงสถิติ

การเกิดอบุตัเิหตใุนจดุสําคญัตา่งๆ ผนวกงานข้อมลูความปลอดภยัทางถนนเป็นงานประจําของ อปท. และ 

2) การนําเสนอในรูปแบบไมเ่ป้ฯทางการ เชน่ การประชมุกลุม่ยอ่ย มีการสอดแทรกในการอบรม /การ

ประชมุ/งานประเพณีตา่งๆ  

 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงาน : การดําเนินงานในระยะท่ีผ่านมา (ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2555) ทาง

โครงการได้จัดทํากิจกรรมสําคญั คือ การทําความเข้าใจโครงการวิจยัร่วมกันในทีมวิจยั และการจดัเก็บ

ข้อมลูท่ีเก่ียวกับการจดัทําฐานข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนนจากหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้

ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในชว่งการดําเนินงานระยะแรกของโครงการจงึเป็นลกัษณะของการทํางานเชิงประสานงาน

เป็นหลกั  ทัง้ในสว่นการประสานงาน การแบง่บทบาทและการทําความเข้าใจการทํางานร่วมกนัในกลุ่มของ

ทีมวิจัย และอีกส่วนหนึ่งของงานจะเป็นการทํางานเพ่ือเช่ือมประสานและขอข้อมลูเก่ียวกับการจัดการ



 
 

37 
 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จึงเป็นช่วงของการทําความรู้จกั การชีแ้จงโครงการให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องได้รับทราบ และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเก่ียวกบัการจดัการฐานข้อมูล ซึ่งตอ่จากนัน้

จงึจะเป็นการเก็บข้อมลูในสว่นของชมุชน  และนําเอาข้อมลูท่ีประมวลได้ทัง้หมด มาทําการวิเคราะห์ข้อมลู 

เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบการจดัการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยบน

ท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน และองค์การบริหารสว่นตําบลป่าสกัตอ่ไป  

 

ผลลัพธ์ในระยะยาว : การดําเนินโครงการวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการทํางานโดยมีเป้าหมายเพ่ือ 1)ทําให้เกิด

ระบบการบริหารจดัการฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศด้านอบุตัเิหตทุางถนนท่ีมีการบรูณาการร่วมกนัของ

หนว่ยงานผู้ใช้ข้อมลูท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ และนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาในระดบัตําบล 2)ได้ชดุ

ความรู้จากการบริหารจดัการระบบข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านอบุตัิเหตบุนท้อง

ถนนในแต่ละระดบัได้อย่างเหมาะสม  และ 3)เกิดการใช้ประโยชน์จากการจดัการฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศด้านอบุตัเิหตบุนท้องถนนในหลากหลายรูปแบบท่ีวางพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของชมุชนตําบลป่า

สกั จนเกิดเป็นการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนนในมิตขิองชมุชน  

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนของโครงการ : 

จุดแข็งของโครงการ 

- มีองค์ประกอบของทีมวิจยัท่ีเป็นหนว่ยงานหลกัท่ีมีภาระงานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความปลอดภยัทาง

ถนน เชน่ ปภ.ลําพนู/ สสจ. ลําพนู / อบต.ป่าสกั / รพ.ลําพนู / บริษัทกลางฯ ลําพนู 

- ทีมวิจยัเป็นหนว่ยงานระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ินท่ีสามารถเช่ือมตอ่และผลกัดนังานในเชิง

นโยบายได้ 

- อปพร.ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายท่ีเข้ามามีบทบาทในการเก็บข้อมลูเป็นเจ้าหน้าท่ีในสงักดัของ อบต.ทํา

ให้ง่ายตอ่การติดตามและพฒันางาน 

- ทีมวิจยัอยู่ในองค์กรท่ีมีการจดัทําฐานข้อมลูอบุตัเิหตอุยูแ่ล้วซึง่เอือ้ตอ่การเก็บข้อมลูของ

โครงการวิจยั 

- เป็นงานวิจยัท่ีพฒันาตอ่ยอดและบรูณาการเข้ากบังานประจําของ อบต.ป่าสกั ซึง่เป็นทีมวิจยัหลกั 

จุดอ่อนของโครงการ 

- ทีมวิจยัมีภารกิจในงานประจําคอ่นข้างมากเป็นข้อจํากดัในการประชมุทีมวิจยั 
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2.โครงการวิจัย “แนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขับข่ีปลอดภัยและการจัดการจุดเส่ียงโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน”  

บริบทพืน้ท่ี/สถานการณ์ปัญหา :  

สภาพบริบทเชิงกายภาพของตําบลป่าสัก มีหลายจุดท่ีเป็นพืน้ท่ีจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบตัิเหตบุนท้อง

ถนน  เช่น  บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ และมีถนนสายหลกัดอยติ – ป่าซางผ่าน

กลางตําบล    ถนนบริเวณหน้าเครือสหพฒัน์หรือเส้นทางนิคมอุสาหกรรมลําพูน ท่ีมีคนทํางานในโรงงาน

สญัจรผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก นอกจากนีบ้ริเวณหน้าตลาดนดัจตจุกัรลําพูน ก็เป็นอีกจดุหนึ่งท่ีมีความ

เส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตสุงู  ซึ่งสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตใุนตําบลป่าสกัมาจากหลายประการ ได้แก่ การท่ีผู้

ขบัข่ีไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจรและมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่ถูกต้องเช่น จอดรถบริเวณทางโค้งหน้าวดับ้าน

หลกุ หมู่ท่ี 4  การจอดรถไม่เป็นระเบียบบริเวณถนนในตลาดจตจุกัร หมู่ท่ี 18  ขบัรถย้อนศร  จอดรถทาง

แยก  ไม่เช่ือฟังการปฏิบตัิงานการจราจรของอาสาสมัครตํารวจชุมชนบริเวณหน้าโรงเรียนวดัหนองซิว  

โรงเรียนรพีเลิศวิทยาและขาดจิตสํานึก  ไม่มีนํา้ใจในการใช้ถนนสาธารณะร่วมกนั การขบัรถเร็วในชัว่โมง

เร่งดว่นของพนกังานในโรงงาน เครือสหพฒัน์ฯ ในช่วงเวลาเช้า และเย็น ทําให้เกิดอบุตัิเหตขุึน้บอ่ย ส่งผล

ให้เกิดการเสียชีวิตและสญูเสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก  

จากสถานการณ์ปัญหาการเกิดอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ีตําบลป่าสกัดงัท่ีได้นําเสนอไปแล้วในเบือ้งต้น  แม้ว่าท่ี

ผ่านมาชุมชนตําบลป่าสกัจะได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือลดอบุตัิเหตดุ้วยวิธีการตา่งๆ เช่น ทําป้าย

ห้ามจอด ป้ายจํากัดความเร็วภายในชมุชน ทาสีแดงขาวบริเวณทางโค้ง และประสานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสกั แขวงการทาง เพ่ือ

ร่วมกนัแก้ไขด้านพืน้ผิวจราจรท่ีเป็นหลมุ ขรุขระ ไหล่ทางชํารุดและเพิ่มสญัญาณไฟเตือนและไฟส่องสว่าง

บริเวณท่ีมืดให้มากขึน้  แตก็่ยงัไมเ่ป็นผลเท่าท่ีควร  เน่ืองจากการเกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนบางกรณีมิใช่มา

จากสาเหตดุ้านกายภาพ แตเ่กิดขึน้จากปัญหาเร่ืองพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน  ดงันัน้ทางชมุชนตําบลป่า

สกัจงึได้จดัทําโครงการนีข้ึน้มาภายใต้แนวคิดการแก้ปัญหาการเกิดอบุตัิเหตใุนชมุชนทัง้ด้านกายภาพและ

ด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนควบคูก่ันไป  โดยคาดหวงัว่างานวิจยัดงักล่าวจะทําให้ได้รูปแบบการสร้าง

พฤติกรรมการขบัข่ีปลอดภยัและการจดัการจดุเส่ียงในพืน้ท่ีตําบลป่าสกัโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน และ

หนว่ยงานตา่งๆ มีสว่นเก่ียวข้อง  ทัง้นีเ้พ่ือสร้างให้พืน้ท่ีตําบลป่าสกัเป็นพืน้ท่ีนําร่องเร่ืองความปลอดภยับน

ท้องถนน นําไปสู่การป้องกันหรือลดจํานวนการเกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ในพืน้ท่ีตําบลป่าสัก และสามารถ

ขยายผลไปยงัชมุชนอ่ืนๆ ในจงัหวดัลําพนูได้ตอ่ไป   
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ผู้นําในการดาํเนินโครงการ : แกนนําสําคญัในการดําเนินโครงการวิจยั ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีจาก

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล  ตวัแทนชมุชน และตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุ  

 

ประเดน็ท่ีน่าสนใจของงานวิจัยนี ้  คือ ความต้องการในการค้นหาแนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขบัข่ี

ปลอดภยั และการจดัการจดุเส่ียงเพ่ือความปลอดภยับนท้องถนนโดยการมีสว่นร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั

วา่ควรเป็นอยา่งไร  

กระบวนการทาํงาน :  

โครงการนีไ้ด้แบง่บริบทชมุชนของตําบลป่าสกัออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ โซนชมุชน โซนอตุสาหกรรม 

และโซนเกษตรกรรม  และได้กําหนดพืน้ท่ีนําร่องท่ีมีความเส่ียงตอ่ปัญหาความปลอดภยับนท้องถนนในแต่

ละโซนไว้ทัง้หมด 5 หมูบ้่าน ดงันี ้

โซนชุมชน  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นเขตชมุชนหนาแน่น ประกอบด้วย พืน้ท่ีเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมูท่ี่ 4  บ้านหลกุ และหมูท่ี่ 18 บ้านใหมจ่ตจุกัร   

โซนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่ ประกอบด้วย หมู่ท่ี 15 บ้านนํา้บ่อ

เหลือง  

โซนเกษตรกรรม  ซึ่ง เป็นพืน้ ท่ี ท่ีคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําไร่  ทํานา 

ประกอบด้วย หมูท่ี่ 1 บ้านสนัคะยอม และหมูท่ี่ 17 บ้านใหมร่่องแกลบ    

โครงการวิจยันีจ้ะมุ่งเน้นกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในชมุชนพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 5 หมู่บ้าน  

โดยมีแกนนําชมุชนและอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) เป็นทีมวิจยัหลกัเน่ืองจากเป็นกลุ่มแกนนําในชมุชน

ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในชุมชน โดยเฉพาะการทํางานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน 

ตลอดจนมีพืน้ฐานในการจัดเก็บข้อมูลในชุมชนอยู่แล้ว ท่ีสําคญัเป็นกลุ่มท่ีทํางานร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพตําบลป่าสกั ซึ่งในการทํางานวิจยันีที้มจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่าสกัจะเข้า

มามีบทบาทในการเป็นทีมวิจยัและท่ีปรึกษาโครงการ ร่วมกันดําเนินงานจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ

ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้กระบวนการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการทํางาน  เร่ิมตัง้แตก่ารร่วมกนั

ออกแบบและพฒันาโจทย์โครงการ การร่วมกนัวางแผนกิจกรรมตา่งๆ  การจดัเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนนําเอาผลท่ีได้จากการทําวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือนําไปสู่การปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมการขบัข่ีและสร้างวิจยัจราจรท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีตําบลป่าสกัตอ่ไป 
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ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินงาน :  การดําเนินงานในช่วงแรกของโครงการวิจยั (ตัง้แตมี่นาคม 2555) 

จะเน้นการชีแ้จง ทําความเข้าใจ และแบง่บทบาทหน้าท่ีของทีมวิจยั ซึ่งเน่ืองจากเป็นทีมวิจยัท่ีมีการทํางาน

ประสานเช่ือมโยงกันมาโดยตลอด ทําให้มีความสมัพนัธ์อันดีต่อกันเป็นทุนเดิม  มีความคุ้นเคยและเป็น

กันเอง  อันเป็นฐานการทํางานร่วมกันท่ีดี นอกจากจะมีการทํางานร่วมกันภายในทีมแล้ว ยงัได้มีความ

พยายามท่ีจะสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 5 ชุมชนทัง้นีเ้พ่ือชีแ้จงและทําความเข้าใจ

การดําเนินโครงการวิจยัร่วมกนั มีการจดักิจกรรมเวทีสญัจร เพ่ือแนะนําโครงการ แนะนําทีมวิจยั และรับฟัง

เสียงสะท้อนจากแต่ละชุมชนท่ีมีต่อประเด็นเร่ืองจดุเส่ียงและพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน  ทัง้นี ้

เพ่ือนําเอาข้อมลูท่ีประมวลได้จากชมุชนเป้าหมายมาทําการวิเคราะห์เพ่ือออกแบบการจดัเก็บข้อมลูเชิงลึก 

และนํามากําหนดเป็นแนวทางการสร้างพฤติกรรมการขบัข่ีปลอดภยัและการจดัการจดุเส่ียงโดยการมีส่วน

ร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู ตอ่ไป 

 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว : เป้าหมายสําคญัเม่ือสิน้สิน้การวิจยั ประกอบด้วย 1ได้ข้อมลูทศันคติ และ

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนนตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั พฤติกรรม

และเบือ้งหลังพฤติกรรมการขับข่ี รวมถึงจุดเส่ียงท่ีทําให้เกิดอุบตัิเหตใุนพืน้ท่ีชุมชนตําบลป่าสกั 2)ได้

แนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย และการจัดการจุดเส่ียงในแต่ละบริบท (โซนชุมชน-

อตุสาหกรรม-เกษตรกรรม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่าสกั และ 3)คนในชมุชนตําบลป่าสกัเกิด

การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการขบัข่ีท่ีมีความปลอดภยัมากขึน้ และจดุเส่ียงท่ีมีได้รับการจดัการแก้ไข  

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนของโครงการ : 

การวิเคราะห์จุดแข็งของโครงการ 

- ทีมวิจยัมีทนุเดมิในการทํางานร่วมกนัมาก่อน โดยสมัพนัธ์กนับนฐานการทํางานชมุชน โดยเฉพาะ

กลุม่อสม.และเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

- เป็นทีมวิจยัท่ีมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการแก้ไขปัญหาอบุตัภิยับนท้องถนน เพราะเป็นคนในพืน้ท่ี 

และหลายคนมีประสบการณ์ชีวิตหรือคนในครอบครัวประสบอบุตัเิหต ุเป็นแรงบนัดาลใจให้อยาก

ทํางานวิจยั 
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การวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงการ 

- เป็นทีมใหมท่ี่ยงัไมมี่ประสบการณ์ในการทํางานวิจยั และสว่นใหญ่เป็นชาวบ้าน โหนด(พ่ีเลีย้ง) จงึ

ต้องลงไปหนนุเสริมอยา่งตอ่เน่ืองใกล้ชิด 

 

3.โครงการวิจัย “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

และชุมชนตาํบลป่าสัก จังหวัดลาํพูน” 

 

บริบทพืน้ท่ี/สถานการณ์ปัญหา :  

ตําบลป่าสกั อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู มีหมู่บ้านทัง้หมด 18 หมู่บ้าน มีศนูย์เด็กเล็ก 5 แห่ง 

ได้แก่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านสนัคะยอม หมู่ท่ี 1  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านสนัป่าสกัหมู่ท่ี 6  ศนูย์พฒันา

เดก็เล็กบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ท่ี 8  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองซิว หมู่ท่ี 13  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนอง

ไซ หมู่ท่ี 14  โดยศูนย์เด็กเล็กทัง้หมดจัดการบริหารภายใต้สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสกั  ซึ่งจากการประมวลสถานการณ์ในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของ

ศนูย์เดก็เล็กตําบลป่าสกัทัง้ 5 ศนูย์พบวา่ มีสถานการณ์ท่ีสง่ผลตอ่ความปลอดภยับนท้องถนน ได้แก่  

จุดเส่ียงรอบบริเวณศูนย์เดก็เล็ก: จากการประเมินสถานการณ์เบือ้งต้น พบว่า บริเวณรอบศนูย์

เดก็เล็กตําบลป่าสกัพบวา่ ทัง้ 5 ศนูย์ ล้วนแล้วแตมี่ท่ีตัง้อยู่ในจดุท่ีมีความเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุอาทิ  มี

เส้นทางสญัจรแคบ (ความกว้างของถนนประมาณ 3 เมตร) สภาพถนนชํารุด ขอบเขตถนนไม่ชดัเจน ต้นไม้

บดบงัเส้นทาง  ผู้ ใช้ถนนมีหลายหมู่บ้าน  มีรถว่ิงผ่านตลอด  ผู้ ใช้รถขับรถเร็วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน

(ช่วงเวลา 7.00 น.-9.00 น.และเวลา 16.00 น.- 17.00 น.)  ไม่มีสญัญาณไฟ/ป้ายเตือน/ป้ายบงัคบั  มีรถ

หลายชนิดท่ีใช้เส้นทาง โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถพ่วง รถสิบล้อ  บางศนูย์ฯ มีเส้นทางเข้าออกของ

ศนูย์มี 2 ทาง  มีร้านค้าท่ีอยู่ใกล้กับศนูย์ฯ ทําให้ถนนแคบ กีดขวางจารจร  ซึ่งอาจเกิดอนัตรายขึน้กับเด็ก

และผู้ใช้ถนน 

พฤตกิรรมเส่ียง: เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามกฎจราจรของผู้ปกครองท่ีมารับส่งเด็ก ได้แก่ 

การไม่เปิดสญัญาณไฟให้รับรู้เม่ือต้องการเลีย้ว  การไม่สวมหมวกนิรภยั  ซึ่งในบางรายผู้ปกครองและเด็ก

ไม่ใส่หมวกนิรภยั บางรายใส่เฉพาะเด็กหรือเฉพาะผู้ปกครอง  ดงักรณีของศนูย์เด็กเล็กบ้านสนัป่าสกั ท่ีมี

เด็กเพียงรายเดียวท่ีสวมหมวกนิรภัยมายงัศนูย์  นอกจากนี ้การซ้อนรถจกัรยานยนต์ของเด็กส่วนใหญ่จะ

นัง่ซ้อน 3-4 คน โดยนัง่ด้านหน้ามาบ้างนัง่ด้านหลงับ้าง แตส่่วนใหญ่เด็กจะนัง่ด้านหน้ามาและมีสมัภาระ

เกะกะ มีการจอดรถในท่ีห้ามจอด มีรถขายของจอดขวางเส้นทางจารจร ผู้ปกครองบางคนส่งเด็กข้ามถนน

มา แตผู่้ปกครองไมข้่ามตามมาสง่เดก็ ทําให้มีความเส่ียงท่ีจะทําให้เกิดอบุตัเิหต ุ

 การจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน: ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กมีแผนการ

จดัการเรียนรู้ 1 ปี มี 2 - 3 แผนเท่านัน้ และการจดัประสบการณ์/กิจกรรมในเร่ืองความปลอดภยับนท้อง
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ถนนมีการสอดแทรกในเนือ้หาเพียงเล็กน้อย  ดังนัน้การเรียนรู้ของเด็กจึงเรียนรู้แบบผิวเผิน ไม่รู้อย่าง

เจาะลกึ ทําให้เดก็ไมเ่กิดจิตสํานกึด้านความปลอดภยับนท้องถนนได้อย่างแท้จริง 

จากสถานการณ์ปัญหาความไมป่ลอดภยับนท้องถนนดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นครูผู้ดแูลเด็ก ผู้ปกครอง 

และชมุชน ตา่งเห็นตรงกนัวา่เป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยศนูย์เด็กเล็ก

ตําบลป่าสกัทัง้ 5 ศนูย์พร้อมท่ีจะทํางานนีเ้พ่ือประโยชน์ของเด็ก เพ่ือแก้ปัญหาจากจดุเส่ียง พฤติกรรมและ

การจดัการเรียนรู้ ท่ีจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนท่ีเกิดขึน้กบัศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กตําบลป่าสกั และเกิดประโยชน์สงูสดุเดก็เล็กในชมุชนตอ่ไป  

 

ผู้นําในการดาํเนินโครงการ :  โครงการวิจยันีเ้ป็นการดําเนินโครงการวิจยัแบบมีส่วนร่วมระหว่างชมุชน

และเครือขา่ยศนูย์พฒันาเดก็เล็กทัง้ 5 แหง่ในตําบลป่าสกั  

 

ประเด็นท่ีน่าสนใจของงานวิจัยนี ้ เป็นเร่ืองของการค้นหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยบนท้อง

ถนนโดยการมีสว่นร่วมของศนูย์เด็กเล็กและชมุชนตําบลป่าสกั จงัหวดัลําพนู ควรเป็นอยา่งไร? 

