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การสร้ างเครื อข่ายภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้ องในประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนน

การติดตามหนุนเสริ ม

โครงการวิจยั ในพื ้นที่ เพื่อพัฒนาให้ โครงการวิจยั ในพื ้นที่ทงั ้ 3 โครงการสามารถเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ าน
การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนในระดับตําบล นําไปสูก่ ารขยายผลไปยังพื ้นที่ใกล้ เคียงใน
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สรุปตารางการดําเนินกิจกรรมในระยะที่ 1( ตังแต่
้ 1 เมษายน ปี 2554 – 31ตุลาคม 71
ปี 2555)

บทสรุ ปผู้บริหาร
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ“รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เล่มนี ้ เป็ นการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
ระยะที่ 1 ของโครงการ เริ่ มตังเดื
้ อนเมษายน ปี 2554 จนถึงเดือนตุลาคม ปี 2555

โดยมีเป้าหมายที่

สําคัญของโครงการระยะที่ 1 คือมุง่ เน้ นให้ เกิดการสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
กับการขับเคลื่อนเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน ทังในระดั
้
บพื ้นที่ และระดับจังหวัด
โดยการจัดทําข้ อมูลความรู้

และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน

และการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักกภาพแกนนํา Change Agent และพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั ที่
สามารถพัฒนาสูก่ ารเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน

รวมทัง้

พัฒนาให้ เกิดระบบการจัดการฐานข้ อมูลต้ นแบบเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ตําบลป่ าสัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และชุมชนในระดับตําบล
ผลจากการดําเนินโครงการวิจยั ในระยะที่หนึง่ โดยใช้ ฐานการทํางานในระดับตําบลป่ าสักเป็ นพื ้นที่
นําร่องนันได้
้ ก่อให้ เกิดรูปธรรมในพื ้นที่ที่สําคัญ ได้ แก่ เกิดการรวมตัวและร่วมมือกันของหน่วยงาน องค์กร
และชุมชน ที่เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการขับเคลื่อนในประเด็นเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน ซึง่ ปรากฎให้ เห็นการมีสว่ นร่วมในสองระดับ กล่าวคือ ระดับที่หนึ่ง เป็ นการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
รับรู้ความเคลื่อนไหวของการดําเนินโครงการเป็ นระยะๆ
โดยรับรู้ผา่ นการจัดเวทีเครื อข่ายผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน ทังในระดั
้
บตําบลและระดับจังหวัด ซึง่ ประกอบด้ วย
ชุมชน หน่วยงานองค์กรภาคีตา่ งๆ นอกจากนี ้ทีมวิจยั ยังใช้ วิธีการเข้ าไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างไม่เป็ นทางการเพื่อสร้ างให้ เกิดสัมพันธภาพและการประสานเชื่อมต่องานกันในระยะ
ต่อไป
ระดับที่สอง เป็ นการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินโครงการวิจยั ในพื ้นที่ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เกิด
โครงการวิจยั ในประเด็นเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนในพื ้นที่ตําบลป่ าสักจํานวน 3
โครงการ ประกอบด้ วย โครงการแรก โครงการ “การจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน” เป็ นโครงการทีมีทีมวิจยั เป็ นหน่วยงาน องค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัยบน
ท้ องถนน นําโดยเจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําพูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลลําพูน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จํากัด เป็ นต้ น โครงการที่สอง โครงการวิจยั “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและ
การจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เป็ นโครงการที่
คณะวิจยั ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.) และตัวแทนชุมชน โครงการที่สาม โครงการวิจยั “การสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมี
ส่วนร่วมของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน” นับว่าเป็ นโครงการล่าสุดที่เกิดขึ ้น
โดยมีคณะทํางานวิจยั เป็ นครู จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตําบลป่ าสักทัง้ 5 ศูนย์ ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้ านสันคะยอม ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสันป่ าสัก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านห้ วยม้ าโก้ ง ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้ านหนองซิว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนองไซ ร่วมด้ วยแกนนําชุมชน ผู้ปกครองและเด็กๆ จากศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กตําบลป่ าสัก ทังสามโครงการวิ
้
จยั กําลังทํางานอยูใ่ นระยะแรกของการทํางานวิจยั
เป้าหมายสําคัญของการเคลื่อนงานของโครงการในระยะที่ 2 จะมุง่ เน้ นไปที่การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทัง้ 3 โครงการวิจยั ในบทบาทของพี่เลี ้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา (Change Agent)
ด้ วยกระบวนการทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น โดยจะเป็ นการทํางานที่ควบคูไ่ ปกับการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ในด้ านวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนในพื ้นที่ป่าสักและในระดับจังหวัด
ตลอดจนเกิดการ
สังเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจยั
และใช้ ประโยชน์จากการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําไปสูก่ ารผลักดัน
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ บรรจุอยูใ่ นแผนการดําเนินงาน 3 ปี ของ อบต.ป่ าสัก นอกจากนี ้
การทํางานวิจยั ในระยะที่ 2 จะนําเอาข้ อมูลที่ได้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ไปขับเคลื่อนผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น การเขียนบทความ เว็บไซด์ เรื่ องเล่า หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจยั สูส่ าธารณะ
และนําเอาผลจากการทํางานวิจยั ประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนนในพื ้นที่ตําบลป่ าสักไปขยายผลสู่
ตําบลอื่นๆ ในจังหวัดลําพูนต่อไป

บทที่ 1
บทนํา
พัฒนาการก่ อเกิดโครงการ“รู ปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
 เจตนารมณ์ แรกเริ่มของการทํางานวิจัยความปลอดภัยบนท้ องถนน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้ องถิ่น

เป็ นองค์กรอิสระที่ม่งุ มัน่ จะสืบสานเจตนารมณ์ ตามปรัชญา

งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นที่ว่าที่วา่ “สร้างสรรค์ ปัญญา เพือ่ พัฒนาท้องถิ่ น” โดยมียทุ ธศาสตร์ สําคัญในสนับสนุน
ให้ เกิดการใช้ งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ แก่ชมุ ชน สังคม และใช้ การ
เรี ยนรู้หรื อองค์ความรู้ที่ได้ ไปสูก่ ารพัฒนา

ยกระดับและใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นไปสูก่ าร

แก้ ปัญหา หรื อขยายผลสูส่ งั คมวงกว้ างต่อไป
ประเด็นเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ถือว่าเป็ นมิตใิ หม่ที่ท้าทาย ในการใช้ เครื่ องมืองานวิจยั
เพื่อท้ องถิ่น เพื่อสร้ างให้ เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยใช้ 3 คาถาสําคัญของงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
ประกอบด้ วย 1) โจทย์ในการทําวิจยั เป็ นปั ญหาของชุมชน 2) ชุมชนมีสว่ นร่วม และ 3) ต้ องมีแผนปฏิบตั ิ
การ

ซึง่ สิ่งสําคัญของงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น

คือการสร้ างให้ เกิดกระบวนการทํางานอันจะนําไปสู่การ

แก้ ปัญหาในมิตเิ รื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนอย่างยัง่ ยืน
จากเจตนารมณ์ขององค์กร ผสานกับมิตทิ ี่ท้าทาย ทําให้ เมื่อศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (ศวปถ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ทดลองใช้ กระบวนการวิจยั เพื่อท้ องถิ่นในการค้ นหารูปแบบวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน ทาง
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่นจึงยินดีรับข้ อเสนอ
พัฒนาโครงร่างโครงการวิจยั

จากนันจึ
้ งเข้ าสูก่ ระบวนการคัดเลือกพื ้นที่ และเริ่มต้ น

ซึง่ ถือเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นในระยะต้ นนํ ้า

โดยสามารถประมวล

กระบวนการก่อเกิดโครงการฯ ได้ ดงั นี ้
 หลักการคัดเลือกพืน้ ที่ในการทําโครงการ
ด้ วยเป้าหมายต้ องการทําให้ เกิดรู ปธรรมการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนที่ชดั เจน
ภายใต้ เงื่อนไขระยะเวลาที่จํากัดเพียง 3 ปี ทําให้ ในการพิจาณาคัดเลือกพื ้นที่ทํางานวิจยั ครัง้ แรก ทางคณะ
จึงเห็นว่า หลักการสําคัญแรกที่ควรพิจารณา คือ ควรเป็ นพื ้นที่ที่มีทนุ เดิมอยู่แล้ วพอสมควร โดยเฉพาะ
ทุนเดิมเกี่ยวกับงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น เนื่องจากมีความเชื่อว่า การสร้ างต้ นแบบที่ดี (Best practice) ภายใต้
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ระยะจํากัด ไม่ควรเริ่ มต้ นจากศูนย์ แต่ควรเริ่มต้ นจากพื ้นที่ที่มีทนุ เดิม และถ้ ามีทนุ เดิมเกี่ยวกับงานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นยิ่งน่าจะทําให้ การทํางานไปได้ เร็ วขึ ้น (คนในพื ้นที่ร้ ูจกั เครื่ องมือนี ้อยูแ่ ล้ ว จึงคิดว่าไม่นา่ จะเสียเวลา
ทําความเข้ าใจมาก) หลักการที่สอง คือ ควรเป็ นพื ้นที่ที่ความเสี่ยงในเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน
จากสองหลักการข้ างต้ น ทางคณะทํางานจึงได้ กลับไปทบทวนฐานการทํางานพื ้นที่ของเครื อข่าย
งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นในพื ้นที่ภาคเหนือ และพบว่า “ตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน” นอกจากจะเป็ นพื ้นที่
สอดคล้ องกับหลักการที่คิดไว้ แล้ ว

ยังมีรายละเอียดพิเศษที่สมควรได้ รับการคัดเลือกเป็ นพื ้นที่ทํางาน

สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ตําบลป่ าสักเป็ นพืน้ ที่ท่ ีเคยเป็ นฐานงานวิจัย Area-Based ของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ ายวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ในช่ วงปี 2550 – 2552 ซึ่งในช่วง
ดังกล่าว ศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรื อ Node มช. (Node
ของ สกว.ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้ องถิ่น) ได้ มีการสนับสนุนให้ เกิดงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นในพื ้นที่ตําบล
ป่ าสักทัง้ หมดถึ ง 10 โครงการ (ข้ อมูลจากฐานข้ อมูลโครงการวิจัยเพื่อท้ องถิ่น ตังแต่
้ ปี
2550 – 2552) ผลจากงานวิจยั ได้ ทําคนในชุมชนตําบลป่ าสักเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ การ
แก้ ปัญหาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้ านการเกษตร เด็กและเยาวชน ผู้สงู อายุ การจัดการ
ทรัพยากร โดยมีหน่วยงานในท้ องถิ่น ทังวั
้ ด โรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลป่ าสัก ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการงานวิจยั รวมทังสนั
้ บสนุนและอํานวย
ความสะดวกในด้ านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลป่ าสั ก (อบต.ป่ าสั ก ) เป็ นองค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพ และ
ทํางานใกล้ ชิดชุ มชน โดยที่ผ่านมา อบต.ป่ าสัก ได้ มีความพยายามที่จะเข้ ามาแก้ ไข
ปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนน โดยในปี พ.ศ.2551 – 2552 ได้ เข้ าร่วมโครงการกับสํานักงาน
เครื อข่ายลดอุบตั ิเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้ การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายการทํางานเพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานแบบเครื อข่าย
ในการแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุทางถนนและร่วมกันกําหนดทิศทางในการเฝ้าระวังอุบตั ิเหตุใน
พื ้นที่จังหวัดลําพูน ลักษณะของงานเป็ นการทํางานร่ วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องใน
จัง หวัดลํ าพูน ประกอบด้ วย

องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในพื น้ ที่ จัง หวัดลํ าพูน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลําพูน โดยมีรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่าย
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ลดอุบตั เิ หตุระดับจังหวัดพื ้นที่นําร่องปี 2551 การทํางานร่วมกับชุมชนท้ องถิ่นในตําบลป่ า
สักจํานวน 18 หมู่บ้าน โดยมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อหาวิธีการลดอุบตั ิเหตุในชุมชน ผล
จากเวทีประชาคมได้ มีมติของชุมชนท้ องถิ่นในการแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ ตัวอย่างเช่น การ
กําหนดจุดเสี่ยงในชุมชนท้ องถิ่น การทําป้ายเตือนในบริ เวณจุดเสี่ยง มีการทําราวกันสระ
้
นํ ้า หรื อการดึงเยาวชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
การดําเนินงานในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานัน้ แม้ วา่ จะมีการเริ่ มต้ นพูดคุยกับชุมชนท้ องถิ่น
ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหาลดอุบตั ิภัยบนท้ องถนนในแต่
ละหมูบ่ ้ าน แต่รูปธรรมในการแก้ ไขปั ญหายังไม่ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดของตํ
ั้
าบล และยัง
ไม่มีความต่อเนื่อง เมื่อสิ ้นสุดโครงการก็มีการดําเนินการต่อเฉพาะในบางหมูบ่ ้ านเท่านัน้
นอกจากมีทุนเดิมในการทํางานเรื่ องความปลอดภัยทางถนนแล้ ว อบต.ป่ าสัก ถือเป็ นองค์กร
เป้าหมายที่ สกว.เองพยายามติดตัง้ (Install) งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเข้ าไปในองค์กร (ผ่านการทํางานของ
Node มช.) ดังนัน้ อบต.ป่ าสัก จึงเป็ นองค์กรที่มีประสบการณ์ ความร่ วมมือในด้ านงานวิจัยมาแล้ ว
โดยเฉพาะงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น และที่ผ่านมามีบุคลากรของ อบต.ป่ าสัก หลายคนที่ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจยั
เป็ นพืน้ ที่ท่ มี ีความเสี่ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุหลายแห่ ง ได้ แก่ 1) อยู่ตดิ กับถนน
หลวง เป็ นพื ้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์สายเชียงใหม่ –
กรุงเทพฯ และมีถนนสายหลักดอยติ – ป่ าซางผ่านกลางตําบล ซึง่ เป็ นเส้ นทางสัญจรสาย
สําคัญ ในขณะเดียวกันก็เป็ นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยครัง้ 2) เป็ นพืน้ ที่ตงั ้ นิคม
อุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ มีจํานวนโรงงานทังสิ
้ ้นประมาณ 20 แห่ง ครอบคลุมบริเวณ
หมู่ 5 12 และ 15 โดยมีนายทุนเริ่มเข้ ามาซื ้อที่ดนิ และดําเนินโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2532
บนเนื ้อที่กว่า 1,200 ไร่

ซึง่ การเกิดขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ทําให้ มี

แรงงานทังในชุ
้ มชนและนอกชุมชน

รวมทังมี
้ คนต่างด้ าวจํานวนมากที่เดินทางเข้ ามา

ทํางานในโรงงาน และยานพาหนะที่นิยมใช้ คือรถจักรยานยนต์ นอกจากนี ้ยังมีพฤติกรรม
การขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุสงู เช่น ปั ญหาเรื่ องการสื่อสาร โดยเฉพาะคนต่างด้ าวที่
ไม่เข้ าใจสัญญาณจราจร ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค เป็ นต้ น ด้ วยเหตุ
นี ้พื ้นที่สญ
ั จรไปโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
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ของเครื อสหพัฒน์จงึ เป็ นอีกจุดหนึง่ ที่มีความ

เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ

3)

เป็ นเส้ นทางที่ใช้ ในการสัญจรไปโรงงานนิคม

อุตสาหกรรมลําพูน โดยนิคมอุตสาหกรรมลําพูนเริ่มก่อตังขึ
้ ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2530 –
2535

ซึง่ นับเป็ นช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในจังหวัดลําพูน

รวมทังผู
้ ้ คนตําบลป่ าสักด้ วย เพราะการตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมลําพูน ทําให้ ชาวบ้ านวัย
แรงงานเริ่ มเข้ าไปเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ ้น มีนายทุนเข้ ามาซื ้อที่ดนิ อย่าง
แพร่หลาย เพื่อสร้ างร้ านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ รวมทังหอพั
้ ก และบ้ านจัดสรร การ
หลัง่ ไหลเข้ ามาของความเจริ ญในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูนได้ มาพร้ อมกับปั ญหาสังคม
และปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนน

รวมถึงอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นในตําบลป่ าสักด้ วย

ทังนี
้ ้

เนื่องจากมีผ้ คู นจํานวนมากที่ต้องใช้ เส้ นทางสัญจรจากตําบลป่ าสักไปสูน่ ิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรจะหนาแน่นมากในช่วงเช้ าและช่วงเย็นซึ่งเป็ น

ช่วงเวลาเร่งด่วนของการไป - กลับจากที่ทํางาน 4) เป็ นที่ตัง้ ของตลาดจตุจักรลําพูน
เป็ นตลาดเก่าแก่ที่เปิ ดมานานสิบกว่าปี เป็ นตลาดสดขนาดใหญ่ และเป็ นจุดซื ้อขายสินค้ า
ที่สําคัญ โดยเฉพาะสําหรับหนุม่ สาวโรงงาน และคนทังในและนอกพื
้
้นที่ ที่มาจับจ่ายซื ้อ
ของ จึงทําให้ บริ เวณนันเป็
้ นอีกจุดหนึง่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการลักษณะเฉพาะข้ างต้ นของตําบลป่ าสัก จึงทําให้ คณะทํางานจึงตัดสินใจเลือกพืน้ ที่
ตําบลป่ าสักเป็ นพื ้นที่ในการสร้ างรู ปธรรมต้ นแบบในประเด็นเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ท้ องถนน
คําถามวิจัยหลัก :
รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนเพื่อแก้ ไขปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนนโดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ควรเป็ นอย่างไร?
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนให้ องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังในพื
้
้นที่ตําบล
ป่ าสัก และหน่ ว ยงานระดับ จัง หวัด ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเรี ย นรู้ ในการค้ น หารู ป แบบการสร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน
2) เพื่อแสวงหา และพัฒนาศักยภาพแกนนํา Change Agent ในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก
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3) เพื่อสนับสนุนให้ เกิดโครงการวิจยั เพื่อท้ องถิ่นที่สามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ านการ
สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ ได้ อย่างน้ อย 4 โครงการต่อปี
4) เพื่อพัฒนาให้ เกิดระบบการจัดการฐานข้ อมูลที่เหมาะสมเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนอย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตําบลป่ าสัก และชุมชนในระดับตําบล
5) เพื่อสร้ างให้ เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในด้ านวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน.ในระดับตําบล
6) เพื่อสังเคราะห์ชดุ ความรู้จากการดําเนินงานเพื่อท้ องถิ่นด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ท้ องถนน เพื่อใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน
7) เพื่ อสนับสนุนให้ เกิ ดการใช้ ประโยชน์จากการวิจัย และผลักดันไปสู่การกํ าหนดเป็ นข้ อเสนอเชิง
นโยบายในระดับตําบล รวมทังหาแนวทางในการขยายผลต่
้
อในระดับจังหวัด
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 (ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2554 - มีนาคม 2555 : 12 เดือน) : เน้ นการสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงาน องค์ กร ที่เกี่ ยวข้ องกั บการขั บเคลื่ อนเรื่ องการสร้ างวั ฒนธรรมความ
ปลอดภัย บนท้ อ งถนน ทั ง้ ในระดั บ พื น้ ที่ แ ละระดั บ จั งหวั ด โดยการจัดทํ าข้ อมูล ความรู้ และผู้มี ที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน (Social mapping)

และการจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้

แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนนํา Change Agent และพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั ที่สามารถพัฒนาไปสู่
การเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน (การทํางานในระยะที่ 1 จะ
นําไปสู่ การเกิ ดโครงการวิจั ยในพืน้ ที่จํานวน 4 โครงการ) รวมทัง้ พัฒนาให้ เกิดระบบการจัดการ
ฐานข้ อมูลต้ นแบบเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตําบลป่ าสัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และชุมชนในระดับตําบล
ระยะที่ 2 (16 เดือน) : เน้ นการติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยจากระยะที่ 1 อย่ างต่ อเนื่อง
ให้ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็ นพืน้ ที่ต้นแบบในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน พัฒนาแกนนํา Change Agent และเครือข่ ายการเรี ยนรู้ ในด้ านวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ท้ อ งถนน พั ฒ นาระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และผลั ก ดั น ให้ เ รื่ องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนอยู่ในแผนการดําเนินงาน 3 ปี ของ อบต.ป่ าสัก รวมทังขยายความสํ
้
าเร็ จไปสู่
ตําบลอื่นๆ ในจังหวัดลําพูน และเน้ นการทําสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ อาทิ การเขียนเรื่ องเล่า บทความ
เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
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กรอบแนวคิด

OTOS

อบจ.

KM

อาสาสมัครทางหลวง

แขวง
การ
ทาง

ทาง
หลวง

ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด

เครือข่าย
ลดเหล้า

ใช้

ผลักดัน

อปพร.

KM

อบต.
ป�า สัก

การจัดการ
ข้อมูล
สร้า ง
อสม. อนา
ใช้
มัย

สหพัฒฯ

ชุมชน
ปฏิบัติ
การ

รพ.
ลําพูน

ปภ.
ลําพูน

สร้า ง

ร.ร.

สภอ.
เหมือง
จี้

สร้างพื้นที่รูปธรรม

Change
Agent

สอจร.

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

ขยายผล
เครือข่า ยเรีย นรู้

ตําบลใกล้เคียง
อาทิ เวียงยอง ศรี
บัวบาน บ้านกลาง

KM

Change
Agent

ขอบเขตการดําเนินโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย :
1) ชุมชน 18 หมูบ่ ้ านในตําบลป่ าสัก ประกอบด้ วย หมูท่ ี่ 1 บ้ านสันคะยอม, หมู่ที่ 2 บ้ านหนองบัว,
หมู่ที่ 3 บ้ านป่ าตึงงาม, หมู่ที่ 4 บ้ านหลุก, หมู่ที่ 5 บ้ านหนองปลาขอ, หมู่ที่ 6 บ้ านสันป่ าสัก, หมู่ที่ 7 บ้ าน
นํ ้าพุ, หมูท่ ี่ 8 บ้ านห้ วยม้ าโก้ ง, หมู่ที่ 9 บ้ านกอเปา, หมู่ที่ 10 บ้ านหนองหลุม, หมู่ที่ 11 บ้ านหนองท่า, หมู่ที่
12บ้ านสันหลวง, หมูท่ ี่ 13 บ้ านหนองซิว, หมูท่ ี่ 14 บ้ านหนองไซ, หมู่ที่ 15 บ้ านนํ ้าบ่อเหลือง, หมู่ที่ 16 บ้ าน
ทรายทอง, หมูท่ ี่ 17 บ้ านใหม่ร่องแกลบ, หมูท่ ี่ 18 บ้ านใหม่จตุจกั ร
2) หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
2.1) หน่วยงานระดับชุมชน ได้ แก่ วัด โรงเรี ยน โรงพบาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล องค์การ
บริ หารส่วนตําบลป่ าสัก (อบต.ป่ าสัก) เป็ นต้ น
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2.2) หน่วยงานระดับจังหวัด ได้ แก่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน
สถานีตํารวจภูธรตําบลเหมืองจี ้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําพูน แขวงการทางจังหวัดลําพูน ทางหลวง
ชนบทจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน ศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อชุมชน ศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นจังหวัดลําพูน นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน นิคมอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เครื อข่ายลดเหล้ า
จังหวัดลําพูน คณะกรรมการสนับสนุนป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
 ผลที่ได้ รับเมื่อสิน้ สุดโครงการ (OUTPUT)
1) เกิดพื ้นที่ต้นแบบโดยใช้ กระบวนการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมในการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนท้ องถนนระหว่างองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก ชุมชน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้ อง
2) เกิดกลุม่ แกนนํา และภาคีเครื อข่าย ที่จะเป็ นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทังในภาค
้
ส่วนของชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในการขับเคลื่อนการ

ทํางานเพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน
3) ได้ ผลสังเคราะห์ชดุ ความรู้จากการดําเนินงานเพื่อท้ องถิ่นด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนท้ องถนน
4) เกิดระบบการจัดการฐานข้ อมูลที่เหมาะสมในเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนอย่างมีสว่ นร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตําบลป่ าสัก และชุมชน
5) ได้ ข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ป่ าสัก ในประเด็นเรื่ องการสร้ าง
วัฒนธรรมบนท้ องถนน
 ผลที่ได้ รับในระยะยาว (OUTCOME)
1) ชุมชนตําบลป่ าสัก อบต.ป่ าสัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถพัฒนารูปแบบการสร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนเพื่อแก้ ไขปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนนให้ มีความก้ าวหน้ าและ
ต่อเนื่อง
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2) รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนเพื่อแก้ ไขปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนนโดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้ อง ได้ ถกู
ขยายผลสู่ตําบลใกล้ เคียง
3) เกิดชุดความรู้ในการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน
4) เกิดการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล

และกระบวนการมีสว่ นร่วมจากโครงการวิจยั ในการพัฒนา

ศักยภาพของเครื อข่ายแกนนําป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับจังหวัด
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
1) นางสาวกชกร ชิณะวงศ์

เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่น

2) นายชีวนั ขันธรรม

เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่น

3) นายอินจันทร์ นันจิตสัก

นักพัฒนาอิสระ

หน่ วยงาน/องค์ กรภาคีท่ เี กี่ยวข้ อง :
1) คณะกรรมการสนับสนุน ป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.)
2) องค์การบริหารส่วนตําบลป่ าสัก
3) องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําพูน
4) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน
5) สถานีตํารวจภูธร ต.เหมืองจี ้ จ.ลําพูน
6) แขวงการทางจังหวัดลําพูน
7) ทางหลวงชนบทจังหวัดลําพูน
8) โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน
9) สถานีอนามัยตําบลป่ าสัก
10) เครื อข่ายลดเหล้ าจังหวัดลําพูน
8

บทที่ 2
กระบวนการ และวิธีการทํางาน
กระบวนการทํางานของโครงการ “รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ตังแต่
้ เริ่มแรก จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นัน้ จะใช้
วิธีการทํางานทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ สามารถประมวลกระบวนการทํางานของโครงการได้
ดังนี ้
1) กระบวนการค้ นหา “คนมีแวว”
ภายหลังจากการได้ พื ้นที่ตําบลป่ าสัก ซึง่ จะสร้ างให้ เป็ นพื ้นที่นําร่องแล้ ว
ต่อไปคือการมองหา

กระบวนการสําคัญขัน้

คนมีแววที่จะเข้ ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้ การดําเนินงานครัง้ นี ้เป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้น

คณะทํางานจึงเริ่ มต้ นด้ วยการพูดคุยกับทีมทํางานของศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Node มช.) เพื่อสอบถามถึงตัวต่อตัวที่หนึง่ ที่จะนําไปสูก่ ารเชื่อมประสานกับตัว
ต่ออื่นๆ ต่อไป ซึง่ ทางศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อชุมชนฯ ได้ แนะนําให้ ลองไปพูดคุยกับ คุณสุเมธ แสนสิงห์
ชัย นักบริ หารงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก ซึง่ เคยทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษา
งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น เมื่อครัง้ ที่มีงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเข้ าไปในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก
จากการพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการกับคุณสุเมธแล้ ว ทําให้ ทราบว่ามีคณ
ุ สุเมธมีความสนใจเข้ า
มาร่วมงานวิจยั โดยมองเป็ นโอกาสที่จะต่อยอดงานเดิมในเรื่ องการพัฒนาฐานข้ อมูลด้ านความปลอดภัย
บนท้ องถนน อันเป็ นการทํางานต่อจากทุนเดิมที่ทาง อบต.ป่ าสัก ได้ เคยทําโครงการร่วมกับ สสส. ในเรื่ อง
การลดอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนน เมื่อปี 2551 – 2552 และการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่ายลดอุบตั เิ หตุ
ระดับจังหวัดพื ้นที่นําร่องปี 2551 เป็ นต้ น ซึง่ ฐานจาการทํางานเดิมจะสามารถนํามาใช้ ได้ และหากมีการ
พัฒนาเป็ นฐานข้ อมูลด้ านความปลอดภัยบนถนนของตําบลป่ าสักได้ ก็จะช่วยในการวางแผนการทํางานใน
ด้ านการลดอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนของ อบต. ในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ ชิดชุมชนท้ องถิ่นมากที่สดุ ให้ มีความ
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน ดังนันจุ
้ ดเริ่ มต้ นจากการพูดคุย จึงนําไปสูก่ ารจุดประกายและสร้ างแรงบันดาลใจในการ
ทํางานร่วมกัน นอกจากนี ้ ยังได้ มีโอกาสเข้ าไปชี ้แจงทําความเข้ าใจโครงการกับ คุณประเสริ ฐ เตมีซิว นายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก (ในขณะนัน)
้ ซึง่ ท่านก็เห็นด้ วยในหลักการ และยินดีให้ การสนับสนุน
โครงการ
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จากตัวต่อตัวแรก ได้ มีการเชื่อมต่อไปหาตัวต่อตัวอื่นๆ

โดยใช้ ฐานความสัมพันธ์ ส่วนตัวเป็ น

หลัก มีการเชื่อมต่อกับทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลบ้ านหนองหลุม

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลําพูน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ปภ.ลําพูน) เป็ น ซึง่
ตัวต่อเหล่านี ้

ต่อมาได้ ทําหน้ าที่เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั ย่อยในระดับพื ้นที่

(นําเสนอรายละเอียดในเนื ้อหาต่อไป)

นอกจากการเชื่อมต่อคน โดยผ่านฐานความสัมพันธ์แล้ ว ทาง

คณะทํางานยังใช้ เครื่ องมือการจัดทําแผนที่ (Mapping) ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในงานประเด็นความปลอดภัยบน
ท้ องถนน ในระดับจังหวัด และในระดับพื ้นที่ ทําให้ เห็นภาพรวมของหน่วยงานที่กําลังขยับขับเคลื่อนใน
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนในระดับจังหวัด และระดับพื ้นที่ ซึง่ หลังจากการจัดทําแผนที่แล้ ว
ทางคณะทํางานได้ เข้ าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยการใช้ จดหมายชี ้แจงโครงการ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่
ของมูลนิธิฯจะเป็ นผู้ถือจดหมายไปประสานงานด้ วยตัวเอง

เพื่อเป็ นการแนะนําตัวเองและโครงการ

ตลอดจนเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ สร้ างความคุ้นเคยกับหน่วยงานต่างๆ ในเบื ้องต้ น
2) พัฒนากรอบคิดโครงการชัด เตรียมพร้ อมก่ อนพัฒนาโจทย์ วิจัยย่ อยในพืน้ ที่
โครงการ

“รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ใช้ เวลาในการพัฒนาโครงการวิจยั ให้ สอดคล้ องกับแนวทางการ
สนับสนุนโครงการของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (ศวปถ.) และ
ได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ เริ่ มดําเนินโครงการในระยะที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555
(ต่อมาได้ มีการขอขยายเวลาถึงเดือนตุลาคม 2555)
โดยมีคําถามวิจยั ที่ต้องร่ วมกับพื ้นที่ในการหาคําตอบ

คือ

รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้ องถนนเพื่อแก้ ไขปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

องค์การบริหาร

ส่วนตําบลป่ าสัก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ควรเป็ นอย่างไร และมีกรอบคิดที่สําคัญของโครงการ ดังนี ้
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แขวง
การ
ทาง

OTOS

อบจ.