 

กระบวนการวิจัย :  

1. จดัประชมุทีมวิจยัเพ่ือทําความเข้าใจเป้าหมาย บทบาท และแนวทางในการดําเนินโครงการ

ร่วมกนั 

2. จดัประชมุสญัจรแตล่ะศนูย์เพ่ือชีแ้จงทําความเข้าใจการดําเนินโครงการกบัชมุชน ผู้ นําชมุชน 

และผู้ปกครอง  

3. ดําเนินการประชาสมัพนัธ์โครงการโดยผา่นส่ือในชมุชน เชน่ เสียงตามสาย  เสียงไร้สาย วิทยุ

ชมุชน แผน่พบั ป้ายไวนิล  

4. พฒันาศกัยภาพทีมวิจยัในเร่ืองแนวคิด ทกัษะการทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน และกระบวนการ

ทํางานแบบมีสว่นร่วม 

5. ศกึษาสถานการณ์ความปลอดภยับนท้องถนนของศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลป่าสกัแตล่ะศนูย์ฯ 

โดยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

• การศกึษาสถานการณ์เร่ืองจดุเส่ียง: ลงพืน้ท่ีสํารวจจดุเส่ียง และใช้แบบสมัภาษณ์ 

• การศกึษาสถานการณ์เร่ืองพฤตกิรรม: สมัภาษณ์ผู้ปกครอง ใช้แบบสอบถามฝากไปกบั

สมดุส่ือสารถึงผู้ปกครอง  

• การศกึษาสถานการณ์การจดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัฯ: จดัเวทีทบทวนแผนการ

จดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนร่วมกนัของครูศนูย์เด็กเล็กตําบลป่าสกั ทัง้ 5 

ศนูย์ฯ 
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6. จดัประชมุสรุปวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือกําหนดแนวทางการสร้างความปลอดภยับนท้องถนนให้กบั

ศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลป่าสกั โดยการมีสว่นร่วมของชมุชน 

7. ทดลองปฏิบตัิการตามแนวทางการสร้างความปลอดภยับนท้องถนนในแตล่ะประเดน็ 

• การจดัการจดุเส่ียงรอบบริเวณศนูย์: ทดลองแก้ปัญหาจดุเส่ียงรอบบริเวณศนูย์ฯ ร่วมกบั

ชมุชน 

• พฤตกิรรมเส่ียง: ทดลองแก้ปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงของผู้ปกครอง และเดก็ 

• การจดัการเรียนรู้: มีแนวทางดําเนินการเบือ้งต้นดงันี ้

− จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนให้กบัครูศนูย์เดก็เล็ก  

− จดัประชมุออกแบบแนวทางการจดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนให้

เหมาะสมกบัเด็กเล็ก 

− ทดลองจดัการเรียนรู้ตามแนวทางท่ีกําหนด 

8. จดัประชมุทีมวิจยัเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานวิจยั 

9. จดัเวทีนําเสนอผลการวิจยัตอ่ชมุชน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และศนูย์เดก็เล็กพืน้ท่ีใกล้เคียง 

10.  จดัประชมุทีมวิจยัเพ่ือสรุปบทเรียนและตดิตามความคืบหน้าการดําเนินงานทกุเดือน 

11. จดัทํารายงานผลการวิจยั 

 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในการดําเนินงาน :  การดําเนินงานในช่วงแรกของโครงการวิจยั (ตัง้แตพ่ฤษภาคม  

2555) เป็นการเร่ิมต้นการทํางานวิจยัท่ีให้นํา้หนกัไปท่ีเร่ืองของการชีแ้จง ทําความเข้าใจและแบ่งบทบาท

การทํางานในทีมวิจยั และเปิดเวทีเพ่ือชีแ้จงโครงการวิจยักบัชมุชน และหนว่ยงาน องค์กรในระดบัตําบล จึง

เป็นช่วงของการสร้างสัมพันธ์และการประสานงานกับกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการสร้างฐานการ

ดําเนินงานในระยะตอ่ไป  

 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในระยะยาว : เป้าหมายสําคญัเม่ือสิน้สิน้การวิจยัของโครงการนี ้ประกอบด้วย 

 1) ได้ข้อมลูสถานการณ์ในเร่ืองจุดเส่ียง พฤติกรรม และการจดัการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้อง

ถนนของศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลป่าสกั 

 2) ได้แนวทางการสร้างความปลอดภยับนท้องถนนให้กบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กตําบลป่าสกั โดยการมี

สว่นร่วมของชมุชน      

3) ได้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการดําเนินการสร้างความปลอดภยับนท้องถนน

ร่วมกบัชมุชน 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนของโครงการ : 

การวิเคราะห์จุดแข็งของโครงการ 

- เป็นการทํางานร่วมกนัของเครือขา่ยศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 5 ศนูย์ในตําบลป่าสกั 

- ทีมวิจยัหลกัเป็นครูศนูย์พฒันาเดก็เล็กในตําบลป่าสกัท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั และมีฐานการ

ทํางานร่วมกนัมาอย่างตอ่เน่ือง 

- การดําเนินงานวิจยัเป็นการทํางานอย่างมีสว่นร่วมของครูศนูย์พฒันาเดก็เล็กตําบลป่าสกั/

คณะกรรมการศนูย์ฯ/แกนนําชมุชน/โรงเรียน 

- การดําเนินงานวิจยัสามารถบรูณาการเข้ากบังานประจําของครูศนูย์พฒันาเดก็เล็กได้ โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองความปลอดภยับนท้องถนน 

- ศนูย์พฒันาเดก็เล็กฯอยูใ่นสงักดัของ อบต.ป่าสกั ซึง่เอือ้ตอ่ความยัง่ยืนของโครงการ ซึง่ทาง อบต.

จะให้การสนบัสนนุและการผลกัดนัในเชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์จุดอ่อนของโครงการ 

- เป็นทีมวิจยัใหม่ท่ียงัไมเ่คยทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

- ทีมวิจยัทํางานประจํา (จนัทร์ – ศกุร์) ซึง่เป็นเง่ือนไขในการประชมุทีมวิจยัซึง่ต้องใช้เวลาชว่งเย็น

หรือวนัเสาร์อาทิตย์  

- ครูศนูย์เด็กเล็กมีภารกิจการรับผิดชอบงานท่ีคอ่นข้างมากจงึต้องบริหารจดัการเวลาระหวา่งการ

ทํางานประจํา/การดแูลครอบครัวและการทํางานวิจยั  

 ผลจากการวิเคราะห์โครงการวิจยัทัง้ 3 โครงการ พบวา่การดําเนินงานในระยะท่ีสอง จะมุ่งเน้น

การสนับสนุนและติดตามโครงการวิจัยทัง้ 3 โครงการอย่างเข้มข้น  โดยนอกเหนือจากการลงพืน้ท่ีเพ่ือ

ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัได้มีการกําหนดกลไกของนักวิชาการเข้ามาเป็นท่ี

ปรึกษาโครงการวิจยัแตล่ะโครงการโดยเฉพาะ  ทัง้นีเ้พ่ือหนุนเสริมให้โครงการวิจยัสามารถดําเนินงานได้

บรรลผุลตามเป้าหมาย  มีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในประเด็นเร่ืองการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภัยบนท้องถนนในตําบลป่าสักได้อย่างแท้จริง ตลอดจนนําไปสู่การขยายผลไปยังพืน้ท่ี

ใกล้เคียงในระดบัตําบลอ่ืนๆ และผลกัดนัสู่การดําเนินงานในเชิงนโยบายทัง้ในระดบัท้องถ่ินและในระดบั

จงัหวดัตอ่ไป  

 

แนวทางการหนุนเสริมโครงการวิจัยในระยะท่ี 2:  

จากการวิเคราะห์จดุแข็ง – จดุอ่อนของแตล่ะโครงการ ทางทีมพ่ีเลีย้งโหนดลําพนู ได้ออกแบบการ

หนนุเสริมโครงการวิจยั แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
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1) การหนุนเสริมในเชิงภาพรวม  เป็นการหนุนเสริมสําหรับงานวิจยัทัง้ 3 โครงการ  ซึ่งจะมุ่งเน้น

การหนุนเสริมในเชิงความรู้และทักษะท่ีเป็นประเด็นร่วมของทัง้สามโครงการ ได้แก่ การพฒันา

ศกัยภาพการทํางานเป็นกลุ่ม(ดําเนินการไปแล้วในระยะท่ี 1)  ความรู้เร่ืองการจดัการจุดเส่ียง

(ดําเนินการไปบ้างแล้วในระยะท่ี 1 โดยออกแบบเข้าไปในกิจกรรมเวทีสญัจร)  ทกัษะในการทํางาน

วิจยั ได้แก่ กระบวนการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน   นอกจากนีย้งั

หนุนเสริมเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงและหนุนช่วยกันระหว่าง

โครงการวิจัย  และหนุนเสริมในเชิงการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชน รวมถึง

หนว่ยงานทัง้ในระดบัท้องถ่ินและในจงัหวดัเกิดการรับรู้และอาจจะนําไปสู่การเช่ือมโยงการทํางาน

ร่วมกันในอนาคต  โดยการหนนุเสริมในเชิงภาพรวมจะดําเนินการผ่านกิจกรรมเวทีรายงาน

ความก้าวหน้า เวทีเครือขา่ย เวทีสญัจร และการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ 

2) การหนุนเสริมรายโครงการ  เป็นการหนนุเสริมท่ีเฉพาะเจาะจงไปในรายโครงการ  โดยมุ่งเน้น

การหนนุเสริมเฉพาะเร่ืองท่ีมีความสอดคล้องกบัประเด็นเฉพาะโครงการ  โดยวางการหนนุเสริมไว้ 

2 ลกัษณะ คือ 

a. การหนุนเสริมโดยนักวิชาการ  ทางโหนดลําพูนได้วางนักวิชาการท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกบัประเด็นขบัเคล่ือนโครงการ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการ

ในการลงหนุนช่วยระดับโครงการ โดยจะลงหนุนช่วยในกิจกรรมท่ีสําคัญๆ เช่น การ

ออกแบบการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นต้น  สําหรับนกัวิชาการท่ีวางไว้เพ่ือนหนนุ

ชว่ยโครงการมีดงัตอ่ไปนี ้

• รศ.ดร.ศภุศกัดิ ์ ลิมปิต ิ หนนุชว่ยโครงการการจดัการฐานข้อมลูฯ 

• อาจารย์เรณ ู อรรฐาเมศร์ หนนุชว่ยโครงการแนวทางการสร้างพฤตกิรรมฯ 

• ผศ.เย่ียมลกัษณ์  อดุาการ  หนนุชว่ยโครงการศนูย์พฒันาเดก็เล็กฯ 

b. การหนุนเสริมผ่านกิจกรรม  ทางโหนดลําพูนได้ทําการวิเคราะห์โครงการและได้

ออกแบบกิจกรรมเพ่ือหนนุเสริมไว้ในแตล่ะโครงการดงันี ้

• โครงการการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยบน

ท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก 

อาํเภอเมือง จังหวัด พัฒนาศักยภาพในประเดน็เฉพาะ ได้แก่  

o การหนุนเสริมความรู้ในเชิงประเด็นการบริหารการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ และการพฒันาระบบฐานข้อมูล และการจดัการความปลอดภัย

บนท้องถนนในระดับท้องถ่ิน  ซึ่งทางพ่ีเลีย้งจะหนุนเสริมโดยการเชิญ

นักวิชาการ หรือหน่วยงาน มาให้ความรู้และแลกเปล่ียนเร่ืองการบริหาร

จดัการข้อมลู และอาจจะพาทีมวิจยัไปเรียนรู้กบัชมุชนต้นแบบ 
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o การผลักดันให้ผลการวิจัยเข้าไปสู่นโยบายของ อบต.ป่าสัก  โดยทาง

โหนดได้จะจดัเวทีสาธารณะเพ่ือนําเสนอผลการวิจยัให้ชมุชนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องได้รับรู้ เชิญผู้บริหาร อบต.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงสมัผสัแหล่ง

เรียนรู้โครงการวิจยัในพืน้ท่ี และจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นความ

ปลอดภยับนท้องถนนนําเสนอในเวที อบต.ป่าสกั 

• โครงการแนวทางการสร้างพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัยและการจัดการจุด

เส่ียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน  

o หนุนเสริมความรู้เร่ืองการจัดการจุดเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน และการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง โดยการเชิญนกัวิชาการ หรือหน่วยงาน มาให้

ความรู้เร่ืองการจดัการจดุเส่ียงและพฤตกิรรมเส่ียง  

o การหนุนเสริมให้เกิดการใช้มาตรการชุมชนในการจัดการปัญหาใน

ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยบนท้องถนน ทัง้ในเร่ืองของการจดัการจุด

เส่ียง (กายภาพ) และในเร่ืองพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละชุมชนเป้าหมายทัง้ 5 

ชมุชน อาจจะมีมาตรการชมุชนท่ีแตกตา่งกนัไป โดยชมุชนจะเป็นคนกําหนด

มาตรการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการยอมรับมาตรการในการ

แก้ปัญหาและปฏิบตัติามมาตรการนัน้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง  ซึ่งทางพ่ีเลีย้งจะหนนุ

เสริมโดยการพาทีมวิจยัไปเรียนรู้กบัชมุชนต้นแบบ 

• โครงการวิจัย “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของ

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและชุมชนตาํบลป่าสัก จังหวัดลาํพูน”  

o หนุนเสริมความรู้เร่ืองการจัดการจุดเส่ียง และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเส่ียง โดยการเชิญนกัวิชาการ หรือหน่วยงาน มาให้ความรู้  และ

การไปเรียนรู้กบัศนูย์เดก็เล็ก หรือโรงเรียนต้นแบบ 

o หนุนเสริมความรู้เร่ืองการจัดการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยในเร่ืองความ

ปลอดภัยบนท้องถนน  โดยเชิญนักวิชาการมาจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ

เร่ืองการจดัการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนในเด็กปฐมวยั และไป

เรียนรู้กับศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนต้นแบบท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนหรือการทําหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนท่ีจังหวัด

ลําปาง 
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o หนุนเสริมให้เกิดการขยายผลการทาํงานวิจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยแลกเปล่ียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ท่ี

ใกล้เคียง หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสนใจในจงัหวัด

ลําพนู 

o สนับสนุนให้ผลจากการดําเนินงานวิจัยบูรณาการเข้าไปในงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ปกครอง แกนนําชมุชน คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก โดยเน้นให้ชมุชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นเ ร่ืองความ

ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนอาจจะมีหลายระดบั เร่ิม

ตัง้แต่ระดับการรับรู้ โดยผ่านการจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยให้ชุมชนรับรู้

เป็นระยะๆ  ระดับการร่วมคิด โดยการประสานให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหาจดุเส่ียงร่วมกบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  การให้ข้อเสนอแนะตอ่การ

จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเดก็เล็ก และการแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรม

ในการใช้รถใช้ถนน  รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับชมุชนในการให้

ข้อมูลผ่านแบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์  ระดับการร่วมทํา คือการนําเอา

ข้อเสนอต่างๆ ท่ีร่วมกันคิดไปทดลองปฏิบัติจริง และมีการสรุปบทเรียน

ร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงพฒันางานให้ดีขึน้ 

ทัง้นี ้หัวข้อหรือรูปแบบกิจกรรมการหนุนเสริมเฉพาะรายโครงการจะมี 2 ลักษณะ คือ การพา

นักวิชาการจากภายนอกมาสร้างการเรียนรู้ให้ทีมวิจัยในชุมชน และการพานักวิจัยชุมชนไปเรียนรู้จาก

ต้นแบบความสําเร็จจากภายนอก  แต่จะเป็นลักษณะใดนัน้จะต้องมีการวางแผนร่วมกับทีมวิจัย และ

ประเมินสถานการณ์ ณ ขณะนัน้อีกครัง้ 

 

วัตถุประสงค์การดาํเนินงานวิจัยในระยะท่ี 2 :  

1) เพ่ือตดิตามหนนุเสริมโครงการวิจยั 3 โครงการในประเดน็เร่ืองความปลอดภยับนท้องถนนใน

พืน้ท่ีตําบลป่าสกั  

2) พฒันาศกัยภาพเครือข่ายนกัวิจยัเพ่ือเตมิเตม็ความรู้เก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน และการ

ดําเนินงานในด้านความปลอดภยัทางถนน 
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3) เพ่ือเผยแพร่และขยายผลการดําเนินงานวิจยัการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน

ไปสูก่ารขบัเคล่ือนในชมุชน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตา่งๆ ในจงัหวดัลําพนู 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

1) โครงการวิจยัทัง้ 3 โครงการสามารถดําเนินงานได้บรรลตุามเป้าหมายของโครงการ 

2) เครือข่ายนักวิจัยได้รับการพัฒนาศกัยภาพในด้านการทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินในประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนน 

3) เกิดชดุความรู้จากการดําเนินงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินด้านการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้อง

ถนน  

4) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ป่าสกั ในประเดน็เร่ืองการสร้าง

วฒันธรรมบนท้องถนน 

5) เกิดการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โครงการวิจยัผา่นส่ือสาธารณะทัง้ในระดบัชมุชน จงัหวดั และ

ประเทศ   
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แผนการดาํเนินงานโครงการ “รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน” ระยะท่ี 2 (12 เดือน) 

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

1) เพ่ือติดตามหนนุ

เสริมโครงการวิจยั 3 

โครงการในประเดน็เร่ือง

ความปลอดภยับนท้อง

ถนนในพืน้ท่ีตําบลป่า

สกั  

 

โครงการวิจยัสามารถ

ทํางานได้บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์โครงการท่ี

วางไว้ 

-ตดิตามเข้าร่วมกิจกรรมของ

โครงการวิจยัทัง้ 3โครงการอย่าง

น้อยโครงการละ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

-จดัเวทีแลกเปล่ียนความก้าวหน้า

โครงการวิจยัทกุ 4 เดือน 

- จดัเวทีเครือขา่ยเพ่ือนําเสนอความ

เคล่ือนไหวของโครงการวิจยัทกุ 4 

เดือน (หลงัเวทีแลกเปล่ียน

ความก้าวหน้า 1 เดือน) 

-จดัเวทีสรุปบทเรียนโครงการวิจยั

ระหวา่งการดําเนินงานโครงการละ 

1 ครัง้ 

โครงการวิจยัทัง้ 3 

โครงการดําเนินงานได้

บรรลตุามเป้าหมายของ

โครงการ 

 

2) พฒันาศกัยภาพ

เครือข่ายนกัวิจยัเพ่ือ

เตมิเตม็ความรู้เก่ียวกบั

งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

และการดําเนินงานใน

ด้านความปลอดภยัทาง

ถนน 

 

 

เครือข่ายนกัวิจยัตําบล

ป่าสกัได้รับการพฒันา

ศกัยภาพในด้านการ

ทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน

ในประเดน็ความ

ปลอดภยัทางถนน 

 

-จดัเวทีสญัจรเพ่ือแลกเปล่ียน/

ศกึษาดงูานโครงการวิจยัในพืน้ท่ี 

เพ่ือให้นกัวิจยัเกิดการเรียนรู้ข้าม

โครงการ และได้รับการเตมิเตม็

ความรู้จากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมาชว่ย

มอง 

-จดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เครือข่ายนกัวิจยัในเร่ืองการเก็บ

ข้อมลู (จดุเส่ียงและพฤตกิรรม

เส่ียง) และการวิเคราะห์ข้อมลูและ

การเขียนรายงาน 

-จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั

ในประเดน็เฉพาะ(รายโครงการ)  

โดยหวัข้อท่ีวางไว้ในเบือ้งต้น ได้แก่  

• การบริหารการจดัการข้อมลู

สารสนเทศ และการพฒันา

- มีการจดัเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้หรือเวทีสญัจร ใน

แตล่ะโครงการวิจยั 

-นกัวิจยัมีศกัยภาพ

เพิ่มขึน้ทัง้ในด้าน

กระบวนการวิจยัและ

ความรู้ในประเด็นเฉพาะ 

-นกัวิจยัสามารถสิ่งท่ีได้

เรียนรู้ไปปรับใช้ในการ

ดําเนินงานวิจยั และ

ขบัเคล่ือนงานด้านความ

ปลอดภยับนท้องถนนใน

ตําบลป่าสกั 



 
 

50 
 

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

ระบบฐานข้อมลู (โครงการคณุ

สเุมธ แสนสิงห์ชยั) 

• การสร้างความปลอดภยับนท้อง

ถนนในระดบัท้องถ่ิน (โครงการ

คณุสเุมธ แสนสิงห์ชยั) 

• การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง 

(โครงการคณุรุจิรา เรืองขํา และ

คณุวาสนา สมณาสกั) 

• การจดัการเรียนรู้เร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนนในเด็ก

ปฐมวยั (โครงการคณุวาสนา 

สมณาสกั) 

รูปแบบกิจกรรมจะมี 2 ลกัษณะ คือ 

ไปเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ภายนอก 

และการเชิญวิทยากรจากภายนอก

มาจดัการเรียนรู้ในชมุชน  ซึง่การ

จะเลือกหวัข้อหรือรูปแบบกิจกรรม

ใดนัน้จะมีการวิเคราะห์ร่วมกบัทีม

วิจยัและประเมินสถานการณ์

ในชว่งนัน้อีกครัง้  

3)เพ่ือเผยแพร่และขยาย

ผลการดําเนินงานวิจยั

การสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยับนท้อง

ถนนไปสูก่ารขบัเคล่ือน

ในชมุชน และผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องตา่งๆ ใน

จงัหวดัลําพนู 

-เกิดชดุความรู้จากการ

ดําเนินงานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินด้านการสร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนน  

- ได้ข้อเสนอเชิง

นโยบายขององค์การ

บริหารสว่นตําบล 

(อบต.) ป่าสกั ใน

ประเดน็เร่ืองการสร้าง

- จดัเวทีถอดบทเรียนเพ่ือรวบรวม

เป็นชดุความรู้จากการดําเนิน

งานวิจยัในประเดน็ความปลอดภยั

บนท้องถนนในพืน้ท่ีตําบลป่าสกั 

-จดัทําหนงัสือถอดบทเรียน

ประสบการณ์จากงานวิจยั 3 

โครงการ 

-เปิดเวทีสาธารณะเพ่ือนําเสนอผล

การทําดําเนินงานวิจยัในพืน้ท่ีตําบล

ป่าสกั 

  - ชดุความรู้จากการ

ดําเนินงานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ิน ด้านการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยั

บนท้องถนน 

- มีเวทีสาธารณะเพ่ือ

นําเสนอผลการสงัเคราะห์

งานวิจยั โดยดงึ ชมุชน 

ภาคีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

มาร่วมรับรู้และขบัเคล่ือน



 
 

51 
 

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กิจกรรม ตัวชีวั้ด 

วฒันธรรมบนท้องถนน 

-โครงการวิจยัทัง้สาม

โครงการสามารถจดัทํา

เป็นแหลง่เรียนรู้ได้ 

- เกิดการประชาสมัพนัธ์

โครงการผา่นส่ือ

สาธารณะทัง้ในระดบั

ชมุชน จงัหวดั และ

ประเทศ   

- จดัเวทีนําเสนอผลการดําเนิน

โครงการ และข้อเสนอตอ่ อบต.ป่า

สกั และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ผลกัดนัเป็นวาระ/นโยบายการสร้าง

วฒันธรรมบนท้องถนน 

-จดัทําข้อมลูสรุปความก้าวหน้า

งานวิจยัในเวทีจงัหวดัเป็นระยะ 

-สนบัสนนุให้โครงการวิจยัออกแบบ

การจดัการแหลง่เรียนรู้โครงการวิจยั 

-จดัทริปเรียนรู้สญัจรแหลง่เรียนรู้

โครงการวิจยัโดยเชิญ อบต. และ

หนว่ยงานในจงัหวดัเข้าร่วม 

- เผยแพร่ผลการทํางานวิจยัผา่นส่ือ

สาธารณะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ขา่ว 

บทความ เว็บไซด์ หนงัสือพิมพ์ 

เร่ืองเลา่ โทรทศัน์ เป็นต้น  

ไปสูน่โยบายสาธารณะ 

- มีการจดัเวทีนําเสนอ

ผลการวิจยั – มีการ

แลกเปล่ียนมมุมอง 

แนวคิด ในกลุม่คน 

หนว่ยงาน องค์กรท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการ

กําหนดเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายของ อบต.ป่าสกั  

- มีแผนการทํางาน หรือ

ข้อเสนอเชิงนโยบายของ

องค์การบริหารสว่นตําบล 

(อบต.) ป่าสกั ในประเดน็

เร่ืองการสร้างวฒันธรรม

บนท้องถนน 

-โครงการวิจยัแตล่ะ

โครงการสามารถเป็น

แหลง่เรียนรู้ในเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนนได้ 

-อบต.พืน้ท่ีใกล้เคียง และ

ตวัแทนหนว่ยงานใน

จงัหวดัลําพนูได้เข้าร่วมท

ริปเรียนรู้สญัจร 

- มีการเผยแพร่งานวิจยั

ผา่นส่ือสาธารณะตา่งๆ 

เชน่ วิดีทศัน์ บทความ 

เร่ืองเลา่ เว็บไซด์ เสียง

ตามสายของชมุชน เป็น

ต้น 
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งบประมาณการดาํเนินงานในระยะท่ี 2 (ตลุาคม 2555 – กนัยายน 2556) : 

แผนกิจกรรม รายการงบประมาณ งบประมาณรวม 

ก)หมวดการดาํเนินงาน    

1)ลงพืน้ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

โครงการวจิยั (3 โครงการ x 

12 ครัง้) 

-ค่าเดนิทาง (3 โครงการ x 12 ครัง้ x 1,000 บาท) = 36,000 บาท 

 

36,000 บาท 

2)จดัเวทแีลกเปลีย่นรายงาน

ความกา้วหน้า 

-ค่าเดนิทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าอาหารว่าง  (40 คน x 40 บาท x 3 ครัง้) = 4,800 บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน (500 บาท x 3 ครัง้) = 1,500 บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(1,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 9,000 

บาท 

18,300 บาท 

3)จดัเวทเีครอืขา่ยความ

ปลอดภยัทางถนนตําบลปา่

สกั 

-ค่าเดนิทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (60 คน x 80 บาท x 3 ครัง้) = 14,400 

บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(1,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 9,000 

บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน (1,000 บาท x 3 ครัง้) = 3,000 บาท 

29,400 บาท 

4)จดัเวทสีรุปบทเรยีน

โครงการวจิยั 

-ค่าเดนิทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (20 คน x 80 บาท x 3 ครัง้) = 4,800 บาท 

7,800 บาท 

5)จดัเวทสีญัจรแลกเปลีย่น

เรยีนรูด้งูานขา้มพืน้ที ่

-ค่าเดนิทาง (1,000 บาท x 2 ครัง้) = 2,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (60 คน x 80 บาท x 2 ครัง้) = 9,600 บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(1,000 บาท x 2 ครัง้ x 3 คน) = 6,000 

บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้) = 1,000 บาท 

18,600 บาท 

6)จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ

ทมีวจิยั 2 ครัง้ ในเรื่อง 

• เครื่องมอืในการเกบ็

ขอ้มลู(จุดเสีย่ง/

พฤตกิรรมเสีย่ง) 

• การวเิคราะหข์อ้มลูและ

การเขยีนรายงาน) 

-ค่าเดนิทาง (1,500 บาท x 2 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าทีพ่กั (40 คน x 300 บาท x 1 คนื x 2 ครัง้) = 24,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (40 คน x 350 บาท x 2 วนั x 2 ครัง้) = 

56,000 บาท 

-ค่าเดนิทางทมีวจิยั (3,000 บาท x 3 โครงการ x 2 ครัง้) = 18,000 

บาท 

-ค่าตอบแทนและค่าเดนิทางวทิยากร (15,000 บาท x 2 ครัง้) = 

30,000 บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้) = 1,000 บาท 

132,000 บาท 

7)จดักจิกรรมพฒันา

ศกัยภาพนกัวจิยัในประเดน็

เฉพาะ(รายโครงการ) อาท ิ

การบรหิารการจดัการขอ้มลู

สารสนเทศ และการพฒันา

ระบบฐานขอ้มลู (โครงการ

กรณีเชญิวทิยากรจากภายนอกมาอบรม 2 ครัง้ 

-ค่าเดนิทาง (1,500 บาท x 2 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (20 คน x 100 บาท x 2 ครัง้) = 4,000 

บาท 

-ค่าตอบแทนและค่าเดนิทางวทิยากร (8,000 บาท x 2 ครัง้) = 16,000 

บาท 

116,000 บาท 
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คุณสเุมธ) การสรา้งความ

ปลอดภยับนทอ้งถนนใน

ระดบัทอ้งถิน่ การ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง 

และการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง

ความปลอดภยับนทอ้งถนน

ในเดก็ปฐมวยั  

-ค่าตดิต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้) = 1,000 บาท 

-ค่าบาํรุงสถานที ่(1,500 บาท x 2 ครัง้) = 3,000 บาท 

  รวม 29,000 บาท 

กรณีไปเรยีนรูด้งูานภายนอก 2 ครัง้ 

-ค่าเช่ารถและน้ํามนั  (2,500 บาท x 2 วนั x 2 คนั x 2 ครัง้) = 

20,000 บาท 

-ค่าทีพ่กั (20 คน x 250 บาท x 1 คนื x 2 ครัง้) = 10,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (40 คน x 300 บาท x 2 วนั x 2 ครัง้ ) = 

48,000 บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(2,000 บาท x 2 ครัง้) = 4,000 บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้) = 1,000 บาท 

  รวม 83,000 บาท 

8)จดัเวทถีอดบทเรยีน

โครงการวจิยั 

-ค่าเช่ารถและน้ํามนั  (2,500 บาท x 2 วนั) = 5,000 บาท 

-ค่าทีพ่กั (40 คน x 250 บาท x 1 คนื) = 10,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (40 คน x 300 บาท x 2 วนั ) = 24,000 

บาท 

-ค่าเดนิทางทมีวจิยั (3,000 บาท x 3 โครงการ) = 9,000 บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(2,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 18,000 

บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน = 1,000 บาท 

67,000 บาท 

9)จดัทาํหนงัสอืถอด

บทเรยีนประสบการณ์จาก

งานวจิยั 3 โครงการ 

ค่าจา้งเหมาเพื่อจดัทาํตน้ฉบบัหนงัสอื 30,000 บาท 

10)จดัเวทสีาธารณะเพื่อ

นําเสนอผลการดาํเนิน

งานวจิยัในพืน้ทีป่า่สกั 

-ค่าเช่ารถและน้ํามนั  = 2,500 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (100 คน x 80 บาท) = 8,000 บาท 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 คน x 10 บาท) = 1,000 บาท 

-ค่าจดันิทรรศการ = 20,000 บาท 

31,500 บาท 

11)จดัเวทนํีาเสนอผลการ

ดาํเนินโครงการและขอ้เสนอ

ต่อ อบต.ปา่สกั 

-ค่าเดนิทาง = 1,000 บาท 

-ค่าอาหารและอาหารว่าง  (40 คน x 80 บาท) = 3,200 บาท 

-ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุ ิ(1,000 บาท x 3 คน) = 3,000 บาท 

7,200 บาท 

12)จดัทาํขอ้มลูสรุป

ความกา้วหน้างานวจิยัเพื่อ

นําเสนอในเวทจีงัหวดัเป็น

ระยะ 

ไม่มคี่าใชจ้่าย - 

13)สนบัสนุนให้

โครงการวจิยัออกแบบการ

แหล่งเรยีนรูโ้ครงการวจิยั 

-ค่าเดนิทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้) = 3,000 บาท 

-ค่าอาหาร (30 คน x 80 บาท x 3 ครัง้) = 7,200 บาท 

-ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาแหล่งเรยีนรูโ้ครงการวจิยั (8,000 บาท x 3 

โครงการ) = 24,000 บาท 

34,200 บาท 

14)จดัทรปิเรยีนรูส้ญัจร -ค่าเช่ารถพรอ้มน้ํามนั (2,500 บาท x 3 คนั) = 7,500 บาท 13,500 บาท 
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แหล่งเรยีนรูโ้ครงการวจิยั

โดยเชญิ อบต. และ

หน่วยงานในจงัหวดัเขา้ร่วม 

-ค่าอาหาร (50 คน x 100 บาท) = 5,000 บาท 

-ค่าตดิต่อประสานงาน = 1,000 บาท 

15)เผยแพร่งานวจิยัและ

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เรื่องความปลอดภยับนทอ้ง

ถนนในรปูแบบต่างๆ 

-ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํขอ้มลู และประสานงานกบัสือ่สาธารณะที่

เกีย่วขอ้ง = 5,000 บาท 

-ค่าจดัทาํวดิทีศัน์ภาพรวมโครงการวจิยั 3 โครงการ = 30,000 บาท 

35,000 บาท 

 

16)จดัทาํรายงานสรุปผล

การดาํเนินงาน 

-ค่าจดัทาํรายงานความกา้วหน้า = 2,000 บาท 

-ค่าจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ = 4,000 บาท 

6,000 บาท 

 

ข)หมวดบริหารจดัการ   

1)ค่าตอบแทนคณะทาํงาน -หวัหน้าโครงการ  15,000 บาท x 12 เดอืน = 180,000 บาท 

-ทมีวจิยัร่วม 10,000 บาท x 12 เดอืน = 120,000 บาท 

300,000 บาท 

2)ค่าใชจ้่ายในการตดิต่อ

ประสานงาน 

-ค่าโทรศพัท ์/ ไปรษณีย ์ 1,000 บาท x 12 เดอืน = 12,000 บาท 12,000 บาท 

3)ค่าวสัดุอุปกรณ์

สาํนกังาน 

-ค่าวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน  500 บาท x 12 เดอืน = 6,000 บาท 6,000 บาท 

 

4)ค่าประกนัอุบตัิ

คณะทาํงาน 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุ 1,600 บาท x 2 คน 3,200 บาท 

ค)หมวดค่าตอบแทนสถาบนั 

ค่าตอบแทนสถาบนั ค่าตอบแทนสถาบนั 10% ของงบประมาณรวมโครงการ 90,370 บาท 

รวมทัง้ส้ิน 994,070 บาท 
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ภาคผนวก 
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ประวัตหัิวหน้าโครงการ   

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวกชกร  ชิณะวงศ์  

ท่ีอยู่  มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน  ชัน้ 5  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ คณะเกษตรศาสตร์    

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่ 50200 

โทรศัพท์/โทรสาร  0-5389-2662 

อีเมล์:   cbr.foundation@gmail.com,kungrd@yahoo.com  

การศึกษา 

- ปริญญาโทคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรีคณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การทาํงาน 

- ปัจจบุนั: เจ้าหน้าท่ีโครงการมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน, นกัวิจยัอิสระ 

- 2544 – 2553: เจ้าหน้าท่ีบริหารงานโครงการ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

ประสบการณ์ทาํงาน 

- วิทยากรกระบวนการประชมุสมัมนาเชิงปฏิบตักิารการถอดบทเรียนการดําเนินงาน

โครงการยกระดบัคณุภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชมุชน แบบมีสว่นร่วม 84 หมูบ้่าน ชมุชน

เฉลิมพระเกียรติ  ชว่งวนัท่ี วนัท่ี 15 -  16 พฤศจิกายน 2554  ณ สถาบนัถ่ายทอด

เทคโนโลยีชมุชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูรวิทยากรกระบวนการขัน้ต้นให้กบั มลูนิธิไทยรักษ์ป่า ณ 

จงัหวดัเชียงใหม ่ชว่งวนัท่ี 16-19 มิถนุายน 2554 

- วิทยากรฝึกอบรมหลกัสตูร การวิเคราะห์ชมุชนแบบมีสว่นร่วม ให้กบัผู้สนใจทัว่ไป ชว่ง

วนัท่ี 19-21 พฤษภาคม 2554  ณ หมูบ้่านแมกํ่าปอง อ.แมอ่อน จ.เชียงใหม่ 

- วิทยากรฝึกอบรมหลกัสตูร ค้นหาพลงั ความหมาย “ตวัตน กลุม่ และความสขุ” ให้กบั 

มลูนิธิไทยรักษ์ป่า  ชว่งวนัท่ี 5-7 เมษายน 2554  ณ ธารทอง รีสอร์ท อ.แมอ่อน จ.