KM

อาสาสมัครทางหลวง
ทาง
หลวง

ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด

เครือข่าย
ลดเหล้า

ใช้

ผลักดัน

อปพร.

KM

อบต.
ป�า สัก

การจัดการ
ข้อมูล
สร้า ง
อสม. อนา
ใช้
มัย

ชุมชน
ปฏิบัติ
การ

สหพัฒฯ

สภอ.
เหมือง
จี้

สร้างพื้นที่รูปธรรม

ร.ร.

รพ.
ลําพูน

ปภ.
ลําพูน

Change
Agent

สอจร.

สร้า ง

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

ขยายผล
เครือข่า ยเรีย นรู้

ตําบลใกล้เคียง
อาทิ เวียงยอง ศรี
บัวบาน บ้านกลาง

KM

Change
Agent

กรอบคิดของโครงการ เป็ นเสมือนลายแทงในการก้ าวเดิน

ทําให้ เห็นภาพรวมทังหมดของการ
้

ดําเนินโครงการที่เน้ น 3 ส่วนที่สําคัญ โดยกรอบคิดดังกล่าวแบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ระดับ คือ การ
ทํางานระดับพื ้นที่ และเหนือพื ้นที่

ซึง่ การทํางานระดับพื ้นที่จะเริ่มต้ นจากการสร้ างพืน้ ที่รูปธรรมใน

ตําบลป่ าสัก โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนปฏิบตั กิ าร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมี อบต.ป่ าสัก เป็ นตัว
หลักสําคัญ (Key actor) ในการประสานการขับเคลื่อนงานในระดับพื ้นที่ และมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้ างให้
เกิดโครงการวิจยั ที่อธิบายรูปธรรมในเรื่ องวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนในระดับตําบล

ในขณะ

เดียวกับการค้ นหาและพัฒนาให้ เกิดแกนนํา (Chang Agent) ในระดับพื ้นที่ในประเด็นความปลอดภัยบน
ท้ องถนน
หลังจากสร้ างพื ้นที่รูปธรรมในตําบลป่ าสักสําเร็จ จะมีการขับเคลื่อนต่อใน 2 ลักษณะ คือ การ
ขับเคลื่อนในแนวราบ

โดยการขยายผลการดําเนินงานไปสูต่ ําบลใกล้ เคียง

เครื อข่ายการเรี ยนรู้ในประเด็นวัฒนธรรมความปลอดภัยท้ องถนน

แล้ วเชื่อมโยงให้ เกิดเป็ น

ในขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนใน

แนวดิง่ โดยขึ ้นไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด โดยเริ่มต้ นจากเรื่ องที่นา่ จะทํางานเชื่อมโยงกันได้ ง่ายที่สดุ
คือ เรื่ องการจัดการฐานข้ อมูล ที่ทงระดั
ั ้ บพื ้นที่และระดับจังหวัดจะต้ องเข้ ามามีบทบาทในการสร้ างและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน จากนันจึ
้ งขับเคลื่อนต่อในลักษณะการผลักดันเอารูปความสําเร็จในระดับพื ้นที่ไปสูก่ าร
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ขับเคลื่อนร่วมกับผู้เกี่ยวข้ องในระดับจังหวัด โดยคาดหวังว่าผู้เกี่ยวข้ องในระดับจังหวัดจะเห็นความสําคัญ
แล้ วลงมาเรี ยนรู้ ร่วมสนับสนุน (ความรู้ งบประมาณ บุคลากร เครื อข่าย ฯลฯ) และนําไปสูก่ ารบูรณาการ
การทํางาน รวมทังเกิ
้ ดแกนนํา (Chang Agent) ในระดับเหนือพื ้นที่ ที่เข้ ามาเสริ มแรงในการขับเคลื่อน
ประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนนในระดับจังหวัด

โดยการทํางานทังในระดั
้
บพื ้นที่และเหนือพื ้นที่จะมี

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ควบคูไ่ ปด้ วย
ดังนันหากมองในภาพรวมของกรอบคิ
้
ดโครงการจะพบว่า เป้าหมายที่สําคัญ คือ การสร้ างให้ เกิด
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ในมิตเิ รื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน

(Knowledge

Management) ทังในระดั
้
บพื ้นที่ ระดับจังหวัด และระดับการขยายผล ซึง่ หากสามารถดําเนินการได้ ตาม
กรอบคิดดังกล่าว

คณะทํางานได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านในใจว่า การขับเคลื่อนงานในประเด็นเรื่ องการสร้ าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนจะเป็ นการทํางานที่ยงั่ ยืน เพราะกรอบคิดดังกล่าว จะนําไปสูก่ าร
สร้ างความรู้แบบฝั งลึก (Tacit Knowledge) โดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิ และสามารถแปลงความรู้จากการ
ลงมือปฏิบตั มิ าสูก่ ารเป็ น ความรู้ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) ซึง่ เป็ นความรู้ที่สามารถจับต้ องได้ ใน
ที่นี ้หมายถึงการผลักดันความรู้สรู่ ะดับนโยบาย
สําหรับเป้าหมายหลักของโครงการในระยะที่

1

คือ

เน้ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่ าง

หน่ วยงาน องค์ กร ที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนเรื่องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน ทัง้ ในระดับพืน้ ที่และระดับจังหวัด โดยการจัดทําข้ อมูลความรู้ และผู้มีที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน (Social mapping) และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพ
แกนนํา Change Agent และพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั ที่สามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ าน
การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน

(การทํางานในระยะที่

1

จะนําไปสู่การเกิด

โครงการวิจัยในพืน้ ที่จาํ นวน 4 โครงการ) รวมทังพั
้ ฒนาให้ เกิดระบบการจัดการฐานข้ อมูลต้ นแบบ
เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตําบลป่ าสัก

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้ อง และชุมชนในระดับตําบล
3) จากตัวต่ อตัวแรก ขยายสู่การค้ นหาแกนนําประเด็นความปลอดภัยทางถนน (Change
Agent)
รูปแบบการเชื่อมประสานคนเพื่อเข้ ามาร่วมโครงการวิจยั นัน้ สามารถจําแนกได้ เป็ น 4 รูปแบบ คือ
 ผ่ านการแนะนําของเครือข่ ายฯ ซึง่ เป็ นการเชื่อมโดยการได้ รับการแนะนําจากเครื อข่าย
ทังจากเครื
้
อข่ายที่เป็ นนอกพื ้นที่ เช่น กรณีโหนด มช. ได้ แนะนําให้ ไปพูดคุยกับคุณสุเมธ
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กรณี คุณพิมพ์จนั ทร์ โพธิ์สาวัง จาก สอจร.ภาคเหนือ แนะนําให้ ร้ ูจกั กับ อ.ไพศาล ลาภ
จรัสแสงโรจน์ จากโรงเรี ยนเทศบาล 3 จังหวัดลําปาง และจากเครื อข่ายในพื ้นที่แนะนํา
กันเอง เช่น กรณีคณ
ุ สุเมธ ได้ แนะนําให้ ไปเชื่อมโยงกับ คุณรุจิรา (รพสต.หนองหลุม) คุณ
ชัยธรณ์ (ปภ.ลําพูน) เป็ นต้ น

ซึง่ วิธีการนี ้อยู่บนพื ้นฐานในเรื่ องความสัมพันธ์ผา่ นการ

ทํางานร่วมกันมาก่อน เป็ นวิธีการที่แม้ จะมีความเป็ นธรรมชาติอยูส่ งู เนื่องจากไม่สามารถ
ออกแบบล่วงหน้ าได้ แต่ก็ถือเป็ นวิธีการหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนที่เข้ ามาผ่าน
วิธีการนี ้จะทํางานร่วมกันได้ ดีดี
 ผ่ านการเดินเข้ ามาและเดินออกไปหา (Walk in) ซึง่ มี 2 ลักษณะ คือ คณะทํางานได้
มีการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายผ่านการจัดทําแผนที่บคุ คลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(mapping) แล้ วเดินเข้ าไปชวนทํางานวิจยั ได้ แก่ ครูศนู ย์เด็กเล็ก กลุม่ เยาวชน และอีก
ลักษณะ คือ กลุม่ เป้าหมายเดิมเข้ ามาเอง ผ่านการเชิญเข้ าร่วมเวทีที่ทางโครงการได้ จดั ขึ ้น
กลุม่ นี ้ ได้ แก่ บริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดลําพูน โรงพยาบาลลําพูน ครู
โรงเรี ยนวัดสันป่ าสัก
 ผ่ านเครื อข่ ายเก่ า เป็ นฐานเครื อข่ายงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นอยูแ่ ล้ ว ซึง่ คณะทํางานได้ เชื่อม
เข้ ามาทํางานตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม เช่น คุณจรูญ คําปั นนา รองนายก อบจ.ลําพูน
ซึง่ เป็ นคณะกรรมการสถาบันวิจยั หริภญ
ุ ชัย หรื อศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น จ.
ลําพูน ทางคณะทํางานได้ เชิญเข้ ามาร่วมในเวทีในฐานะผู้บริหาร อบจ.ลําพูน หรื อ ผศ.
เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อดีตนักวิจยั เพื่อท้ องถิ่น ซึ่งถูก
เชิญเข้ ามาในฐานะ resource person เพื่อช่วยพัฒนาโครงการวิจยั กับเครื อข่ายครู ศนู ย์
เด็กเล็ก
 ผ่ านการกระบวนการทํางาน

เป็ นการเชื่อมคนผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการวิจยั

ร่วมกัน ดังเช่น กรณีเครื อข่าย อสม. ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ถกู ดึงเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาโครงการวิจยั ระดับชุมชน หลังจากการวิเคราะห์กนั แล้ วว่า เครื อข่าย อสม. ถือเป็ น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานวิจยั ระดับชุมชน
กระบวนการทํางานพัฒนาโครงการได้ เริ่มดําเนินไปแล้ ว
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กลุม่ นี ้จึงถูกชักชวนเข้ ามาร่วมเมื่อ

โดยมีเส้ นทางการเชื่อมประสาน สามารถจัดทําเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
เครือข่ายความสัมพันธ์คนทํางาน

สสจ.ลําพูน
เครือข่ายพื�นที�แนะนํา
ปภ.ลําพูน
เครือข่ายพื�นที�แนะนํา

อบจ.ลําพูน
เครือข่ายเก่า

บริษัทกลางฯ
Walk-in

รพ.ลําพูน
Walk-in

ร.ร.เทศบาล3
สอจร.แนะนํา

วิทยุชุมชน

อบต./กองสาธารณสุข
เครือข่ายแนะนําฯ

ครู ร.ร.วัดสันป�าสักสอจร.ภาคเหนือ
รู้จักผ่านเวที
Walk-in
นักวิชาการ มรภ.ชม.
เครือข่ายเก่า

ผู้นําชุมชน
ผอ.รพสต.
เครือข่ายพื�นที�แนะนํา
สอบต.ป�าสัก

รองประธาน อสม.

เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการ

อบต./กองสวัสดิการ
เครือข่ายแนะนําฯ

แม่บ้าน/
อสม.

เครือข่ายครูศูนย์เด็กฯ
เดินเข้าหา

4) พัฒนาโจทย์ วิจัย ควบคู่กับการพัฒนาคน
การเกิดกลุม่ คนหลัก ได้ ขยับขับเคลื่อนไปสูก่ ารเชื่อมประสานกับกลุม่ คนในพื ้นที่ เพื่อร่วม
พัฒนาโจทย์วิจยั โดยขอลําดับการเกิดขึ ้นของโจทย์วิจยั ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคน ดังนี ้
 พัฒนาโจทย์ วิจัยกับแกนนําชุมชนและอสม.
การทํางานของทีมนี ้ เริ่มต้ นจากคุณรุจิรา เรืองขํา ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตําบลป่ าสัก ที่ได้ รับการทาบทามจากคุณสุเมธ แสงสิงห์ชยั ให้ เข้ ามาร่วมโครงการในครัง้ นี ้
เพราะเคยทํางานร่วมกันมาก่อนในระดับตําบล เช่น งานประกวดโครงการคุ้มบ้ านน่าอยู่
รณรงค์ด้านสุขภาพ และงานพัฒนาต่างๆ ในชุมชนท้ องถิ่น

รวมถึงงาน

ฉะนันที
้ ่ผา่ นมาหมอเกตจึงมีฐานการทํางาน

เดิมร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการทํางานกับกลุม่ ผู้นําชุมชน และกลุม่ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ่ ้ าน) ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีขนาดใหญ่มีสมาชิก 200 กว่าคน (ครอบคลุม 18 หมูบ่ ้ านในตําบลป่ าสัก) ดังนัน้
ทีมทํางานจึงเกิดขึ ้นจาก 2 วิธีการ คือ 1) แกนนําที่เกิดจากการเข้ าร่วมเวทีเปิ ดตัวและชี ้แจงโครงการครัง้
แรกที่ อบต.ป่ าสัก (ดําเนินการจัดเวทีเปิ ดตัว 3 ครัง้ (18 หมูบ่ ้ าน) แบ่งเป็ น 3 โซน) ซึ่งมีการเสนอชื่อแกนนํา
ที่จะเข้ ามาร่วมโครงการ 2) คัดเลือกตัวแทน อสม.ในแต่ละหมูบ่ ้ าน จากการคัดเลือกทําให้ มีแกนนําและ
ตัวแทน อสม.เข้ ามาร่วมพัฒนาโจทย์ในระดับชุมชนทังสิ
้ ้น 13 คน
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กระบวนการวิธีการที่ใช้ ในการพัฒนาโจทย์ระดับชุมชน ส่วนใหญ่จะใช้ เวทีการพัฒนาโจทย์อย่าง
ไม่เป็ นทางการ

โดยใช้ สถานที่ห้องประชุม รพสต.หนองหลุม เป็ นสถานที่ประจําในการแลกเปลี่ยน

(รายละเอียดการพัฒนาโครงการ สามารถดูได้ จากตารางการดําเนินกิจกรรมในระยะที่ 1)

ปั จจุบนั

สามารถพัฒนาโจทย์โครงการวิจยั ในระดับชุมชน โดยใช้ ชื่อว่า โครงการวิจยั “แนวทางการสร้ างพฤติกรรม
การขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน” กําลังอยูใ่ นขันตอนการดํ
้
าเนินโครงการระยะที่ 1
 การพัฒนา “ฐานข้ อมูล” ประเด็นหลักในการทํางานวิจัยของ อบต.ป่ าสัก กับหน่ วยงาน
ภาคี
การพัฒนาโจทย์ ในระดับหน่ วยงานในตําบลป่ าสัก ใช้ ฐานการทํางานของ อบต.ป่ าสัก
เป็ นหลัก นําทีมโดย คุณสุเมธ แสงสิงห์ ชัย ซึง่ วิธีการทํางานนันคุ
้ ณสุเมธได้ เข้ าไปเกี่ยวพันธมิตรจาก
หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ เข้ ามาร่วม นอกเหนือจากทีมใน อบต. โดยใช้ ฐานความสัมพันธ์เดิมเข้ าไปเกี่ยวร้ อย
ไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าหน้ าที่จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัด
ลําพูน โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน (ปภ.) โดยใช้
ฐานความสัมพันธ์เดิม ที่เคยทํางานร่วมกันมาก่อน
และด้ วยบทบาทหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความ
ปลอดภัยทางถนน จึงสนใจเข้ าร่วมเป็ นทีมทํางาน กระบวนการพัฒนาโจทย์ มุง่ เน้ นไปที่การต่อยอดงาน
ของ อบต.ป่ าสัก ที่ เคยทํามาแล้ ว โดยมีเป้าหมายไปที่เรื่ องของการพัฒนาฐานข้ อมูล วิธีการพัฒนาโจทย์
วิจยั ของทีมนี ้ เริ่ มต้ นจากการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ ทีมีการจัดทําฐานข้ อมูลเกี่ยวกับ
อุบตั เิ หตุ ไม่วา่ จะเป็ นฐานข้ อมูลของโรงพยาบาลลําพูน
หรื อฐานข้ อมูลของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถฯ เป็ นต้ น และมีการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของงานฐานข้ อมูลที่ อบต.ป่ าสัก เคย
ดําเนินการมาก่อน ตลอดจนความเป็ นไปได้ ของการจัดทําฐานข้ อมูลอุบตั เิ หตุ ซึ่งพบว่าจุดบกพร่องเป็ น
เรื่ องของการจัดเก็บข้ อมูลที่ยงั ไม่ครอบคลุม และไม่ตอ่ เนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็ นไปได้ สงู หากมี
การปรับปรุงข้ อบกพร่องดังกล่าว
อีกทัง้ อบต. มีความพร้ อมในเรื่ องของสถานที่ บุคคลเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ที่สําคัญ อบต.ป่ าสัก เป็ นหน่วยงานในพื ้นที่ที่มีความใกล้ ชิดกับชุมชน ดังนัน้ ประเด็นเรื่ อง
ความปลอดภัยทางถนน ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื ้นที่ ซึง่
เป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาโจทย์วิจยั จนสามารถเกิดเป็ น
โครงการ “การจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” และอยูใ่ นระหว่างการ
ดําเนินงานระยะที่ 1
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 การแลกเปลี่ยนแนวคิด “การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” กับโรงเรียนและ
กลุ่มเยาวชนตําบลป่ าสัก
หากมององค์ประกอบของชุมชนท้ องถิ่น
สอน

นอกจากสถาบันครอบครัวแล้ ว

จะพบว่าสถาบันที่เข้ ามามีบทบาทในด้ านการอบรมสัง่

สถาบันการศึกษาในท้ องถิ่นเป็ นอีกสถาบันหนึง่ ที่สําคัญในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่เด็กๆ ในชุมชน ดังนันคณะทํ
้
างานของโครงการฯจึงได้ ลงพื ้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ในประเด็นเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับโรงเรี ยนในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก

โดยเลือก

สถาบันการศึกษาที่วิเคราะห์ แล้ วว่ ามีความเสี่ยงในเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน

ในที่นีไ้ ด้

คัดเลือก 2 โรงเรี ยน คือ โรงเรียนวัดสันป่ าสัก และโรงเรียนวัดหนองซิว ในเบื ้องต้ นได้ มีการลงไป
หารื อแลกเปลี่ยนกับผู้อํานวยการโรงเรี ยนของสถาบันการศึกษาทังสองแห่
้
ง เพื่อเป็ นการชิมลาง และดู
ความสนใจของตัวผู้บริ หาร จากนันได้
้ ลงไปพูดคุยกับตัวแทนคณะครูของสองโรงเรี ยน มีการนําเอาวิทยากร
จากโรงเรี ยนเทศบาล 3 จังหวัดลําปาง ที่มีประสบการณ์ทํางานในเรื่ องการจัดหลักสูตรความปลอดภัยทาง
ถนนในโรงเรี ยนมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยด้ วย ซึง่ พบว่าทังสองโรงเรี
้
ยนให้ ความสนใจ หากแต่ติดปั ญหาใน
เรื่ องเงื่อนไขความพร้ อมของครู เนื่องจากมีครูจํานวนน้ อยกว่าอัตราที่ควรจะเป็ น (ครูเก่าเกษี ยณ แต่ยงั ไม่ได้
อัตราที่ทดแทน) ทําให้ มีภาระเรื่ องการสอนมาก และมีความกังวลใจในเรื่ องของการทํางานวิจยั โดยเฉพาะ
ในขันตอนของการเขี
้
ยนงาน ทางคณะทํางานจึงได้ ชะลอการพัฒนาโจทย์วิจยั กับสถาบันการศึกษาไว้ ก่อน
ในกรณีของกลุ่มเยาวชนนัน้ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ทาง อบต.ป่ าสักให้ การสนับสนุนในนาม
ของ “คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่ าสัก” เป็ นกลุ่มที่เป็ นกําลังสําคัญในการสืบทอด
วัฒนธรรมและสิ่งดีงามให้ แก่ ชุมชนต่ อไป จึงเกิดการเชื่อมประสานกับกลุม่ นี ้ โดยตังสมมติ
้
ฐานใน
เบื ้องต้ นว่า กลุม่ เยาวชนจะช่วยเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ในการทํางานของเยาวชนในมิตเิ รื่ องการสร้ างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน

การเชื่อมต่อกับกลุม่ เยาวชนเริ่มต้ นจากการประสานงานผ่านทางคุณอรวรรณ

ขาวสัก เจ้ าหน้ าที่ อบต.ป่ าสักที่ทํางานหนุนเสริมทีมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่ าสักฯ เกิด
เป็ นวงแลกเปลี่ยนเล็กๆ กับกลุม่ เด็กและเยาวชนในการชวนกันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเรื่ อง “มุมมองของ
เยาวชนต่อประเด็นเรื่ องความปลอดภัยทางถนน” ซึง่ เด็กๆ ได้ ให้ มมุ มองที่น่าสนใจ ซึ่งเชื่อมโยงกับช่วงของ
อายุที่เป็ นวัยรุ่น เป็ นวัยที่อยากรู้อยากลอง อยากเท่ห์ และได้ รับการยอมรับ เช่น มีข้อเสนอให้ มีการทํา
โครงการหมวกกันน็อคลวดลายแฟชัน่ เพื่อดึงดูดให้ วยั รุ่นสวมหมวกกันน็อคมากขึ ้น การชักชวนกลุม่ เด็ก
แว้ นท์ในจังหวัดลําพูน ให้ เข้ ามาเป็ นแกนนําในเรื่ องความปลอดภัยทางถนน (แปลงพลังที่มีอยูใ่ นร่างกาย
มาเป็ นพลังความดีเพื่อสังคม)

เป็ นต้ น

โดยที่ผา่ นมาได้ มีการพัฒนาโจทย์และพัฒนาทักษะให้ แก่กลุม่
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เยาวชนตําบลป่ าสักหลายครัง้ แต่มีข้อจํากัดในเรื่ องของเวลา เนื่องจากกลุม่ เยาวชนส่วนใหญ่จะเรี ยนอยูใ่ น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ ต้ องใช้ เวลากับการเรี ยนพิเศษ การเตรี ยมตัวสอบในระดับอุดมศึกษา ทําให้
การขับเคลื่อนงานกับกลุม่ เยาวชนขยับไปได้ ช้า แม้ วา่ จะมีความพยายามที่จะนําเอาตัวแทนเยาวชนมาเป็ น
ทีมทํางานร่วมกับชุมชนก็ตาม

ข้ อจํากัดเรื่ องเวลายังเป็ นปั ญหาสําคัญที่ทําให้ เยาวชนไม่สามารถเข้ าร่วม

ประชุมตามที่นดั หมาย
 ศูนย์ เด็กเล็กตําบลป่ าสัก กับการเรี ยนรู้ประเด็นความปลอดภัยทางถนน
การทํางานของคณะทํางานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้ องถิ่นฯ เริ่มขยับเข้ าสู่หน่ วยงานเล็กๆ
ภายใต้ การดูแลของ อบต.ป่ าสัก ในนามของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก ซึ่งมีด้วยกันทัง้ หมด
5 ศูนย์ (ศูนย์ เด็กเล็กบ้ านหนองซิว ศูนย์ เด็กเล็กบ้ านห้ วยม้ าโก้ ง ศูนย์เด็กเล็กบ้ านสันคะยอม ศูนย์
เด็กเล็กบ้ านศูนย์เด็กเล็กบ้ านสันป่ าสัก

ศูนย์เด็กเล็กบ้ านหนองไซ)

โดยเริ่มต้ นจากการเข้ าไปแนะนํา

โครงการกับคุณครูจินตนา ศรี ตบิ๊ (ครู ประจําศูนย์เด็กเล็กบ้ านสันป่ าสัก) เพื่อสอบถามและประเมินความ
สนใจ

จากนันจึ
้ งเกี่ยวร้ อยเข้ ากับอีกสี่ศนู ย์เด็กเล็กที่เหลือ ด้ วยความสนใจที่อยากจะทํางานร่วมกันเป็ น

เครื อข่าย เกิดการพัฒนาโจทย์วิจยั แบบไม่เป็ นทางการ มีการร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และเชิญ ผศ.เยี่ยม
ลักษณ์ อุดาการ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีประสบการณ์ทํางานวิจยั เรื่ อง
“การพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ตําบลบ้ านแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่” ซึง่ จากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ เกิดการขยายผลไปสูก่ ารทํางานวิจยั ในลักษณะชุดโครงการกับยัง
ศูนย์เด็กเล็กอีก 5 แห่งในตําบลหางดงในเวลาต่อมา มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
ซึง่ การนําวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภายนอกเข้ ามาแลกเปลี่ยนช่วยให้ คณะครูจากศูนย์เด็กเล็กฯ ตําบล
ป่ าสักเกิดแรงบันดาลใจ และตัดสินใจเข้ าร่วมการทํางานวิจยั ครัง้ นี ้
ประสบการณ์ทํางานกับครู ศนู ย์เด็กมายาวนาน

เนื่องจาก อ.เยี่ยมลักษณะ ได้ มี

จึงมีความเข้ าใจธรรมชาติของครูศนู ย์เด็กเล็กเป็ นอย่างดี

โดยได้ มีเชื่อมโยงงานวิจยั กับภารกิจของครู ศนู ย์เด็กเล็ก ประโยชน์ตา่ งๆ ที่จะได้ รับ รวมทังได้
้ อาสาว่าจะ
เข้ ามาช่วยหนุนเสริ มอย่างใกล้ ชิด

ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการพัฒนาโจทย์ ซึง่ คณะครูศนู ย์เด็กเล็กฯ มี

ความสนใจที่จะศึกษาในสามประเด็นหลักๆ คือ การจัดการจุดเสี่ยง (บริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ) การแก้ ปัญหา
พฤติกรรมในการใช้ รถใช้ ถนน และการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยทางถนนในศูนย์เด็กเล็กฯ
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การขับเคลื�อนงานความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกลุ่มต่างๆ
การสร้างหลักสูตรฯ
โรงเรียน ศูนย์เด็ก
เล็กฯ
อบต.+
หน่วยงาน

การจัดการฐานข้อมูลฯ

รูปแบบการสร้าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้องถนนฯ
ต.ป�าสัก จ.ลําพูน
เยาวชน

ชุมชน

การสร้างพฤติกรรมฯ

การสวมหมวกกันน็อค

แผนภาพ สรุปการเชื่อมต่อกับกลุม่ ต่างๆ ในตําบลป่ าสัก เพื่อพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นในพื ้นที่ ของโครงการ “รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
5) กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนําความปลอดภัยบนท้ องถนน
การดําเนินงานโครงการ

“รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ น

ร่วมของชุมชน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ได้ สร้ างให้ เกิดกลุม่ แกนนํา (Change Agent) ใน
ด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน ใน 2 ระดับ ได้ แก่