เชียงใหม ่

- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร “งานวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (PAR)” ให้กบั

นกัวิชาการพฒันาชมุชน (2554) 

mailto:cbr.foundation@gmail.com
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- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร “ครูนกัจดักระบวนการเรียนรู้” ให้กบัวิทยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยีภาคใต้ (2553) 

- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร “แนวคดิและกระบวนการงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน” ให้กบั

นกัประสานงานชมุชน และเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน (2553) 

- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร “การพฒันาโครงการวิจยั” ให้กบัเครือขา่ยวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินพืน้ท่ีภาคเหนือ (2553) 

- วิทยากรอบรมในหวัข้อ “เทคนิคการเขียนเร่ืองเลา่” งานสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 

2 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 

- บรรณาธิการวิชาการหนงัสือ “ก้าวยา่งและทางเดนิ (2) เร่ืองเลา่สมชัชาสขุภาพเฉพาะ

พืน้ท่ี (2552) 

- วิทยากรอบรมการเขียนเร่ืองเลา่ให้แก่นกัประสานงานชมุชน ชนประทานท้องถ่ิน 

(ปส.ชป.) และเกษตรกร (2554)  

- วิทยากรร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร “งานวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (PAR)” ครัง้ท่ี 

2 ของมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (2555)  

- วิทยากรร่วมอบรมการเขียนเร่ืองเลา่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีสํานกังานปฏิรูป (สปร.) (2555)  

- บรรณาธิการวารจดหมายขา่วงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน สกว.ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (2545 – 

2555)  
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ภาพกิจกรรมโครงการ 

เวทีเปิดตัวโครงการ 

 

เวทีเปิดตัวโครงการวิจัย จัดท่ีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลป่าสัก(อบต.ป่าสัก) 

 

เวทีเสวนากับผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัตเิหตุบนท้องถนน 
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ชวนชุมชนทาํแผนท่ีจุดเส่ียง 

 

บรรยากาศการแลกเปล่ียนความคิดเหน็กลุ่มย่อยในเวทีเปิดตัวโครงการวิจัย  
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เวทีพัฒนาโจทย์วิจัย 

 

บรรยากาศเวทีพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยในพืน้ท่ีตาํบลป่าสัก 

 

เวทีพัฒนาโจทย์โครงการ “แนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขับข่ีปลอดภัยและการจัดการจุดเส่ียง

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 
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เวทีพัฒนาโจทย์โครงการ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์

พัฒนาเดก็เล็กและชุมชนตาํบลป่าสัก จังหวัดลาํพูน 

 

เวทีพัฒนาโจทย์โครงการ “การจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัยบนท้อง

ถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 
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ภาพการดาํเนินงานกิจกรรมโครงการวิจัย 

 

เวทีเปิดตัวโครงการ “แนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขับข่ีปลอดภัยและการจัดการจุดเส่ียงโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน” บ้านสันคะยอม ตาํบลป่าสัก 

จังหวัดลาํพูน 
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เวทีเปิดตัวโครงการ “แนวทางการสร้างพฤตกิรรมการขับข่ีปลอดภัยและการจัดการจุดเส่ียงโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน” บ้านใหม่ร่องแกลบ ตาํบลป่าสัก 

จังหวัดลาํพูน 
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พธีิเปิดศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 

 และปักธงร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนตาํบลป่าสัก 

วันท่ี 11 เมษายน 2555ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ จังหวัดลาํพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลาํพูนเป็นประธานในพธีิเปิดศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมป้องกัน

และลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 และปักธงร่วมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนนตาํบลป่าสัก 
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ประมวลภาพบรรยากาศ 

พธีิเปิดศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 

 และปักธงร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนตาํบลป่าสัก 
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การประชุม“ฮ่วมด้วยจ้วยก๋ันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนตาํบลป่าสัก 

 อาํเภอเมือง จังหวัดหละปูน ครัง้ท่ี 3” 

วันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2555  

ณ  องค์การบริหารส่วนตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 
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การจัดอบรมหลักสูตรงาน พลังกลุ่ม และความสุข ให้กับเครือข่ายนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนน ตาํบลป่าสัก จังหวัดลาํพูน 

วันท่ี 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555     ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลาํพูน 
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เวทีสัญจรครัง้ท่ี 1  

“ชุมชนป่าสักร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน” 

ตอน เล่าสู่กันฟัง...หาแนวทางกาํจัดจุดเส่ียง  จุดเร่ิมการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2555 
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สรุปบทเรียนรายกิจกรรม 

โครงการ “รูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตาํบลป่าสัก อาํเภอเมือง  จังหวัดลาํพูน” 

 ระยะเวลาดาํเนินกิจกรรมตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน 2554  ถึงเดือนตุลาคม  2555 

กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

วางแผนเตรียมความ

พร้อมเวทีเปิดตวัและทํา

ความเข้าใจกบัชมุชน / 

6 พฤษภาคม 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 7 คน: โหนด 3 

คน ทีมวิจยัในพืน้ท่ี 4 

คน 

 

ออกแบบและเตรียมการจดัเวที

เปิดตวัและทําความเข้าใจกบั

ชมุชน 

ได้รูปแบบและ

กําหนดการเวทีเปิดตวัฯ 

ทีมวิจยัตื่นตวัและมีสว่น

ร่วมในการทํางานเร่ือง

ความปลอดภยัฯ 

- - การออกแบบเวทีท่ี

สอดคล้องกบับริบทและวถีิ

ชีวิตของพืน้ท่ี 

เวทีเปิดตวัฯ โซน 1 

26  พฤษภาคม 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 60 คน: โหนด 

3 คน / ตวัแทนชมุชน

โซน 1 / หนว่ยงาน: 

อบต. 

 

 

 

-สร้างความเข้าใจและความ

ตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัฯ 

-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ท่ี

จะพฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการฯ 

-ได้รายช่ือคนท่ีสนใจจะ

เข้ามาร่วมในโครงการ 

-เห็นรับทราบสภาพ

ปัญหาเร่ืองความ

ปลอดภยัฯ พืน้ท่ีโซน 1 

-ชมุชนได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้เก่ียวกบั

สถานการณ์เร่ืองความ

ปลอดภยัฯ ในพืน้ท่ี

ตวัเอง 

- -ผู้ เข้าร่วมยงัคาดหวงั

การแก้ปัญหาจาก

หนว่ยงาน 

-คําถามในการระดม

ความคิดเห็นชาวบ้านไม่

เข้าใจ 

-ใช้เวลาเกิน ชาวบ้านไม่

มีสมาธิ(หิวข้าว) 

-รับทราบสถานการณ์

ความปลอดภยัฯ ของพืน้ท่ี

เป้าหมาย 

-การใช้คําถามท่ีเหมาะสม

กบัชาวบ้าน 

-ทําเวทีให้กระชบัเวลามาก

ขึน้ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม  

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

วางแผนเตรียมความ

พร้อมเวทีเปิดตวัและทํา

ความเข้าใจกบัชมุชน / 

6 พฤษภาคม 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 7 คน: โหนด 3 

คน ทีมวิจยัในพืน้ท่ี 4 

คน 

 

ออกแบบและเตรียมการจดัเวที

เปิดตวัและทําความเข้าใจกบั

ชมุชน 

ได้รูปแบบและ

กําหนดการเวทีเปิดตวัฯ 

ทีมวิจยัตื่นตวัและมีสว่น

ร่วมในการทํางานเร่ือง

ความปลอดภยัฯ 

- - การออกแบบเวทีท่ี

สอดคล้องกบับริบทและวถีิ

ชีวิตของพืน้ท่ี 

เวทีเปิดตวัฯ โซน 2 

15 มิถนุายน 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 60 คน: โหนด 

3 คน / ตวัแทนชมุชน

โซน 2 / หนว่ยงาน: 

อบต. รพ.สต. 

 

 

 

-สร้างความเข้าใจและความ

ตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัฯ 

-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ท่ี

จะพฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการฯ 

-ได้รายช่ือคนท่ีสนใจจะ

เข้ามาร่วมในโครงการ 

-เห็นรับทราบสภาพ

ปัญหาเร่ืองความ

ปลอดภยัฯ พืน้ท่ีโซน 2 

-ชมุชนได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้เก่ียวกบั

สถานการณ์เร่ืองความ

ปลอดภยัฯ ในพืน้ท่ี

ตวัเอง 

- -ผู้ เข้าร่วมยงัคาดหวงั

การแก้ปัญหาจาก

หนว่ยงาน 

-เคร่ืองเสยีไมด่ี  

-สถานท่ีไมเ่อือ้ตอ่การ

จดัประชมุ 

-พืน้ท่ีไมเ่ช่ือมตอ่กนัทํา

ให้ทําแผนท่ีลาํบาก 

-รับทราบสถานการณ์

ความปลอดภยัฯ ของพืน้ท่ี

เป้าหมาย 

-การใช้แผนท่ีเลยทําให้

ชมุชนสนใจเฉพาะภาย

ภาพ (ควรคยุสถานการณ์

ก่อน) 

-โซนนีค้วรดงึร้านเหล้าและ

สถานประกอบการ 

 มาเข้าร่วมด้วย 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเปิดตวัฯ โซน 3 

21 มิถนุายน  2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 60 คน: โหนด 

3 คน / ตวัแทนชมุชน

โซน 3 / หนว่ยงาน: 

อบต.  

 

 

 

-สร้างความเข้าใจและความ

ตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัฯ 

-ค้นหาคนและประเด็นในพืน้ท่ี

จะพฒันาเป็นงานวจิยั 

-ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการฯ 

-ได้รายช่ือคนท่ีสนใจจะ

เข้ามาร่วมในโครงการ 

-เห็นรับทราบสภาพ

ปัญหาเร่ืองความ

ปลอดภยัฯ พืน้ท่ีโซน 3 

-ชมุชนได้แลกเปลีย่น

เรียนรู้เก่ียวกบั

สถานการณ์เร่ืองความ

ปลอดภยัฯ ในพืน้ท่ี

ตวัเอง 

- - -มีตวัแทนจากโรงเรียนใน

พืน้ท่ีเข้าร่วม ทําให้เห็น

แง่มมุท่ีจะเช่ือมโยงกบั

โรงเรียนได้ 

เวทีแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นกบัเยาวชนตําบล

ป่าสกั / 22 กรกฎาคม 

2554 / ผู้ เข้าร่วม 13 คน: 

โหนด / ตวัแทนเยาวชน

ในพืน้ท่ี / ตวัแทน อบต. 

 

 

--แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบั

เยาวชนเร่ืองความปลอดภยัฯ 

-เช็คมมุมองและความสนใจของ

เยาวชนตอ่เร่ืองความปลอดภยัฯ 

 

ได้รับทราบมมุมองของ

เยาวชนตอ่เร่ืองความ

ปลอดภยัฯ 

-ได้ข้อเสนอตอ่การ

แก้ปัญหาจากเยาวชน 

-เยาวชนบางคนเร่ิม

ตระหนกั(สงัเกตจาก

ความคิดเห็นท่ีสะท้อน

ออกมา) 

-เห็นประเด็นท่ีเดก็จะเข้า

มาร่วม เช่น เด็กแว้นท์ 

หมวกกนัน็อค ฯลฯ 

 -ตวัแทนเยาวชน

กลุม่เป้าหมายท่ีมาร่วม

ยงัน้อย สว่นใหญ่เป็น

เด็กเลก็ฯ 

--การใช้สือ่และการตัง้

คําถามในเร่ืองความ

ปลอดภยัฯ กบัเด็กและ

เยาวชน 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเครือขา่ยครัง้ท่ี 1 / 4 

สงิหาคม 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 40 คน: โหนด 

/ ตวัแทนชมุชนทัง้ 3 โซน 

/ หนว่ยงาน: อบต. รพ.

สต. / อบจ. / แขวงฯ / 

ปภ. / รพ.ลาํพนู / 

สาธารณสขุ จ.ลาํพนู / 

บริษัทกลางฯ / สหพฒัน์

ฯ / สภอ.เหมืองจี ้ / ร.ร.

ในพืน้ท่ี  

-นําเสนอผลการดําเนินงานท่ี

ผา่นมาให้เครือขา่ยรับทราบ 

-แลกเปลีย่นและหาแนวทาง

ความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

-ได้ข้อมลูภารกิจการ

ดําเนินงานของหนว่ยงาน

ตา่งๆ 

-ได้ข้อเสนอแนะเร่ือง

ความปลอดภยัฯ ใน

ระดบัตา่งๆ ตัง้แตบ่คุคล 

ครอบครัว ชมุชน 

หนว่ยงาน และนโยบาย 

-ได้ข้อเสนอแนะเร่ืองการ

พฒันาฐานข้อมลูเร่ือง

ความปลอดภยัฯ 

-เกิดการปรับปรุงไหล่

ทางและการ

แก้ปัญหาการจอดรถ

หน้าเครือสหพฒัน์ฯ 

- ได้เรียนรู้มมุมอง และ

แนวทางการเช่ือมตอ่การ

ทํางานของแตล่ะ

หนว่ยงาน 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

หนว่ยงาน / 29 สงิหาคม 

2554 / ผู้ เข้าร่วม 8 คน: 

โหนด 3 คน อบต. 3 คน 

หนว่ยงาน 2 คน (ปภ./

รพ.สต.) 

 

พฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั -ได้แลกเปลีย่นและให้

ข้อเสนอแนะในการ

พฒันาข้อเสนอ

โครงการวิจยัในประเด็น

การจดัการระบบ

ฐานข้อมลูฯ 

-ทีมวิจยัได้เรียนการ

จดัทําข้อเสนอ

โครงการวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

- ทีมวิจยัหลกัติดภารกิจ 

ไมส่ามารถเข้าร่วมได้ 1 

คน 

- 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

นําเสนอแนวคิดการ

ทํางานวิจยักบัโรงเรียน

วดัหนองซิว และวดัสนั

ป่าสกั/ 8 กนัยายน 2554 

ผู้ เข้าร่วม ช่วงเช้า

โรงเรียนวดัหนองซวิ ครู 

2 คน /โหนด 3 คน/ 

อบต.1 คน 

ช่วงบา่ยโรงเรียนวดัสนั

ป่าสกั ผู้ เข้าร่วม 6 คน 

ครู 2 คน/โหนด 3 คน/ 

อบต.1คน 

ชีแ้จงโครงการ และนําเสนอ

แนวคิดการทํางานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินกบัโรงเรียนในประเด็น

เร่ืองความปลอดภยัทางถนน  

-ได้มมุมองในเร่ืองการ

ทํางานวิจยัในประเด็น

ความปลอดภยัทางถนน

ร่วมกบัโรงเรียน 

-ได้รู้จกัคณะครูใน

โรงเรียนวดัหนองซวิและ

โรงเรียนวดัสนัป่าสกั  

-ได้รับทราบสถานการณ์

ความปลอดภยัฯ ใน

บริบทของแตล่ะโรงเรียน 

 

- - - ครูมีความกงัวลเร่ือง

ภารกิจของงาน เกรงวา่

งานวจิยัจะไปเพ่ิมภาระ

และกงัวลใจในเร่ืองของ

การเขยีนรายงานวิจยั 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

ชมุชนและหนว่ยงาน / 

19 กนัยายน 2554 / 

ผู้ เข้าร่วม 20 คน: โหนด 

3 คน  รพ.สต. 2 คน  

ผู้ นําชมุชน อบต. 5 คน 

และ อสม. 10 คน 

 

ทบทวนกิจกรรมโครงการท่ีผา่น

มา /ค้นหาและพฒันาโจทย์วิจยั 

-ได้ประเด็นท่ีจะพฒันา

เป็นโจทย์วจิยั 5 เร่ือง 

ได้แก่ วินยัจราจร 

เยาวชน จดุเสีย่ง 

พฤติกรรมการขบัขี่ และ

ครอบครัว 

-ได้วิเคราะห์พืน้ท่ีเสีย่งท่ี

จะดําเนินการจํานวน 8 

หมูบ้่าน 

- - -  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

โรงเรียน / 20 กนัยายน 

2554 / ผู้ เข้าร่วม 10 คน: 

โหนด 3 คน ผู้ทรงฯ 2 

คน ผอ.และครู ร.ร. 5 คน 

 

ค้นหาและพฒันาโจทย์วจิยั ผอ.และครู ได้รับการจดุ

ประกายแนวคิดและ

ความสนใจเร่ืองการ

ทํางานวิจยั 

- - ทีมวิจยัคอ่นข้างมคีวาม

กงัวลในเร่ืองบคุลากร 

เวลา และความยากใน

การทํางานวิจยั 

การใช้ประโยชน์จาก 

resource person จาก

พืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีความเข้าใจ

บริบทการทํางานของ

กลุม่เป้าหมาย 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

หนว่ยงาน /23 กนัยายน

2554 

ผู้ เข้าร่วม  10 คน  อบต.