แกนนําระดับชุมชน

ซึง่

ประกอบด้ วยตัวแทนชุมชน เช่น ผู้นําชุมชน อสม. แกนนําระดับหน่วยงาน เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล
ป่ าสัก โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจําตําบล ศูนย์เด็กเล็กตําบลป่ าสัก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ ายพล
เรื อน (อปพร.) โรงพยาบาลลําพูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดลําพูน บริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดลําพูน เป็ นต้ น ซึง่ ที่ผา่ นมาทาง
โครงการฯ ได้ ให้ การการเติมเต็ม และสร้ างให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ในกลุม่ แกนนําทังสองระดั
้
บ โดยใช้
วิธีการสอดแทรก เข้ าไปในกระบวนการ (Process) ของโครงการ และการเรี ยนรู้แบบ learning by doing
ได้ แก่
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 การพัฒนาแกนนําผ่ านการตัง้ คําถาม ให้ เกิดการคิด วิเคราะห์ เช่น ประเด็นเรื่ อความ
ปลอดภัยทางถนนมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของท่านอย่างไร ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนท่าน
จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนนได้ อย่างไร เป็ นต้ น
 การใช้ ส่ ือบุคคลที่มีประสบการณ์ ตรงจากเรื่องอุบัตเิ หตุมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น
การจัดเวทีเสวนา โดยเชิญครอบครัวผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากอุบตั เิ หตุมาแลกเปลี่ยน ให้ ข้อคิด และ
จุดประกายให้ เกิดความตระหนัก และเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ ปัญหา
 การใช้ เครื่องมือ การจัดทําแผนที่จุดเสี่ยง สร้ างให้ เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่มีความเป็ น
กันเอง ความคุ้นเคยในตําแหน่งแห่งที่ของจุดเสี่ยงในตําบล ทําให้ ชาวบ้ านสามารถนําเสนอได้ อย่าง
ไม่เคอะเขิน และทําให้ เห็นการมีส่วนร่ วมในการช่วยกันทําแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชน อย่างไรก็ตาม
การทบทวนสถานการณ์ ความปลอดภัยฯ ของชุมชน ไม่ควรใช้ แผนที่จุดเสี่ยงอย่างเดียว เพราะ
เนือ้ หาจะมุ่งไปที่ เรื่ องเชิงกายภาพอย่างเดียว แต่ควรใช้ ร่วมกับเครื่ องมืออื่นๆ เช่น ใช้ วิธีการตัง้
คําถาม
 การใช้ ส่ ือวีดีทัศน์ ต่างๆ เข้ ามาสร้ างความตระหนัก เกิดความเข้ าใจ และเชื่อมโยงนําไปสู่
การแลกเปลี่ยนได้ เช่น การใช้ สื่อวีดีทศั น์เรื่ อง “ทางโค้ ง” มาสร้ างความตระหนักในเรื่ องอุบตั เิ หตุ
ว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั และมีการชวนเด็กๆ เยาวชน คิดต่อจากวีดีทศั น์เรื่ องนี ้ โดยการโยนคําถามลง
ไปให้ เด็กๆ คิด ถ้ าเราเป็ นเด็กในวีดีทศั น์

อะไรที่เราจะไม่ทํา

ปั จจัยและสาเหตุของการเกิด

อุบตั เิ หตุในเรื่ องอยูต่ รงไหน สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากวีดีทศั ฯเรื่ องนี ้คืออะไร

ซึง่ หากมีการเชื่อมโยง

ประเด็นจากวีดีทศั น์มาสูก่ ารตังคํ
้ าถามชวนคิดต่อ จะทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนได้ ดี หรื อในกรณี
ของการใช้ สื่อวีดีทศั น์ “งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น” ไปฉายให้ แก่ทีมวิจยั ได้ ดู พบว่าช่วยสร้ างแรงบันดาล
ใจในการเข้ ามาทํางานวิจยั ได้ ระดับหนึง่ และทําให้ เข้ าใจหลักหรื อแนวทางเบื ้องต้ นในการทํางาน
วิจยั เพื่อท้ องถิ่น อย่างไรก็ตามหน้ าที่ของพี่เลี ้ยงคือการเติมเต็ม และตังคํ
้ าถามชวนคิดต่อจากวีดี
ทัศน์ที่ใช้ ในการนําเสนอ
 เรียนรู้จากการร่ วมงานที่ศูนย์ วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

มูลนิธิสาธารณสุข

แห่ งชาติ จัดขึน้ กระบวนการนี ้ จะเป็ นการเติมเต็มโดยการเรี ยนรู้นอกสถานที่ เป็ นการเปิ ดโลก
ทัศน์ของแกนนําที่มีตอ่ มิตเิ รื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน

ตลอดจนเป็ นโอกาสที่จะได้ ทําความ

รู้จกั กับเครื อข่ายต่างๆ ที่ทํางานภายใต้ ประเด็นความปลอดภัยทางถนน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการทํางานวิจยั ในระยะต่อไป
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 พี่เลีย้ งทําให้ ดูเป็ นตัวอย่ าง

ในหัวข้ อนี ้ เป็ นหลักการหนุนเสริมแกนนํา ที่พี่เลี ้ยงทดลองใช้

เนื่องจากว่ากระบวนการวิจยั ในงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นนัน้ ผู้ที่เป็ นนักวิจยั ต้ องพัฒนาทักษะทังในเรื
้ ่ อง
การตังคํ
้ าถาม การสังเกต การคิด วิเคราะห์ การจดบันทึก การสรุปบทเรี ยน จนกระทัง่ ถึงการถอด
บทเรี ยน ซึง่ ทักษะต่างๆ เหล่านี ้ เป็ นเรื่ องใหม่สําหรับนักวิจยั ดังนันพี
้ ่เลี ้ยงจึงต้ องสอนโดยผ่านการ
ทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง แล้ วค่อยๆ พาทีมวิจยั เรี ยนรู้ไปด้ วย ชวนตังคํ
้ าถาม ชวนคิดวิเคราะห์ จดบันทึก
จับประเด็น ขึ ้นกระดาน และสรุปการประชุมให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง จากนันจึ
้ งทดลองให้ ทีมวิจยั ได้ ลง
มือทําเอง ลอดผิดลองถูก โดยมีพี่เลี ้ยงเป็ นที่ปรึกษาและให้ กําลังใจ
 เรี ยนรู้ผ่านการเขียนโครงร่ างโครงการวิจัย สิ่งหนึง่ ที่ใช้ ในการพัฒนาแกนนําได้ เป็ นอย่างดี คือ
การให้ นกั วิจยั ได้ ร่วมกันเทกองความคิด จากนันค่
้ อยๆ ลําดับความคิด ก่อนที่จะนํามาเขียนเรี ยบ
เรี ยงออกมาเป็ นโครงการวิจยั โดยพี่เลี ้ยงได้ ตงคํ
ั ้ าถามกว้ างๆ 7 ข้ อ เพื่อให้ ทีมวิจยั ได้ ชว่ ยกันคิด
ได้ แก่
-

สถานการณ์ปัญหาเป็ นอย่างไร?

-

การแก้ ปัญหาที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร?

-

ความสําคัญของงานวิจยั งานวิจยั จะช่วยอะไรบ้ าง?

-

ผู้มีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหา (ทีมวิจยั ) มีใครบ้ าง?

-

กลุม่ เป้าหมายที่จะทํางานด้ วยมีใครบ้ าง?

-

ขันตอนการทํ
้
างานมีอะไรบ้ าง?

-

ความคาดหวังจากงานวิจยั มีอะไรบ้ าง?

 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในเวทีเครื อข่ าย “ความปลอดภัยทางถนน”

เป็ นลักษณะของเวทีที่

โครงการวิจยั กําหนดเอาไว้ ว่าจะเป็ นเวทีของการบอกเล่าความเคลื่อนไหวของโครงการวิจยั ใน
ประเด็นความปลอดภัยทางถนนที่เกิดขึ ้นในตําบลป่ าสักให้ แก่ หน่วยงานองค์กรภาคีตา่ งๆ และ
ชุมชนท้ องถิ่นในตําบลป่ าสักได้ รับรู้สถานการณ์

ความเคลื่อนไหวในมิตเิ รื่ องความปลอดภัยทาง

ถนน โดยกําหนดให้ มีเวทีเครื อข่ายทุก 2 เดือน และใช้ เวทีนี ้เป็ นพื ้นที่ให้ แกนนําแต่ละทีมได้ ฝึก
นําเสนอความก้ าวหน้ าของโครงการวิจยั และแลกเปลี่ยนเติมเต็มกับผู้เข้ าร่วม
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจร

ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมที่มีหวั ใจสําคัญอยูท่ ี่การพัฒนาและ

หนุนเสริ มศักยภาพให้ แก่โครงการวิจยั ทัง้ 3 โครงการ โดยการเปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั ทัง้ 3 โครงการ
ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันบทฐานบริบทของชุมชนป่ าสัก โดยการทํากิจกรรมจะมุง่ เน้ นการเข้ าไป
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สัมผัสเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนกับชุมชนท้ องถิ่น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่ อง “การจัดการจุดเสี่ยง”
ซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญของตําบลป่ าสัก

เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีจดุ เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้ อง

ถนนหลายแห่ง โดยข้ อมูลที่นกั วิจยั ได้ ลงไปเรี ยนรู้ในพื ้นที่จะนํามาเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการแลกเปลี่ยน
กับนักวิชาการที่มีประสบการณ์วิจยั ในประเด็นเรื่ องการจัดการจุดเสี่ยง เพื่อหาแนวทางร่วมกันใน
การแก้ ปัญหาจุดสี่ยงที่สอดคล้ องกับบริบทของตําบลป่ าสักต่อไป
กิจกรรมนี ้ ได้ คดั เลือกชุมชนวิจยั 2 พื ้นที่เพื่อเรี ยนรู้เรื่ องการจัดการจุดเสี่ยงในชุมชน คือ
ชุมชนบ้ านใหม่ จตุจักร (หมู่ท่ ี 18) เป็ นพื ้นที่ที่ชมุ ชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเป็ นที่ตงของ
ั้
ตลาดจตุจกั รซึง่ เป็ นตลาดเก่าแก่ของตําบลป่ าสัก ทําให้ การสัญจรในบริเวณตลาดค่อนข้ างติดขัด
และมีจดุ เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุหลายจุดในพื ้นที่ ชุมชนบ้ านใหม่ ร่องแกลบ (หมู่ท่ ี 17) เป็ น
ชุมชนที่อยูใ่ นเขตเกษตรกรรม ผู้คนในชุมชนยังมีการดําเนินชีวิตตามวิถีแบบดังเดิ
้ ม ในขณะที่ถนน
ซึง่ ตัดผ่านหมูบ่ ้ าน ได้ สง่ ผลให้ ถนนในหมู่บ้านกลายเป็ นเส้ นทางสัญจร จึงทําให้ เกิดผลกระทบต่อ
คนในชุมชนท้ องถิ่น (ปรับตัวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง) โดยเฉพาะในเรื่ องของการเกิดอุบตั เิ หตุที่
มักจะเกิดกับคนเดินถนน
นอกจากการศึกษาจุดเสี่ยงใน 2 ชุมชนแล้ ว ยังได้ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
นักวิชาการ “ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล” จากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ซึง่ เคยทํางานวิจยั โครงการการศึกษาและพัฒนาคูม่ ือการสํารวจและวิเคราะห์จดุ

เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีสว่ นร่วม” มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้
ข้ อเสนอแนะกับชุมชนวิจยั ในการจัดการจุดเสี่ยง

ผลการแลกเปลี่ยนร่วมกันทําให้ ชมุ ชนได้ เรี ยนรู้

ประสบการณ์ทํางานวิจยั ในบริ บทของมหาสารคาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “จุดเสี่ยง” เช่น จุดเสี่ยง
คืออะไร ขันตอนในการจั
้
ดการจุดเสี่ยงอันตราย การค้ นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดการ
จุดเสี่ยง เป็ นต้ น

และได้ แนวทางหรื อข้ อเสนอที่จะนํามาปรับใช้ กบั การแก้ ปัญหาจุดเสี่ยงของ

ชุมชน
 เรี ยนรู้ ผ่า นการอบรมพั ฒนาศั กยภาพนั กวิจั ย เป็ นการอบรมที่จัดขึน้ เพื่อพัฒนาหนุนเสริ ม
ศักยภาพให้ แก่นักวิจยั ทัง้ 3 โครงการ ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้ องถิ่นในบทบาทของการเป็ นพี่
เลี ้ยง ได้ ออกแบบหลักสูตรเพื่อหนุนเสริ มศักยภาพของนักวิจยั โดยในการอบรมครัง้ แรกจะมุ่งเน้ น
ในเรื่ องของการพัฒนางาน พลังกลุ่มและความสุข ซึ่งเป็ นการออกแบบกิจกรรมผ่านประสบการณ์
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เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ เรี ยนรู้ตวั เอง นําไปสู่ฐานการเข้ าใจผู้อื่น อันถือได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นสําคัญในการ
สัมผัสผลสําเร็จของงาน ที่มีความสุข และการสร้ างสัมพันธภาพในการทํางานเป็ นกลุ่ม รวมถึงการ
สัมผัสการเปลี่ยนในตัวที่เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังทําให้ เห็นปั จจัยเงื่อนไขสําคัญที่เอื ้อหรื อลดทอนพลัง
ของการทํางานอย่างมีความสุขของทีมงาน ทังนี
้ ้เพื่อนํามาสูก่ ารค้ นหาแนวทางในการบริ หารจัดการ
งาน จิตใจ และการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด อบรมในประเด็ น การพั ฒ นางาน พลั ง กลุ่ ม และความสุ ข
ประกอบด้ วย 4 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้จกั ตัวเองและเข้ าใจผู้อื่น 2) เพื่อสร้ าง
การเรี ยนรู้ ปัจจัยเงื่อนไขของการทํางานกลุ่มอย่างมีความสุข 3) เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้แนวทางการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน และ4) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในการทํางาน
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในเรื่ อง “งาน พลังกลุ่ม และความสุข” เป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม
เพื่อให้ นกั วิจยั มีความตื่นตัวและไม่ร้ ูสึกเบื่อ โดยออกแบบให้ นกั วิจยั ได้ ร้ ูจกั ตัวเอง เพื่อเข้ าใจผู้อื่น
และเรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม กิจกรรมที่นําไปสู่การรู้จกั ตัวเอง เช่น กิจกรรมกงล้ อสี่ทิศ กิจกรรมที่
ทดสอบพลังในการทํางานเป็ นทีมผ่านกิจกรรมเดินเท้ าชิด กิจกรรมที่นําไปสู่การรับรู้ และเข้ าใจ
ความรู้ สึกของผู้อื่น เช่น การพัฒนาทักษะการฟั งอย่างลึกซึ ้ง กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการสื่อสาร
เพื่อการทํางานเป็ นทีมโดยผ่านกิจกรรมตัวต่อมหาสนุก และปิ ดท้ ายด้ วยการเรี ยนรู้พลังของทีมใน
การจัดการปั ญหา ผ่านกิจกรรมลูกเป็ ดเจ้ าปั ญหา ซึ่งทุกกิจกรรมที่ออกแบบนันจะนํ
้
าไปสู่การตอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
6) กระบวนการเชื่อมประสานเครือข่ ายต่ างๆในพืน้ ที่
นอกเหนือจากการค้ นหาคนมีแววที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั ในระดับพื ้นที่ตําบลป่ าสักแล้ ว

ทาง

โครงการยังได้ มีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นความปลอดภัยบน
ท้ องถนนอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ เกิดการรับรู้ความเคลื่อนไหวของโครงการเป็ นระยะๆ และ
คาดหมายให้ เกิดการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนหลังจากที่โครงการวิจยั ได้ สิ ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินงานไปแล้ ว โดยใช้ วิธีการเชื่อมประสานกับภาคีอื่นๆ ดังนี ้
 การเชื่อมประสานอย่ างไม่ เป็ นทางการ

ใช้ วิธีการเข้ าไปแลกเปลี่ยนผู้คยุ กับหน่วยงาน

องค์กรที่เกี่ยวข้ องเป็ นการส่วนตัว เป็ นการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง ตลอดจนการเชิญชวนเข้ า
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ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการย่อยในพื ้นที่ เช่น การเชื่อมประสานกับขนส่งจังหวัดลําพูน
เพื่อแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการทํางาน และช่องทางการทํางานร่วมกัน เป็ นต้ น
 การใช้ เวทีเครือข่ ายในการเชื่อมประสาน

เวทีเครื อข่ายจะเป็ นประโยชน์ในการนําเสนอ

ความก้ าวหน้ าและความเคลื่อนไหวของโครงการ ค้ นหาทิศทางการประสานความร่วมมือการ
ทํางานต่อในอนาคต โดยจะมีการจัดเวทีเครื อข่ายทุก 2 เดือน ทังนี
้ ้องค์ประกอบของเวทีจะ
ประกอบด้ วย ชุมชน หน่วยงานองค์กรภาคีที่ทํางานเกียวกับประเด็นความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการ “รู ปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ในระยะที่ 1 (เมษายน 2554 – ตุลาคม 2555) ได้
ก่อให้ เกิดผลจากการดําเนินงาน ดังนี ้
1) เกิดแนวร่ วมในการขับเคลื่อนประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยจําแนกได้ เป็ น
แนวร่ วมในระดับของการรับรู้สถานการณ์ และความเคลื่อนไหวของโครงการ ซึง่
จะเป็ น แนวร่วมที่เข้ ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั โครงการโดยผ่านทางเวทีเครื อข่าย การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ หรื อการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตาม
การขอความร่วมมือ หรื อการทํางานในบทบาทของการเป็ นที่ปรึกษา
หน่วยงานองค์กรที่เข้ ามาร่ วมในเวทีเครื อข่าย

ได้ แก่

เป็ นต้ น

โดย

แขวงการทางจังหวัดลําพูน

สํานักงานทางหลวงจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลลําพูน เครื อข่ายลดเหล้ า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูน ตํารวจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลําพูน (ปภ.ลําพูน)
สํานักงานขนส่งจังหวัดลําพูน เป็ นต้ น
แนวร่ วมในระดับของการเข้ าร่ วมทํางานโครงการวิจัย

ซึง่ แนวร่วมในระดับนี ้จะเข้ า

มาร่วมในลักษณะของการเป็ นนักวิจยั เพื่อท้ องถิ่น ภายใต้ โครงการวิจยั ย่อย ซึง่ นักวิจยั ใน
โครงการวิจยั ย่อยจะถูกพัฒนาต่อไปเป็ นแกนนํา (Change Agent) ในประเด็นเรื่ องการ
สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก
2) เกิดกระแสการแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นเรื่อง “การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ท้ องถนน” ซึง่ เป็ นกระแสที่คอ่ ยๆ เกิดขึ ้น ในช่วงเวลาที่โครงการวิจยั ได้ เข้ าไปดําเนินงานในพื ้นที่
ประกอบกับการเกิดขึ ้นของโครงการวิจยั ย่อย ทัง้ 3 โครงการในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก ทังนี
้ ้เนื่องจาก
โครงการวิจยั ได้ มีการจัดเวทีเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวของโครงการเป็ นระยะๆ ทุก
2 เดือน หรื อการจัดกิจกรรมเวทีสญ
ั จรในหมูบ่ ้ านเป้าหมาย การจัดเวทีเปิ ดตัวโคงการวิจยั การ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสาย การจัดทําโปรชัวร์ ไวนิล แผ่นพับ เป็ นต้ น
3) เกิดโครงการวิจัยในประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้ องถนนในพืน้ ที่ตาํ บลป่ าสัก จํานวน
3 โครงการ
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เป้าหมายประการหนึง่ ของการดําเนินโครงการวิจยั ในระยะแรก คือ การสนับสนุนให้ เกิด
โครงการวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน ซึง่ ปั จจุบนั มีโครงการวิจยั ที่ได้ รับการอนุมตั ใิ นประเด็นการสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน 3 โครงการ ได้ แก่
โครงการแรก โครงการ “การจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เป็ นโครงการทีมีทีมวิจยั เป็ นหน่วยงาน องค์กรที่มี
บทบาทเกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน นําโดยเจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่ าสัก

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน

สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลลําพูน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จํากัด เป็ นต้ น มีเป้าหมายของโครงการเพื่อค้ นหารูปแบบการบริหารจัดการระบบข้ อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
โครงการที่สอง โครงการวิจัย “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและ
การจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน”เป็ นโครงการที่คณะวิจยั ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลป่ าสัก ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนชุมชน มีเป้าหมายของโครงการ
เพื่อค้ นหาแนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย และการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก
โครงการที่สาม โครงการวิจัย “การสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วน
ร่ วมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน” ซึง่ มีคณะทํางาน
วิจยั เป็ นครูจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตําบลป่ าสักทัง้ 5 ศูนย์ ร่วมด้ วยแกนนําชุมชน
ผู้ปกครองและเด็กๆ จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก

มีเป้าหมายของโครงการเพื่อ

สร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของศูนย์เด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ า
สัก จังหวัดลําพูน
4) เกิดแกนนํา (Change Agent) ในด้ านการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนน
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การเกิดโครงการวิจยั ย่อย 3 โครงการในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก ได้ นําไปสู่การค้ นพบแกนนํา
(Change Agent) ในด้ านการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนในบทบาทของการเป็ นนักวิจยั

ซึง่ ทัง้

3 โครงการกําลังดําเนินงานอยูใ่ นช่วงแรกของการทํางานวิจยั โดยมีพี่เลี ้ยงที่จะคอยให้ การสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ การพัฒนาศักยภาพให้ แก่นกั วิจยั นัน้
สามารถทําได้ หลายรูปแบบ ได้ แก่
-

พัฒนาศักยภาพผ่ านกิจกรรมต่ างๆ ของโครงการวิจัย ซึง่ แต่ละโครงการ
จะได้ ข้อค้ นพบต่างๆ ตลอดจนบทเรี ยนดีดีจากการทํากิจกรรมของโครงการ ที่
สําคัญนักวิจยั จะได้ เรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิการจริง การตังคํ
้ าถาม การจด
บันทึก การจับประเด็น การสรุปและถอดบทเรี ยน เพื่อนํามาปรับใช้ หรื อวาง
แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป

-

จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย เพื่อเติมเต็มและสร้ างการเรี ยนรู้ใน
เรื่ องหลักการ แนวทางการทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น การรู้จกั ตัวเอง การเรี ยนรู้
การทํางานเป็ นทีม ตลอดจนการเสริมทักษะเครื่ องมือการทํางานอย่างมีสว่ น
ร่วมกับชุมชน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เป็ นต้ น

-

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่ านการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่ าง
โครงการวิจัยด้ วยกันเอง เช่น การจัดเวทีสญ
ั จร การเรี ยนรู้ร่วมกันในเวที
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั

การแลกเปลี่ยนในเวทีเครื อข่ายของผู้ที่มีสว่ น

เกี่ยวข้ องในประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน ประกอบด้ วยหน่วยงาน
องค์กรภาคีตา่ งๆ และชุมชน
-

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยการใช้ ส่ ือต่ างๆ เช่น การทําแผนที่จดุ เสี่ยง
การฝึ กการคิดวิเคราะห์จากวิดีทศั น์เกี่ยวกับงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น หรื อเรื่ องที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้ องถนน การฝึ กตังคํ
้ าถามในเวทีตา่ งๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนกับผู้ได้ รับผลกระทบจากอุบตั เิ หตุ

การเรี ยนรู้และฝึ กวิเคราะห์

ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูล เป็ นต้ น
5) เกิดรู ปแบบการทํางานร่ วมกันระหว่ างพี่เลีย้ งโครงการวิจัยกับนักวิจัยทัง้ 3 โครงการ ซึง่
จาก
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ประสบการณ์ทํางานร่วมกันในระยะที่ผา่ นมา พบว่า การหนุนเสริมนักวิจยั ที่ได้ ผล คือการเน้ นให้
เกิดการเรี ยนรู้และสร้ างความเข้ าใจ โดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิ เช่น การจัดกิจกรรมเวทีสญ
ั จรของ
พื ้นที่เป้าหมาย

พี่เลี ้ยงจะทําหน้ าที่ชวนคุยเพื่อเตรี ยมตัวก่อนจัดเวทีสญ
ั จรทังในเชิ
้ งเนื ้อหา การ

กําหนดบทบาทหน้ าที่ และการออกแบบกระบวนการในเวที แต่เมื่ออยูใ่ นเวทีสญ
ั จร นักวิจยั จะเป็ น
ผู้ลงมือจัดกระบวนการเองทังหมด
้

จากนันเมื
้ ่อเสร็จสิ ้นการจัดเวทีพี่เลี ้ยงจึงทําหน้ าที่ในการชวน

พูดคุยเพื่อสรุปบทเรี ยน และนําเอาบทเรี ยนที่ได้ ไปสูก่ ารปรับกระบวนการจัดกิจกรรมในครัง้ ต่อไป
นอกจากนี ้การจัดให้ มีกิจกรรมเวทีรายงานความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั
สถานการณ์ของการดําเนินโครงการในแต่ละช่วงเวลา

จะทําให้ นกั วิจยั ได้ รับรู้

ได้ รับรู้ว่าโครงการต้ องการหนุนเสริม

เพิ่มเติมในประเด็นใดบ้ าง นอกจากนี ้การแลกเปลี่ยนเนื ้อหา สถานการณ์ ข้ อค้ นพบ และปั ญหา
ให้ แก่โครงการอื่นๆ ยังทําให้ นกั วิจยั แต่ละโครงการได้ เห็นมุมมองใหม่ๆ ของโครงการอื่น ที่สามารถ
นํามาปรับใช้ กบั โครงการของตัวเองให้ ดีขึ ้น

นอกจากนี ้การนําเอาผลที่ได้ จากเวทีรายงาน

ความก้ าวหน้ าไปนําเสนอในเวทีเครื อข่าย

ซึง่ เป็ นเวทีที่เชิญหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการ

ทํางานในประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนนมาเข้ าร่วมแลกเปลี่ยน ทําให้ นกั วิจยั ได้ แลกเปลี่ยน
มุมมองกับหน่วยงานอื่นๆ และนําไปสูก่ ารจัดการแก้ ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน เวทีเครื อข่ายจึงทําหน้ าที่เป็ นเสมือนกระจกสะท้ อนการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และทําให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน
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บทที่ 4
บทเรียน ข้ อค้ นพบ และปั ญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
บทเรี ยนที่ได้ จากการทํางาน
การดําเนินโครงการในระยะแรก (ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2554 – ตุลาคม 2555) ได้ ก่อให้ เกิด
บทเรี ยนจากการทํางานที่จะนําไปใช้ ในการปรับปรุงการดําเนินงานในระยะที่ 2 ดังนี ้
 การเรี ยนรู้ บริบทชุมชนอย่ างถ่ องแท้

จะช่วยให้ เข้ าใจสภาพพื ้นที่

และช่วยในเรื่ องการ

จัดแบ่งโซนพื ้นที่ได้ ดีขึ ้น เนื่องจากตําบลป่ าสักเป็ นชุมชนใหญ่ มีจํานวนหมูบ่ ้ านทังหมด
้
18
หมูบ่ ้ าน อีกทังสภาพพื
้
้นที่ก็มีความหลากหลาย ทังโซนที
้
่เป็ นชุมชน ตลาด โซนอุตสาหกรรม
โซนเกษตรกรรม การศึกษาเรี ยนรู้พื ้นที่ ทังในด้
้ านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่
นอกเหนือจากเรื่ องสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน จะทําให้ เราเข้ าใจชุมชนมากขึ ้น และ
สามารถลําดับความสัมพันธ์ ของพื ้นที่กบั ประเด็นที่จะทําการศึกษาวิจยั ได้ ดีขึ ้น ตลอดจนการ
ทบทวนข้ อมูลในพื ้นที่จะใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในช่วงที่ทํางานวิจยั วิจยั ในพื ้นที่ป่าสักในช่วง 3 ปี
ของการสร้ างพื ้นที่รูปธรรม (ใช้ ข้อมูลในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์)
 การเรียนรู้วิธีการตัง้ คําถาม จะตังคํ
้ าถามอย่างไร ที่จะนําไปสูก่ ารชวนคิด ชวนวิเคราะห์
“เข้ าเป้า ตรงจุด โดน แรง ท้ าทาย แต่ สร้ างสรรค์ ” ซึง่ ทักษะนี ้มีความจําเป็ นและสําคัญ
มากสําหรับการเป็ นพี่เลี ้ยง การโยนคําถามลงไปในวงแต่ละครัง้ ต้ องพิจารณาให้ ดีทงในเรื
ั ้ ่ อง
ของจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ คําถาม พิจารณาความพร้ อมของทีมวิจยั (พร้ อมที่จะ
เรี ยนรู้ พร้ องในเรื่ องของสภาพร่างกายและอารมณ์)
 การเรี ยนรู้ บุคลิก ลักษณะ อุปนิสัยของทีมวิจัย จะช่วยในเรื่ องของการปรับตัวเข้ ากับ
นักวิจยั ได้ ดีขึ ้น ช่วยในเรื่ องการเรี ยนรู้วิธีการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ราบรื่ น
 เรียนรู้ ท่ จี ะทดลองปล่ อย/เปิ ดโอกาสให้ ทีมวิจัยได้ ลงมือทํางานเองมากขึน้ เป็ นสิ่งที่ใน
ระยะต่อไป ซึง่ เป็ นระยะของการเข้ าสูก่ ารทํางานวิจยั ในช่วงแรกของแต่ละโครงการ พี่เลี ้ยงควร
ถอยออกมาเป็ นที่ปรึกษา คอยดูภาพรวม และเปิ ดโอกาสให้ ทีมวิจยั ได้ คดิ และลงมือปฏิบตั ิ
มากขึ ้น เพื่อพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ เช่น ทักษะการจับประเด็น ทักษะด้ านการจดบันทึก
เป็ นต้ น
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 การสร้ างความรู้ สึก “ความเป็ นเจ้ าของโครงการ”

ประเด็นนี ้เป็ นประเด็นสําคัญที่ต้อง

สร้ างให้ เกิดขึ ้น ซึง่ เข้ าใจว่าความรู้สกึ นี ้จะค่อยๆ เกิดขึ ้นในระหว่างเส้ นทางการวิจยั ที่จะมีการ
คิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบตั ิ สรุปและถอดบทเรี ยนโครงการวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสร้ างให้ เกิด
ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของโครงการจะทําให้ การทํางานวิจยั นี ้ยัง่ ยืน เพราะนัน่ หมายถึงความรู้และ
กระบวนการที่ฝังแน่นอยูใ่ นตัวคน
 การบูรณาการงานวิจัยให้ เป็ นเนือ้ เดียวกับงานประจํา