ป่าสกั 4 คน/สสจ.1คน/

ปภ.1คน/โหนด 3 คน/

รพ.สต.1 คน  

เพ่ือพฒันาโครงการวิจยัประเด็น

การพฒันาฐานข้อมลูความ

ปลอดภยับนท้องถนนให้ชดัเจน

ยิ่งขึน้ 

 

-ทีมวิจยัได้ประเด็นท่ีจะ

กลบัไปปรับข้อเสนอ

โครงการ (การ focus 

เนือ้หาบริบทตาํบลและ

ประเด็นเร่ืองฐานข้อมลู

ให้ชดั/เพ่ิมขัน้ตอนการ 

reviewทนุเดิมของ

หนว่ยงานตา่งๆ/output

สาํคญัแตล่ะชว่ง/การวาง

องค์ประกอบทีมให้มีทัง้

ระดบัพืน้ท่ีและเหนือ

พืน้ท่ี) 

- - -การรับรู้และความ

เข้าใจในตวัเนือ้หาของ

ทีมวิจยัแตล่ะคนไม่

เทา่กนั  

-โครงการนีค้วรเน้นการมี

สว่นร่วมและบทบาทของ

ทีมวิจยัแตล่ะคนให้มากขึน้ 

เพราะสว่นใหญ่ภารหน้าท่ี

จะเป็นของหวัหน้า

โครงการ  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 เวทีพฒันาโจทย์วจิยั

ระดบัชมุชน / 28 

กนัยายน 2554   

ผู้ เข้าร่วม  19 คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/

ผู้ นําชมุชน 4 คน/โหนด 

4 คน 

เพ่ือพฒันาโจทย์โครงการวจิยั 

(ระดบัชมุชน) ท่ีมีความชดัเจน

ของประเด็นการศกึษาวจิยั  และ

กําหนดแนวทางการทํางานวจิยั 

(ยกร่างโครงการ)   

 

-ได้ประเด็นท่ีชมุชนสนใจ

อยากทํางานวจิยั คือ

การศกึษาเร่ืองพฤติกรรม

และการจดัการจดุเสีย่ง

ในชมุชน 

-เห็นองค์ประกอบของคน

ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะชกัชวน

เข้ามาร่วมทํางานวิจยั 

- เกิดการยกร่าง

โครงการวิจยัโดยใช้

คําถาม 7 ข้อ  

- -   -การใช้วีดีทศัน์งานวิจยั

เพ่ือท้องถ่ินช่วยให้ชมุชน

เข้าใจหลกัการ/แนวคิดการ

ทํางานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินได้

ชดัเจนขึน้  

-ใช้วิธีการขมวดประเด็น

การโดยใช้เทคนิคสติก๊เกอร์ 

และการใช้แนวคําถาม 7 

ข้อ เพ่ือยกร่างข้อเสนอ

โครงการวิจยั 

 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยักบักลุม่

เยาวชน / 14 ตลุาคม.  

2554 / ผู้ เข้าร่วม 20 คน: 

โหนด 4 คน อบต.1 คน 

ผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชน 

15 คน 

 

เช็คมมุมองและค้นหาประเด็น

ความสนใจของกลุม่เยาวชนท่ีจะ

พฒันาเป็นโจทย์วิจยั 

-ได้รับทราบมมุมองและ

ความคาดหวงัของ

เยาวชนและผู้ใหญ่ใจดี

ในเร่ืองความปลอดภยัฯ 

 

- - ยงัไมเ่ห็นตวัเยาวชนท่ี

สนใจเร่ืองความ

ปลอดภยัฯ อยา่งจริงจงั 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 เวทีพฒันาโจทย์วจิยักบั

กลุม่เยาวชน 19 ตลุาคม 

2554 /ผู้ เข้าร่วม 10 คน 

เยาวชน 6 คน/อบต.1 

คน/โหนด 3 คน  

 

-นําเสนอแนวคิดงานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินกบักลุม่เยาวชน  

-ค้นหาประเด็นความปลอดภยั

ทางถนนท่ีกลุม่เยาวชนสนใจ  

 

 -เยาวชนเข้าใจแนวคิด/

หลกัการทํางานวิจยัเพ่ือ

ท้องถ่ินในเบือ้งต้น 

-เห็นมมุมอง/ข้อเสนอ

ของกลุม่เยาวชนกบัการ

ทํางานวิจยั  

-เยาวชนสนใจการทํา

หมวกกนัน้อคตามแฟชัน่ 

เพ่ือรณรงค์ให้วยัรุ่นใส่

หมวกกนัน้อคมากขึน้  

 

- - - เยาวชนมาร่วมประชมุ

น้อย สว่นใหญ่ตดิ

ภารกิจในการเรียนพิเศษ  

เตรียมตวัเรียนตอ่ 

-การใช้วีดีทศัน์งานวิจยั

เพ่ือท้องถ่ินท่ีนําเสนอให้

เห็นตวัอยา่งของกลุม่

เยาวชนท่ีเข้ามาทํางาน

วิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ช่วยให้

เยาวชนเข้าใจหลกัคิด

เบือ้งต้นของงานวจิยัเพ่ือ

ท้องถ่ิน 

-การเจาะกลุม่เยาวชนทํา

ได้คอ่นข้างยาก เน่ืองจาก

กลุม่เยาวชนสว่นใหญ่เรียน

อยูใ่นชัน้มธัยมศกึษษตอน

ปลาย ทําให้มีปัญหาและ

ข้อจํากดัเร่ืองเวลาในการ

มาประชมุ สว่นใหญ่ติด

เรียนพิเศษ 

-ยงัไมเ่ห็นตวัจริงเสยีงจริง

ของเยาวชนท่ีอยากเข้ามา

ทํางานวิจยัท่ีชดัเจน 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

โรงเรียน (โรงเรียนวดัสนั

ป่าสกั) 3 ตลุาคม 2554/

ผู้ เข้าร่วม  7  คน 

วิทยากร 1 คน /ครู 3 

คน/โหนด 3 คน 

-แลกเปลีย่นมมุมองกบัครู

โรงเรียนวดัสนัป่าสกัในประเด็น

การบรูณาการประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนนกบัการเรียน

การสอนในชัน้เรียน 

- ประเมินความเป็นไปได้ของ

การทํางานวิจยัร่วมกบัครู

โรงเรียนวดัสนัป่าสกั  

 

 -ครูได้มมุมอง/แนวคิดใน

การบรูณาการประเด็น

ความปลอดภยัทางถนน

เข้ากบัการเรียนการสอน

ในชัน้เรียน 

- - - - การใช้วิทยากรท่ีมี

ประสบการณ์ในการบรูณา

การการจดัการเรียนการ

สอนในประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนนมา

แลกเปลีย่น ทําให้ครูเห็น

แนวทาง และมีความสนใจ

ในการจดัทําหลกัสตูรการ

เรียนการสอนในประเด็น

ความปลอดภยับนท้อง

ถนน  

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

ชมุชน วนัท่ี 19 ตลุาคม 

2554/ ผู้ เข้าร่วม  19 คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/

ผู้ นําชมุชน 4 คน/โหนด 

4 คน  

-ให้ข้อเสนอแนะตอ่โครงร่างการ

รวิจยั  

 -ทีมวจิยัได้ข้อเสนอแนะ

ท่ีจะนํากลบัไปปรับโครง

ร่างการวจิยัให้ชดัเจนขึน้  

- - - นกัวิจยัมีปัญหาในเร่ือง

การเขยีนโครงการ และ

การเช่ือมร้อยให้เห็น

ความสมัพนัธ์เชิงเนือ้หา

ในโครงการวจิยั 

- ใช้เทคนิคการตัง้คาํถาม

เพ่ือช่วยในการประมวล

ความคิดของนกัวิจยั เพ่ือ

นําไปสูก่ารปรับแก้โครงร่าง

การวจิยั  ทัง้ในสว่นของ

ความสาํคญัปัญหา 

วตัถปุระสงค์และกิจกรรม 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

โรงเรียน (โรงเรียนวดัสนั

ป่าสกั) 10 พฤศจิกายน  

2554/ผู้ เข้าร่วม  7  คน 

ครู 4 คน/โหนด 3 คน 

-นําเสนอแนวคิด/หลกัการวิจยั

เพ่ือท้องถ่ิน 

-ค้นหาประเด็นและความสนใจ

ของโรงเรียนในการทํางานวจิยั

ประเด็นความปลอดภยัทางถนน  

 -ครูได้มมุมอง/แนวคิด

เบือ้งต้นในการทํางาน

วิจยัเพ่ือท้องถ่ินผา่นวดีี

ทศัน์  

-ครูสนใจในเร่ืองการ 

บรูณาการประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนนเข้ากบั

การจดัการเรียนการสอน

ในชัน้เรียน (โดยเร่ิมจาก

การคดัเลอืกชว่งชัน้ใด

ชัน้หนึง่ก่อน) 

- - ครูกงัวลเร่ืองภาระงาน

สอนในห้องเรียน และ

การเขยีนรายงานวิจยั 

-  การกําหนดขอบเขตงาน

ให้ชดัช่วยให้ครูคลายความ

กงัวลใจลงได้มาก เช่น การ

กําหนดครูผู้ รับผิดชอบหลกั

ในการทําวจิยั การประกบ

ของพ่ีเลีย้งท่ีจะเข้ามาช่วย

ในเร่ืองของการพฒันาและ

เขียนโครงการ ตลอดจน

การคดัเลอืกชว่งขัน้เรียนท่ี

จะเร่ิมนําร่องในการจดั

หลกัสตูร  

เวทีเครือขา่ย “ฮว่ม

ด้วยจ้วยกัน๋สร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนน

ตําบลป่าสกั” วนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2554  

ผู้ เข้าร่วม 37 คน 

(หนว่ยงาน /นกัวิจยั/

โหนด)  

-นําเสนอ/แนะนําโครงการยอ่ย 2 

โครงการ 

-ค้นหาแนวร่วมในระดบั

หนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องใน

ประเด็นความปลอดภยัทางถนน 

-รับข้อเสนอแนะจากภาคสว่น

ตา่งๆ  

- ได้นําเสนอความ

เคลือ่นไหวของโครงการ

ในประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนนใน

พืน้ท่ีตําบลป่าสกั  

-ได้รู้จกัภาคี/หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

-ได้ข้อเสนอแนะตอ่การ

ปรับโครงการและทิศ

ทางการเคลือ่นโครงการ 

- - - - โหนดต้องประสานกบั

หนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้อง

กบังานความปลอดภยัทาง

ถนนให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิด

การประสานงานท่ีเอือ้

ประโยชน์กบัการเคลือ่น

โครงการวิจยัยอ่ยในพืน้ท่ี 

และขยายผลโครงการใน

อนาคต เช่น การเช่ือมตอ่

กบัขนสง่จงัหวดั 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัระดบั

ชมุชน 23 ธนัวาคม 

2554 / ผู้ เข้าร่วม  14 คน  

รพ.สต.2 คน/อสม.7 คน/

ผู้ นําชมุชน 2 คน/โหนด 

3คน 

-พฒันาแผนกิจกรรมโครงการให้

ชดัเจน  

 -ได้ข้อเสนอแนะในเร่ือง

การปรับแผนกิจกรรม

ของโครงการให้ละเอียด

และชดัเจนยิ่งขึน้  

- - -นกัวิจยัไมถ่นดัเร่ืองการ

เขียนโครงการ 

-พ่ีเลีย้งใช้เทคนิคการระดม

สมอง  ชวนคดิชวนคยุถึง

กิจกรรมของโครงการวจิยั 

โดยบริบทของแตล่ะพืน้ท่ี

เป้าหมายอาจจจะมกีาร

ดําเนินกิจกรรมท่ีแตกตา่ง

กนั  

เวทีพฒันาโจทย์

โครงการวิจยัร่วมกบั

ศนูย์เดก็เลก็  วนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2554 /

ผู้ เข้าร่วม  11 คน ครู 7 

คน /โหนด 4 คน 

-แลกเปลีย่นมมุมองการทํางาน

วิจยัในประเด็นความปลอดภยั

ทางถนนกบัครูศนูย์เด็กเลก็ 

- ประเมินความสนใจและความ

เป็นไปได้ของครูศนูย์เดก็เลก็กบั

การทํางานวิจยั ในประเด็นเร่ือง

ความปลอดภยัทางถนน   

  

-ทราบถึงสถานการณ์จดุ

เสีย่งในพืน้ท่ีบริเวณศนูย์

เด็กเลก็ตาํบลป่าสกัทัง้ 5 

แหง่ 

- เห็นประเด็นท่ีจะนําไปสู่

การทําวิจยัใน 3 ประเด็น

หลกัคือ จดุเสีย่ง/

พฤติกรรม และการ

จดัการเรียนรู้  

- - - ครูศนูย์เด็กเลก็มี

ข้อจํากดัเร่ืองเวลานดั

หมาย ไมส่ามารถนดั

ประชมุในช่วงเวลา

ทํางานปกติได้ ต้องนดั

ประชมุในช่วงเย็นหรือ

วนัเสาร์-อาทิตย์  

- ครูมองวา่ประเด็นเร่ืองจดุ

เสีย่ง พฤตกิรรมและการ

จดัการเรียนรู้ เป็นเร่ืองท่ี

เช่ือมโยงกนั ไมส่ามารถ

แยกสว่นได้ ถ้าต้องการ

ทํางานวิจยัให้ยัง่ยืนต้อง

แก้ปัญหาสามสว่นไป

ด้วยกนั  

- การพฒันาโครงการ

จะต้องเป็นการทํางานวจิยั

ร่วมกนัเป็นเครือขา่ยศนูย์

เด็กเลก็ และดงึการมีสว่น

ร่วมจากชมุชนเข้ามา  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโครงการวจิยั

ร่วมกบัศนูย์เดก็เลก็ วนัท่ี 

4 มกราคม 2555 /

ผู้ เข้าร่วม  11 คน  ครู 8 

คน/โหนด 3 คน  

-ทบทวนสถานการณ์จดุเสีย่งใน

บริเวณศนูย์เดก็เลก็ทัง้ 5 แหง่ 

ค้นหาเบือ้งหลงัของพฤตกิรรม

การใช้รถใช้ถนน  และการเรียน

การสอนท่ีผา่นมาเพ่ือนําข้อมลู

มาสูก่ารยกร่างข้อเสนอโครงการ  

- รับรู้ข้อมลูสถานการณ์

จดุเสีย่งและเบือ้งหลงั

ของพฤตกิรรมการใช้รถ

ใช้ถนน ของผู้ปกครอง

และคนในชมุชน (ใน

เบือ้งต้น)  

- - -ครูศนูย์เดก็เลก็แตล่ะ

แหง่มีความเข้าใจ

ภาพรวมของ

โครงการวิจยัไมเ่ทา่กนั  

- ครูศนูย์เด็กเลก็มาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบ

ทัง้หมด  

-เน่ืองจากครูศนูย์เดก็เลก็

เป็นกลุม่ใหม ่พ่ีเลีย้งต้อง

ทํากระบวนการให้งานตอ่

การทําความเข้าใจของครู 

ดดยการชวนตัง้คําถาม 

ชวนพดูคยุระดมสมอง 

จากนัน้จึงประมวลและ

จําแนกข้อมลูให้ครูเห็น 

และนําไปทดลองยกร่าง

โครงการ  

เวทีนําเสนอ

โครงการวิจยัตอ่แหลง่

ทนุ (มสช.) วนัท่ี 8 

มกราคม 2555 ผู้ เข้าร่วม  

37 คน ผู้ทรงคณุวฒุิ 5 

คน/โหนด 5 คน/นกัวิจยั 

(3 โครงการ) 27 คน   

นําเสนอโครงการวจิยัยอ่ย 3 

โครงการแก่แหลง่ทนุ มสช.  