ตรงนี ้เป็ นข้ อค้ นพบจากการ

เคลื่อนงานวิจยั นี ้ โดยพบว่าในกรณีของการทํางานวิจยั ร่วมกับ อบต.ป่ าสัก หรื อโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพประจําตําบลจะไม่มีปัญหาในเรื่ องของการเคลื่อนงาน

เนื่องจากเป็ นงานที่

บูรณาการเข้ ากับภารกิจหรื อหน้ าที่รับผิดชอบในงานประจําอยูแ่ ล้ ว และเห็นช่องทางที่นําสูก่ าร
ผลักดันเชิงนโยบายที่ชดั เจน แต่หากถูกมองว่างานวิจยั เป็ นสิ่งใหม่ที่เข้ ามาเพิ่มภาระ จะทํา
ให้ งานขับเคลื่อนไปได้ ช้าหรื อชะลอตัว เช่น กรณีของการทํางานกับโรงเรี ยน หรื อกลุม่ เยาวชน
 การทํางานกับหน่ วยงานราชการต้ องทําให้ ได้ ใจคน

ใช้ ความจริงใจ ชัดเจน และมีสิ่ง

ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (บันทึกการประชุม /จดหมายเชิญ /Win – Win ได้ ผลงานทังสอง
้
ฝ่ าย)
 การทําความเข้ าใจเวลาของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุม่ ครูพี่เลี ้ยงศูนย์เด็กเล็กฯ ที่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ เฉพาะช่วงเย็น และเสาร์ -อาทิตย์ ดังนันพี
้ ่เลี ้ยงต้ องจัดตารางเวลาให้
สามารถทํางานร่วมกับทีมวิจยั ในเวลาที่ทีมวิจยั พร้ อม
ข้ อค้ นพบจากการทํางาน
 เรี ยนรู้ วิธีการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ ายในพืน้ ที่ โครงการนี ้ได้ มีการเชื่อม
ประสานกับคนใน 2 ระดับ คือ 1)ระดับชุมชน ได้ แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน กํ านัน ส.
อบต.) กลุ่ม อสม. 2) ระดับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริ ห ารส่วนตําบล โรงงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพประจําตําบล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดลําพูน (ปภ.ลําพูน) บริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดลําพูน
โรงพยาบาลลํ าพูน โดยวิ ธี การเชื่ อมประสานจะใช้ วิธี การหลักๆ คือ 1) การประสานผ่าน
ความสัมพันธ์ของแกนนําในพื ้นที่ 2) การพูดคุยให้ แกนนําเห็นความสําคัญของการทํางานวิจยั
เรื่ องความปลอดภัย โดยเชื่อมโยงให้ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นจากการทํางาน และ 3) การนํา
บุคคลที่ ไ ด้ รับการยอมมาสร้ างความเชื่ อมั่นให้ แกนนําและทีม วิจัย เช่น การเชิญ ผศ.เยี่ยม
ลักษณ์ อุดาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ มาพูดคุยกับทีมงานศูนย์เด็กเล็ก
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ตําบลป่ าสัก โดยมาแลกเปลี่ยนในประเด็นการทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นร่ วมกับเครื อข่ายศูนย์
เด็กเล็กฯ หรื อการเชิญอาจารย์ไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ จากโรงเรี ยนเทศบาล 3 จังหวัด
ลําปาง ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานเชิงบูรณาการประเด็นการเรี ยนรู้ เรื่ องความปลอดภัย
บนท้ องถนนเข้ ากับสาระวิชาเรี ยน มาแลกเปลี่ยนกับคณะครูโรงเรี ยนวัดหนองซิวและวัดสันป่ า
สัก เป็ นต้ น ซึง่ จุดเด่นที่ค้นพบว่าจะสามารถนําไปสูก่ ารสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนได้ ของโครงการในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก คือ การทํางานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและชุมชน
ในท้ องถิ่น อันเป็ นการต่อยอดจากฐานงานเดิมที่หน่วยงานทําอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น
การต่ อ ยอดจากโครงการคุ้ม น่ า อยู่ ซึ่ ง เป็ นการทํ า งานร่ ว มกั น ของชุ ม ชน อบต.ป่ าสั ก
โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพชุม ชนตํ าบล หรื อการบูรณาการงานโครงการวิ จัยเข้ ากับงาน
ประจํา เป็ นต้ น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หลังจากเริ่มดําเนินงานโครงการมีส่ งิ ใดบ้ าง
• ด้ านการมีส่วนร่ วมของคนทํางานในพืน้ ที่
 มีตวั แทนชุมชนและหน่วยงานในพื ้นที่เข้ ามามีสว่ นร่วมเป็ นทีมงานวิจยั
• ด้ านการแก้ ไขปั ญหาทางกายภาพ โครงสร้ าง
 มีกรณีเกิดการแก้ ปัญหาไหล่ทางต่างระดับ และการจอดรถหน้ าเครื อสหพัฒน์ฯ
หลังจัดเวทีเครื อข่ายฯ (เป็ นการแก้ ไขทันทีเมื่อรับรู้ปัญหา)

ภาพถนนหน้ าบริเวณเครื อสหพัฒน์ ลาํ พูนที่มีการซ่ อมแซมปรั บปรุ งหลัง
การรับรู้ ปัญหา
• ด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 พี่เลี ้ยงและนักวิจยั เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การสวม
หมวก การคาดเข็มขัดนิรภัย
 ชุมชนได้ มีการนําเรื่ องอุบตั เิ หตุมาเล่าในการประชุมร่วมกันถี่ขึ ้น
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ข้ อจํากัดในการดําเนินงานโครงการนี ้ (จุดที่ควรปรับปรุง)
 ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ทําความเข้ าใจพืน้ ที่มาก เนื่องทีมมูลนิธิฯ ไม่ได้ เป็ นคนใน
พื ้นที่ และไม่ได้ มีประสบการณ์ทํางานในพื ้นที่ตําบลป่ าสักมาก่อน ดังนัน้ จึงถื อได้ ว่า
เป็ นพื ้นที่ใหม่ ที่จะต้ องเข้ ามาเริ่ มศึกษาเรี ยนรู้ ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู้พื ้นที่ และ
การเรี ยนรู้คน
 ข้ อจํากัดในด้ านความรู้ เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่
และยังไม่เคยมี การใช้ กระบวนการวิจัยเพื่อท้ องถิ่ นเข้ าไปทํางานในประเด็นเรื่ องนี ้
ดัง นัน้ จึงมี ความจํ าเป็ นที่ ทีมมูลนิธิ ฯจะต้ องเติมเต็มและแสวงหาความรู้ ที่เ กี่ ยวกับ
ประเด็นนี ้ให้ มากขึ ้น และสามารถนําเอาความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยทาง
ถนนในมิ ติ ต่า งๆ เช่ น ด้ า นกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บัง คับ หรื อ สถานการณ์ ค วาม
เคลื่อนไหวไปเติมเต็มให้ แก่โครงการวิจยั ย่อยได้
ปั จจัย/เงื่อนของความสําเร็จ และไม่ สาํ เร็จของการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาการดํ าเนิ น งาน 1 ปี ของโครงการ ที ม วิ จัย ได้ ค้น พบความสํ า เร็ จ ของ
โครงการ และสิ่งที่ยงั ไม่บรรลุผลของการทํางาน ดังนี ้
o ความสําเร็จของโครงการในช่ วงที่ผ่านมา ได้ แก่
 ได้ แกนนําในพื ้นที่ที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจากงานวิจยั
 ได้ โจทย์วิจยั ที่มาจากความต้ องการของชุมชนและหน่วยงาน
o ความไม่ สําเร็ จ (สิ่งที่ยังไม่ บรรลุตามเป้าหมาย) ของโครงการในช่ วงที่ผ่านมา
ได้ แก่
 การไม่สามารถขายแนวคิดงานความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ กบั กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม
ได้ เช่น กลุม่ โรงเรี ยน กลุม่ เยาวชน เนื่องจากข้ อจํากัดของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่ องภาระงาน
ที่รับผิดชอบ ข้ อจํากัดเรื่ องเวลา เป็ นต้ น
เงื่อนไขสําคัญของการดําเนินโครงการให้ ไปสู่ความสําเร็จ หรือไม่ สาํ เร็จ ที่ค้นพบจาก
การดําเนินโครงการ ได้ แก่
 ต้ อ งค้ นหาคนมี ใ จ อยากเห็ น ชุม ชนเปลี่ ย นแปลงดี ขึ น้ ในด้ า นความปลอดภัย /คนใน
หน่วยงานเห็นช่องทางในการเชื่อมโยงกับภารกิจ จะช่วยให้ การขับเคลื่อนประเด็นความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนมีความต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
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 ประเด็นใหม่ เรื่ องความปลอดภัยฯ เป็ นเรื่ องใหม่ที่ชมุ ชนมองว่าเป็ นเรื่ องไกลตัว ดังนัน้
การสร้ างความตระหนักให้ ชมุ ชนเห็นว่าเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั
จะทําให้ มีแนวร่วมเข้ ามาร่วมขับเคลื่อนงานในประเด็นนี ้มากขึ ้น
 วิธีการ ที่ใช้ ต้องมีการผสมผสานทังความเป็
้
นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะการ
ทํางานผ่านเครื อข่ายความสัมพันธ์
วิเคราะห์ ตัวเอง มุมมองของการเป็ น “พี่เลีย้ งนักวิจัย” : ข้ อค้ นพบจากการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
ทันทีที่มลู นิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่นได้ รับการเชิญชวนจาก มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ให้ เข้ า
มาร่วมเป็ นหนึง่ ในจํานวนทีมทํางาน

โดยใช้ เครื่ องมืองานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน

การขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้ างพื ้นที่รูปธรรมในประเด็นการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ในครัง้ แรก รู้สึกว่าเป็ นความท้ าทาย เพราะยังไม่มีการนําเอาเครื่ องมืองานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นไปใช้ ใน
การแก้ ปัญหาเรื่ องความปลอดภัยทางถนน

แต่ความรู้สกึ ที่มาพร้ อมกับความท้ าทายก็คือความ

กังวล เนื่องจากเป็ นงานในมิตใิ หม่ๆ ที่ไม่ค้ นุ เคย และมีความรู้น้อยมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
สถานการณ์ หรื อกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ประกอบกับเป็ นการทํางาน
แลกอย่างเต็มตัวในบทบาทของการเป็ นพี่เลี ้ยงนักวิจยั เพื่อท้ องถิ่น ที่สําคัญพื ้นที่เป้าหมายในระดับ
ตําบล คือตําบลป่ าสัก เป็ นพื ้นที่ที่มลู นิธิฯยังไม่เคยเข้ าไปทํางาน ดังนัน้ หัวใจสําคัญของการ
เคลื่อนงานในพืน้ ที่ตาํ บลป่ าสัก คือการทบทวนทุนเดิมของพืน้ ที่ ทัง้ ในด้ านเนือ้ หา และตัว
บุคคล หน่ วยงานภาคีท่ ีมีบทบาทเกี่ยวข้ องกับงานประเด็นความปลอดภัยทางถนน
การทํางานวิจยั ในพื ้นที่ตําบลป่ าสักในระยะแรก นับว่าได้ รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคี และ
ชุมชนเป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้ จากการจัดเวทีเครื อข่าย 2 ครัง้ ที่ผ่านมา มีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้ องมาร่วมเป็ นจํานวนมาก ดังนันสิ
้ ่งที่ทําให้ งานในพื ้นที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ คือการมีสว่ น
ร่วมของหน่วยงานองค์กร และคนในชุมชนป่ าสัก

โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลป่ าสัก

(อบต.ป่ าสัก) ที่ให้ การสนับสนุนและให้ ความร่วมมือกับโครงการเป็ นอย่างดี ซึง่ ตรงจุดนี ้เป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทําให้ โครงการสามารถดําเนินงานไปได้ ด้วยดี

และเห็นช่องทางของการบูรณาการ

โครงการวิจยั เข้ ากับภารกิจประจําของ อบต.และผลักดันประเด็นเรื่ องความปลอดภัยทางถนนเข้ า
กับนโยบายของ อบต. และขยายผลสูพ่ ื ้นที่ตําบลใกล้ เคียงอื่นๆ ได้ ในระยะต่อไป
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จุดเด่นของการเกิดขึ ้นของโครงการวิจยั ย่อยทัง้ 3 โครงการนัน้ นับว่าเป็ น 3 โครงการที่มีความ
เกื ้อหนุนและสัมพันธ์กนั เนื่องจากเป็ นการทํางานวิจยั ที่มีองค์ประกอบของทีมวิจยั ที่เป็ นหน่วยงาน
องค์กรในท้ องถิ่น เช่น โครงการวิจยั ระดับชุมชน เป็ นการทํางานวิจยั ที่มีเป้าหมายเรื่ องการพัฒนา
ฐานข้ อมูลฯ มีเจ้ าภาพหลักคือ อบต.ป่ าสัก ในขณะที่งานวิจยั ระดับชุมชน มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบลป่ าสัก

เป็ นหน่วยงานหลักที่ทํางานร่วมกับ

อสม.

และแกนนําชุมชน

นอกจากนี ้อีกหนึง่ โครงการคือ โครงการวิจยั ของศูนย์เด็กเล็กฯ ซึง่ เป็ นการทํางานในระดับเครื อข่าย
ศูนย์เด็กเล็กตําบลป่ าสัก 5 แห่ง เป็ นหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลของ อบต. ป่ าสัก ดังนัน้ เรียก
ได้ ว่าทัง้ 3 โครงการ มีองค์ กรในท้ องถิ่นเป็ นฐานรองรับ และพร้ อมที่จะผลักดันโครงการสู่
นโยบายได้ ในระยะของการนําเอารูปธรรมจากงานวิจัยในระยะแรกไปขยายผลต่ อ
อย่ างไรก็ตามปั ญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการในระยะแรก คือ เรื่องของการ
สร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่ ทีมวิจัย ซึ่งทัง้ 3 โครงการเป็ นนักวิจัยใหม่ สาํ หรั บการทํางาน
วิจัยเพื่อท้ องถิ่น ซึง่ อาจจะมีบางครัง้ ที่นกั วิจยั รู้สกึ ท้ อแท้ หมดกําลังใจ โดยเฉพาะในช่วงของการ
พัฒนาโครงการ

ที่ต้องมีการนัดหมายและปรับแก้ โครงการวิจยั หลายครัง้ หลายหน และใช้ เวลา

ค่อนข้ างนาน บางคนก็เริ่ มถอยออกไป บางคนเริ่มอ่อนแรง ดังนัน้ หน้ าที่สาํ คัญของพี่เลีย้ งใน
ช่ วงแรกคือบทบาทในการให้ กาํ ลังใจ และเติมเต็มทักษะการเป็ นนักวิจัย เช่น ฝึ กทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โดยผ่านการตังคํ
้ าถาม การฝึ กเขียน โดยให้ นกั วิจยั ทดลองเขียนโครงร่างงานวิจยั มา
ก่อน และฝึ กการนําเสนอในเวทีเครื อข่าย เหล่านี ้เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสิ่งที่พี่เลี ้ยงต้ องทําควบคูไ่ ป
กับการพัฒนาทักษะให้ แก่ทีมวิจยั

ก็คือการพัฒนาทักษะของการเป็ นพี่เลี ้ยง

โดยใช้ วิธีการ

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การทํางานกับพี่เลี ้ยงโหนดอื่นๆ เพื่อนําเอาทักษะและเทคนิคของโหนดพื ้นที่อื่นๆ
มาปรับใช้ รวมถึงการสร้ างสัมพันธ์กบั ชุมชน โดยการลงพื ้นที่บอ่ ยครัง้ และในระยะต่อไปจะเน้ น
การประสานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้ องในประเด็นเรื่ องความปลอดภัยทางถนนให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้
เพื่อเอื ้อประโยชน์ในการสนับสนุนการเคลื่อนงานของ 3 โครงการวิจยั ย่อยในพื ้นที่ตอ่ ไป
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บทที่ 5
แผนการดําเนินงานในระยะต่ อไป
การดําเนินงานโครงการรูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในระยะที่หนึ่ง (เมษายน 2554 –ตุลาคม 2555) มี
เป้าหมายสําคัญ คือ การสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนเรื่ องการ
สร้ างวัฒ นธรรมความปลอดภัย บนท้ องถนนทัง้ ในระดับพื น้ ที่ แ ละระดับ จัง หวัด แสวงหาและพัฒ นา
ศักยภาพแกนนํ าด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน (Change Agent) และพัฒนาให้ เกิดโครงการวิจยั ใน
พื น้ ที่ เ พื่ อสร้ างรู ป ธรรมของการดํ าเนิ นงานที่ ชัดเจน ซึ่ง การดํ าเนิน งานในระยะที่ 1 ของโครงการ ได้
ก่อให้ เกิดโครงการวิจยั ในตําบลป่ าสักจํานวน 3 โครงการ และจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานวิจยั
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าแต่ล ะโครงการมี มีร ายละเอียดเชิง เนือ้ หา และจุดแข็ง – จุดอ่อน ของโครงการที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
1. โครงการการจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์ การบริหารส่ วนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
บริบทพืน้ ที่/สถานการณ์ ปัญหา :
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนนันมี
้
ความเกี่ยวข้ องกับ 3 ปั จจัยหลักคือ 1.คน 2.ยานพาหนะ และ 3.สภาพแวดล้ อมทางถนน ซึ่งมีการรวบรวม
และเก็บบันทึกข้ อมูลทังข้
้ อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ข้ อมูลเชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ ที่โดยมากจะเป็ น
การเก็บข้ อมูลและรายงานที่ตอบสนองความต้ องการของแต่ละหน่วยงานที่จดั ทําข้ อมูลดังกล่าว ในกรณี
ของจังหวัดลําพูน พบว่า การจัดการฐานข้ อมูลของแต่ละหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นเรื่ องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนนันยั
้ งประสบปั ญหาหลายประการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน มีการ
จัดเก็บข้ อมูลและระบบรายงาน การรวบรวมและจัดทําเป็ นข้ อมูลเชิงสถิติ ตัวเลข ทําให้ ทราบถึงจํานวนและ
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ แยกเพศ แยกกลุ่มอายุ แต่ไม่ได้ ลงรายละเอียดเป็ นรายกรณี ในขณะที่โรงพยาบาล
ลํ าพูน มี การเก็ บข้ อมูล และรายละเอี ยดของการเกิ ดอุบัติเ หตุแต่ล ะราย มี ทัง้ ข้ อมูล เชิง ปริ ม าณและเชิง
คุณภาพ ทําให้ ทราบถึงปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งจะมุ่งเน้ นไปที่พฤติกรรมของผู้ขบั ขี่เป็ น
ส่วนใหญ่ เช่น เมาแล้ วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับขี่ในขณะมึนเมา ขับขี่โดยประมาท
ขับรถเร็ ว เป็ นต้ น สําหรับการจัดเก็บข้ อมูลของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนัน้ จะเป็ น
การรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สถานีตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กร
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ปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ ในส่วนของหน่วยงานที่จดั เก็บข้ อมูลใน
ระดับตําบล พบว่าในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนัน้ จะ
เป็ นการจัดเก็ บ ข้ อ มูล ที่ มี เ นื อ้ หาและรายละเอี ย ดไม่ม าก มี ก ารจัดเก็ บ ข้ อ มูล เพื่ อ รายงานหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องหรื อหน่วยงานที่อยู่ในระดับเหนือขึ ้นไปเท่านัน้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ จดั เก็บข้ อมูลเชิงลึกในรายละเอียด
ของการเกิดอุบตั เิ หตุแต่ละราย การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุและนําไปสู่การแก้ ไขปั ญหามีน้อย
เป็ นต้ น
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก ในฐานะเป็ นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่อยู่ใกล้ ชิดกับ
ประชาชนและชุมชนมากที่สุด ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมหลายรู ปแบบที่ใช้ ในการรณรงค์ลดการเกิดอุบตั ิเหตุใน
พื ้นที่ แต่ผลจากการดําเนินงานยังไม่สามารถทําให้ การเกิดอุบตั ิเหตุลดลง อีกทังการมี
้
ส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ ไ ขปั ญ หายัง คงมี น้ อ ย และขาดความต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะความตระหนัก และการมองเห็ น
ความสํ าคัญ ของปั ญ หาร่ วมกัน ของชุม ชนยัง มี อยู่น้ อย ข้ อมูล ด้ านการเกิ ดอุบัติเ หตุใ นพื น้ ที่ ไ ม่ไ ด้ มี การ
นําเสนอหรื อการจัดเก็บข้ อมูลของหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ มีการคืนข้ อมูลสู่ชมุ ชนเป็ นเพียงการเก็บข้ อมูลเชิง
ปริ มาณ ไม่ได้ มีการนําข้ อมูลมาทําการวิเคราะห์และนํามาสู่การแก้ ไขปั ญหา โดยทางองค์การบริ หารส่วน
ตําบลป่ าสัก ได้ เคยมีการจัดเก็บข้ อมูลในชุมชนเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุมาแล้ วแต่ขาดความต่อเนื่อง ไม่มี
หน่วยงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการจัดทําหรื อจัดเก็บข้ อมูลโดยเฉพาะ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าข้ อมูลเป็ นสิ่งที่สําคัญในการวางแผน และใช้ กําหนดแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด ปั จจุบนั มีหลายๆ หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้ อมูล มีการจัดทํารายงาน มี
ฐานข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดส่งข้ อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยจากการศึกษาแบบบันทึกข้ อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ พบว่าข้ อมูลบางส่วนมีการจัดเก็บเหมือนกัน ซํา้ ซ้ อนกรณี ของการเกิดอุบตั ิเหตุราย
เดียวกัน แต่จดั เก็บเหมือนกัน ดังนันหากมี
้
กระบวนการหรื อวิธีการบริ หารจัดการในการประสานงานหรื อ
เชื่อมต่อทางด้ านข้ อมูลจะทําให้ ง่ายขึ ้น โดยมีการเพิ่มเติมหรื อการจัดเก็บข้ อมูลที่คาดว่าจะเป็ นประโยชน์
สําหรับการทํ างานในพื น้ ที่ บริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ อีกทัง้ มีระบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบตั ิเหตุใน
ชุมชนโดยมีเครื อข่ายในการจัดเก็บ และนําเสนอให้ ชมุ ชนเห็นความสําคัญอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิดการ
วางแผนและแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน เกิดกระบวนการแก้ ไขปั ญหาในด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนอย่างมี
ระบบโดยอาศัยข้ อมูลเป็ นพื ้นฐานในการดําเนินงาน ซึ่งจะส่งผลทําให้ ปัญหาด้ านการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
ลดลงในที่สดุ
ผู้นําในการดําเนินโครงการ :
ผู้นําในการทํ าโครงการวิจัยนี ้ ประกอบด้ วยกลุ่มเจ้ าหน้ าที่จากองค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก
(อบต.ป่ าสัก) ซึ่งเป็ นแกนนํ าในการศึกษาวิจัยเนื่องจากเป็ นองค์กรที่อยู่ใกล้ ชิดกับชุมชนมากที่สุด และ
เชื่อมัน่ ว่าข้ อมูลเป็ นสิ่งที่สําคัญในการวางแผน และใช้ กําหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องความปลอดภัย
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บนท้ องถนนได้ ตรงจุด โดยได้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทํางานขับเคลื่อนเรื่ องความปลอดภัยบน
ท้ องถนนเข้ ามาเป็ นที มวิจัยด้ วย ซึ่งประกอบด้ วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน บริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด (ลําพูน)
ประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจัยนี ้ คือ การค้ นหารูปแบบการบริ หารจัดการระบบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน องค์การบริ หารส่วนตําบล และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ควรเป็ นอย่างไร?
กระบวนการทํางานวิจัย :
การดําเนินโครงการนี ้จะดําเนินงานด้ วยขันตอนหลั
้
กๆ คือ 1) การเก็บข้ อมูล แบ่งเป็ นการเก็บข้ อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการเก็บข้ อมูลจากชุมชน 2) การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ น
ขันตอนที
้
่ทีมวิจยั จะทําการรวบรวมข้ อมูลจากชุมชน แล้ วนํามาเก็บรวบรวมที่ศนู ย์ประสานงานวิจยั (อบต.
ป่ าสัก)

ซึง่ ทางศูนย์ประสานงานวิจยั จะทําการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(GAP) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโดยตรง ร่วมกับการวิเคราะห์หาช่องว่าง (GAP) ของการใช้ ข้อมูลที่เก็บ
ไว้ แล้ วอยูเ่ ดิม เพื่อหาแนวทางในการปิ ดช่องว่างนันๆ
้ 3) การนําเสนอข้ อมูล/การนําไปใช้ ประโยชน์ จะ
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบคือ 1) การนําเสนอแบบเป็ นทางการ เช่น การบรรจุในวาระการประชุมประชาคมระดับ
ตําบล

บรรจุในแผน 3 ปี /จัดตังเป็
้ นนโยบาย บรรจุเป็ นข้ อบัญญัตขิ องท้ องถิ่น จัดทําเอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทังจากทางอบต.และจากหมู
้
บ่ ้ านรวมถึงวิทยุชมุ ชน

หนังสือราชการ ข้ อมูล

อิเล็กทรอนิก จัดทําเวทีนําเสนอต่อชุมชน/เครื อข่าย อปท.ทังจั
้ งหวัด จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แสดงสถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุในจุดสําคัญต่างๆ ผนวกงานข้ อมูลความปลอดภัยทางถนนเป็ นงานประจําของ อปท. และ
2) การนําเสนอในรู ปแบบไม่เป้ฯทางการ เช่น การประชุมกลุม่ ย่อย มีการสอดแทรกในการอบรม /การ
ประชุม/งานประเพณีตา่ งๆ
ผลลัพธ์ ท่ ีเกิดขึน้ ในการดําเนินงาน : การดําเนินงานในระยะที่ผ่านมา (ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2555) ทาง
โครงการได้ จัดทํ ากิจกรรมสํ าคัญ คือ การทําความเข้ าใจโครงการวิจยั ร่ วมกันในทีมวิจยั และการจัดเก็บ
ข้ อมูลที่เกี่ ยวกับการจัดทําฐานข้ อมูลความปลอดภัยบนท้ องถนนจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นในช่วงการดําเนินงานระยะแรกของโครงการจึงเป็ นลักษณะของการทํางานเชิงประสานงาน
เป็ นหลัก ทังในส่
้ วนการประสานงาน การแบ่งบทบาทและการทําความเข้ าใจการทํางานร่วมกันในกลุ่มของ
ทีมวิจัย และอี กส่วนหนึ่งของงานจะเป็ นการทํางานเพื่อเชื่อมประสานและขอข้ อมูลเกี่ ยวกับการจัดการ
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ฐานข้ อมูลของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง จึงเป็ นช่วงของการทําความรู้ จัก การชีแ้ จงโครงการให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ และยินดีให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฐานข้ อมูล ซึ่งต่อจากนัน้
จึงจะเป็ นการเก็บข้ อมูลในส่วนของชุมชน และนําเอาข้ อมูลที่ประมวลได้ ทงหมด
ั้
มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ในการออกแบบการจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบน
ท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลป่ าสักต่อไป
ผลลัพธ์ ในระยะยาว : การดําเนินโครงการวิจยั เรื่ องนีเ้ ป็ นการทํางานโดยมีเป้าหมายเพื่อ 1)ทําให้ เกิด
ระบบการบริ หารจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศด้ านอุบตั เิ หตุทางถนนที่มีการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานผู้ใช้ ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้ องการ และนําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาในระดับตําบล 2)ได้ ชดุ
ความรู้จากการบริ หารจัดการระบบข้ อมูลที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหาด้ านอุบตั ิเหตุบนท้ อง
ถนนในแต่ละระดับได้ อย่างเหมาะสม และ 3)เกิดการใช้ ประโยชน์จากการจัดการฐานข้ อมูลและระบบ
สารสนเทศด้ านอุบตั เิ หตุบนท้ องถนนในหลากหลายรูปแบบที่วางพื ้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่ า
สัก จนเกิดเป็ นการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนในมิตขิ องชุมชน
การวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่ อนของโครงการ :
จุดแข็งของโครงการ
- มีองค์ประกอบของทีมวิจยั ที่เป็ นหน่วยงานหลักที่มีภาระงานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องความปลอดภัยทาง
ถนน เช่น ปภ.ลําพูน/ สสจ. ลําพูน / อบต.ป่ าสัก / รพ.ลําพูน / บริษัทกลางฯ ลําพูน
- ทีมวิจยั เป็ นหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับท้ องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อและผลักดันงานในเชิง
นโยบายได้
- อปพร.ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่เข้ ามามีบทบาทในการเก็บข้ อมูลเป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดของ อบต.ทํา
ให้ ง่ายต่อการติดตามและพัฒนางาน
- ทีมวิจยั อยู่ในองค์กรที่มีการจัดทําฐานข้ อมูลอุบตั เิ หตุอยูแ่ ล้ วซึง่ เอื ้อต่อการเก็บข้ อมูลของ
โครงการวิจยั
- เป็ นงานวิจยั ที่พฒ
ั นาต่อยอดและบูรณาการเข้ ากับงานประจําของ อบต.ป่ าสัก ซึง่ เป็ นทีมวิจยั หลัก
จุดอ่ อนของโครงการ
- ทีมวิจยั มีภารกิจในงานประจําค่อนข้ างมากเป็ นข้ อจํากัดในการประชุมทีมวิจยั
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2.โครงการวิจัย “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
บริบทพืน้ ที่/สถานการณ์ ปัญหา :
สภาพบริ บทเชิงกายภาพของตําบลป่ าสัก มี หลายจุดที่เป็ นพื น้ ที่จุดเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุบนท้ อง
ถนน เช่น บริ เวณถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์สายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ และมีถนนสายหลักดอยติ – ป่ าซางผ่าน
กลางตําบล ถนนบริ เวณหน้ าเครื อสหพัฒน์หรื อเส้ นทางนิคมอุสาหกรรมลําพูน ที่มีคนทํางานในโรงงาน
สัญจรผ่านไปมาเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ้บริ เวณหน้ าตลาดนัดจตุจกั รลําพูน ก็เป็ นอีกจุดหนึ่งที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุสงู ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุในตําบลป่ าสักมาจากหลายประการ ได้ แก่ การที่ผ้ ู
ขับขี่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรและมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้ องเช่น จอดรถบริ เวณทางโค้ งหน้ าวัดบ้ าน
หลุก หมู่ที่ 4 การจอดรถไม่เป็ นระเบียบบริ เวณถนนในตลาดจตุจกั ร หมู่ที่ 18 ขับรถย้ อนศร จอดรถทาง
แยก ไม่เชื่ อฟั งการปฏิ บตั ิงานการจราจรของอาสาสมัครตํารวจชุมชนบริ เวณหน้ าโรงเรี ยนวัดหนองซิ ว
โรงเรี ยนรพีเลิศวิทยาและขาดจิตสํานึก ไม่มีนํ ้าใจในการใช้ ถนนสาธารณะร่ วมกัน การขับรถเร็ วในชัว่ โมง
เร่ งด่วนของพนักงานในโรงงาน เครื อสหพัฒน์ฯ ในช่วงเวลาเช้ า และเย็น ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นบ่อย ส่งผล
ให้ เกิดการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินเป็ นจํานวนมาก
จากสถานการณ์ปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในพื ้นที่ตําบลป่ าสักดังที่ได้ นําเสนอไปแล้ วในเบื ้องต้ น แม้ ว่าที่
ผ่านมาชุมชนตําบลป่ าสักจะได้ พยายามร่วมกันแก้ ไขปั ญหาเพื่อลดอุบตั ิเหตุด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทําป้าย
ห้ ามจอด ป้ายจํากัดความเร็ วภายในชุมชน ทาสีแดงขาวบริ เวณทางโค้ ง และประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ทางหลวงชนบท องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก แขวงการทาง เพื่อ
ร่วมกันแก้ ไขด้ านพื ้นผิวจราจรที่เป็ นหลุม ขรุขระ ไหล่ทางชํารุดและเพิ่มสัญญาณไฟเตือนและไฟส่องสว่าง
บริ เวณที่มืดให้ มากขึ ้น แต่ก็ยงั ไม่เป็ นผลเท่าที่ควร เนื่องจากการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนนบางกรณีมิใช่มา
จากสาเหตุด้านกายภาพ แต่เกิดขึ ้นจากปั ญหาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ รถใช้ ถนน ดังนันทางชุ
้
มชนตําบลป่ า
สักจึงได้ จดั ทําโครงการนี ้ขึ ้นมาภายใต้ แนวคิดการแก้ ปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุในชุมชนทังด้
้ านกายภาพและ
ด้ านพฤติกรรมการใช้ รถใช้ ถนนควบคูก่ ันไป โดยคาดหวังว่างานวิจยั ดังกล่าวจะทําให้ ได้ รูปแบบการสร้ าง
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงในพื ้นที่ตําบลป่ าสักโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างให้ พื ้นที่ตําบลป่ าสักเป็ นพื ้นที่นําร่องเรื่ องความปลอดภัยบน
ท้ องถนน นําไปสู่การป้องกันหรื อลดจํ านวนการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นในพืน้ ที่ตําบลป่ าสัก และสามารถ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดลําพูนได้ ตอ่ ไป
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ผู้นําในการดําเนินโครงการ : แกนนําสําคัญในการดําเนินโครงการวิจยั ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่จาก
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ตัวแทนชุมชน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจัยนี ้ คือ ความต้ องการในการค้ นหาแนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัย และการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก
ว่าควรเป็ นอย่างไร
กระบวนการทํางาน :
โครงการนี ้ได้ แบ่งบริ บทชุมชนของตําบลป่ าสักออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ โซนชุมชน โซนอุตสาหกรรม
และโซนเกษตรกรรม และได้ กําหนดพื ้นที่นําร่องที่มีความเสี่ยงต่อปั ญหาความปลอดภัยบนท้ องถนนในแต่
ละโซนไว้ ทงหมด
ั้
5 หมูบ่ ้ าน ดังนี ้
โซนชุมชน ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ นเขตชุมชนหนาแน่น ประกอบด้ วย พื ้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้าน ได้ แก่
หมูท่ ี่ 4 บ้ านหลุก และหมูท่ ี่ 18 บ้ านใหม่จตุจกั ร
โซนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่ ประกอบด้ วย หมู่ที่ 15 บ้ านนํ ้าบ่อ
เหลือง
โซนเกษตรกรรม ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ทํ า ไร่ ทํ า นา
ประกอบด้ วย หมูท่ ี่ 1 บ้ านสันคะยอม และหมูท่ ี่ 17 บ้ านใหม่ร่องแกลบ
โครงการวิจยั นี ้จะมุ่งเน้ นกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนพื ้นที่เป้าหมายทัง้ 5 หมู่บ้าน
โดยมีแกนนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็ นทีมวิจยั หลักเนื่องจากเป็ นกลุ่มแกนนําในชุมชน
ที่ มีความสัมพัน ธ์ ใกล้ ชิดกับคนในชุมชน โดยเฉพาะการทํางานเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาวะของคนในชุมชน
ตลอดจนมี พืน้ ฐานในการจัดเก็ บข้ อมูล ในชุมชนอยู่แล้ ว ที่สํ าคัญ เป็ นกลุ่ม ที่ทํ างานร่ วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลป่ าสัก ซึ่งในการทํางานวิจยั นี ้ทีมจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลป่ าสักจะเข้ า
มามีบทบาทในการเป็ นทีมวิจยั และที่ปรึ กษาโครงการ ร่ วมกันดําเนินงานจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้ กระบวนการวิจยั เพื่อท้ องถิ่นเป็ นเครื่ องมือในการทํางาน เริ่ มตังแต่
้ การร่วมกัน
ออกแบบและพัฒนาโจทย์โครงการ การร่วมกันวางแผนกิจกรรมต่างๆ การจัดเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์และ
สัง เคราะห์ ข้ อมูล ตลอดจนนํ าเอาผลที่ ไ ด้ จ ากการทํ าวิ จัย ไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ นํ าไปสู่การปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการขับขี่และสร้ างวิจยั จราจรที่เหมาะสมกับพื ้นที่ตําบลป่ าสักต่อไป
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ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ในการดําเนินงาน : การดําเนินงานในช่วงแรกของโครงการวิจยั (ตังแต่
้ มีนาคม 2555)
จะเน้ นการชี ้แจง ทําความเข้ าใจ และแบ่งบทบาทหน้ าที่ของทีมวิจยั ซึ่งเนื่องจากเป็ นทีมวิจยั ที่มีการทํางาน
ประสานเชื่อมโยงกันมาโดยตลอด ทํ าให้ มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกันเป็ นทุนเดิม มีความคุ้นเคยและเป็ น
กันเอง อันเป็ นฐานการทํางานร่ วมกันที่ ดี นอกจากจะมีการทํางานร่ วมกันภายในทีมแล้ ว ยังได้ มีความ
พยายามที่จะสร้ างความคุ้นเคยกับชุมชนในพื ้นที่เป้าหมายทัง้ 5 ชุมชนทังนี
้ ้เพื่อชี ้แจงและทําความเข้ าใจ
การดําเนินโครงการวิจยั ร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมเวทีสญ
ั จร เพื่อแนะนําโครงการ แนะนําทีมวิจยั และรับฟั ง
เสียงสะท้ อนจากแต่ละชุมชนที่มีต่อประเด็นเรื่ องจุดเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน ทังนี
้ ้
เพื่อนําเอาข้ อมูลที่ประมวลได้ จากชุมชนเป้าหมายมาทําการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดเก็บข้ อมูลเชิงลึก
และนํามากําหนดเป็ นแนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ต่อไป
ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ในระยะยาว : เป้าหมายสําคัญเมื่อสิ ้นสิ ้นการวิจยั ประกอบด้ วย 1ได้ ข้อมูลทัศนคติ และ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยทางถนนตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั พฤติกรรม
และเบื ้องหลังพฤติกรรมการขับขี่ รวมถึงจุดเสี่ยงที่ทําให้ เกิดอุบตั ิเหตุในพืน้ ที่ชุมชนตําบลป่ าสัก 2)ได้
แนวทางการสร้ างพฤติ ก รรมการขับ ขี่ ป ลอดภั ย และการจัด การจุด เสี่ ย งในแต่ ล ะบริ บ ท (โซนชุม ชนอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม) โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก และ 3)คนในชุมชนตําบลป่ าสักเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความปลอดภัยมากขึ ้น และจุดเสี่ยงที่มีได้ รับการจัดการแก้ ไข
การวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่ อนของโครงการ :
การวิเคราะห์ จุดแข็งของโครงการ
- ทีมวิจยั มีทนุ เดิมในการทํางานร่วมกันมาก่อน โดยสัมพันธ์กนั บนฐานการทํางานชุมชน โดยเฉพาะ
กลุม่ อสม.และเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.
- เป็ นทีมวิจยั ที่มีความมุง่ มัน่ ตังใจในการแก้
้
ไขปั ญหาอุบตั ภิ ยั บนท้ องถนน เพราะเป็ นคนในพื ้นที่
และหลายคนมีประสบการณ์ชีวิตหรื อคนในครอบครัวประสบอุบตั เิ หตุ เป็ นแรงบันดาลใจให้ อยาก
ทํางานวิจยั

40

การวิเคราะห์ จุดอ่ อนของโครงการ
- เป็ นทีมใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานวิจยั และส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้ าน โหนด(พี่เลี ้ยง) จึง
ต้ องลงไปหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่องใกล้ ชิด
3.โครงการวิจัย “การสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วนร่ วมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน”
บริบทพืน้ ที่/สถานการณ์ ปัญหา :
ตําบลป่ าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีหมู่บ้านทังหมด
้
18 หมู่บ้าน มีศนู ย์เด็กเล็ก 5 แห่ง
ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านสันป่ าสักหมู่ที่ 6 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้ านห้ วยม้ าโก้ ง หมู่ที่ 8 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนองซิว หมู่ที่ 13 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านหนอง
ไซ หมู่ที่ 14 โดยศูนย์ เด็กเล็กทัง้ หมดจัดการบริ หารภายใต้ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ าสัก ซึ่งจากการประมวลสถานการณ์ในด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนของ
ศูนย์เด็กเล็กตําบลป่ าสักทัง้ 5 ศูนย์พบว่า มีสถานการณ์ที่สง่ ผลต่อความปลอดภัยบนท้ องถนน ได้ แก่
จุดเสี่ยงรอบบริเวณศูนย์ เด็กเล็ก: จากการประเมินสถานการณ์เบื ้องต้ น พบว่า บริ เวณรอบศูนย์
เด็กเล็กตําบลป่ าสักพบว่า ทัง้ 5 ศูนย์ ล้ วนแล้ วแต่มีที่ตงอยู
ั ้ ่ในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ อาทิ มี
เส้ นทางสัญจรแคบ (ความกว้ างของถนนประมาณ 3 เมตร) สภาพถนนชํารุด ขอบเขตถนนไม่ชดั เจน ต้ นไม้
บดบังเส้ นทาง ผู้ใช้ ถนนมี หลายหมู่บ้าน มีรถวิ่งผ่า นตลอด ผู้ใช้ รถขับรถเร็ วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่ งด่วน
(ช่วงเวลา 7.00 น.-9.00 น.และเวลา 16.00 น.- 17.00 น.) ไม่มีสญ
ั ญาณไฟ/ป้ายเตือน/ป้ายบังคับ มีรถ
หลายชนิดที่ใช้ เส้ นทาง โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถพ่วง รถสิบล้ อ บางศูนย์ฯ มีเส้ นทางเข้ าออกของ
ศูนย์มี 2 ทาง มีร้านค้ าที่อยู่ใกล้ กับศูนย์ฯ ทําให้ ถนนแคบ กีดขวางจารจร ซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ ้นกับเด็ก
และผู้ใช้ ถนน
พฤติกรรมเสี่ยง: เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรของผู้ปกครองที่มารับส่งเด็ก ได้ แก่
การไม่เปิ ดสัญญาณไฟให้ รับรู้เมื่อต้ องการเลี ้ยว การไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งในบางรายผู้ปกครองและเด็ก
ไม่ใส่หมวกนิรภัย บางรายใส่เฉพาะเด็กหรื อเฉพาะผู้ปกครอง ดังกรณีของศูนย์เด็กเล็กบ้ านสันป่ าสัก ที่มี
เด็กเพียงรายเดียวที่สวมหมวกนิรภัยมายังศูนย์ นอกจากนี ้ การซ้ อนรถจักรยานยนต์ของเด็กส่วนใหญ่จะ
นัง่ ซ้ อน 3-4 คน โดยนัง่ ด้ านหน้ ามาบ้ างนัง่ ด้ านหลังบ้ าง แต่ส่วนใหญ่เด็กจะนัง่ ด้ านหน้ ามาและมีสมั ภาระ
เกะกะ มีการจอดรถในที่ห้ามจอด มีรถขายของจอดขวางเส้ นทางจารจร ผู้ปกครองบางคนส่งเด็กข้ ามถนน
มา แต่ผ้ ปู กครองไม่ข้ามตามมาส่งเด็ก ทําให้ มีความเสี่ยงที่จะทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุ
การจั ด การเรี ยนรู้ ด้ า นความปลอดภั ยบนท้ องถนน: ในปั จจุบัน ศูน ย์ พัฒ นาเด็กมี แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ 1 ปี มี 2 - 3 แผนเท่านัน้ และการจัดประสบการณ์/กิจกรรมในเรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
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ถนนมี การสอดแทรกในเนื อ้ หาเพี ยงเล็ กน้ อย ดัง นัน้ การเรี ยนรู้ ของเด็กจึงเรี ยนรู้ แบบผิวเผิน ไม่ร้ ู อย่าง
เจาะลึก ทําให้ เด็กไม่เกิดจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนได้ อย่างแท้ จริง
จากสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยบนท้ องถนนดังที่กล่าวมาข้ างต้ นครูผ้ ดู แู ลเด็ก ผู้ปกครอง
และชุมชน ต่างเห็นตรงกันว่าเป็ นปั ญหาที่ควรได้ รับการแก้ ไขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยศูนย์เด็กเล็ก
ตําบลป่ าสักทัง้ 5 ศูนย์พร้ อมที่จะทํางานนี ้เพื่อประโยชน์ของเด็ก เพื่อแก้ ปัญหาจากจุดเสี่ยง พฤติกรรมและ
การจัดการเรี ยนรู้ ที่จะนําไปสู่การแก้ ไขปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนที่เกิดขึ ้นกับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กตําบลป่ าสัก และเกิดประโยชน์สงู สุดเด็กเล็กในชุมชนต่อไป
ผู้นําในการดําเนินโครงการ : โครงการวิจยั นี ้เป็ นการดําเนินโครงการวิจยั แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และเครื อข่ายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 5 แห่งในตําบลป่ าสัก
ประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจัยนี ้ เป็ นเรื่ องของการค้ นหาแนวทางในการสร้ างความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนโดยการมีสว่ นร่วมของศูนย์เด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน ควรเป็ นอย่างไร?
กระบวนการวิจัย :
1. จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อทําความเข้ าใจเป้าหมาย บทบาท และแนวทางในการดําเนินโครงการ
ร่วมกัน
2. จัดประชุมสัญจรแต่ละศูนย์เพื่อชี ้แจงทําความเข้ าใจการดําเนินโครงการกับชุมชน ผู้นําชุมชน
และผู้ปกครอง
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านสื่อในชุมชน เช่น เสียงตามสาย เสียงไร้ สาย วิทยุ
ชุมชน แผ่นพับ ป้ายไวนิล
4. พัฒนาศักยภาพทีมวิจยั ในเรื่ องแนวคิด ทักษะการทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น และกระบวนการ
ทํางานแบบมีสว่ นร่วม
5. ศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยบนท้ องถนนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสักแต่ละศูนย์ฯ
โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
• การศึกษาสถานการณ์เรื่ องจุดเสี่ยง: ลงพื ้นที่สํารวจจุดเสี่ยง และใช้ แบบสัมภาษณ์
• การศึกษาสถานการณ์เรื่ องพฤติกรรม: สัมภาษณ์ผ้ ปู กครอง ใช้ แบบสอบถามฝากไปกับ
สมุดสื่อสารถึงผู้ปกครอง
• การศึกษาสถานการณ์การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยฯ: จัดเวทีทบทวนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนร่วมกันของครูศนู ย์เด็กเล็กตําบลป่ าสัก ทัง้ 5
ศูนย์ฯ
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6. จัดประชุมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนดแนวทางการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ กบั
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
7. ทดลองปฏิบตั ิการตามแนวทางการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนในแต่ละประเด็น
• การจัดการจุดเสี่ยงรอบบริ เวณศูนย์: ทดลองแก้ ปัญหาจุดเสี่ยงรอบบริเวณศูนย์ฯ ร่วมกับ
ชุมชน
• พฤติกรรมเสี่ยง: ทดลองแก้ ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง และเด็ก
• การจัดการเรี ยนรู้: มีแนวทางดําเนินการเบื ้องต้ นดังนี ้
− จัดอบรมให้ ความรู้เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ กบั ครูศนู ย์เด็กเล็ก
− จัดประชุมออกแบบแนวทางการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนให้
เหมาะสมกับเด็กเล็ก
− ทดลองจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางที่กําหนด
8. จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อสรุปผลการดําเนินงานวิจยั
9. จัดเวทีนําเสนอผลการวิจยั ต่อชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และศูนย์เด็กเล็กพื ้นที่ใกล้ เคียง
10. จัดประชุมทีมวิจยั เพื่อสรุปบทเรี ยนและติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานทุกเดือน
11. จัดทํารายงานผลการวิจยั
ผลลัพธ์ ท่ ีเกิดขึน้ ในการดําเนินงาน : การดําเนินงานในช่วงแรกของโครงการวิจยั (ตังแต่
้ พฤษภาคม
2555) เป็ นการเริ่ มต้ นการทํางานวิจยั ที่ให้ นํ ้าหนักไปที่เรื่ องของการชี ้แจง ทําความเข้ าใจและแบ่งบทบาท
การทํางานในทีมวิจยั และเปิ ดเวทีเพื่อชี ้แจงโครงการวิจยั กับชุมชน และหน่วยงาน องค์กรในระดับตําบล จึง
เป็ นช่วงของการสร้ างสัม พัน ธ์ แ ละการประสานงานกับ กลุ่ม คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ นการสร้ างฐานการ
ดําเนินงานในระยะต่อไป
ผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ ในระยะยาว : เป้าหมายสําคัญเมื่อสิ ้นสิ ้นการวิจยั ของโครงการนี ้ ประกอบด้ วย
1) ได้ ข้อมูลสถานการณ์ในเรื่ องจุดเสี่ยง พฤติกรรม และการจัดการเรี ยนรู้ ด้านความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก
2) ได้ แนวทางการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนให้ กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
3) ได้ ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่สามารถเป็ นต้ นแบบในการดําเนินการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนน
ร่วมกับชุมชน
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่ อนของโครงการ :
การวิเคราะห์ จุดแข็งของโครงการ
- เป็ นการทํางานร่วมกันของเครื อข่ายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ในตําบลป่ าสัก
- ทีมวิจยั หลักเป็ นครู ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตําบลป่ าสักที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน และมีฐานการ
ทํางานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
- การดําเนินงานวิจยั เป็ นการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมของครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลป่ าสัก/
คณะกรรมการศูนย์ฯ/แกนนําชุมชน/โรงเรี ยน
- การดําเนินงานวิจยั สามารถบูรณาการเข้ ากับงานประจําของครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของการจัดการเรี ยนรู้ในเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯอยูใ่ นสังกัดของ อบต.ป่ าสัก ซึง่ เอื ้อต่อความยัง่ ยืนของโครงการ ซึง่ ทาง อบต.
จะให้ การสนับสนุนและการผลักดันในเชิงนโยบาย
การวิเคราะห์ จุดอ่ อนของโครงการ
- เป็ นทีมวิจยั ใหม่ที่ยงั ไม่เคยทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
- ทีมวิจยั ทํางานประจํา (จันทร์ – ศุกร์ ) ซึง่ เป็ นเงื่อนไขในการประชุมทีมวิจยั ซึง่ ต้ องใช้ เวลาช่วงเย็น
หรื อวันเสาร์ อาทิตย์
- ครูศนู ย์เด็กเล็กมีภารกิจการรับผิดชอบงานที่คอ่ นข้ างมากจึงต้ องบริหารจัดการเวลาระหว่างการ
ทํางานประจํา/การดูแลครอบครัวและการทํางานวิจยั
ผลจากการวิเคราะห์โครงการวิจยั ทัง้ 3 โครงการ พบว่าการดําเนินงานในระยะที่สอง จะมุ่งเน้ น
การสนับสนุนและติดตามโครงการวิจัยทัง้ 3 โครงการอย่างเข้ มข้ น โดยนอกเหนือจากการลงพืน้ ที่เพื่ อ
ติดตามสนับสนุนโครงการวิ จัยอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังได้ มีการกํ าหนดกลไกของนักวิช าการเข้ ามาเป็ นที่
ปรึ กษาโครงการวิจยั แต่ละโครงการโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้เพื่อหนุนเสริ มให้ โครงการวิจยั สามารถดําเนินงานได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย มีความเป็ นรูปธรรมที่สามารถเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในประเด็นเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย บนท้ อ งถนนในตํ า บลป่ าสัก ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ตลอดจนนํ า ไปสู่ก ารขยายผลไปยัง พื น้ ที่
ใกล้ เคียงในระดับตําบลอื่นๆ และผลักดันสู่การดําเนินงานในเชิงนโยบายทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและในระดับ
จังหวัดต่อไป
แนวทางการหนุนเสริมโครงการวิจัยในระยะที่ 2:
จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง – จุดอ่อนของแต่ละโครงการ ทางทีมพี่เลี ้ยงโหนดลําพูน ได้ ออกแบบการ
หนุนเสริมโครงการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
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1) การหนุนเสริ มในเชิงภาพรวม เป็ นการหนุนเสริ มสําหรับงานวิจยั ทัง้ 3 โครงการ ซึ่งจะมุ่งเน้ น
การหนุนเสริ มในเชิงความรู้ และทักษะที่เป็ นประเด็นร่ วมของทัง้ สามโครงการ ได้ แก่ การพัฒนา
ศักยภาพการทํางานเป็ นกลุ่ม(ดําเนินการไปแล้ วในระยะที่ 1) ความรู้ เรื่ องการจัดการจุดเสี่ยง
(ดําเนินการไปบ้ างแล้ วในระยะที่ 1 โดยออกแบบเข้ าไปในกิจกรรมเวทีสญ
ั จร) ทักษะในการทํางาน
วิจยั ได้ แก่ กระบวนการเก็บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน นอกจากนี ้ยัง
หนุนเสริ ม เรื่ องการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เพื่ อให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงและหนุนช่วยกันระหว่าง
โครงการวิ จัย และหนุนเสริ ม ในเชิง การสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่ อให้ คนในชุม ชน รวมถึ ง
หน่วยงานทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและในจังหวัดเกิดการรับรู้และอาจจะนําไปสู่การเชื่อมโยงการทํางาน
ร่ วมกันในอนาคต โดยการหนุนเสริ มในเชิงภาพรวมจะดําเนินการผ่านกิจกรรมเวทีรายงาน
ความก้ าวหน้ า เวทีเครื อข่าย เวทีสญ
ั จร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
2) การหนุนเสริ มรายโครงการ เป็ นการหนุนเสริ มที่เฉพาะเจาะจงไปในรายโครงการ โดยมุ่งเน้ น
การหนุนเสริมเฉพาะเรื่ องที่มีความสอดคล้ องกับประเด็นเฉพาะโครงการ โดยวางการหนุนเสริ มไว้
2 ลักษณะ คือ
a. การหนุ นเสริ ม โดยนั ก วิช าการ ทางโหนดลํ าพูน ได้ วางนักวิ ช าการที่ มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกับประเด็นขับเคลื่อนโครงการ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาโครงการ
ในการลงหนุน ช่ว ยระดับโครงการ โดยจะลงหนุน ช่ว ยในกิ จ กรรมที่ สํ าคัญ ๆ เช่น การ
ออกแบบการเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นต้ น สําหรับนักวิชาการที่วางไว้ เพื่อนหนุน
ช่วยโครงการมีดงั ต่อไปนี ้
• รศ.ดร.ศุภศักดิ์ ลิมปิ ติ หนุนช่วยโครงการการจัดการฐานข้ อมูลฯ
• อาจารย์เรณู อรรฐาเมศร์ หนุนช่วยโครงการแนวทางการสร้ างพฤติกรรมฯ
• ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
หนุนช่วยโครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
b. การหนุ น เสริ ม ผ่ า นกิ จ กรรม ทางโหนดลํ า พูน ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ โ ครงการและได้
ออกแบบกิจกรรมเพื่อหนุนเสริมไว้ ในแต่ละโครงการดังนี ้
• โครงการการจั ดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบน
ท้ องถนน โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์ การบริ หารส่ วนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัด พัฒนาศักยภาพในประเด็นเฉพาะ ได้ แก่
o การหนุ น เสริ ม ความรู้ ในเชิ ง ประเด็ น การบริ ห ารการจัด การข้ อมู ล
สารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล และการจัดการความปลอดภัย
บนท้ องถนนในระดับ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ทางพี่ เ ลี ย้ งจะหนุ น เสริ ม โดยการเชิ ญ
นักวิ ช าการ หรื อหน่วยงาน มาให้ ความรู้ และแลกเปลี่ ย นเรื่ องการบริ หาร
จัดการข้ อมูล และอาจจะพาทีมวิจยั ไปเรี ยนรู้กบั ชุมชนต้ นแบบ
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o การผลั กดันให้ ผลการวิจัยเข้ าไปสู่นโยบายของ อบต.ป่ าสัก โดยทาง
โหนดได้ จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอผลการวิจยั ให้ ชมุ ชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ รับรู้ เชิญผู้บริหาร อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ลงสัมผัสแหล่ง
เรี ยนรู้โครงการวิจยั ในพื ้นที่ และจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนนําเสนอในเวที อบต.ป่ าสัก
• โครงการแนวทางการสร้ า งพฤติก รรมการขั บขี่ ปลอดภั ยและการจั ด การจุ ด
เสี่ยงโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
o หนุ น เสริ ม ความรู้ เรื่ องการจั ด การจุ ด เสี่ ย งที่ มี ม าตรฐาน และการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง โดยการเชิญนักวิชาการ หรื อหน่วยงาน มาให้
ความรู้เรื่ องการจัดการจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
o การหนุ นเสริ มให้ เกิดการใช้ มาตรการชุมชนในการจัดการปั ญหาใน
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน ทัง้ ในเรื่ องของการจัดการจุด
เสี่ ยง (กายภาพ) และในเรื่ องพฤติกรรม ซึ่ง ในแต่ล ะชุมชนเป้าหมายทัง้ 5
ชุมชน อาจจะมีมาตรการชุมชนที่แตกต่างกันไป โดยชุมชนจะเป็ นคนกําหนด
มาตรการในการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดการยอมรับมาตรการในการ
แก้ ปัญหาและปฏิบตั ติ ามมาตรการนันๆ
้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางพี่เลี ้ยงจะหนุน
เสริ มโดยการพาทีมวิจยั ไปเรี ยนรู้กบั ชุมชนต้ นแบบ
• โครงการวิจัย “การสร้ า งความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วนร่ วมของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน”
o หนุ น เสริ ม ความรู้ เรื่ องการจั ด การจุ ด เสี่ ย ง และการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยง โดยการเชิญนักวิชาการ หรื อหน่วยงาน มาให้ ความรู้ และ
การไปเรี ยนรู้กบั ศูนย์เด็กเล็ก หรื อโรงเรี ยนต้ นแบบ
o หนุ นเสริ มความรู้ เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ ในเด็กปฐมวัยในเรื่ องความ
ปลอดภั ยบนท้ องถนน โดยเชิญนักวิชาการมาจัดประชุม เชิงปฏิ บตั ิการ
เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนในเด็กปฐมวัย และไป
เรี ยนรู้ กับศูนย์เด็กเล็ก หรื อโรงเรี ยนต้ นแบบที่มีประสบการณ์ ในการจัดการ
เรี ย นการสอนหรื อ การทํ า หลัก สูต รความปลอดภัย บนท้ อ งถนนที่ จัง หวัด
ลําปาง
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o หนุ นเสริ มให้ เกิดการขยายผลการทํางานวิจัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
โดยจัดเวที นําเสนอผลการวิจัยแลกเปลี่ ยนกับศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็กในพื น้ ที่
ใกล้ เคี ยง หรื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส นใจในจัง หวัด
ลําพูน
o สนั บสนุ นให้ ผลจากการดํา เนินงานวิจัยบูรณาการเข้ าไปในงานของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และได้ รับการยอมรับจากคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ น
ผู้ปกครอง แกนนําชุมชน คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยเน้ นให้ ชมุ ชน
ได้ เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นการสอนในประเด็ น เรื่ อ งความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน ซึ่งการมีส่วนร่ วมของชุมชนอาจจะมีหลายระดับ เริ่ ม
ตังแต่
้ ระดับการรั บรู้ โดยผ่านการจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัยให้ ชุมชนรับรู้
เป็ นระยะๆ ระดับการร่ วมคิด โดยการประสานให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ ปัญหาจุดเสี่ยงร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การให้ ข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และการแก้ ปัญหาเชิงพฤติกรรม
ในการใช้ รถใช้ ถนน รวมถึงการประสานขอความร่ วมมือกับชุมชนในการให้
ข้ อมูลผ่านแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ระดับการร่ วมทํา คือการนําเอา
ข้ อ เสนอต่า งๆ ที่ ร่ ว มกัน คิ ด ไปทดลองปฏิ บัติ จ ริ ง และมี ก ารสรุ ป บทเรี ย น
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนางานให้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้ หัวข้ อหรื อรู ปแบบกิจกรรมการหนุนเสริ มเฉพาะรายโครงการจะมี 2 ลักษณะ คือ การพา
นักวิชาการจากภายนอกมาสร้ างการเรี ยนรู้ ให้ ทีมวิจัยในชุมชน และการพานักวิจัยชุมชนไปเรี ยนรู้ จาก
ต้ น แบบความสํ าเร็ จจากภายนอก แต่จะเป็ นลักษณะใดนัน้ จะต้ องมีการวางแผนร่ วมกับที ม วิจัย และ
ประเมินสถานการณ์ ณ ขณะนันอี
้ กครัง้
วัตถุประสงค์ การดําเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 :
1) เพื่อติดตามหนุนเสริ มโครงการวิจยั 3 โครงการในประเด็นเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนใน
พื ้นที่ตําบลป่ าสัก
2) พัฒนาศักยภาพเครื อข่ายนักวิจยั เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
ดําเนินงานในด้ านความปลอดภัยทางถนน
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และการ

3) เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดําเนินงานวิจยั การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน
ไปสูก่ ารขับเคลื่อนในชุมชน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องต่างๆ ในจังหวัดลําพูน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ :
1) โครงการวิจยั ทัง้ 3 โครงการสามารถดําเนินงานได้ บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
2) เครื อข่ายนักวิ จัยได้ รับการพัฒนาศักยภาพในด้ านการทํางานวิจัยเพื่อท้ องถิ่นในประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน
3) เกิดชุดความรู้จากการดําเนินงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
4) ได้ ข้อเสนอเชิงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ป่ าสัก ในประเด็นเรื่ องการสร้ าง
วัฒนธรรมบนท้ องถนน
5) เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั ผ่านสื่อสาธารณะทังในระดั
้
บชุมชน จังหวัด และ
ประเทศ
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แผนการดําเนินงานโครงการ “รู ปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ระยะที่ 2 (12 เดือน)
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
1)
เพื่อติดตามหนุน โครงการวิจยั สามารถ -ติดตามเข้ าร่วมกิจกรรมของ
โครงการวิจยั ทัง้
3
เสริ มโครงการวิจยั
3 ทํางานได้ บรรลุตาม
โครงการวิจยั ทัง้ 3โครงการอย่าง โครงการดําเนินงานได้
โครงการในประเด็นเรื่ อง วัตถุประสงค์โครงการที่ น้ อยโครงการละ 1 ครัง้ ต่อเดือน
บรรลุตามเป้าหมายของ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนความก้ าวหน้ า โครงการ
ความปลอดภัยบนท้ อง วางไว้
โครงการวิจยั ทุก 4 เดือน
ถนนในพื ้นที่ตําบลป่ า
- จัดเวทีเครื อข่ายเพื่อนําเสนอความ
สัก
เคลื่อนไหวของโครงการวิจยั ทุก 4
เดือน
(หลังเวทีแลกเปลี่ยน
ความก้ าวหน้ า 1 เดือน)
-จัดเวทีสรุปบทเรี ยนโครงการวิจยั
ระหว่างการดําเนินงานโครงการละ
1 ครัง้
2)
พัฒนาศักยภาพ เครื อข่ายนักวิจยั ตําบล -จัดเวทีสญ
ั จรเพื่อแลกเปลี่ยน/
- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เครื อข่ายนักวิจยั เพื่อ
ป่ าสักได้ รับการพัฒนา ศึกษาดูงานโครงการวิจยั ในพื ้นที่
เรี ยนรู้หรื อเวทีสญ
ั จร ใน
เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพในด้ านการ เพื่อให้ นกั วิจยั เกิดการเรี ยนรู้ข้าม
แต่ละโครงการวิจยั
งานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
ทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น โครงการ และได้ รับการเติมเต็ม -นักวิจยั มีศกั ยภาพ
้ าน
และการดําเนินงานใน
ในประเด็นความ
ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วย เพิ่มขึ ้นทังในด้
กระบวนการวิจยั และ
ด้ านความปลอดภัยทาง ปลอดภัยทางถนน
มอง
ความรู้ในประเด็นเฉพาะ
ถนน
-จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
-นักวิจยั สามารถสิ่งที่ได้
เครื อข่ายนักวิจยั ในเรื่ องการเก็บ
ข้ อมูล
(จุดเสี่ยงและพฤติกรรม เรี ยนรู้ไปปรับใช้ ในการ
และ
เสี่ยง) และการวิเคราะห์ข้อมูลและ ดําเนินงานวิจยั
ขับเคลื่อนงานด้ านความ
การเขียนรายงาน
-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ปลอดภัยบนท้ องถนนใน
ตําบลป่ าสัก
ในประเด็นเฉพาะ(รายโครงการ)
โดยหัวข้ อที่วางไว้ ในเบื ้องต้ น ได้ แก่
• การบริ หารการจัดการข้ อมูล
สารสนเทศ
และการพัฒนา
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วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

กิจกรรม
ระบบฐานข้ อมูล (โครงการคุณ
สุเมธ แสนสิงห์ชยั )

ตัวชีว้ ัด

• การสร้ างความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนในระดับท้ องถิ่น (โครงการ
คุณสุเมธ แสนสิงห์ชยั )
• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
(โครงการคุณรุจิรา เรื องขํา และ
คุณวาสนา สมณาสัก)
• การจัดการเรี ยนรู้เรื่ องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนในเด็ก
ปฐมวัย (โครงการคุณวาสนา
สมณาสัก)
รูปแบบกิจกรรมจะมี 2 ลักษณะ คือ
ไปเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ภายนอก
และการเชิญวิทยากรจากภายนอก
มาจัดการเรี ยนรู้ในชุมชน ซึง่ การ
จะเลือกหัวข้ อหรื อรูปแบบกิจกรรม
ใดนันจะมี
้ การวิเคราะห์ร่วมกับทีม
วิจยั และประเมินสถานการณ์
ในช่วงนันอี
้ กครัง้
3)เพื่อเผยแพร่และขยาย -เกิดชุดความรู้จากการ - จัดเวทีถอดบทเรี ยนเพื่อรวบรวม
ผลการดําเนินงานวิจยั
ดําเนินงานวิจยั เพื่อ
เป็ นชุดความรู้จากการดําเนิน
การสร้ างวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นด้ านการสร้ าง
งานวิจยั ในประเด็นความปลอดภัย
ความปลอดภัยบนท้ อง วัฒนธรรมความ
บนท้ องถนนในพื ้นที่ตําบลป่ าสัก
ถนนไปสูก่ ารขับเคลื่อน ปลอดภัยบนท้ องถนน -จัดทําหนังสือถอดบทเรี ยน
ในชุมชน และผู้มีสว่ น ได้ ข้อเสนอเชิง ประสบการณ์จากงานวิจยั
3
เกี่ยวข้ องต่างๆ
ใน นโยบายขององค์การ
โครงการ
จังหวัดลําพูน
บริ หารส่วนตําบล
-เปิ ดเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอผล
(อบต.) ป่ าสัก ใน การทําดําเนินงานวิจยั ในพื ้นที่ตําบล
ประเด็นเรื่ องการสร้ าง ป่ าสัก
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- ชุดความรู้จากการ
ดําเนินงานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่น ด้ านการสร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
บนท้ องถนน
- มีเวทีสาธารณะเพื่อ
นําเสนอผลการสังเคราะห์
งานวิจยั โดยดึง ชุมชน
ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มาร่วมรับรู้และขับเคลื่อน

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
วัฒนธรรมบนท้ องถนน
-โครงการวิจยั ทังสาม
้
โครงการสามารถจัดทํา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ได้
- เกิดการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อ
สาธารณะทังในระดั
้
บ
ชุมชน จังหวัด และ
ประเทศ

กิจกรรม
จัดเวทีนําเสนอผลการดําเนิน
โครงการ และข้ อเสนอต่อ อบต.ป่ า
สัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ผลักดันเป็ นวาระ/นโยบายการสร้ าง
วัฒนธรรมบนท้ องถนน
-จัดทําข้ อมูลสรุปความก้ าวหน้ า
งานวิจยั ในเวทีจงั หวัดเป็ นระยะ
-สนับสนุนให้ โครงการวิจยั ออกแบบ
การจัดการแหล่งเรี ยนรู้โครงการวิจยั
-จัดทริปเรี ยนรู้สญ
ั จรแหล่งเรี ยนรู้
โครงการวิจยั โดยเชิญ อบต. และ
หน่วยงานในจังหวัดเข้ าร่วม
- เผยแพร่ผลการทํางานวิจยั ผ่านสื่อ
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าว
บทความ เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์
เรื่ องเล่า โทรทัศน์ เป็ นต้ น
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ตัวชีว้ ัด
ไปสูน่ โยบายสาธารณะ
- มีการจัดเวทีนําเสนอ
ผลการวิจยั – มีการ
แลกเปลี่ยนมุมมอง
แนวคิด
ในกลุม่ คน
หน่วยงาน
องค์กรที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการ
กําหนดเป็ นข้ อเสนอเชิง
นโยบายของ อบต.ป่ าสัก
- มีแผนการทํางาน หรื อ
ข้ อเสนอเชิงนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
(อบต.) ป่ าสัก ในประเด็น
เรื่ องการสร้ างวัฒนธรรม
บนท้ องถนน
-โครงการวิจยั แต่ละ
โครงการสามารถเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ในเรื่ องความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนได้
-อบต.พื ้นที่ใกล้ เคียง และ
ตัวแทนหน่วยงานใน
จังหวัดลําพูนได้ เข้ าร่วมท
ริ ปเรี ยนรู้สญ
ั จร
- มีการเผยแพร่งานวิจยั
ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ
เช่น วิดีทศั น์ บทความ
เรื่ องเล่า เว็บไซด์ เสียง
ตามสายของชุมชน เป็ น
ต้ น

งบประมาณการดําเนิ นงานในระยะที่ 2 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) :
แผนกิ จกรรม
รายการงบประมาณ
ก)หมวดการดําเนิ นงาน
1)ลงพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม -ค่าเดินทาง (3 โครงการ x 12 ครัง้ x 1,000 บาท) = 36,000 บาท
โครงการวิจยั (3 โครงการ x
12 ครัง้ )
2)จัดเวทีแลกเปลีย่ นรายงาน -ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้ ) = 3,000 บาท
ความก้าวหน้า
-ค่าอาหารว่าง (40 คน x 40 บาท x 3 ครัง้ ) = 4,800 บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน (500 บาท x 3 ครัง้ ) = 1,500 บาท
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (1,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 9,000
บาท
3)จัดเวทีเครือข่ายความ
-ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้ ) = 3,000 บาท
่
ปลอดภัยทางถนนตําบลปา -ค่าอาหารและอาหารว่าง (60 คน x 80 บาท x 3 ครัง้ ) = 14,400
สัก
บาท
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (1,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 9,000
บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน (1,000 บาท x 3 ครัง้ ) = 3,000 บาท
4)จัดเวทีสรุปบทเรียน
-ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้ ) = 3,000 บาท
โครงการวิจยั
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (20 คน x 80 บาท x 3 ครัง้ ) = 4,800 บาท
5)จัดเวทีสญ
ั จรแลกเปลีย่ น -ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 2 ครัง้ ) = 2,000 บาท
เรียนรูด้ งู านข้ามพืน้ ที่
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (60 คน x 80 บาท x 2 ครัง้ ) = 9,600 บาท
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (1,000 บาท x 2 ครัง้ x 3 คน) = 6,000
บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้ ) = 1,000 บาท
6)จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ -ค่าเดินทาง (1,500 บาท x 2 ครัง้ ) = 3,000 บาท
ทีมวิจยั 2 ครัง้ ในเรื่อง
-ค่าทีพ่ กั (40 คน x 300 บาท x 1 คืน x 2 ครัง้ ) = 24,000 บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (40 คน x 350 บาท x 2 วัน x 2 ครัง้ ) =
• เครื่องมือในการเก็บ
56,000 บาท
ข้อมูล(จุดเสีย่ ง/
-ค่าเดินทางทีมวิจยั (3,000 บาท x 3 โครงการ x 2 ครัง้ ) = 18,000
พฤติกรรมเสีย่ ง)
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ บาท
-ค่าตอบแทนและค่าเดินทางวิทยากร (15,000 บาท x 2 ครัง้ ) =
การเขียนรายงาน)
30,000 บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้ ) = 1,000 บาท
7)จัดกิจกรรมพัฒนา
กรณีเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรม 2 ครัง้
ศักยภาพนักวิจยั ในประเด็น -ค่าเดินทาง (1,500 บาท x 2 ครัง้ ) = 3,000 บาท
เฉพาะ(รายโครงการ) อาทิ -ค่าอาหารและอาหารว่าง (20 คน x 100 บาท x 2 ครัง้ ) = 4,000
การบริหารการจัดการข้อมูล บาท
สารสนเทศ และการพัฒนา -ค่าตอบแทนและค่าเดินทางวิทยากร (8,000 บาท x 2 ครัง้ ) = 16,000
ระบบฐานข้อมูล (โครงการ บาท
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งบประมาณรวม
36,000 บาท

18,300 บาท

29,400 บาท

7,800 บาท
18,600 บาท

132,000 บาท

116,000 บาท

คุณสุเมธ) การสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนนใน
ระดับท้องถิน่ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง
และการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ในเด็กปฐมวัย

8)จัดเวทีถอดบทเรียน
โครงการวิจยั

9)จัดทําหนังสือถอด
บทเรียนประสบการณ์จาก
งานวิจยั 3 โครงการ
10)จัดเวทีสาธารณะเพื่อ
นําเสนอผลการดําเนิน
งานวิจยั ในพืน้ ทีป่ า่ สัก

-ค่าติดต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้ ) = 1,000 บาท
-ค่าบํารุงสถานที่ (1,500 บาท x 2 ครัง้ ) = 3,000 บาท
รวม 29,000 บาท
กรณีไปเรียนรูด้ งู านภายนอก 2 ครัง้
-ค่าเช่ารถและนํ้ามัน (2,500 บาท x 2 วัน x 2 คัน x 2 ครัง้ ) =
20,000 บาท
-ค่าทีพ่ กั (20 คน x 250 บาท x 1 คืน x 2 ครัง้ ) = 10,000 บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (40 คน x 300 บาท x 2 วัน x 2 ครัง้ ) =
48,000 บาท
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (2,000 บาท x 2 ครัง้ ) = 4,000 บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน (500 บาท x 2 ครัง้ ) = 1,000 บาท
รวม 83,000 บาท
-ค่าเช่ารถและนํ้ามัน (2,500 บาท x 2 วัน) = 5,000 บาท
-ค่าทีพ่ กั (40 คน x 250 บาท x 1 คืน) = 10,000 บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (40 คน x 300 บาท x 2 วัน ) = 24,000
บาท
-ค่าเดินทางทีมวิจยั (3,000 บาท x 3 โครงการ) = 9,000 บาท
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (2,000 บาท x 3 ครัง้ x 3 คน) = 18,000
บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน = 1,000 บาท
ค่าจ้างเหมาเพื่อจัดทําต้นฉบับหนังสือ

-ค่าเช่ารถและนํ้ามัน = 2,500 บาท
-ค่าอาหารและอาหารว่าง (100 คน x 80 บาท) = 8,000 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 คน x 10 บาท) = 1,000 บาท
-ค่าจัดนิทรรศการ = 20,000 บาท
11)จัดเวทีนําเสนอผลการ
-ค่าเดินทาง = 1,000 บาท
ดําเนินโครงการและข้อเสนอ -ค่าอาหารและอาหารว่าง (40 คน x 80 บาท) = 3,200 บาท
ต่อ อบต.ปา่ สัก
-ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (1,000 บาท x 3 คน) = 3,000 บาท
12)จัดทําข้อมูลสรุป
ไม่มคี ่าใช้จ่าย
ความก้าวหน้างานวิจยั เพื่อ
นําเสนอในเวทีจงั หวัดเป็ น
ระยะ
13)สนับสนุนให้
-ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 3 ครัง้ ) = 3,000 บาท
โครงการวิจยั ออกแบบการ -ค่าอาหาร (30 คน x 80 บาท x 3 ครัง้ ) = 7,200 บาท
-ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูโ้ ครงการวิจยั (8,000 บาท x 3
แหล่งเรียนรูโ้ ครงการวิจยั
โครงการ) = 24,000 บาท
14)จัดทริปเรียนรูส้ ญ
ั จร
-ค่าเช่ารถพร้อมนํ้ามัน (2,500 บาท x 3 คัน) = 7,500 บาท
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67,000 บาท

30,000 บาท

31,500 บาท

7,200 บาท

-

34,200 บาท

13,500 บาท

แหล่งเรียนรูโ้ ครงการวิจยั
โดยเชิญ อบต. และ
หน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วม
15)เผยแพร่งานวิจยั และ
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เรื่องความปลอดภัยบนท้อง
ถนนในรูปแบบต่างๆ
16)จัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
ข)หมวดบริหารจัดการ
1)ค่าตอบแทนคณะทํางาน

-ค่าอาหาร (50 คน x 100 บาท) = 5,000 บาท
-ค่าติดต่อประสานงาน = 1,000 บาท
-ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําข้อมูล และประสานงานกับสือ่ สาธารณะที่
เกีย่ วข้อง = 5,000 บาท
-ค่าจัดทําวิดที ศั น์ภาพรวมโครงการวิจยั 3 โครงการ = 30,000 บาท
-ค่าจัดทํารายงานความก้าวหน้า = 2,000 บาท
-ค่าจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ = 4,000 บาท
-หัวหน้าโครงการ 15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท
-ทีมวิจยั ร่วม 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท
-ค่าโทรศัพท์ / ไปรษณีย์ 1,000 บาท x 12 เดือน = 12,000 บาท

2)ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงาน
3)ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์สาํ นักงาน 500 บาท x 12 เดือน = 6,000 บาท
สํานักงาน
4)ค่าประกันอุบตั ิ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ 1,600 บาท x 2 คน
คณะทํางาน
ค)หมวดค่าตอบแทนสถาบัน
ค่าตอบแทนสถาบัน
ค่าตอบแทนสถาบัน 10% ของงบประมาณรวมโครงการ
รวมทัง้ สิ้ น
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35,000 บาท

6,000 บาท

300,000 บาท
12,000 บาท
6,000 บาท
3,200 บาท

90,370 บาท
994,070 บาท

ภาคผนวก
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ประวัตหิ ัวหน้ าโครงการ
ชื่อ – นามสกุล นางสาวกชกร ชิณะวงศ์
ที่อยู่

มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่น

ชัน้ 5

อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5389-2662
อีเมล์ :

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

การศึกษา
- ปริ ญญาโทคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาตรี คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทํางาน
- ปั จจุบนั : เจ้ าหน้ าที่โครงการมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่น, นักวิจยั อิสระ
- 2544 – 2553: เจ้ าหน้ าที่บริหารงานโครงการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- วิทยากรกระบวนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการถอดบทเรี ยนการดําเนินงาน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีสว่ นร่วม 84 หมูบ่ ้ าน ชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันที่ วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีชมุ ชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา (ดอยสะเก็ด)
- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการขันต้
้ นให้ กบั มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ณ
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 16-19 มิถนุ ายน 2554
- วิทยากรฝึ กอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ชมุ ชนแบบมีสว่ นร่วม ให้ กบั ผู้สนใจทัว่ ไป ช่วง
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554 ณ หมูบ่ ้ านแม่กําปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
- วิทยากรฝึ กอบรมหลักสูตร ค้ นหาพลัง ความหมาย “ตัวตน กลุม่ และความสุข” ให้ กบั
มูลนิธิไทยรักษ์ ป่า ช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2554 ณ ธารทอง รี สอร์ ท อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม่
- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตร “งานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR)” ให้ กบั
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (2554)
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- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตร “ครูนกั จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ” ให้ กบั วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีภาคใต้ (2553)
- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตร “แนวคิดและกระบวนการงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น” ให้ กบั
นักประสานงานชุมชน และเจ้ าหน้ าที่กรมชลประทาน (2553)
- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโครงการวิจยั ” ให้ กบั เครื อข่ายวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นพื ้นที่ภาคเหนือ (2553)
- วิทยากรอบรมในหัวข้ อ “เทคนิคการเขียนเรื่ องเล่า” งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่
2 วันที่ 17 ธันวาคม 2552
- บรรณาธิการวิชาการหนังสือ “ก้ าวย่างและทางเดิน (2) เรื่ องเล่าสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื ้นที่ (2552)
- วิทยากรอบรมการเขียนเรื่ องเล่าให้ แก่นกั ประสานงานชุมชน
ชนประทานท้ องถิ่น
(ปส.ชป.) และเกษตรกร (2554)
- วิทยากรร่วมฝึ กอบรมหลักสูตร “งานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR)” ครัง้ ที่
2 ของมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อท้ องถิ่น (2555)
- วิทยากรร่วมอบรมการเขียนเรื่ องเล่าให้ แก่เจ้ าหน้ าที่สํานักงานปฏิรูป (สปร.) (2555)
- บรรณาธิการวารจดหมายข่าวงานวิจยั เพื่อท้ องถิ่น สกว.ฝ่ ายวิจยั เพื่อท้ องถิ่น (2545 –
2555)
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ภาพกิจกรรมโครงการ
เวทีเปิ ดตัวโครงการ

เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจัย จัดที่ห้องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตําบลป่ าสัก(อบต.ป่ าสัก)

เวทีเสวนากับผู้ได้ รับผลกระทบจากอุบัตเิ หตุบนท้ องถนน
58

ชวนชุมชนทําแผนที่จุดเสี่ยง

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มย่ อยในเวทีเปิ ดตัวโครงการวิจัย
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เวทีพัฒนาโจทย์ วิจัย

บรรยากาศเวทีพัฒนาโจทย์ โครงการวิจัยในพืน้ ที่ตาํ บลป่ าสัก

เวทีพัฒนาโจทย์ โครงการ “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยง
โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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เวทีพัฒนาโจทย์ โครงการ “การสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยการมีส่วนร่ วมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน

เวทีพัฒนาโจทย์ โครงการ “การจัดการฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์ การบริหารส่ วนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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ภาพการดําเนินงานกิจกรรมโครงการวิจัย

เวทีเปิ ดตัวโครงการ “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงโดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” บ้ านสันคะยอม ตําบลป่ าสัก
จังหวัดลําพูน

62

เวทีเปิ ดตัวโครงการ “แนวทางการสร้ างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและการจัดการจุดเสี่ยงโดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” บ้ านใหม่ ร่องแกลบ ตําบลป่ าสัก
จังหวัดลําพูน
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พิธีเปิ ดศูนย์ ปฏิบัตกิ ารร่ วมป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
และปั กธงร่ วมสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนตําบลป่ าสัก
วันที่ 11 เมษายน 2555ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ฯ จังหวัดลําพูน

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็ นประธานในพิธีเปิ ดศูนย์ ปฏิบัตกิ ารร่ วมป้องกัน
และลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 และปั กธงร่ วมสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนตําบลป่ าสัก
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ประมวลภาพบรรยากาศ
พิธีเปิ ดศูนย์ ปฏิบัตกิ ารร่ วมป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
และปั กธงร่ วมสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนตําบลป่ าสัก
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การประชุม“ฮ่ วมด้ วยจ้ วยกั๋นสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดหละปูน ครั ง้ ที่ 3”
วันศุกร์ ท่ ี 27 กรกฎาคม 2555
ณ องค์ การบริหารส่ วนตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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การจัดอบรมหลักสูตรงาน พลังกลุ่ม และความสุข ให้ กับเครือข่ ายนักวิจัยสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน ตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน
วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท จ.ลําพูน
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เวทีสัญจรครัง้ ที่ 1
“ชุมชนป่ าสักร่ วมสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน”
ตอน เล่ าสู่กันฟั ง...หาแนวทางกําจัดจุดเสี่ยง จุดเริ่มการสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนน
วันที่ 6 ตุลาคม 2555
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สรุปบทเรี ยนรายกิจกรรม
โครงการ “รูปแบบการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้ องถนน โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2555
กิจกรรม/วันที่/จํานวน เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
คน
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
วางแผนเตรี ยมความ
ออกแบบและเตรี ยมการจัดเวที ได้ รูปแบบและ
ทีมวิจยั ตื่นตัวและมีสว่ น
พร้ อมเวทีเปิ ดตัวและทํา เปิ ดตัวและทําความเข้ าใจกับ
กําหนดการเวทีเปิ ดตัวฯ ร่วมในการทํางานเรื่ อง
ความเข้ าใจกับชุมชน / ชุมชน
ความปลอดภัยฯ
6 พฤษภาคม 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 7 คน: โหนด 3
คน ทีมวิจยั ในพื ้นที่ 4
คน
เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 1
26 พฤษภาคม 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 60 คน: โหนด
3 คน / ตัวแทนชุมชน
โซน 1 / หน่วยงาน:
อบต.

-สร้ างความเข้ าใจและความ
ตระหนักเรื่ องความปลอดภัยฯ
-ค้ นหาคนและประเด็นในพื ้นที่
จะพัฒนาเป็ นงานวิจยั

-ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ
โครงการฯ
-ได้ รายชื่อคนที่สนใจจะ
เข้ ามาร่วมในโครงการ
-เห็นรับทราบสภาพ
ปั ญหาเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ พื ้นที่โซน 1

-ชุมชนได้ แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์เรื่ องความ
ปลอดภัยฯ ในพื ้นที่
ตัวเอง
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
การออกแบบเวทีที่
สอดคล้ องกับบริ บทและวิถี
ชีวิตของพื ้นที่

-ผู้เข้ าร่วมยังคาดหวัง
การแก้ ปัญหาจาก
หน่วยงาน
-คําถามในการระดม
ความคิดเห็นชาวบ้ านไม่
เข้ าใจ
-ใช้ เวลาเกิน ชาวบ้ านไม่
มีสมาธิ(หิวข้ าว)

-รับทราบสถานการณ์
ความปลอดภัยฯ ของพื ้นที่
เป้าหมาย
-การใช้ คําถามทีเ่ หมาะสม
กับชาวบ้ าน
-ทําเวทีให้ กระชับเวลามาก
ขึ ้น

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
เป้าหมายของกิจกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
วางแผนเตรี ยมความ
ออกแบบและเตรี ยมการจัดเวที
พร้ อมเวทีเปิ ดตัวและทํา เปิ ดตัวและทําความเข้ าใจกับ
ความเข้ าใจกับชุมชน / ชุมชน
6 พฤษภาคม 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 7 คน: โหนด 3
คน ทีมวิจยั ในพื ้นที่ 4
คน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ได้ รูปแบบและ
ทีมวิจยั ตื่นตัวและมีสว่ น
กําหนดการเวทีเปิ ดตัวฯ ร่วมในการทํางานเรื่ อง
ความปลอดภัยฯ

เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 2
15 มิถนุ ายน 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 60 คน: โหนด
3 คน / ตัวแทนชุมชน
โซน 2 / หน่วยงาน:
อบต. รพ.สต.

-ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ
โครงการฯ
-ได้ รายชื่อคนที่สนใจจะ
เข้ ามาร่วมในโครงการ
-เห็นรับทราบสภาพ
ปั ญหาเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ พื ้นที่โซน 2

-สร้ างความเข้ าใจและความ
ตระหนักเรื่ องความปลอดภัยฯ
-ค้ นหาคนและประเด็นในพื ้นที่
จะพัฒนาเป็ นงานวิจยั

-ชุมชนได้ แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์เรื่ องความ
ปลอดภัยฯ ในพื ้นที่
ตัวเอง
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
การออกแบบเวทีที่
สอดคล้ องกับบริ บทและวิถี
ชีวิตของพื ้นที่

-ผู้เข้ าร่วมยังคาดหวัง
การแก้ ปัญหาจาก
หน่วยงาน
-เครื่ องเสียไม่ดี
-สถานที่ไม่เอื ้อต่อการ
จัดประชุม
-พื ้นที่ไม่เชื่อมต่อกันทํา
ให้ ทําแผนที่ลาํ บาก

-รับทราบสถานการณ์
ความปลอดภัยฯ ของพื ้นที่
เป้าหมาย
-การใช้ แผนที่เลยทําให้
ชุมชนสนใจเฉพาะภาย
ภาพ (ควรคุยสถานการณ์
ก่อน)
-โซนนี ้ควรดึงร้ านเหล้ าและ
สถานประกอบการ
มาเข้ าร่วมด้ วย

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีเปิ ดตัวฯ โซน 3
21 มิถนุ ายน 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 60 คน: โหนด
3 คน / ตัวแทนชุมชน
โซน 3 / หน่วยงาน:
อบต.