-ผู้ทรงคณุวฒุิได้รับทราบ

ข้อเสนอ/แนวคิด

โครงการวิจยัยอ่ยทัง้ 3 

โครงการ  

-ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับแก้โครงการวิจยัยอ่ย

ให้ชดัเจนยิง่ขึน้  

- - - -ได้เรียนรู้แนวทางและ

หลกัการในการให้

ข้อเสนอแนะโครงการวจิยั

ของแหลง่ทนุ มสช.  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเปิดตวัโครงการวจิยั

ของศนูย์เด็กเลก็ วนัท่ี 

22 มกราคม 2555 

ผู้ เข้าร่วม 30 คน โหนด 

5 คน/ครูและชมุชน 30 

คน  

-นําเสนอโครงการวิจยัประเด็น 

“ศนูย์เด็กเลก็ฯกบัความ

ปลอดภยัทางถนน” 

- รับฟังมมุมองและข้อเสนอแนะ

ของชมุชนตอ่การทํางานวิจยัของ

ศนูย์เดก็เลก็ในตาํบลป่าสกั  

-นกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์

ทํางานวิจยักบัศนูย์เดก็เลก็

มาร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

-ครูศนูย์เดก็เลก็ได้

นําเสนอแนวคิดการ

ทํางานวิจยัประเด็นการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทางถนน 

-ได้ข้อเสนอแนะจาก

ชมุชนในการปรับ

โครงการวิจยั  

- - - -การใช้วิทยากรจาก

ภายนอกซึง่เป็นนกัวิชาการ

ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ทํางานวิจยัร่วมกบัศนูย์เดก็

เลก็มาร่วมแลกเปลีย่น ทํา

ให้ครูศนูย์เดก็เลก็และ

ชมุชนเกิดแรงบนัดาลใจใน

การทําโครงการ 

-การใช้กระบวนการระดม

สมองกลุม่ยอ่ยทําให้เห็น

สถานการรณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

บริเวณศนูย์เดก็เลก็แตล่ะ

แหง่ได้ชดัเจนขึน้  

- ข้อมลูท่ีได้จากการระดม

สมองกลุม่ยอ่ยเป็น

ประดยชฯอยา่งยิ่งตอ่การ

นําไปปรับโครงร่างงานวิจยั  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีพฒันาโครงการวจิยั

ศนูย์เดก็เลก็  วนัท่ี 2 

กมุภาพนัธ์  2555 

ผู้ เข้าร่วม  10 คน โหนด 

3 คน/ครูศนูย์เด็กเลก็ 7 

คน  

-พฒันาโครงร่างการวิจยัให้

ชดัเจนยิ่งขึน้  

 

 - ได้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับแก้โครงร่างการวิจยั

ให้ชดัเจนขึน้ ทัง้ในสว่น

ความสาํคญัของปัญหา  

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย

และกิจกรรม 

- - - -เน่ืองจากเป็นนกัวิจยักลุม่

ใหม ่ต้องคอ่ยๆ เรียนรู้ สิง่ท่ี

ท่ีช่วยนกัวิจยัได้มาก คือ 

การตัง้คําถาม  และการ

ระดมความคิดเห็น (เทกอง

ข้อมลู)  และให้นกัวิจยั

เรียนรู้การเขียนโครงร่าง

การวจิยั (โดยให้ทดลอง

เขียนก่อน แล้วมาช่วยกนั

ด)ู  

เวทีพฒันาโครงการวจิยั

ศนูย์เดก็เลก็ วนัท่ี 6 

มีนาคม 255ถ  ผู้ เข้าร่วม 

10 คน โหนด  

-พฒันาโครงร่างการวิจยัให้มี

ความชดัเจนยิ่งขึน้  

 

- ได้แนวทางการปรับ

ข้อเสนอโครงการวิจยัท่ี

ชดัเจนขึน้  โดยเฉพาะใน

สว่นของแผนกิจกรรม 

- - -คณุครูศนูย์เด็กเลก็เข้า

ร่วมเวทีพฒันาโครงการ

ไมค่รบทกุศนูย์  

-เน่ืองจากครูศนูย์เดก็เลก็ฯ

ไมส่ามารถเข้าร่วมเวที

พฒันาโครงการได้ครบทกุ

ศนูย์ ดงันัน้ต้องใช้วธีิการ

ถ่ายทอดกนันอกรอบ 

เพ่ือให้รู้เทา่กนั 

-พ่ีเลีย้งใช้วิธีการชวนคยุ 

ตัง้คาํถาม  และระดม

ความคิดเห็นเพ่ือให้ได้

ข้อมลูท่ีสามารถนําไปปรับ

โครงการวิจยัให้ชดัเจน 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีชีแ้จงและทําความ

เข้าใจโครงการวิจยัระดบั

ชมุชน (กิจกรรมท่ี 1) 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2555 

ผู้ เข้าร่วม 17 คน โหนด 

4 คน/ทีมวจิยั 13 คน  

ทําความเข้าใจโครงการร่วมกนั 

แบง่บทบาทหน้าท่ีในทีม และ

เตรียมความพร้อมในการทํา

กิจกรรมตอ่ไปของโครงการ 

 -ทีมวจิยัเข้าใจภาพรวม

ของโครงการวจิยัมากขึน้  

-มีการแบง่บทบาทหน้าท่ี

ของทีมวจิยั 

-วางแผนและออกแบบ

กระบวนการทํากิจกรรม

เวทีสญัจรในพืน้ท่ี

เป้าหมาย 

- - - นกัวิจยัสว่นใหญ่ยงัไม่

คอ่ยกล้าแสดงความ

คิดเห็น การแสดงความ

คิดเห็นสว่นใหญ่ยงัอยูท่ี่

หวัหน้าโครงการ 

-พ่ีเลีย้งต้องปรับ

กระบวนการ โดยใช้การตัง้

คําถาม และใช้วิธีชวนคยุ 

กระตุ้นให้นกัวิจยัได้แสดง

ความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง 

 

 เวทีชีแ้จงและทําความ

เข้าใจโครงการวิจยัระดบั

ชมุชน (กิจกรรมท่ี 1) 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 

ผู้ เข้าร่วม 10 คน โหนด 

4 คน /ทีมวิจยั 6 คน  

ทําความเข้าใจโครงการร่วมกนั 

แบง่บทบาทหน้าท่ีในทีม  

-ทีมวิจยัเข้าใจภาพรวม

ของโครงการวจิยัมากขึน้  

-มีการแบง่บทบาทหน้าท่ี

ในทีมวจิยั 

 

- - -ทีมวิจยัมาประชมุไม่

ครบ ทําให้ไมส่ามารถ

วางแผนการทํางานใน

กิจกรรมตอ่ไปได้  

-ทีมวิจยัต้องหาเวลานดั

หมายนอกรอบเพ่ือพดูคยุ

และออกแบบการทํา

กิจกรรมร่วมกนัอีกครัง้ 

เวทีวางแผนเตรียม

เปิดตวัโครงการวจิยั 3 

โครงการ วนัท่ี 15 

มีนาคม 2555 ผู้ เข้าร่วม 

20 คน โหนด 4 คน/

นกัวิจยั 16  คน 

หารือการเตรียมงานเปิดตวั 3 

โครงการวิจยั ท่ีทํางานวิจยัใน

ประเด็นการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนนในพืน้ท่ี

ตําบลป่าสกั 

-ได้แผนการทํางานและ

รูปแบบของเวทีเปิดตวั 3 

โครงการวิจยั  ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัท่ี 11 เมษายน 

2555 โดยจดัร่วมกบังาน

รณรงค์ 7 วนัอนัตราย

ช่วงก่อนวนัสงกรานต์ 

- - - องค์ประกอบของเวที

ยงัขาดภาคีองค์กรท่ี

เก่ียวข้องอีกหลาย

องค์กรท่ีไมไ่ด้มาร่วม

ประชมุ 

- การเปิดเวทีระดมความ

คิดเห็น ทําให้เห็นมมุมอง

ความคิดท่ีนา่สนใจของทีม

วิจยั  

-เห็นความมกระตือรือล้น

ของทีมวจิยัท่ีมีตอ่เวที

เปิดตวั 3 โครงการ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 ร่วมเวทีเปิดตวั

โครงการวิจยั “แนว

ทางการสร้างพฤติกรรม

การขบัขี่ปลอดภยั และ

การจดัการจดุเสีย่งโดย

การมีสว่นร่วมของชมุชน

ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง 

จงัหวดัลาํพนู”  

วนัท่ี 19 มีนาคม  2555  

ณ ศาลาเอนกประสงค์

บ้านสนัคะยอม หมู ่1 

ผู้ เข้าร่วม 45 คน ( ทีม

วิจยั 13 คน /โหนด 3 

คน/ชาวบ้านในพืน้ท่ี 29 

คน)  

 

-เปิดตวัโครงการวิจยัฯ ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของ

โครงการวิจยั และแนะนําทีม

วิจยั  

- ระดมความคิดและแลกเปลีย่น

มมุมองในประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนนกบั

ชาวบ้านในชมุชน  

-ค้นหาแกนนํา/คนมีใจในพืน้ท่ี

เข้าร่วมทํางานในโครงการวจิยั  

 

- ชมุชนสนัคะยอมได้รับรู้

หลกัการ วตัถปุระสงค์ 

และเป้าหมายของ

โครงการ  

- ได้รับทราบความ

คิดเห็น/มมุมองของคน

ในพืน้ท่ีตอ่ประเด็นความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

 

- - - คลปิวีดีโอท่ีจะใช้เปิด

ในช่วงแรกของการ

ประชมุท่ีเตรียมไว้มี

ปัญหาในเร่ืองเสยีง  

สามารถดไูด้แตภ่าพ  

- การแลกเปลีย่นในเวที

ยงัมีน้อย  ยงัเป็นการคยุ

กนัในกลุม่คนไมก่ี่คน  

- การประชมุเร่ิมช้า 

เน่ืองจากการรอ

ผู้ เข้าร่วม ทําให้เวลาใน

การประชมุยืดเยือ้ 

ผู้ เข้าร่วมงว่งนอน  

- เตรียมความพร้อมใน

เร่ืองของสือ่ท่ีจะนําเสนอ 

เช่น วิดีทศัน์ คลปิวีดีโอ 

ฯลฯ 

- เน้นยํา้กบัผู้ใหญ่บ้านให้มี

การประชาสมัพนัธ์การ

ประชมุให้ลกูบ้านทราบ

โดยใช้เสยีงตามสาย ของ

หมูบ้่าน เพ่ือให้มีคนมาเข้า

ร่วมประชมุมากขึน้  

-ควรมีการแบง่บทบาทของ

ทีมวิจยัในการตัง้คาํถาม 

และสงัเกตสถานการร์ หรือ

บรรยากาศในการประชมุ

วา่ควรจะโยนคําถามลงป

ในช่วงเวลาใด  

- เตรียมลกัษณะของ

คําถามท่ีจะถามในเวทีมา

ก่อน และมีการซกัซ้อม

ก่อนถึงวนัประชมุ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ร่วมเวทีแลกเปลีย่นการ

เตรียมงานเปิดตวั

โครงการวิจยั 3 โครงการ

ของตาํบลป่าสกั (ครัง้ท่ี 

2) วนัท่ี 28 มีนาคม  

2555  ณ ห้องประชมุ

องค์การบริหารสว่น

ตําบลป่าสกั 

ผู้ เข้าร่วม 35 คน (ทีม

วิจยั 3 โครงการ 30 คน /

โหนด 5 คน)  

 

- เพ่ือนดัหมายและเตรียมความ

พร้อมเวทีเปิดตวัโครงการวจิยั 3 

โครงการในวนัท่ี 11 เมษายน 

2555  

 

- มีการแบง่บทบาท

รับผิดชอบในทีมวิจยั 3 

โครงการ (ประจําฐาน

กิจกรรมตา่งๆ)  

- มีการนดัหมายการ

จดัเตรียมสถานท่ีจดังาน  

 

- - - -เรียนรู้การทํางานร่วมกนั

ของ 3 โครงการวจิยั  

- เรียนรู้กระบวนการ 

ขัน้ตอนการออกแบบงาน

เปิดตวัโครงการวจิยั ซึง่จดั

ร่วมกบังานรณรงค์ 7 วนั

อตัรายของจงัหวดัลาํพนู 

(ช่วงสงกรานต์)  

  



 
 

88 
 

กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เข้าร่วมเวทีเปิดตวั

โครงการวิจยั“แนวทางการ

สร้างพฤตกิรรมการขบัขี่

ปลอดภยั และการจดัการ

จดุเสีย่งโดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชนตาํบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู” 

วนัท่ี 24  เมษายน  2555  

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน

ใหมร่่องแกลบ หมู ่17  

ผู้ เข้าร่วม  55 คน ทีมวิจยั 

13 คน/โหนด 4 คน /

ชาวบ้านบ้านใหมร่่อง

แกลบ 35 คน 

-เปิดตวัโครงการวิจยัฯ ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

ของโครงการวจิยั และแนะนํา

ทีมวิจยั  

- ระดมความคิดและ

แลกเปลีย่นมมุมองในประเด็น

เร่ืองความปลอดภยับนท้อง

ถนนกบัชาวบ้านในชมุชน  

-ค้นหาแกนนํา/คนมีใจในพืน้ท่ี

เข้าร่วมทํางานใน

โครงการวิจยั  

 

- ชมุชนบ้านใหมร่่อง

แกลบได้รับรู้หลกัการ 

วตัถปุระสงค์ และ

เป้าหมายของโครงการ  

- ได้รับทราบความ

คิดเห็น/มมุมองของคน

ในพืน้ท่ีตอ่ประเด็นความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

- ได้แนวร่วมท่ีเข้ามาร่วม

เป็นทีมวจิยัในพืน้ท่ี 2 คน  

 

- - - วีดีทศัน์คอ่นข้างยาว 

และระบบเสยีงไมช่ดั

ทําให้ผู้ เข้าร่วมรู้สกึ

เบ่ือ  และกระทบกบั

เวลาในการจดั

กิจกรรมในชว่งตอ่ๆ 

ไป  

- มีการนําเสนอข้อมลู

เก่ียวกบัโครงการวิจยั

คอ่นข้างน้อย  

 

 - การใช้สือ่วีดีทศัน์เพ่ือ

นําเสนอเร่ืองราวของผู้ได้รับ

ผลกระทบจากอบุตัเิหตเุป็น

สือ่ท่ีสร้างความสนใจและ

กระตุ้นให้คนในพืน้ท่ีมาสนใจ

เร่ืองความปลอดภยับนท้อง

ถนนได้เป็นอยา่งดี แตค่วร

เป็นวิดีทศัน์ท่ีมีเนือ้หาท่ีสัน้ 

กระชบั และได้ใจความ 

- เน้นการแลกเปลีย่นเก่ียวกบั

โครงการวิจยั และมมุมองท่ีมี

ตอ่ประเด็นเร่ืองพฤติกรรม

และจดุเสีย่งตอ่การเกิด

อบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีให้มากขึน้  

- เตรียมประเด็นคําถามท่ีจะ

แลกเปลีย่นกบัคนในเวทีไป

ก่อน 

-ควรมีการศกึษาข้อมลู

เก่ียวกบัจดุเสีย่งในพืน้ท่ีก่อน 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจาํกดั สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เข้าร่วมพิธีเปิดศนูย์

ปฏิบตัิการร่วมป้องกนั

และลดอบุตัิเหตทุาง

ถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ปี 2555และ

ปักธงร่วมสร้าง

วฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนน

ตําบลป่าสกั 

 วนัท่ี 11 เมษายน 2555 

จํานวนคนเข้าร่วม

ประมาณ  300คน 

 - เปิดตวัโครงการวจิยัในพืน้ท่ี

ตําบลป่าสกั ( 3 โครงการ) โดย

จดัร่วมกบังานรณรงค์ 7 วนั

อนัตราย เพ่ือลดอบุตัิเหตเุป็น

ศนูย์ของจงัหวดัลาํพนู เพ่ือให้

ผู้วา่ราชการจงัหวดั หนว่ยงาน

องค์กรภาคี และชมุชนในพืน้ท่ี

ได้รับรู้  

-ผู้วา่ราชการจงัหวดั/

หนว่ยงานองค์กรท่ี

เก่ียวข้องได้รับรู้ความ

เคลือ่นไหว /หลกัการและ

วตัถปุระสงค์ของ

โครงการวิจยั 3 โครงการ  

-เกิดการทํางานร่วมกนั

ในเบือ้งต้นของชมุชน

หนว่ยงาน องค์กรภาคีท่ี

เก่ียวข้องกบัประเด็น

ความปลอดภยับนท้อง

ถนน  

  

- - -เน่ืองจากเป็นงานท่ีจดัร่วมกบั

ทางจงัหวดั  ทําให้มีความ

ติดขดัในเร่ืองของกระบวนการ

ในวนังานบ้าง  เน่ืองจาก

หนว่ยงานภาคีของจงัหวดัจะให้

ความสาํคญักบัการจดักิจกรรม

งานรณรงค์ 7 วนัอตัราย 

มากกวา่การเปิดตวั

โครงการวิจยั ทําให้ความสนใจ

ตอ่โครงการวิจยัยงัมีน้อย  

- ช่วงเช้าจํานวนคนท่ีเข้า

ร่วมงานมามีมาก แตเ่มื่อเสร็จ

สิน้กิจกรรมในช่วงเช้า เมื่อผู้วา่

ราชการจงัหวดัเดินทางกลบัทํา

ให้คนเข้าร่วมเดินทางกลบัไป

จํานวนมาก เหลอืคนเข้าร่วม

กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้

ตา่งๆ ไมม่ากนกั 

-การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

ตา่งๆ ในงานมีน้อย 

- การจดังานเปิดตวั

โครงการนา่จะมกีารจดัอีก

ครัง้หลงัจากท่ีมกีารเคลือ่น

งานวจิยัในพืน้ท่ีมา

ระยะเวลาหนึง่ เพ่ือให้มี

ข้อมลูมานําเสนอกบั

กลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง 

และควรเป็นการออกแบบ

และจดัเวทีโดย

โครงการวิจยัเอง จะทําให้

สามารถดําเนินงานหรือ

นําเสนองานได้อยา่งเต็มท่ี  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เข้าร่วมเวทีเปิดตวั

โครงการวิจยั“แนวทางการ

สร้างพฤตกิรรมการขบัขี่

ปลอดภยั และการจดัการ

จดุเสีย่งโดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชนตาํบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู” 

วนัท่ี 24  เมษายน  2555  

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน

ใหมร่่องแกลบ หมู ่17  

ผู้ เข้าร่วม  55 คน ทีมวิจยั 

13 คน/โหนด 4 คน /

ชาวบ้านบ้านใหมร่่อง

แกลบ 35 คน 

-เปิดตวัโครงการวิจยัฯ ชีแ้จง

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

ของโครงการวจิยั และแนะนํา

ทีมวิจยั  

- ระดมความคิดและ

แลกเปลีย่นมมุมองในประเด็น

เร่ืองความปลอดภยับนท้อง

ถนนกบัชาวบ้านในชมุชน  

-ค้นหาแกนนํา/คนมีใจในพืน้ท่ี

เข้าร่วมทํางานใน

โครงการวิจยั  

 

- ชมุชนบ้านใหมร่่อง

แกลบได้รับรู้หลกัการ 

วตัถปุระสงค์ และ

เป้าหมายของโครงการ  

- ได้รับทราบความ

คิดเห็น/มมุมองของคน

ในพืน้ท่ีตอ่ประเด็นความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

- ได้แนวร่วมท่ีเข้ามาร่วม

เป็นทีมวจิยัในพืน้ท่ี 2 คน  

 

- - - วีดีทศัน์คอ่นข้างยาว 

และระบบเสยีงไมช่ดั

ทําให้ผู้ เข้าร่วมรู้สกึ

เบ่ือ  และกระทบกบั

เวลาในการจดั

กิจกรรมในชว่งตอ่ๆ 

ไป  

- มีการนําเสนอข้อมลู

เก่ียวกบัโครงการวิจยั

คอ่นข้างน้อย  

 

 - การใช้สือ่วีดีทศัน์เพ่ือ

นําเสนอเร่ืองราวของผู้ได้รับ

ผลกระทบจากอบุตัเิหตเุป็น

สือ่ท่ีสร้างความสนใจและ

กระตุ้นให้คนในพืน้ท่ีมาสนใจ

เร่ืองความปลอดภยับนท้อง

ถนนได้เป็นอยา่งดี แตค่วร

เป็นวิดีทศัน์ท่ีมีเนือ้หาท่ีสัน้ 

กระชบั และได้ใจความ 

- เน้นการแลกเปลีย่นเก่ียวกบั

โครงการวิจยั และมมุมองท่ีมี

ตอ่ประเด็นเร่ืองพฤติกรรม

และจดุเสีย่งตอ่การเกิด

อบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีให้มากขึน้  

- เตรียมประเด็นคําถามท่ีจะ

แลกเปลีย่นกบัคนในเวทีไป

ก่อน 

-ควรมีการศกึษาข้อมลู

เก่ียวกบัจดุเสีย่งในพืน้ท่ีก่อน 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เข้าร่วมเวทีวางแผนจดัเวที

ครัง้ท่ี 3 (บ้านนํา้บอ่เหลอืง)

โครงการ“แนวทางการ

สร้างพฤตกิรรมการขบัขี่

ปลอดภยัและการจดัการ

จดุเสีย่ง โดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชนตาํบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู” 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555  

ณ ห้องประชมุโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพประจํา

ตําบลบ้านหนองหลมุ 

 

1) สรุปบทเรียนเวทีสญัจร 2 

ครัง้ท่ีผา่นมา (เวทีบ้านใหม่

ร่องแกลบ และบ้านสนัคะ

ยอม)  

2) วางแผนเวทีสญัจรครัง้ท่ี 3 

บ้านนํา้บอ่เหลอืง  

-ได้บทเรียนการจดัเวที

สญัจร 2 ครัง้ท่ีผา่นมา 

- ได้กระบวนการและการ

แบง่บทบาทหน้าท่ี

รับผิดชอบในการจดัเวที

สญัจรบ้านนํา้บอ่เหลอืง 

- -  -ได้ทบทวนสิง่ท่ีได้จากการจดั

เวทีสญัจรท่ีผา่นมา 

- เรียนรู้การออกแบบเวที

สญัจรโดยใช้ข้อมลูจากการ

สรุปบทเรียน เช่น การฉายวดีี

ทศัน์  การทําแผนท่ีจดุเสีย่ง  

การตัง้คําถาม การออก

จดหมายเชิญ  เป็นต้น  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เข้าร่วมเวทีประชมุทีมวจิยั

โครงการ “การจดัการ

ฐานข้อมลูและระบบ

สารสนเทศเพ่ือความ

ปลอดภยับนท้องถนนโดย

การมีสว่นร่วมของชมุชน

ตําบลป่าสกั” วนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2555   ณ 

ร้านอาหาร ADD UP  

ตําบลป่าสกั จงัหวดัลาํพนู 

ผู้ เข้าร่วมจํานวน 11 คน 

ประกอบด้วยทีมวจิยัและพ่ี

เลีย้งนกัวิจยั 

 

ชีแ้จงและทําความเข้าใจ

ร่วมกบัทีมวิจยัในเร่ืองของ

โครงการวิจยั ทัง้ในเร่ือง

เป้าหมาย การแบง่บทบาท

หน้าท่ี และการจดัการ

งบประมาณ  

- ทีมวิจยังานวจิยัได้รับรู้

และเข้าใจโครงการวิจยั

มากขึน้  

- มีการแบง่บทบาท

หน้าท่ีในการรับผิดชอบ

ในการทํางานวจิยั 

- ได้แผนการทํากิจกรรม

วิจยัในครัง้ตอ่ไป 

- -   

 

  



 
 

93 
 

กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเปิดตวัโครงการวจิยั  

“แนวทางการสร้างพฤติกรรม

การขบัขี่ปลอดภยั และการ

จดัการจดุเสีย่งโดยการมี

สว่นร่วมของชมุชนตาํบลป่า

สกั อําเภอเมือง จงัหวดั

ลาํพนู”ท่ีบ้านนํา้บอ่เหลอืง 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2555  ณ 

ศาลาวดับ้านนํา้บอ่เหลอืง  

ผู้ เข้าร่วมประมาณ 40 คน 

ประกอบด้วยทีมวจิยั 

ตวัแทนชมุชน พ่ีเลีย้งนกัวิจยั 

- ชีแ้จงโครงการวจิยั 

- รับฟังมมุมองของชมุชนตอ่

ประเด็นเร่ืองความปลอดภยั

บนท้องถนน 

- ค้นหาแนวร่วมท่ีจะเข้ามา

เป็นแกนนําความปลอดภยั

บนท้องถนน 

- ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการวิจยัมากขึน้ 

-ได้รับรู้มมุมองของชมุชน

ตอ่ประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

-ได้รู้ถึงสถานการรณ์และ

จดุเสีย่งตอ่การเกิด

อบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีบ้านนํา้

บอ่เหลอืง 

 

- - - สถานท่ีคอ่นข้างคบั

แคบ 

-ตวัแทนเครือสหพฒัน์

ไมไ่ด้เข้าร่วมเน่ืองจาก

เป็นการจดัเวทีใน

วนัหยดุ(วนัอาทิตย์)  

- การใช้สือ่วดีีทศัน์ทําให้

ชมุชนเข้าใจโครงการวิจยัได้

ง่ายและชดัเจน 

- การเลอืกสถานท่ีจดัประชมุ

มีผลตอ่บรรยากาศและการ

รับรู้ของผู้ เข้าร่วม 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเปิดตวัโครงการวจิยั  

“แนวทางการสร้าง

พฤติกรรมการขบัขี่

ปลอดภยั และการจดัการ

จดุเสีย่งโดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชนตาํบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู”

ท่ีบ้านใหมจ่ตจุกัร 

วนัท่ี 19 มิถนุายน 2555  

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน

ใหมจ่ตจุกัร  

ผู้ เข้าร่วมประมาณ 40 คน 

ประกอบด้วยทีมวจิยั 

ตวัแทนชมุชน พ่ีเลีย้ง

นกัวิจยั 

- ชีแ้จงโครงการวจิยั 

- รับฟังมมุมองของชมุชนตอ่

ประเด็นเร่ืองความปลอดภยั

บนท้องถนน 

- ค้นหาแนวร่วมท่ีจะเข้ามา

เป็นแกนนําความปลอดภยับน

ท้องถนน 

- ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการวิจยัมากขึน้ 

-ได้รับรู้มมุมองของชมุชน

ตอ่ประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

-ได้รู้ถึงสถานการณ์และ

จดุเสีย่งตอ่การเกิด

อบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีบ้านใหม่

จตจุกัร 

-  

- -  - การใช้สือ่วดีีทศัน์ทําให้

ชมุชนเข้าใจโครงการวิจยัได้

ง่ายและชดัเจน 

-การเขียนแผนท่ีจดุเสีย่งใน

ชมุชน ชว่ยสร้างบรรยากาศ

ในการมีสว่นร่วมของชมุชน

ได้มาก ทําให้ชมุชนกล้าเลา่

เร่ืองอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้กบัจดุ

เสีย่ง  

- การจดัเก้าอีแ้บบตวัยทํูาให้

คนได้มองเห็นหน้ากนั ชว่ย

สร้างให้บรรยากาศการ

ประชมุผอ่นคลาย  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้ไว้ใน

โครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีวเิคราะห์ข้อมลู  “การ

จดัการฐานข้อมลูและ

ระบบสารสนเทศเพ่ือความ

ปลอดภยับนท้องถนน” 

วนัท่ี 21 มถินุายน 2555 

ณ เวียงศิริ รีสอร์ท จ.ลาํพนู 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

20 คน ประกอบด้วยทีม

วิจยั พ่ีเลีย้งนกัวิจยั ท่ี

ปรึกษาโครงการ  

เจ้าหน้าท่ี ศวปถ.และผู้

ประเมินงาน สสส.  

 

-นําเสนอกิจกรรมวิจยัท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว

ของโครงการการจดัการฐานข้อมลูและระบบ

สารสนเทศเพ่ือความปลอดภยับนท้องถนน

ตําบลป่าสกั  อําเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู 

- นําเสนอผลจากการเก็บข้อมลูการจดัทํา

ฐานข้อมลูอบุตัเิหตจุากหนว่ยงานองค์กรตา่งๆ 

เช่น อปพร./บริษัทกลางฯ/รพ.สต./

โรงพยาบาล/สาธารณสขุจงัหวดั /ตํารวจ/

ขนสง่/ทางหลวงชนบท เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือ

วิเคราะห์และหาแนวทางในการจดัเก็บข้อมลู

ตอ่ไป  

- ได้รับรู้ผลการ

ดําเนินงานของ

โครงการ 

- ได้ข้อเสนอจากผุ้ เข้า

ร่วมประชมุตอ่การ

ขบัเคลือ่นงานและ

ประเด็นท่ีจะต้อง

จดัเก็บข้อมลู  

- -  -ควรหนนุเสริมและ

พฒันาทีม อปพร.ให้เข้า

มาเป็นคนเก็บข้อมลู เข้า

มาเป็นนกัสบืสวน 

มากกวา่การทํางานแค่

การชว่ยเหลอืผู้บาดเจ็บ

จากอบุตัิเหต/ุงานเก็บ

ศพเทา่นัน้ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้ไว้ใน

โครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีเปิดตวัโครงการวจิยั  

“แนวทางการสร้าง

พฤติกรรมการขบัขี่

ปลอดภยั และการจดัการ

จดุเสีย่งโดยการมีสว่นร่วม

ของชมุชนตาํบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู”

ท่ีบ้านหลกุ 

วนัท่ี 22 มิถนุายน 2555  

ณ วดับ้านหลกุ  

ผู้ เข้าร่วมประมาณ 35 คน 

ประกอบด้วยทีมวจิยั 

ตวัแทนชมุชน พ่ีเลีย้ง

นกัวิจยั 

 - ชีแ้จงโครงการวจิยั 

- รับฟังมมุมองของชมุชนตอ่ประเด็นเร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

- ค้นหาแนวร่วมท่ีจะเข้ามาเป็นแกนนําความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

 - ชมุชนรับรู้และเข้าใจ

โครงการวิจยัมากขึน้ 

-ได้รับรู้มมุมองของ

ชมุชนตอ่ประเด็นเร่ือง

ความปลอดภยับนท้อง

ถนน 

-ได้รู้ถึงสถานการณ์

และจดุเสีย่งตอ่การ

เกิดอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ี

บ้านใหมจ่ตจุกัร 

- - -พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็น

บ้านจดัสรร 

นอกเหนือจากการ

เปิดเวที ควรมี

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีจะ

เข้าไปสร้างสมัพนัธ์

เพ่ือดงึการมีสว่น

ร่วมและความ

คิดเห็นจากกลุม่คน

ท่ีอาศยัอยูใ่นบ้าน

จดัสรร  

- การใช้สือ่วดีีทศัน์ทําให้

ชมุชนเข้าใจ

โครงการวิจยัได้ง่ายและ

ชดัเจน 

-การเขียนแผนท่ีจดุเสีย่ง

ในชมุชน ช่วยสร้าง

บรรยากาศในการมีสว่น

ร่วมของชมุชนได้มาก 

ทําให้ชมุชนกล้าเลา่เร่ือง

อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้กบัจดุ

เสีย่ง  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีชีแ้จงโครงการวิจยั 

“การสร้างความปลอดภยั

บนท้องถนนโดยการมีสว่น

ร่วมของศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็ตําบลป่าสกั จงัหวดั

ลาํพนู” 

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2555  

ณ  ห้องประชมุรพสต. บ้าน

หนองหลมุ ต.ป่าสกั อ. 

เมือง จ.ลาํพนู 

ผู้ เข้าร่วมประมาณ 40 คน

ประกอบด้วย ทีมวิจยั แกน

นําชมุชน พ่ีเลีย้งนกัวจิยั 

นกัวิชาการ  

 

- ชีแ้จงและทําความเข้าใจ

โครงการวิจยัร่วมกบัชมุชน 

- สร้างความตระหนกัและทํา

ให้ชมุชนเห็นความสาํคญัของ

การสร้างการเรียนรู้ในเร่ือง

ความปลอดภยับนท้องถนน

ให้แก่เด็กๆ ในศนูย์เด็กเลก็

ตําบลป่าสกั  

- สร้างการมีสว่นร่วมกบัชมุชน

ในการเข้าร่วมมือกบัศนูย์เดก็

เลก็ฯทัง้ 5 ศนูย์ของตาํบลป่า

สกัในการขบัเคลือ่นงานวจิยั 

- ชมุชนและแกนนํารับรู้

และเข้าใจโครงการวิจยั 

ตลอดจนเห็น

ความสาํคญัของการ

ปลกูฝังและสร้างการ

เรียนรู้เร่ืองความ

ปลอดภยับนท้องถนน

ให้แก่เด็กๆ ระดบัปฐมวยั  

- - - แกนนําชมุชนบาง

พืน้ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมเวที 

จึงเป็นท่ีมาของการ

วางแผนเข้าไปจดัเวที

สญัจรเพ่ือทําความ

เข้าใจร่วมกบัแกนนํา

และคนในชมุชนอีก

ครัง้ 

- เห็นศกัยภาพของทีมวจิยัซึง่

เป็นครูศนูย์เด็กเลก็ฯทัง้ 5 

ศนูย์ฯของตําบลป่าสกั ใน

การนําเสนองาน และ

สามารถใช้สือ่ Power point

ประกอบการนําเสนอได้ด ี

- การเชิญแกนนําชมุชนเข้า

ร่วมเวทีให้ได้ผลต้องใช้วิธีการ

ถือจดหมายเชิญไปเชิญด้วย

ตวัเอง 

- การใช้นกัวชิาการมา

นําเสนอทําให้งานวจิยัเป็นท่ี

สนใจของชมุชนเพราะมี

ข้อมลูรองรับและนา่เช่ือถือ 

 
  



 
 

98 
 

กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีออกแบบเคร่ืองมือเก็บ

ข้อมลูปัญหาเชิงลกึเร่ือง

พฤติกรรม/ จดุเสีย่ง

โครงการวิจยั “แนวทางการ

สร้างพฤตกิรรมการขบัขี่

ปลอดภยั และการจดัการจดุ

เสีย่งโดยการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนตาํบลป่าสกั อําเภอ

เมือง จงัหวดัลาํพนู” 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 ณ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบล รพสต. บ้านหนอง

หลมุ ตําบลป่าสกั อ.เมือง จ.

ลาํพนู  จํานวนผู้เข้าร่วม

จํานวน 15 คน ประกอบด้วย 

ทีมวิจยั พ่ีเลีย้งนกัวิจยั ท่ี

ปรึกษาโครงการ 

-ถอดบทเรียนจากการจดัเวที

สญัจรในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

-ออกแบบเคร่ืองมอืเพ่ือเก็บ

ข้อมลูเร่ืองพฤติกรรมและจดุ

เสีย่งในชมุชนเป้าหมาย  

-วางแผนการทํางานเพ่ือ

ทดลองใช้เคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมลู 

-ได้รับรู้ผลและบทเรียนท่ีได้จากการ

ถอดบทเรียนกิจกรรมเวทีสญัจร  

-ได้ความคิดเห็นของนกัวจิยัตอ่ประเด็น

เร่ืองพฤติกรรมเสีย่ง ของชมุชน โดยมี

การกําหนดกลุม่เป้าหมายของชมุชนท่ี

มีความเสีย่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ วยัรุ่น/

วยัทํางาน/ผุ้สงูอาย ุ -และได้ข้อมลู

เก่ียวกบัพฤติกรรมเสีย่งอ่ืนๆ  เชน่  

พฤติกรรมเสีย่งอยา่งไร เช่น เมาแล้ว

ขบั/*ใครเสีย่ง เช่น คนรับจ้างเก็บลาํไย        

/เบือ้งหลงัพฤติกรรมเสีย่ง เช่น คนเหมา

เลีย้ง  ร้านเหล้าเยอะ  อยากกิน/

ออกแบบวิธีการปรับพฤตกิรรม เช่น ให้

ความรู้คนกิน, ทําความเข้าใจผู้ รับเหมา

, กวดขนัด้านกม., มาตรการชมุชน 

ฯลฯ/พฤติกรรมท่ีเปลีย่นแปลงดจูาก

อะไร เช่น ผู้ รับเหมาเลกิเลีย้งเหล้า, 

อบุตัิเหตลุดลง เป็นต้น  

- - - -ควรเสริมทกัษะการ

ถอดบทเรียนและทกัษะ

การเก็บข้อมลูให้แก่ทีม

วิจยั (ทกัษะการตัง้

คําถาม/การทํางาน

ร่วมกบัชมุชน)  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีออกแบบเคร่ืองมือเก็บ

ข้อมลูปัญหาเชิงลกึเร่ือง

พฤติกรรม/ จดุเสีย่ง (ครัง้ท่ี 

2)โครงการวิจยั “แนว

ทางการสร้างพฤติกรรมการ

ขบัขี่ปลอดภยั และการ

จดัการจดุเสีย่งโดยการมีสว่น

ร่วมของชมุชนตําบลป่าสกั 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู”ณ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบล บ้านหนองหลมุ ตําบล

ป่าสกั อ.เมือง จ.ลาํพนู 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2555  

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

13 คน ประกอบด้วย ทีมวจิยั 

พ่ีเลีย้งนกัวิจยั  

  

-ออกแบบการเก็บข้อมลู

พฤติกรรมเสีย่งและจดุเสีย่ง

ตอ่การเกิดอบุตัิเหตบุนท้อง

ถนน (ตอ่จากเวทีครัง้ท่ีแล้ว)  

 

-นกัวิจยัได้แลกเปลีย่นเก่ียวกบั

พฤติกรรมของกลุม่เป้าหมายและ

จดุเสีย่งในชมุชน 

-ค้นพบพฤติกรรมเสีย่งหลกัๆ 6 

ประการในชมุชน ได้แก่  ไมส่วม

หมวกกนัน็อค/เมาแล้วขบั/ขบัรถ

เร็ว/ฝ่าฝืนกฎ/ไมเ่ข้าใจกฎ/เมาแล้ว

เดินถนน 

-ได้แนวทางการทํางานตอ่ในชมุชน

เป้าหมาย คือ ลงไปชมุชนเพ่ือเช็ค

ข้อมลูกบัชมุชนในเร่ืองพฤติกรรม

เสีย่ง/หาองค์ประกอบของคนท่ีจะ

ให้ข้อมลู-แกนนําท่ีจะให้ข้อมลู/

สาํรวจร้านเหล้าในชมุชน  

-มีการแบง่บทบาทหน้าท่ี

รับผิดชอบของทีมวิจยัในการหาอ

มลูในชมุชน 

- -   -การค้นหาพฤติกรรม

เสีย่งตอ่การเกิด

อบุตัิเหตท่ีุแท้จริงของ

ชมุชนต้องใช้เวลาใน

การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจากชมุชน 

-การเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี

เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ย

พฒันานกัวิจยัในชมุชน  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การประชมุ“ฮ่วมด้วยจ้วยกัน๋

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนตาํบล

ป่าสกั อําเภอเมืองจงัหวดั

หละปนู ครัง้ท่ี 3”วนัศกุร์ท่ี 

27 กรกฎาคม 2555 ณ  

องค์การบริหารสว่นตาํบลป่า

สกั อําเภอเมือง จงัหวดั

ลาํพนู 

จํานวนผู้เข้าร่วม 50 คน 

ประกอบด้วย ทีมวิจยั 

หนว่ยงานองค์กรตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง พ่ีเลีย้งนกัวิจยั ฯลฯ  

- บอกเลา่ความก้าวหน้า และ

บทเรียนท่ีได้จากการ

ดําเนินการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยับนท้องถนน

ในตําบลป่าสกัชว่งท่ีผา่นมา 

- ชวนคิดชวนคยุในหวัข้อ 

“การสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนตาํบล

ป่าสกั...ความจริง หรือฝัน

ไป?”   

- สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูก่าร

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนของทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในระยะตอ่ไป 

 -ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับรู้

ความก้าวหน้าของ

โครงการวิจยัในประเด็นการ

สร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยับนท้องถนนใน

ตําบลป่าสกั  

- โครงการวิจยัได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ

ไปพฒันางานวิจยัตอ่  

- เกิดการแลกเปลีย่นมมุมอง

ตา่งๆ ของผู้ เข้าร่วมประชมุใน

ประเด็นการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัทางถนน 

- - -หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องบาง

หนว่ยงานไม่

สามารถเข้าร่วมได้ 

และบางหนว่ยก็ไม่

สามารถอยูไ่ด้ครบ

ทัง้กระบวนการ  

-การใช้สือ่วีดีทศัน์ช่วย

สร้างความเข้าใจ

โครงการวิจยัได้ง่าย

และชดัเจนขึน้ 

-เวทีเครือขา่ยมี

ประโยชน์อยา่งยิง่ใน

เร่ืองการเช่ือม

ความสมัพนัธ์ การแก้ไข

ปัญหาในประเด็นความ

ปลอดภยัทางถนนท่ีตรง

จดุ รู้จกัหนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรง  

และสามารถดงึการมี

สว่นร่วมจากทกุภาค

สว่นได้  

  



 
 

101 
 

 

กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ประชมุทีมวิจยัชมุชนเพ่ือ

สรุปการเก็บข้อมลูและวาง

แผนการเก็บข้อมลูเชิงลกึ

วนัท่ี 14 ส.ค. 2555  ณ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบลบ้านหนองหลมุ 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

12 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั

และพ่ีเลีย้งนกัวิจยั  

  

-สรุปความก้าวหน้ากิจกรรม

การเก็บข้อมลูเชิงลกึในเร่ือง

พฤติกรรมเสีย่งและจดุเสีย่ง

ในชมุชน  

-เกิดการแลกเปลีย่น

กระบวนการเก็บข้อมลูเชิงลกึ

ในเร่ืองพฤติกรรมเสีย่งและ

จดุเสีย่งของชมุชนท่ีแตกตา่ง

กนัไปในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 5 

พืน้ท่ี ซึง่นกัวจิยัแตล่ะคนมี

วิธีการเก็บข้อมลูท่ีแตกตา่ง

กนั  

-ได้เห็นข้อมลูพฤติกรรมความ

เสีย่งในเร่ืองพฤติกรรมการ

ดื่ม และพฤติกรรมการไมส่วม

หมวกกนัน็อคท่ีมีทัง้เหมือน

และแตกตา่งกนั เช่น 

ช่วงเวลาในการกินเหล้าของ

คนทํางานโรงงานก็แตกตา่ง

จะคนท่ีกินเหล้าในชมุชน   

- -  -นกัวิจยัได้ลงไป

เก็บข้อมลูเบือ้งต้น

จากคนในชมุชน แต่

ยงัไมไ่ด้ข้อมลูท่ี

ชดัเจนในเร่ือง

พฤติกรรมท่ีชดัเจน

ท่ีสดุของชมุชน

เป้าหมายจึงต้องลง

ไปตรวจสอบให้ชดั 

ซึง่อาจจะต้องใช้

เวลาในการเก็บ

ข้อมลู 

-พ่ีเลีย้งต้องให้

กําลงัใจนกัวิจยัให้

มาก เพราะการเก็บ

ข้อมลูเพ่ือยืนยนั

พฤติกรรมเสีย่งท่ี

ชดัเจนนัน้ต้องใช้เวลา  

-นกัวิจยัสนกุกบัการ

เก็บข้อมลูในชมุชน 

และพฒันาทกัษะใน

การเก็บข้อมลูได้ดีขึน้

ตามลาํดบั  
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวน

คน 

เป้าหมายของกจิกรรม (ที่ตัง้

ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

จากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เวทีอบรมเชิงปฏิบตักิาร

การพฒันางานพลงักลุม่

และความสขุในงานวิจยั

เพ่ือท้องถ่ิน 

“ความปลอดภยัทางถนน

ตําบลป่าสกั” 

วนัท่ี 31 สงิหาคม – 2 

กนัยายน  ณ  อินทนนท์ 

ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  

จํานวนผู้เข้าร่วม

ประมาณ 45 คน 

ประกอบด้วย นกัวิจยั พ่ี

เลีย้งนกัวิจยั  

  

-เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมรู้จกัตวัเองและ

เข้าใจผู้ อ่ืน 

-เพ่ือสร้างการเรียนรู้ปัจจยั

เง่ือนไขของการทํางานกลุม่อยา่ง

มีความสขุ 

-เพ่ือสร้างการเรียนรู้แนวทางการ

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดใีนการ

ทํางาน 

 

- นกัวิจยัได้เรียนรู้ผา่น

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีทําให้เข้าใจ

ตวัเอง และเข้าใจคนอ่ืน เช่น 

การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมกงล้อ

สีทิ่ศ กิจกรรมการฟังอยา่ง

ลกึซึง้ และเรียนรู้การทํางาน

เป็นทีม เช่น กิจกรรมเดินเท้า

ชิด กิจกรรมตวัตอ่มหาสนกุ 

เป็นต้น ซึง่การทํากิจกรรม

ตา่งๆ เมื่อสิน้สดุจะมีการถอด

บทเรียนแตล่ะกิจกรรม

ออกมา ทําให้นกัวิจยัเกิด

ความเข้าใจและสามารถ

นําไปพฒันางานวจิยั

ตลอดจนการดําเนินชีวิต

ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ได้อยา่งมี

ความสขุ  

- - -นกัวิจยับางคนไม่

มาร่วมกิจกรรม

เน่ืองจากติดภารกิจ

ในงานประจํา  

-การอบรมมี

ระยะเวลาคอ่นข้าง

จํากดั ทําให้

กระบวนการอบรม

ทําได้ไมเ่ตม็ท่ี 

นา่จะมกีารเพ่ิม

จํานวนวนัในการ

ฝึกอบรม  

-การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมให้

นกัวิจยัได้ลงมือปฏิบตัจิะ

ช่วยให้นกัวิจยัสนกุและไม่

เบ่ือ  ตลอดจนเข้าใจเนือ้หา

ในการฝึกอบรมได้เป็น

อยา่งด ี
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม (ที ้

ว่าเป็นตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ประชมุทีมวิจยัชมุชนเพ่ือ

สรุปข้อมลูร่วมกนั วนัท่ี 13 

ก.ย. 2555 ณ โรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพตาํบลบ้าน

หนองหลมุ 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

12 คน ประกอบด้วย ทีมวจิยั 

พ่ีเลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรึกษา

โครงการ 

  

- เพ่ือสรุปเร่ืองการเก็บข้อมลู

ทัง้หมดจากพืน้ท่ีเป้าหมาย 5 

พืน้ท่ี 

-หารือเร่ืองการจดัเวทีสญัจร  

-หารือเร่ืองการทํารายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวจิยั  

 -ได้ข้อมลูเบือ้งต้นในเร่ือง

พฤติกรรมเสีย่งของแตล่ะ

พืน้ท่ี แตย่งัไมช่ดัเจน 

เน่ืองจากบางพืน้ท่ียงัเก็บ

ข้อมลูไมค่รบ จึงต้องเก็บ

ข้อมลูให้ครบตามเป้าหมายท่ี

วางไว้ 

-ได้รู้ข้อมลูอปุสรรคท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งการเก็บข้อมลู 

โดยเฉพาะปัญหาในเร่ือง

แบบสอบถาม เช่น จํานวนข้อ

มากเกินไป แบบสอบถามไม่

ชดัเจน เรียงลาํดบัไมถ่กู เป็น

ต้น 

- - -การลงพืน้ท่ีเพ่ือ

เก็บข้อมลูจาก

แบบสอบถามถ้าใช้

เวลาน้อยและทํา

หลายพืน้ท่ีในวนั

เดียวกนั จะได้

ข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วน

และไมถ่กูต้อง 

 -ควรมีการทําความ

เข้าใจแบบสอบถาม

ร่วมกนัในแตล่ะข้อให้ดี

ก่อนท่ีจะลงไปเก็บ

ข้อมลูในชมุชน 

-การเก็บแบบสอบถาม

ต้องใช้เวลาและลง

รายละเอียดให้มาก

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี

ถกูต้องครบถ้วนท่ีสดุ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 เวทีสญัจรครัง้ท่ี 1  

“ชมุชนป่าสกัร่วมสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยับน

ท้องถนน” 

ตอน เลา่สูก่นัฟัง...หา

แนวทางกําจดัจดุเสีย่ง  จดุ

เร่ิมการสร้างความปลอดภยั

บนท้องถนน 

วนัท่ี 6 ตลุาคม 2555 

ณ อบต.ป่าสกั 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

45 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั 

พ่ีเลีย้งนกัวิจยั หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง นกัวิชาการท่ี

ทํางานเร่ืองจดุเสีย่ง 

1)เพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในประเด็นการจดัการ

จดุเสีย่งในบริบทของตาํบล

ป่าสกั 

2)เพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหวา่งชมุชนท้องถ่ิน

และนกัวิชาการในประเด็น

เร่ืองการจดัการจดุเสีย่ง 

3)ได้แนวทางการจดัการจดุ

เสีย่งท่ีสอดคล้องกบับริบท

ของพืน้ท่ีเป้าหมาย (บ้านใหม่

ร่องแกลบ/บ้านใหมจ่ตจุกัร)  

4)พฒันาศกัยภาพการคิด 

วิเคราะห์เพ่ือนําไปสูก่ารหา

แนวทางการแก้ปัญหาจดุ

เสีย่งของนกัวจิยัทัง้ 3 

โครงการ 

 1)นกัวิจยัทัง้ 3 โครงการใน

ตําบลป่าสกัได้มีโอกาสลงไป

เรียนรู้ร่วมกนัในพืน้ท่ี

เป้าหมาย และเกิดการคิด 

วิเคราะห์ร่วมกนัถงึแนวทาง

ในการจดัการปัญหาจดุเสีย่ง 

2)เปิดโอกาสให้ชมุชนท้องถ่ิน  

นกัวิจยั และหนว่ยงานท่ี

สนใจได้แลกเปลีย่นมมุมอง

ความคิดเห็นตอ่การจดัการ

จดุเสีย่งร่วมกบันกัวิชาการท่ี

มีประสบการณ์ทํางานวิจยัใน

ประเด็นการจดัการจดุเสีย่ง 

3)ได้แนวทางการจดัการจดุ

เสีย่งท่ีเหมาะสมกบับริบท

ของพืน้ท่ีเป้าหมาย(บ้านใหม่

ร่องแกลบ/บ้านใหมจ่ตจุกัร) 

- - -หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องมาน้อย 

เน่ืองจากเป็นการ

จดัประชมุใน

วนัหยดุ 

 

 -การลงสญัจรในพืน้ท่ี

ทําให้เห็นบริบทและ

สภาพพืน้ท่ีจริงของ

ชมุชนทําให้มองเห็น

ภาพและง่ายตอ่การทํา

ความเข้าใจลกัษณะ

ของจดุเสีย่งท่ีเกิดขึน้ใน

แตล่ะพืน้ท่ี และมีการ

แลกเปลีย่นอยา่งตรง

จดุในเร่ืองการ

แก้ปัญหาจดุเสีย่งแตล่ะ

แหง่วา่เป็นบทบาท

หน้าท่ีของใคร 

หนว่ยงานใดรับผิดชอบ 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจากกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ประชมุทีมวิจยัศนูย์เด็กเลก็

ในประเด็นเร่ืองการจดัทํา

แผนการเรียนการสอนเร่ือง

ความปลอดภยัทางถนน

ให้แก่เด็กระดบัปฐมวยั 

วนัท่ี 13 ต.ค. 2555 ณ อบต. 

ป่าสกั จ.ลาํพนู 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 

13 คน ประกอบด้วย ทีมวิจยั 

ท่ีปรึกษาโครงการ พ่ีเลีย้ง

นกัวิจยั 

  

 

-แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัท่ี

ปรึกษาโครงการในการทํา

ความเข้าใจเร่ืองการเขียน

แผนการเรียนการสอนของ

ศนูย์เดก็เลก็ฯ เร่ิมต้นตัง้แต ่

การรู้จกัลกัษณะของแผนการ

เรียนการสอน  องค์ประกอบ

ของแผน การออกแบบแผนท่ี

ครอบคลมุเหมาะสม  

 -นกัวิจยัได้เรียนรู้และทํา

ความเข้าใจร่วมกนัในเร่ือง

การจดัทําแผนการเรียนการ

สอนเร่ืองความปลอดภยับน

ท้องถนนให้แก่เดก็ๆในศนูย์

พฒันาเด็กเลก็ฯ  

- - -การเขยีนแผนท่ี

เหมาะสมกบับริบท

ของแตล่ะศนูย์ฯ

เป็นเร่ืองท่ีต้อง

อาศยัระยะเวลาใน

การทําความเข้าใจ 

และประเด็นเร่ือง

ความปลอดภยับน

ท้องถนนเป็น

ประเด็นใหมท่ี่ต้อง

ใช้ความเข้าใจจงึจะ

สามารถเขียนแผน

ให้เดก็ระดบัปฐมวยั

ได้รอบด้านและ

ครอบคลมุ 

 -การมีท่ีปรึกษาซึง่เป็น

นกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญ

เร่ืองการเขียนแผนการ

เรียนการสอนและมี

ประสบการณ์ทํางาน

กบัครูศนูย์เด็กเลก็ฯ

ช่วยให้ทีมวิจยัมีความ

เข้าใจและมกํีาลงัใจใน

การทํางานวิจยั แม้วา่

จะต้องใช้ระยะ

เวลานานแตที่มวิจยัก็มี

ความมุง่มัน่และคอ่ยๆ

เรียนรู้การเขียนแผน

แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
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กิจกรรม/วันที่ /จาํนวนคน เป้าหมายของกจิกรรม 

(ที่ตัง้ไว้ในโครงการ) 

ผลการดาํเนินกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อจาํกัด 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

เพิ่มเติมจาก

กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ประชมุทีมวิจยัชมุชนเร่ือง 

“การออกแบบเก็บข้อมลู

พฤติกรรมเมาแล้วขบั” 

วนัท่ี 26 ต.ค. 2555  

ณ ห้องประชมุ รพสต.บ้าน

หนองหลมุ ตําบลป่าสกั อ.

เมือง จ. ลาํพนู 

จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 11 

คน ประกอบด้วย ทีมวจิยั พ่ี

เลีย้งนกัวิจยั ท่ีปรึกษา

โครงการ 

 

 

-วิเคราะห์ข้อมลูท่ีจดัเก็บ

จากชมุชนเป้าหมายทัง้ 5 

พืน้ท่ีเพ่ือหาพฤติกรรมเสีย่ง

ตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ

-เลอืกพฤติกรรมเสีย่งท่ี

ต้องการเจาะลกึเบือ้งหลงั

พฤติกรรม และหาแนว

ทางแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ง 

 -สามารถจดัลาํดบัความสาํคญั

ของพฤตกิรรมเสีย่งจากการเก็บ

ข้อมลู 5 พืน้ท่ี ได้ดงันี ้

1)ลาํดบัท่ี 1 ได้แก่ เมาแล้วขบั 

2)ลาํดบัท่ี 2 ได้แก่ ขบัรถเร็ว 

(ยกเว้น หมู ่18 ท่ีมองวา่ เป็นเร่ือง

การ “ฝ่าฝืนกฎ” ) 

3)ลาํดบัท่ี 3 ได้แก่ ไมส่วมหมวก

กนัน็อค (ยกเว้นหมู ่4 เป็นเร่ือง 

“ฝ่าฝืนกฎ”) 

-ทีมวิจยัลงมตเิลอืกศกึษาลงลกึใน

พฤติกรรมเมาแล้วขบั 

-ออกแบบการเก็บข้อมลูเบือ้งหลงั

พฤติกรรมเมาแล้วขบั 

- - -ทีมวิจยัมาประชมุ

ไมค่รบและบางพืน้ท่ี

เป้าหมายไมม่ี

นกัวิจยัท่ีเป็นคนใน

พืน้ท่ีซึง่อาจจะสง่ผล

ตอ่การเข้าไปเก็บ

ข้อมลู เพราะถ้าเป็น

คนในพืน้ท่ีจะเข้าใจ

บริบทของพืน้ท่ีได้

ดีกวา่ 

 -ทีมวิจยัมีความท้า

ทายในการค้นหา

คําตอบ โดยเฉพาะการ

ลงพืน้ท่ีเพ่ือกลบัไป

เจาะลกึเบือ้งหลงั

พฤติกรรมเมาแล้วขบั 

โดยใช้แนวคาํถามใน

สามประเด็นคือการ

สอบถามเร่ืองชีวิต

ทัว่ไป จากนัน้จงึโยง

เข้าสูเ่ร่ืองการดื่มเหล้า

และ เช่ือมโยงวา่การ

ดื่มเหล้าทําให้เกิด

อบุตัิเหตหุรือไม ่

อยา่งไร? 
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