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-สร้ างความเข้ าใจและความ
ตระหนักเรื่ องความปลอดภัยฯ
-ค้ นหาคนและประเด็นในพื ้นที่
จะพัฒนาเป็ นงานวิจยั

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ
-ชุมชนได้ แลกเปลีย่ น
โครงการฯ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับ
-ได้ รายชื่อคนที่สนใจจะ สถานการณ์เรื่ องความ
เข้ ามาร่วมในโครงการ
ปลอดภัยฯ ในพื ้นที่
-เห็นรับทราบสภาพ
ตัวเอง
ปั ญหาเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ พื ้นที่โซน 3

เวทีแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับเยาวชนตําบล
ป่ าสัก / 22 กรกฎาคม
2554 / ผู้เข้ าร่วม 13 คน:
โหนด / ตัวแทนเยาวชน
ในพื ้นที่ / ตัวแทน อบต.

--แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
เยาวชนเรื่ องความปลอดภัยฯ
-เช็คมุมมองและความสนใจของ
เยาวชนต่อเรื่ องความปลอดภัยฯ

ได้ รับทราบมุมมองของ
เยาวชนต่อเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ
-ได้ ข้อเสนอต่อการ
แก้ ปัญหาจากเยาวชน

-เยาวชนบางคนเริ่ม
ตระหนัก(สังเกตจาก
ความคิดเห็นที่สะท้ อน
ออกมา)
-เห็นประเด็นที่เด็กจะเข้ า
มาร่วม เช่น เด็กแว้ นท์
หมวกกันน็อค ฯลฯ
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ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

ผลกระทบ
-

-

-ตัวแทนเยาวชน
กลุม่ เป้าหมายที่มาร่วม
ยังน้ อย ส่วนใหญ่เป็ น
เด็กเล็กฯ

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-มีตวั แทนจากโรงเรี ยนใน
พื ้นที่เข้ าร่วม ทําให้ เห็น
แง่มมุ ทีจ่ ะเชื่อมโยงกับ
โรงเรี ยนได้

--การใช้ สอื่ และการตัง้
คําถามในเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ กับเด็กและ
เยาวชน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีเครื อข่ายครัง้ ที่ 1 / 4
สิงหาคม 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 40 คน: โหนด
/ ตัวแทนชุมชนทัง้ 3 โซน
/ หน่วยงาน: อบต. รพ.
สต. / อบจ. / แขวงฯ /
ปภ. / รพ.ลําพูน /
สาธารณสุข จ.ลําพูน /
บริ ษัทกลางฯ / สหพัฒน์
ฯ / สภอ.เหมืองจี ้ / ร.ร.
ในพื ้นที่
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
หน่วยงาน / 29 สิงหาคม
2554 / ผู้เข้ าร่วม 8 คน:
โหนด 3 คน อบต. 3 คน
หน่วยงาน 2 คน (ปภ./
รพ.สต.)

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-นําเสนอผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาให้ เครื อข่ายรับทราบ
-แลกเปลีย่ นและหาแนวทาง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง

ผลการดําเนินกิจกรรม
ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
-ได้ ข้อมูลภารกิจการ
-ได้ ข้อเสนอแนะเรื่ องการ -เกิดการปรับปรุงไหล่ ดําเนินงานของหน่วยงาน พัฒนาฐานข้ อมูลเรื่ อง
ทางและการ
ต่างๆ
ความปลอดภัยฯ
แก้ ปัญหาการจอดรถ
-ได้ ข้อเสนอแนะเรื่ อง
หน้ าเครื อสหพัฒน์ฯ
ความปลอดภัยฯ ใน
ระดับต่างๆ ตังแต่
้ บคุ คล
ครอบครัว ชุมชน
หน่วยงาน และนโยบาย

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
ได้ เรี ยนรู้มมุ มอง และ
แนวทางการเชื่อมต่อการ
ทํางานของแต่ละ
หน่วยงาน

พัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั

-ได้ แลกเปลีย่ นและให้
ข้ อเสนอแนะในการ
พัฒนาข้ อเสนอ
โครงการวิจยั ในประเด็น
การจัดการระบบ
ฐานข้ อมูลฯ

-

-ทีมวิจยั ได้ เรี ยนการ
จัดทําข้ อเสนอ
โครงการวิจยั เพื่อท้ องถิ่น
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ทีมวิจยั หลักติดภารกิจ
ไม่สามารถเข้ าร่วมได้ 1
คน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
นําเสนอแนวคิดการ
ทํางานวิจยั กับโรงเรียน
วัดหนองซิว และวัดสัน
ป่ าสัก/ 8 กันยายน 2554
ผู้เข้ าร่วม ช่วงเช้ า
โรงเรี ยนวัดหนองซิว ครู
2 คน /โหนด 3 คน/
อบต.1 คน
ช่วงบ่ายโรงเรี ยนวัดสัน
ป่ าสัก ผู้เข้ าร่วม 6 คน
ครู 2 คน/โหนด 3 คน/
อบต.1คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
ชุมชนและหน่วยงาน /
19 กันยายน 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 20 คน: โหนด
3 คน รพ.สต. 2 คน
ผู้นําชุมชน อบต. 5 คน
และ อสม. 10 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
ชี ้แจงโครงการ และนําเสนอ
แนวคิดการทํางานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นกับโรงเรี ยนในประเด็น
เรื่ องความปลอดภัยทางถนน

ทบทวนกิจกรรมโครงการที่ผา่ น
มา /ค้ นหาและพัฒนาโจทย์วิจยั

ผลผลิต
-ได้ มมุ มองในเรื่ องการ
ทํางานวิจยั ในประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน
ร่วมกับโรงเรี ยน
-ได้ ร้ ูจกั คณะครูใน
โรงเรี ยนวัดหนองซิวและ
โรงเรี ยนวัดสันป่ าสัก
-ได้ รับทราบสถานการณ์
ความปลอดภัยฯ ใน
บริ บทของแต่ละโรงเรี ยน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

-ได้ ประเด็นที่จะพัฒนา
เป็ นโจทย์วจิ ยั 5 เรื่ อง
ได้ แก่ วินยั จราจร
เยาวชน จุดเสีย่ ง
พฤติกรรมการขับขี่ และ
ครอบครัว
-ได้ วิเคราะห์พื ้นทีเ่ สีย่ งที่
จะดําเนินการจํานวน 8
หมูบ่ ้ าน

-
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ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

ผลกระทบ
-

-

-

-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
ครูมีความกังวลเรื่ อง
ภารกิจของงาน เกรงว่า
งานวิจยั จะไปเพิ่มภาระ
และกังวลใจในเรื่ องของ
การเขียนรายงานวิจยั

กิจกรรม/วันที่/จํานวน เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
คน
ไว้ ในโครงการ)
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
ค้ นหาและพัฒนาโจทย์วจิ ยั
โครงการวิจยั ระดับ
โรงเรี ยน / 20 กันยายน
2554 / ผู้เข้ าร่วม 10 คน:
โหนด 3 คน ผู้ทรงฯ 2
คน ผอ.และครู ร.ร. 5 คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
หน่วยงาน /23 กันยายน
2554
ผู้เข้ าร่วม 10 คน อบต.
ป่ าสัก 4 คน/สสจ.1คน/
ปภ.1คน/โหนด 3 คน/
รพ.สต.1 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผอ.และครู ได้ รับการจุด
ประกายแนวคิดและ
ความสนใจเรื่ องการ
ทํางานวิจยั

เพื่อพัฒนาโครงการวิจยั ประเด็น -ทีมวิจยั ได้ ประเด็นที่จะ
กลับไปปรับข้ อเสนอ
การพัฒนาฐานข้ อมูลความ
ปลอดภัยบนท้ องถนนให้ ชดั เจน โครงการ (การ focus
เนื ้อหาบริ บทตําบลและ
ยิ่งขึ ้น
ประเด็นเรื่ องฐานข้ อมูล
ให้ ชดั /เพิม่ ขันตอนการ
้
reviewทุนเดิมของ
หน่วยงานต่างๆ/output
สําคัญแต่ละช่วง/การวาง
องค์ประกอบทีมให้ มีทงั ้
ระดับพื ้นที่และเหนือ
พื ้นที่)

-
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
ทีมวิจยั ค่อนข้ างมีความ
กังวลในเรื่ องบุคลากร
เวลา และความยากใน
การทํางานวิจยั

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
การใช้ ประโยชน์จาก
resource person จาก
พื ้นที่อื่นที่มีความเข้ าใจ
บริ บทการทํางานของ
กลุม่ เป้าหมาย

-การรับรู้และความ
เข้ าใจในตัวเนื ้อหาของ
ทีมวิจยั แต่ละคนไม่
เท่ากัน

-โครงการนี ้ควรเน้ นการมี
ส่วนร่วมและบทบาทของ
ทีมวิจยั แต่ละคนให้ มากขึ ้น
เพราะส่วนใหญ่ภารหน้ าที่
จะเป็ นของหัวหน้ า
โครงการ

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั
ระดับชุมชน / 28
กันยายน 2554
ผู้เข้ าร่วม 19 คน
รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/
ผู้นําชุมชน 4 คน/โหนด
4 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
เพื่อพัฒนาโจทย์โครงการวิจยั
-ได้ ประเด็นที่ชมุ ชนสนใจ
(ระดับชุมชน) ที่มีความชัดเจน อยากทํางานวิจยั คือ
ของประเด็นการศึกษาวิจยั และ การศึกษาเรื่ องพฤติกรรม
และการจัดการจุดเสีย่ ง
กําหนดแนวทางการทํางานวิจยั
ในชุมชน
(ยกร่างโครงการ)
-เห็นองค์ประกอบของคน
ที่เกี่ยวข้ องทีจ่ ะชักชวน
เข้ ามาร่วมทํางานวิจยั
- เกิดการยกร่าง
โครงการวิจยั โดยใช้
คําถาม 7 ข้ อ
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
เช็คมุมมองและค้ นหาประเด็น -ได้ รับทราบมุมมองและ
โครงการวิจยั กับกลุม่
ความสนใจของกลุม่ เยาวชนที่จะ ความคาดหวังของ
เยาวชน / 14 ตุลาคม.
พัฒนาเป็ นโจทย์วิจยั
เยาวชนและผู้ใหญ่ใจดี
2554 / ผู้เข้ าร่วม 20 คน:
ในเรื่ องความปลอดภัยฯ
โหนด 4 คน อบต.1 คน
ผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชน
15 คน
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

ยังไม่เห็นตัวเยาวชนที่
สนใจเรื่ องความ
ปลอดภัยฯ อย่างจริ งจัง

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-การใช้ วีดีทศั น์งานวิจยั
เพื่อท้ องถิ่นช่วยให้ ชมุ ชน
เข้ าใจหลักการ/แนวคิดการ
ทํางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นได้
ชัดเจนขึ ้น
-ใช้ วิธีการขมวดประเด็น
การโดยใช้ เทคนิคสติก๊ เกอร์
และการใช้ แนวคําถาม 7
ข้ อ เพื่อยกร่างข้ อเสนอ
โครงการวิจยั

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์วจิ ยั กับ
กลุม่ เยาวชน 19 ตุลาคม
2554 /ผู้เข้ าร่วม 10 คน
เยาวชน 6 คน/อบต.1
คน/โหนด 3 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-นําเสนอแนวคิดงานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นกับกลุม่ เยาวชน
-ค้ นหาประเด็นความปลอดภัย
ทางถนนที่กลุม่ เยาวชนสนใจ

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-เยาวชนเข้ าใจแนวคิด/
หลักการทํางานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่นในเบื ้องต้ น
-เห็นมุมมอง/ข้ อเสนอ
ของกลุม่ เยาวชนกับการ
ทํางานวิจยั
-เยาวชนสนใจการทํา
หมวกกันน้ อคตามแฟชัน่
เพื่อรณรงค์ให้ วยั รุ่นใส่
หมวกกันน้ อคมากขึ ้น
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- เยาวชนมาร่วมประชุม
น้ อย ส่วนใหญ่ตดิ
ภารกิจในการเรี ยนพิเศษ
เตรี ยมตัวเรี ยนต่อ

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-การใช้ วีดีทศั น์งานวิจยั
เพื่อท้ องถิ่นที่นาํ เสนอให้
เห็นตัวอย่างของกลุม่
เยาวชนทีเ่ ข้ ามาทํางาน
วิจยั เพื่อท้ องถิ่น ช่วยให้
เยาวชนเข้ าใจหลักคิด
เบื ้องต้ นของงานวิจยั เพื่อ
ท้ องถิ่น
-การเจาะกลุม่ เยาวชนทํา
ได้ คอ่ นข้ างยาก เนื่องจาก
กลุม่ เยาวชนส่วนใหญ่เรี ยน
อยูใ่ นชันมั
้ ธยมศึกษษตอน
ปลาย ทําให้ มีปัญหาและ
ข้ อจํากัดเรื่ องเวลาในการ
มาประชุม ส่วนใหญ่ติด
เรี ยนพิเศษ
-ยังไม่เห็นตัวจริ งเสียงจริ ง
ของเยาวชนที่อยากเข้ ามา
ทํางานวิจยั ที่ชดั เจน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
โรงเรี ยน (โรงเรียนวัดสัน
ป่ าสัก) 3 ตุลาคม 2554/
ผู้เข้ าร่วม 7 คน
วิทยากร 1 คน /ครู 3
คน/โหนด 3 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-แลกเปลีย่ นมุมมองกับครู
โรงเรี ยนวัดสันป่ าสักในประเด็น
การบูรณาการประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนกับการเรี ยน
การสอนในชันเรี
้ ยน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-ครูได้ มมุ มอง/แนวคิดใน
การบูรณาการประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน
เข้ ากับการเรี ยนการสอน
ในชันเรี
้ ยน

ผลกระทบ
-

- ประเมินความเป็ นไปได้ ของ
การทํางานวิจยั ร่วมกับครู
โรงเรี ยนวัดสันป่ าสัก

เวทีพฒ
ั นาโจทย์
-ให้ ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างการ
โครงการวิจยั ระดับ
รวิจยั
ชุมชน วันที่ 19 ตุลาคม
2554/ ผู้เข้ าร่วม 19 คน
รพ.สต.2 คน/อสม.9 คน/
ผู้นําชุมชน 4 คน/โหนด
4 คน

-ทีมวิจยั ได้ ข้อเสนอแนะ
ที่จะนํากลับไปปรับโครง
ร่างการวิจยั ให้ ชดั เจนขึ ้น

-
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-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
- การใช้ วิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในการบูรณา
การการจัดการเรียนการ
สอนในประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนมา
แลกเปลีย่ น ทําให้ ครูเห็น
แนวทาง และมีความสนใจ
ในการจัดทําหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนในประเด็น
ความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
- นักวิจยั มีปัญหาในเรื่ อง - ใช้ เทคนิคการตังคํ
้ าถาม
การเขียนโครงการ และ เพื่อช่วยในการประมวล
การเชื่อมร้ อยให้ เห็น
ความคิดของนักวิจยั เพื่อ
ความสัมพันธ์เชิงเนื ้อหา นําไปสูก่ ารปรับแก้ โครงร่าง
ในโครงการวิจยั
การวิจยั ทังในส่
้ วนของ
ความสําคัญปั ญหา
วัตถุประสงค์และกิจกรรม

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
โรงเรี ยน (โรงเรียนวัดสัน
ป่ าสัก) 10 พฤศจิกายน
2554/ผู้เข้ าร่วม 7 คน
ครู 4 คน/โหนด 3 คน

เวทีเครื อข่าย “ฮ่วม
ด้ วยจ้ วยกัน๋ สร้ าง
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน
ตําบลป่ าสัก” วันที่ 18
พฤศจิกายน 2554
ผู้เข้ าร่วม 37 คน
(หน่วยงาน /นักวิจยั /
โหนด)

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-นําเสนอแนวคิด/หลักการวิจยั

ผลผลิต
-ครูได้ มมุ มอง/แนวคิด
เบื ้องต้ นในการทํางาน
เพื่อท้ องถิ่น
-ค้ นหาประเด็นและความสนใจ วิจยั เพื่อท้ องถิ่นผ่านวีดี
ทัศน์
ของโรงเรี ยนในการทํางานวิจยั
-ครูสนใจในเรื่ องการ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน
บูรณาการประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนนเข้ ากับ
การจัดการเรี ยนการสอน
ในชันเรี
้ ยน (โดยเริ่ มจาก
การคัดเลือกช่วงชันใด
้
ชันหนึ
้ ง่ ก่อน)
-นําเสนอ/แนะนําโครงการย่อย 2 - ได้ นําเสนอความ
เคลือ่ นไหวของโครงการ
โครงการ
ในประเด็นความ
-ค้ นหาแนวร่วมในระดับ
ปลอดภัยทางถนนใน
หน่วยงานภาคีทเี่ กี่ยวข้ องใน
พื ้นที่ตําบลป่ าสัก
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน
-ได้ ร้ ูจกั ภาคี/หน่วยงานที่
-รับข้ อเสนอแนะจากภาคส่วน
เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ
-ได้ ข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับโครงการและทิศ
ทางการเคลือ่ นโครงการ

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

-
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
ครูกงั วลเรื่ องภาระงาน
สอนในห้ องเรี ยน และ
การเขียนรายงานวิจยั

-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
- การกําหนดขอบเขตงาน
ให้ ชดั ช่วยให้ ครูคลายความ
กังวลใจลงได้ มาก เช่น การ
กําหนดครูผ้ รู ับผิดชอบหลัก
ในการทําวิจยั การประกบ
ของพี่เลี ้ยงที่จะเข้ ามาช่วย
ในเรื่ องของการพัฒนาและ
เขียนโครงการ ตลอดจน
การคัดเลือกช่วงขันเรี
้ ยนที่
จะเริ่ มนําร่องในการจัด
หลักสูตร
- โหนดต้ องประสานกับ
หน่วยงานภาคีทเี่ กี่ยวข้ อง
กับงานความปลอดภัยทาง
ถนนให้ มากขึ ้น เพื่อให้ เกิด
การประสานงานที่เอื ้อ
ประโยชน์กบั การเคลือ่ น
โครงการวิจยั ย่อยในพื ้นที่
และขยายผลโครงการใน
อนาคต เช่น การเชื่อมต่อ
กับขนส่งจังหวัด

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ระดับ
ชุมชน 23 ธันวาคม
2554 / ผู้เข้ าร่วม 14 คน
รพ.สต.2 คน/อสม.7 คน/
ผู้นําชุมชน 2 คน/โหนด
3คน
เวทีพฒ
ั นาโจทย์
โครงการวิจยั ร่วมกับ
ศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 24
ธันวาคม 2554 /
ผู้เข้ าร่วม 11 คน ครู 7
คน /โหนด 4 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
-พัฒนาแผนกิจกรรมโครงการให้
ชัดเจน

-แลกเปลีย่ นมุมมองการทํางาน
วิจยั ในประเด็นความปลอดภัย
ทางถนนกับครูศนู ย์เด็กเล็ก
- ประเมินความสนใจและความ
เป็ นไปได้ ของครูศนู ย์เด็กเล็กกับ
การทํางานวิจยั ในประเด็นเรื่ อง
ความปลอดภัยทางถนน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-ได้ ข้อเสนอแนะในเรื่ อง
การปรับแผนกิจกรรม
ของโครงการให้ ละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึ ้น

-ทราบถึงสถานการณ์จดุ
เสีย่ งในพื ้นที่บริ เวณศูนย์
เด็กเล็กตําบลป่ าสักทัง้ 5
แห่ง
- เห็นประเด็นที่จะนําไปสู่
การทําวิจยั ใน 3 ประเด็น
หลักคือ จุดเสีย่ ง/
พฤติกรรม และการ
จัดการเรี ยนรู้

-
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
ข้ อจํากัด
จากกิจกรรม
-นักวิจยั ไม่ถนัดเรื่ องการ -พี่เลี ้ยงใช้ เทคนิคการระดม
เขียนโครงการ
สมอง ชวนคิดชวนคุยถึง
กิจกรรมของโครงการวิจยั
โดยบริ บทของแต่ละพื ้นที่
เป้าหมายอาจจจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมทีแ่ ตกต่าง
กัน
- ครูศนู ย์เด็กเล็กมี
- ครูมองว่าประเด็นเรื่ องจุด
ข้ อจํากัดเรื่ องเวลานัด
เสีย่ ง พฤติกรรมและการ
หมาย ไม่สามารถนัด
จัดการเรี ยนรู้ เป็ นเรื่ องที่
ประชุมในช่วงเวลา
เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถ
ทํางานปกติได้ ต้ องนัด แยกส่วนได้ ถ้ าต้ องการ
ประชุมในช่วงเย็นหรื อ ทํางานวิจยั ให้ ยงั่ ยืนต้ อง
วันเสาร์ -อาทิตย์
แก้ ปัญหาสามส่วนไป
ด้ วยกัน
- การพัฒนาโครงการ
จะต้ องเป็ นการทํางานวิจยั
ร่วมกันเป็ นเครื อข่ายศูนย์
เด็กเล็ก และดึงการมีสว่ น
ร่วมจากชุมชนเข้ ามา

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั
ร่วมกับศูนย์เด็กเล็ก วันที่
4 มกราคม 2555 /
ผู้เข้ าร่วม 11 คน ครู 8
คน/โหนด 3 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-ทบทวนสถานการณ์จดุ เสีย่ งใน - รับรู้ข้อมูลสถานการณ์
จุดเสีย่ งและเบื ้องหลัง
บริ เวณศูนย์เด็กเล็กทัง้ 5 แห่ง
ค้ นหาเบื ้องหลังของพฤติกรรม ของพฤติกรรมการใช้ รถ
ใช้ ถนน ของผู้ปกครอง
การใช้ รถใช้ ถนน และการเรี ยน
และคนในชุมชน (ใน
การสอนที่ผา่ นมาเพื่อนําข้ อมูล
เบื ้องต้ น)
มาสูก่ ารยกร่างข้ อเสนอโครงการ

เวทีนําเสนอ
นําเสนอโครงการวิจยั ย่อย 3
โครงการวิจยั ต่อแหล่ง
โครงการแก่แหล่งทุน มสช.
ทุน (มสช.) วันที่ 8
มกราคม 2555 ผู้เข้ าร่วม
37 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5
คน/โหนด 5 คน/นักวิจยั
(3 โครงการ) 27 คน

-ผู้ทรงคุณวุฒิได้ รับทราบ
ข้ อเสนอ/แนวคิด
โครงการวิจยั ย่อยทัง้ 3
โครงการ
-ได้ ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้ โครงการวิจยั ย่อย
ให้ ชดั เจนยิง่ ขึ ้น

-
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-ครูศนู ย์เด็กเล็กแต่ละ
แห่งมีความเข้ าใจ
ภาพรวมของ
โครงการวิจยั ไม่เท่ากัน
- ครูศนู ย์เด็กเล็กมาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบ
ทังหมด
้

-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-เนื่องจากครูศนู ย์เด็กเล็ก
เป็ นกลุม่ ใหม่ พี่เลี ้ยงต้ อง
ทํากระบวนการให้ งานต่อ
การทําความเข้ าใจของครู
ดดยการชวนตังคํ
้ าถาม
ชวนพูดคุยระดมสมอง
จากนันจึ
้ งประมวลและ
จําแนกข้ อมูลให้ ครูเห็น
และนําไปทดลองยกร่าง
โครงการ
-ได้ เรี ยนรู้แนวทางและ
หลักการในการให้
ข้ อเสนอแนะโครงการวิจยั
ของแหล่งทุน มสช.

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั
ของศูนย์เด็กเล็ก วันที่
22 มกราคม 2555
ผู้เข้ าร่วม 30 คน โหนด
5 คน/ครูและชุมชน 30
คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-นําเสนอโครงการวิจยั ประเด็น -ครูศนู ย์เด็กเล็กได้
นําเสนอแนวคิดการ
“ศูนย์เด็กเล็กฯกับความ
ทํางานวิจยั ประเด็นการ
ปลอดภัยทางถนน”
สร้ างวัฒนธรรมความ
- รับฟั งมุมมองและข้ อเสนอแนะ
ปลอดภัยทางถนน
ของชุมชนต่อการทํางานวิจยั ของ
-ได้ ข้อเสนอแนะจาก
ศูนย์เด็กเล็กในตําบลป่ าสัก
ชุมชนในการปรับ
-นักวิชาการที่มีประสบการณ์
โครงการวิจยั
ทํางานวิจยั กับศูนย์เด็กเล็ก
มาร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-การใช้ วิทยากรจาก
ภายนอกซึง่ เป็ นนักวิชาการ
ที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานวิจยั ร่วมกับศูนย์เด็ก
เล็กมาร่วมแลกเปลีย่ น ทํา
ให้ ครูศนู ย์เด็กเล็กและ
ชุมชนเกิดแรงบันดาลใจใน
การทําโครงการ
-การใช้ กระบวนการระดม
สมองกลุม่ ย่อยทําให้ เห็น
สถานการรณ์ทเี่ กิดขึ ้นใน
บริ เวณศูนย์เด็กเล็กแต่ละ
แห่งได้ ชดั เจนขึ ้น
- ข้ อมูลที่ได้ จากการระดม
สมองกลุม่ ย่อยเป็ น
ประดยชฯอย่างยิ่งต่อการ
นําไปปรับโครงร่างงานวิจยั

กิจกรรม/วันที่/จํานวน เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
คน
ไว้ ในโครงการ)
เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั -พัฒนาโครงร่างการวิจยั ให้
ศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 2
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
กุมภาพันธ์ 2555
ผู้เข้ าร่วม 10 คน โหนด
3 คน/ครูศนู ย์เด็กเล็ก 7
คน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- ได้ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ โครงร่างการวิจยั
ให้ ชดั เจนขึ ้น ทังในส่
้ วน
ความสําคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และกิจกรรม

เวทีพฒ
ั นาโครงการวิจยั -พัฒนาโครงร่างการวิจยั ให้ มี
ศูนย์เด็กเล็ก วันที่ 6
ความชัดเจนยิ่งขึ ้น
มีนาคม 255ถ ผู้เข้ าร่วม
10 คน โหนด

- ได้ แนวทางการปรับ
ข้ อเสนอโครงการวิจยั ที่
ชัดเจนขึ ้น โดยเฉพาะใน
ส่วนของแผนกิจกรรม

-
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ผลกระทบ
-

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

-คุณครูศนู ย์เด็กเล็กเข้ า
ร่วมเวทีพฒ
ั นาโครงการ
ไม่ครบทุกศูนย์

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-เนื่องจากเป็ นนักวิจยั กลุม่
ใหม่ ต้ องค่อยๆ เรี ยนรู้ สิง่ ที่
ที่ช่วยนักวิจยั ได้ มาก คือ
การตังคํ
้ าถาม และการ
ระดมความคิดเห็น (เทกอง
ข้ อมูล) และให้ นกั วิจยั
เรี ยนรู้การเขียนโครงร่าง
การวิจยั (โดยให้ ทดลอง
เขียนก่อน แล้ วมาช่วยกัน
ดู)
-เนื่องจากครูศนู ย์เด็กเล็กฯ
ไม่สามารถเข้ าร่วมเวที
พัฒนาโครงการได้ ครบทุก
ศูนย์ ดังนันต้
้ องใช้ วธิ ีการ
ถ่ายทอดกันนอกรอบ
เพื่อให้ ร้ ูเท่ากัน
-พี่เลี ้ยงใช้ วิธีการชวนคุย
ตังคํ
้ าถาม และระดม
ความคิดเห็นเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่สามารถนําไปปรับ
โครงการวิจยั ให้ ชดั เจน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีชี ้แจงและทําความ
เข้ าใจโครงการวิจยั ระดับ
ชุมชน (กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 6 มีนาคม 2555
ผู้เข้ าร่วม 17 คน โหนด
4 คน/ทีมวิจยั 13 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)
ทําความเข้ าใจโครงการร่วมกัน

เวทีชี ้แจงและทําความ
เข้ าใจโครงการวิจยั ระดับ
ชุมชน (กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 15 มีนาคม 2555
ผู้เข้ าร่วม 10 คน โหนด
4 คน /ทีมวิจยั 6 คน
เวทีวางแผนเตรี ยม
เปิ ดตัวโครงการวิจยั 3
โครงการ วันที่ 15
มีนาคม 2555 ผู้เข้ าร่วม
20 คน โหนด 4 คน/
นักวิจยั 16 คน

ทําความเข้ าใจโครงการร่วมกัน

แบ่งบทบาทหน้ าทีใ่ นทีม และ
เตรี ยมความพร้ อมในการทํา
กิจกรรมต่อไปของโครงการ

แบ่งบทบาทหน้ าทีใ่ นทีม

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-ทีมวิจยั เข้ าใจภาพรวม
ของโครงการวิจยั มากขึ ้น
-มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่
ของทีมวิจยั
-วางแผนและออกแบบ
กระบวนการทํากิจกรรม
เวทีสญ
ั จรในพื ้นที่
เป้าหมาย
-ทีมวิจยั เข้ าใจภาพรวม
ของโครงการวิจยั มากขึ ้น
-มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่
ในทีมวิจยั

หารื อการเตรี ยมงานเปิ ดตัว 3

-ได้ แผนการทํางานและ
รูปแบบของเวทีเปิ ดตัว 3
โครงการวิจยั ที่ทาํ งานวิจยั ใน
โครงการวิจยั ซึง่ จะจัด
ประเด็นการสร้ างวัฒนธรรม
ขึ ้นในวันที่ 11 เมษายน
ความปลอดภัยทางถนนในพื ้นที่
2555 โดยจัดร่วมกับงาน
ตําบลป่ าสัก
รณรงค์ 7 วันอันตราย
ช่วงก่อนวันสงกรานต์

-
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ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- นักวิจยั ส่วนใหญ่ยงั ไม่
ค่อยกล้ าแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ยงั อยูท่ ี่
หัวหน้ าโครงการ

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-พี่เลี ้ยงต้ องปรับ
กระบวนการ โดยใช้ การตัง้
คําถาม และใช้ วิธีชวนคุย
กระตุ้นให้ นกั วิจยั ได้ แสดง
ความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึง

-

-ทีมวิจยั มาประชุมไม่
ครบ ทําให้ ไม่สามารถ
วางแผนการทํางานใน
กิจกรรมต่อไปได้

-ทีมวิจยั ต้ องหาเวลานัด
หมายนอกรอบเพื่อพูดคุย
และออกแบบการทํา
กิจกรรมร่วมกันอีกครัง้

-

- องค์ประกอบของเวที
ยังขาดภาคีองค์กรที่
เกี่ยวข้ องอีกหลาย
องค์กรที่ไม่ได้ มาร่วม
ประชุม

- การเปิ ดเวทีระดมความ
คิดเห็น ทําให้ เห็นมุมมอง
ความคิดที่นา่ สนใจของทีม
วิจยั
-เห็นความมกระตือรื อล้ น
ของทีมวิจยั ทีม่ ีตอ่ เวที
เปิ ดตัว 3 โครงการ

ผลกระทบ
-

กิจกรรม/วันที่/จํานวน เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
คน
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ร่วมเวทีเปิ ดตัว
-เปิ ดตัวโครงการวิจยั ฯ ชี ้แจง
- ชุมชนสันคะยอมได้ รับรู้
โครงการวิจยั “แนว
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ หลักการ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
ทางการสร้ างพฤติกรรม โครงการวิจยั และแนะนําทีม
โครงการ
การขับขี่ปลอดภัย และ วิจยั
- ได้ รับทราบความ
การจัดการจุดเสีย่ งโดย - ระดมความคิดและแลกเปลีย่ น
คิดเห็น/มุมมองของคน
การมีสว่ นร่วมของชุมชน มุมมองในประเด็นเรื่ องความ
ในพื ้นที่ตอ่ ประเด็นความ
ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง ปลอดภัยบนท้ องถนนกับ
ปลอดภัยบนท้ องถนน
ชาวบ้ านในชุมชน
จังหวัดลําพูน”
วันที่ 19 มีนาคม 2555
ณ ศาลาเอนกประสงค์

-ค้ นหาแกนนํา/คนมีใจในพื ้นที่
เข้ าร่วมทํางานในโครงการวิจยั

บ้ านสันคะยอม หมู่ 1
ผู้เข้ าร่วม 45 คน ( ทีม
วิจยั 13 คน /โหนด 3
คน/ชาวบ้ านในพื ้นที่ 29
คน)
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- คลิปวีดีโอที่จะใช้ เปิ ด
ในช่วงแรกของการ
ประชุมที่เตรียมไว้ มี
ปั ญหาในเรื่ องเสียง
สามารถดูได้ แต่ภาพ
- การแลกเปลีย่ นในเวที
ยังมีน้อย ยังเป็ นการคุย
กันในกลุม่ คนไม่กี่คน
- การประชุมเริ่ มช้ า
เนื่องจากการรอ
ผู้เข้ าร่วม ทําให้ เวลาใน
การประชุมยืดเยื ้อ
ผู้เข้ าร่วมง่วงนอน

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
- เตรี ยมความพร้ อมใน
เรื่ องของสือ่ ทีจ่ ะนําเสนอ
เช่น วิดีทศั น์ คลิปวีดีโอ
ฯลฯ
- เน้ นยํ ้ากับผู้ใหญ่บ้านให้ มี
การประชาสัมพันธ์การ
ประชุมให้ ลกู บ้ านทราบ
โดยใช้ เสียงตามสาย ของ
หมูบ่ ้ าน เพื่อให้ มีคนมาเข้ า
ร่วมประชุมมากขึ ้น
-ควรมีการแบ่งบทบาทของ
ทีมวิจยั ในการตังคํ
้ าถาม
และสังเกตสถานการร์ หรื อ
บรรยากาศในการประชุม
ว่าควรจะโยนคําถามลงป
ในช่วงเวลาใด
- เตรี ยมลักษณะของ
คําถามที่จะถามในเวทีมา
ก่อน และมีการซักซ้ อม
ก่อนถึงวันประชุม

กิจกรรม/วันที่/จํานวน เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
คน
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ร่วมเวทีแลกเปลีย่ นการ - เพื่อนัดหมายและเตรี ยมความ - มีการแบ่งบทบาท
เตรี ยมงานเปิ ดตัว
พร้ อมเวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั 3 รับผิดชอบในทีมวิจยั 3
โครงการ (ประจําฐาน
โครงการวิจยั 3 โครงการ โครงการในวันที่ 11 เมษายน
กิจกรรมต่างๆ)
ของตําบลป่ าสัก (ครัง้ ที่ 2555
- มีการนัดหมายการ
2) วันที่ 28 มีนาคม
จัดเตรี ยมสถานที่จดั งาน
2555 ณ ห้ องประชุม
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลป่ าสัก
ผู้เข้ าร่วม 35 คน (ทีม
วิจยั 3 โครงการ 30 คน /
โหนด 5 คน)

87

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-เรี ยนรู้การทํางานร่วมกัน
ของ 3 โครงการวิจยั
- เรี ยนรู้กระบวนการ
ขันตอนการออกแบบงาน
้
เปิ ดตัวโครงการวิจยั ซึง่ จัด
ร่วมกับงานรณรงค์ 7 วัน
อัตรายของจังหวัดลําพูน
(ช่วงสงกรานต์)

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เข้ าร่วมเวทีเปิ ดตัว

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
-เปิ ดตัวโครงการวิจยั ฯ ชี ้แจง

ใหม่ร่องแกลบ หมู่ 17

เข้ าร่วมทํางานใน

ผลผลิต
- ชุมชนบ้ านใหม่ร่อง
โครงการวิจยั “แนวทางการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย แกลบได้ รับรู้หลักการ
สร้ างพฤติกรรมการขับขี่
ของโครงการวิจยั และแนะนํา วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ
ปลอดภัย และการจัดการ ทีมวิจยั
- ได้ รับทราบความ
จุดเสีย่ งโดยการมีสว่ นร่วม - ระดมความคิดและ
คิดเห็น/มุมมองของคน
แลกเปลีย่ นมุมมองในประเด็น ในพื ้นที่ตอ่ ประเด็นความ
ของชุมชนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
ปลอดภัยบนท้ องถนน
- ได้ แนวร่วมที่เข้ ามาร่วม
วันที่ 24 เมษายน 2555 ถนนกับชาวบ้ านในชุมชน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน -ค้ นหาแกนนํา/คนมีใจในพื ้นที่ เป็ นทีมวิจยั ในพื ้นที่ 2 คน

ผู้เข้ าร่วม 55 คน ทีมวิจยั

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

โครงการวิจยั

13 คน/โหนด 4 คน /
ชาวบ้ านบ้ านใหม่ร่อง
แกลบ 35 คน
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- วีดีทศั น์คอ่ นข้ างยาว
และระบบเสียงไม่ชดั
ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้สกึ
เบื่อ และกระทบกับ
เวลาในการจัด
กิจกรรมในช่วงต่อๆ
ไป
- มีการนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจยั
ค่อนข้ างน้ อย

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
- การใช้ สอื่ วีดีทศั น์เพื่อ
นําเสนอเรื่ องราวของผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุเป็ น
สือ่ ที่สร้ างความสนใจและ
กระตุ้นให้ คนในพื ้นที่มาสนใจ
เรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนได้ เป็ นอย่างดี แต่ควร
เป็ นวิดีทศั น์ที่มีเนื ้อหาที่สนั ้
กระชับ และได้ ใจความ
- เน้ นการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ
โครงการวิจยั และมุมมองที่มี
ต่อประเด็นเรื่ องพฤติกรรม
และจุดเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุในพื ้นที่ให้ มากขึ ้น
- เตรี ยมประเด็นคําถามทีจ่ ะ
แลกเปลีย่ นกับคนในเวทีไป
ก่อน
-ควรมีการศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับจุดเสีย่ งในพื ้นที่ก่อน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ผลการดําเนินกิจกรรม
ไว้ ในโครงการ)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- เปิ ดตัวโครงการวิจยั ในพื ้นที่
-ผู้วา่ ราชการจังหวัด/
เข้ าร่วมพิธีเปิ ดศูนย์
หน่วยงานองค์กรที่
ปฏิบตั ิการร่วมป้องกัน ตําบลป่ าสัก ( 3 โครงการ) โดย
เกี่ยวข้ องได้ รับรู้ความ
จัดร่วมกับงานรณรงค์ 7 วัน
และลดอุบตั ิเหตุทาง
เคลือ่ นไหว /หลักการและ
อันตราย เพื่อลดอุบตั ิเหตุเป็ น
ถนนช่วงเทศกาล
วัตถุประสงค์ของ
ศู
น
ย์
ข
องจั
ง
หวั
ด
ลํ
า
พู
น
เพื
อ
่
ให้
สงกรานต์ปี 2555และ
โครงการวิจยั 3 โครงการ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด หน่วยงาน -เกิดการทํางานร่วมกัน
ปั กธงร่วมสร้ าง
องค์กรภาคี และชุมชนในพื ้นที่ ในเบื ้องต้ นของชุมชน
วัฒนธรรมความ
หน่วยงาน องค์กรภาคีที่
ได้ รับรู้
ปลอดภัยบนท้ องถนน
เกี่ยวข้ องกับประเด็น
ตําบลป่ าสัก
ความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
วันที่ 11 เมษายน 2555
จํานวนคนเข้ าร่วม
ประมาณ 300คน
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ปั ญหา/อุปสรรค/ข้ อจํากัด

ผลกระทบ
-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-เนื่องจากเป็ นงานที่จดั ร่วมกับ - การจัดงานเปิ ดตัว
ทางจังหวัด ทําให้ มีความ
โครงการน่าจะมีการจัดอีก
ติดขัดในเรื่ องของกระบวนการ ครัง้ หลังจากที่มกี ารเคลือ่ น
ในวันงานบ้ าง เนื่องจาก
งานวิจยั ในพื ้นที่มา
หน่วยงานภาคีของจังหวัดจะให้ ระยะเวลาหนึง่ เพื่อให้ มี
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม ข้ อมูลมานําเสนอกับ
งานรณรงค์ 7 วันอัตราย
กลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง
มากกว่าการเปิ ดตัว
และควรเป็ นการออกแบบ
โครงการวิจยั ทําให้ ความสนใจ และจัดเวทีโดย
ต่อโครงการวิจยั ยังมีน้อย
โครงการวิจยั เอง จะทําให้
- ช่วงเช้ าจํานวนคนที่เข้ า
สามารถดําเนินงานหรื อ
ร่วมงานมามีมาก แต่เมื่อเสร็ จ นําเสนองานได้ อย่างเต็มที่
สิ ้นกิจกรรมในช่วงเช้ า เมื่อผู้วา่
ราชการจังหวัดเดินทางกลับทํา
ให้ คนเข้ าร่วมเดินทางกลับไป
จํานวนมาก เหลือคนเข้ าร่วม
กิจกรรมตามฐานการเรี ยนรู้
ต่างๆ ไม่มากนัก
-การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ในงานมีน้อย

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เข้ าร่วมเวทีเปิ ดตัว

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
-เปิ ดตัวโครงการวิจยั ฯ ชี ้แจง

ใหม่ร่องแกลบ หมู่ 17

เข้ าร่วมทํางานใน

ผลผลิต
- ชุมชนบ้ านใหม่ร่อง
โครงการวิจยั “แนวทางการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย แกลบได้ รับรู้หลักการ
สร้ างพฤติกรรมการขับขี่
ของโครงการวิจยั และแนะนํา วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ
ปลอดภัย และการจัดการ ทีมวิจยั
- ได้ รับทราบความ
จุดเสีย่ งโดยการมีสว่ นร่วม - ระดมความคิดและ
คิดเห็น/มุมมองของคน
แลกเปลีย่ นมุมมองในประเด็น ในพื ้นที่ตอ่ ประเด็นความ
ของชุมชนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” เรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
ปลอดภัยบนท้ องถนน
- ได้ แนวร่วมที่เข้ ามาร่วม
วันที่ 24 เมษายน 2555 ถนนกับชาวบ้ านในชุมชน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน -ค้ นหาแกนนํา/คนมีใจในพื ้นที่ เป็ นทีมวิจยั ในพื ้นที่ 2 คน

ผู้เข้ าร่วม 55 คน ทีมวิจยั

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

โครงการวิจยั

13 คน/โหนด 4 คน /
ชาวบ้ านบ้ านใหม่ร่อง
แกลบ 35 คน

90

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- วีดีทศั น์คอ่ นข้ างยาว
และระบบเสียงไม่ชดั
ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้สกึ
เบื่อ และกระทบกับ
เวลาในการจัด
กิจกรรมในช่วงต่อๆ
ไป
- มีการนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจยั
ค่อนข้ างน้ อย

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
- การใช้ สอื่ วีดีทศั น์เพื่อ
นําเสนอเรื่ องราวของผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากอุบตั เิ หตุเป็ น
สือ่ ที่สร้ างความสนใจและ
กระตุ้นให้ คนในพื ้นที่มาสนใจ
เรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
ถนนได้ เป็ นอย่างดี แต่ควร
เป็ นวิดีทศั น์ที่มีเนื ้อหาที่สนั ้
กระชับ และได้ ใจความ
- เน้ นการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ
โครงการวิจยั และมุมมองที่มี
ต่อประเด็นเรื่ องพฤติกรรม
และจุดเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุในพื ้นที่ให้ มากขึ ้น
- เตรี ยมประเด็นคําถามทีจ่ ะ
แลกเปลีย่ นกับคนในเวทีไป
ก่อน
-ควรมีการศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับจุดเสีย่ งในพื ้นที่ก่อน

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
เป้าหมายของกิจกรรม
คน
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
เข้ าร่วมเวทีวางแผนจัดเวที 1) สรุปบทเรี ยนเวทีสญ
ั จร 2
ครัง้ ที่ 3 (บ้ านนํ ้าบ่อเหลือง) ครัง้ ที่ผา่ นมา (เวทีบ้านใหม่
โครงการ“แนวทางการ

ร่องแกลบ และบ้ านสันคะ

สร้ างพฤติกรรมการขับขี่

ยอม)

ปลอดภัยและการจัดการ

2) วางแผนเวทีสญ
ั จรครัง้ ที่ 3

จุดเสีย่ ง โดยการมีสว่ นร่วม บ้ านนํ ้าบ่อเหลือง

ผลผลิต
-ได้ บทเรี ยนการจัดเวที
สัญจร 2 ครัง้ ที่ผา่ นมา
- ได้ กระบวนการและการ
แบ่งบทบาทหน้ าที่
รับผิดชอบในการจัดเวที
สัญจรบ้ านนํ ้าบ่อเหลือง

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ของชุมชนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ณ ห้ องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพประจํา
ตําบลบ้ านหนองหลุม
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
-ได้ ทบทวนสิง่ ที่ได้ จากการจัด
เวทีสญ
ั จรที่ผา่ นมา
- เรี ยนรู้การออกแบบเวที
สัญจรโดยใช้ ข้อมูลจากการ
สรุปบทเรี ยน เช่น การฉายวีดี
ทัศน์ การทําแผนที่จดุ เสีย่ ง
การตังคํ
้ าถาม การออก
จดหมายเชิญ เป็ นต้ น

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เข้ าร่วมเวทีประชุมทีมวิจยั

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
ชี ้แจงและทําความเข้ าใจ

โครงการ “การจัดการ

ร่วมกับทีมวิจยั ในเรื่ องของ

ฐานข้ อมูลและระบบ

โครงการวิจยั ทังในเรื
้ ่ อง

สารสนเทศเพื่อความ

เป้าหมาย การแบ่งบทบาท

ปลอดภัยบนท้ องถนนโดย

หน้ าที่ และการจัดการ

การมีสว่ นร่วมของชุมชน

งบประมาณ

ตําบลป่ าสัก” วันที่ 23

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- ทีมวิจยั งานวิจยั ได้ รับรู้
และเข้ าใจโครงการวิจยั
มากขึ ้น
- มีการแบ่งบทบาท
หน้ าที่ในการรับผิดชอบ
ในการทํางานวิจยั
- ได้ แผนการทํากิจกรรม
วิจยั ในครัง้ ต่อไป

พฤษภาคม 2555 ณ
ร้ านอาหาร ADD UP
ตําบลป่ าสัก จังหวัดลําพูน
ผู้เข้ าร่วมจํานวน 11 คน
ประกอบด้ วยทีมวิจยั และพี่
เลี ้ยงนักวิจยั
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม

กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)
- ชี ้แจงโครงการวิจยั

ผลผลิต
เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั
- ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ
“แนวทางการสร้ างพฤติกรรม - รับฟั งมุมมองของชุมชนต่อ โครงการวิจยั มากขึ ้น
การขับขี่ปลอดภัย และการ ประเด็นเรื่ องความปลอดภัย -ได้ รับรู้มมุ มองของชุมชน
ต่อประเด็นเรื่ องความ
จัดการจุดเสีย่ งโดยการมี
บนท้ องถนน
ปลอดภัยบนท้ องถนน
ส่วนร่วมของชุมชนตําบลป่ า
- ค้ นหาแนวร่วมทีจ่ ะเข้ ามา
-ได้ ร้ ูถึงสถานการรณ์และ
สัก อําเภอเมือง จังหวัด
เป็ นแกนนําความปลอดภัย จุดเสีย่ งต่อการเกิด
ลําพูน”ที่บ้านนํ ้าบ่อเหลือง
อุบตั ิเหตุในพื ้นที่บ้านนํ ้า
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2555 ณ บนท้ องถนน
บ่อเหลือง
ศาลาวัดบ้ านนํ ้าบ่อเหลือง
ผู้เข้ าร่วมประมาณ 40 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ประกอบด้ วยทีมวิจยั
ตัวแทนชุมชน พี่เลี ้ยงนักวิจยั
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
- สถานที่คอ่ นข้ างคับ
แคบ
-ตัวแทนเครื อสหพัฒน์
ไม่ได้ เข้ าร่วมเนื่องจาก
เป็ นการจัดเวทีใน
วันหยุด(วันอาทิตย์)

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
- การใช้ สอื่ วีดีทศั น์ทําให้
ชุมชนเข้ าใจโครงการวิจยั ได้
ง่ายและชัดเจน
- การเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุม
มีผลต่อบรรยากาศและการ
รับรู้ของผู้เข้ าร่วม

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั
“แนวทางการสร้ าง
พฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัย และการจัดการ
จุดเสีย่ งโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
ที่บ้านใหม่จตุจกั ร
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2555
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน
ใหม่จตุจกั ร
ผู้เข้ าร่วมประมาณ 40 คน
ประกอบด้ วยทีมวิจยั
ตัวแทนชุมชน พี่เลี ้ยง
นักวิจยั

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลผลิต

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

- ชี ้แจงโครงการวิจยั

- ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ
- รับฟั งมุมมองของชุมชนต่อ โครงการวิจยั มากขึ ้น
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัย -ได้ รับรู้มมุ มองของชุมชน
ต่อประเด็นเรื่ องความ
บนท้ องถนน
ปลอดภัยบนท้ องถนน
- ค้ นหาแนวร่วมทีจ่ ะเข้ ามา
-ได้ ร้ ูถึงสถานการณ์และ
เป็ นแกนนําความปลอดภัยบน จุดเสีย่ งต่อการเกิด
ท้ องถนน
อุบตั ิเหตุในพื ้นที่บ้านใหม่
จตุจกั ร
-

-
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ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม
- การใช้ สอื่ วีดีทศั น์ทําให้
ชุมชนเข้ าใจโครงการวิจยั ได้
ง่ายและชัดเจน
-การเขียนแผนที่จดุ เสีย่ งใน
ชุมชน ช่วยสร้ างบรรยากาศ
ในการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ได้ มาก ทําให้ ชมุ ชนกล้ าเล่า
เรื่ องอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นกับจุด
เสีย่ ง
- การจัดเก้ าอี ้แบบตัวยูทาํ ให้
คนได้ มองเห็นหน้ ากัน ช่วย
สร้ างให้ บรรยากาศการ
ประชุมผ่อนคลาย

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีวเิ คราะห์ข้อมูล “การ

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้ ไว้ ใน
โครงการ)

-นําเสนอกิจกรรมวิจยั ที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว
ของโครงการการจัดการฐานข้ อมูลและระบบ
จัดการฐานข้ อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อความ สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนน
ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
ปลอดภัยบนท้ องถนน”
- นําเสนอผลจากการเก็บข้ อมูลการจัดทํา
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2555
ฐานข้ อมูลอุบตั เิ หตุจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ณ เวียงศิริ รี สอร์ ท จ.ลําพูน เช่น อปพร./บริ ษัทกลางฯ/รพ.สต./
โรงพยาบาล/สาธารณสุขจังหวัด /ตํารวจ/
จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ ขนส่ง/ทางหลวงชนบท เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อ
วิเคราะห์และหาแนวทางในการจัดเก็บข้ อมูล
20 คน ประกอบด้ วยทีม
ต่อไป
วิจยั พี่เลี ้ยงนักวิจยั ที่

ผลผลิต
- ได้ รับรู้ผลการ

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม
-ควรหนุนเสริ มและ

ดําเนินงานของ

พัฒนาทีม อปพร.ให้ เข้ า

โครงการ

มาเป็ นคนเก็บข้ อมูล เข้ า

- ได้ ข้อเสนอจากผุ้เข้ า

มาเป็ นนักสืบสวน

ร่วมประชุมต่อการ

มากกว่าการทํางานแค่

ขับเคลือ่ นงานและ

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ประเด็นที่จะต้ อง

จากอุบตั ิเหตุ/งานเก็บ

จัดเก็บข้ อมูล

ศพเท่านัน้

ปรึกษาโครงการ
เจ้ าหน้ าที่ ศวปถ.และผู้
ประเมินงาน สสส.
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กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน
เวทีเปิ ดตัวโครงการวิจยั
“แนวทางการสร้ าง
พฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัย และการจัดการ
จุดเสีย่ งโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนตําบลป่ าสัก
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”
ที่บ้านหลุก
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2555
ณ วัดบ้ านหลุก
ผู้เข้ าร่วมประมาณ 35 คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้ ไว้ ใน
โครงการ)
- ชี ้แจงโครงการวิจยั

ผลผลิต

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

- ชุมชนรับรู้และเข้ าใจ

- รับฟั งมุมมองของชุมชนต่อประเด็นเรื่ องความ โครงการวิจยั มากขึ ้น
ปลอดภัยบนท้ องถนน
- ค้ นหาแนวร่วมทีจ่ ะเข้ ามาเป็ นแกนนําความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน

-ได้ รับรู้มมุ มองของ
ชุมชนต่อประเด็นเรื่ อง
ความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
-ได้ ร้ ูถึงสถานการณ์
และจุดเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุในพื ้นที่
บ้ านใหม่จตุจกั ร

ประกอบด้ วยทีมวิจยั

-

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

-พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ น - การใช้ สอื่ วีดีทศั น์ทําให้
ชุมชนเข้ าใจ
บ้ านจัดสรร
นอกเหนือจากการ โครงการวิจยั ได้ ง่ายและ
ชัดเจน
เปิ ดเวที ควรมี
-การเขียนแผนที่จดุ เสีย่ ง
วิธีการอื่นๆ ที่จะ
ในชุมชน ช่วยสร้ าง
เข้ าไปสร้ างสัมพันธ์ บรรยากาศในการมีสว่ น
เพื่อดึงการมีสว่ น ร่วมของชุมชนได้ มาก
ทําให้ ชมุ ชนกล้ าเล่าเรื่ อง
ร่วมและความ
คิดเห็นจากกลุม่ คน อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นกับจุด
ที่อาศัยอยูใ่ นบ้ าน เสีย่ ง
จัดสรร

ตัวแทนชุมชน พี่เลี ้ยง
นักวิจยั
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สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม

กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลผลิต

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลกระทบ
-

- ชี ้แจงและทําความเข้ าใจ

- ชุมชนและแกนนํารับรู้

“การสร้ างความปลอดภัย

โครงการวิจยั ร่วมกับชุมชน

และเข้ าใจโครงการวิจยั

พื ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมเวที เป็ นครูศนู ย์เด็กเล็กฯทัง้

บนท้ องถนนโดยการมีสว่ น

- สร้ างความตระหนักและทํา

ตลอดจนเห็น

จึงเป็ นทีม่ าของการ

ศูนย์ฯของตําบลป่ าสัก

ร่วมของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก

ให้ ชมุ ชนเห็นความสําคัญของ ความสําคัญของการ

วางแผนเข้ าไปจัดเวที

การนําเสนองาน

เล็กตําบลป่ าสัก จังหวัด

การสร้ างการเรี ยนรู้ในเรื่ อง

ปลูกฝั งและสร้ างการ

สัญจรเพื่อทําความ

สามารถใช้ สอื่ Power point

ลําพูน”

ความปลอดภัยบนท้ องถนน

เรี ยนรู้เรื่ องความ

เข้ าใจร่วมกับแกนนํา

ประกอบการนําเสนอได้ ดี

วันที่ 24 มิถนุ ายน 2555

ให้ แก่เด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดภัยบนท้ องถนน

และคนในชุมชนอีก

-

ให้ แก่เด็กๆ ระดับปฐมวัย

ครัง้

ร่วมเวทีให้ ได้ ผลต้ องใช้ วิธีการ

-

แกนนําชุมชนบาง

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม

เวทีชี ้แจงโครงการวิจยั

ณ ห้ องประชุมรพสต. บ้ าน ตําบลป่ าสัก

-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

-

เห็นศักยภาพของทีมวิจยั ซึง่
5

ใน
และ

การเชิญแกนนําชุมชนเข้ า

หนองหลุม ต.ป่ าสัก อ.

- สร้ างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน

ถือจดหมายเชิญไปเชิญด้ วย

เมือง จ.ลําพูน

ในการเข้ าร่วมมือกับศูนย์เด็ก

ตัวเอง

ผู้เข้ าร่วมประมาณ 40 คน

เล็กฯทัง้ 5 ศูนย์ของตําบลป่ า

-

การใช้ นกั วิชาการมา

ประกอบด้ วย ทีมวิจยั แกน สักในการขับเคลือ่ นงานวิจยั

นําเสนอทําให้ งานวิจยั เป็ นที่

นําชุมชน พี่เลี ้ยงนักวิจยั

สนใจของชุมชนเพราะมี

นักวิชาการ

ข้ อมูลรองรับและน่าเชื่อถือ
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กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลผลิต

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ผลกระทบ

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

-

-

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

เวทีออกแบบเครื่ องมือเก็บ

-ถอดบทเรี ยนจากการจัดเวที

-ได้ รับรู้ผลและบทเรี ยนที่ได้ จากการ

ข้ อมูลปั ญหาเชิงลึกเรื่ อง

สัญจรในพื ้นที่เป้าหมาย

ถอดบทเรี ยนกิจกรรมเวทีสญ
ั จร

ถอดบทเรี ยนและทักษะ

-ได้ ความคิดเห็นของนักวิจยั ต่อประเด็น

การเก็บข้ อมูลให้ แก่ทีม

เรื่ องพฤติกรรมเสีย่ ง ของชุมชน โดยมี

วิจยั (ทักษะการตัง้

การกําหนดกลุม่ เป้าหมายของชุมชนที่

คําถาม/การทํางาน

มีความเสีย่ งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ วัยรุ่น/

ร่วมกับชุมชน)

จุดเสีย่ ง -ออกแบบเครื่ องมือเพื่อเก็บ

พฤติกรรม/

โครงการวิจยั “แนวทางการ ข้ อมูลเรื่ องพฤติกรรมและจุด
สร้ างพฤติกรรมการขับขี่

เสีย่ งในชุมชนเป้าหมาย

ปลอดภัย และการจัดการจุด -วางแผนการทํางานเพื่อ
เสีย่ งโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนตําบลป่ าสัก

อําเภอ เก็บข้ อมูล

เมือง จังหวัดลําพูน”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบล รพสต. บ้ านหนอง
หลุม ตําบลป่ าสัก อ.เมือง จ.
ลําพูน

จํานวนผู้เข้ าร่วม

จํานวน 15 คน ประกอบด้ วย
ทีมวิจยั พี่เลี ้ยงนักวิจยั ที่
ปรึกษาโครงการ

ทดลองใช้ เครื่ องมือในการ

วัยทํางาน/ผุ้สงู อายุ -และได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งอื่นๆ เช่น
พฤติกรรมเสีย่ งอย่างไร เช่น เมาแล้ ว
ขับ/*ใครเสีย่ ง เช่น คนรับจ้ างเก็บลําไย
/เบื ้องหลังพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น คนเหมา
เลี ้ยง ร้ านเหล้ าเยอะ อยากกิน/
ออกแบบวิธีการปรับพฤติกรรม เช่น ให้
ความรู้คนกิน, ทําความเข้ าใจผู้รับเหมา
, กวดขันด้ านกม., มาตรการชุมชน
ฯลฯ/พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงดูจาก
อะไร เช่น ผู้รับเหมาเลิกเลี ้ยงเหล้ า,
อุบตั ิเหตุลดลง เป็ นต้ น
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-ควรเสริ มทักษะการ

กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลผลิต

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

เวทีออกแบบเครื่ องมือเก็บ

-ออกแบบการเก็บข้ อมูล

-นักวิจยั ได้ แลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ

ข้ อมูลปั ญหาเชิงลึกเรื่ อง

พฤติกรรมเสีย่ งและจุดเสีย่ ง

พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายและ

เสีย่ งต่อการเกิด

พฤติกรรม/ จุดเสีย่ ง (ครัง้ ที่ ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้ อง

จุดเสีย่ งในชุมชน

อุบตั ิเหตุที่แท้ จริ งของ

2)โครงการวิจยั

-ค้ นพบพฤติกรรมเสีย่ งหลักๆ 6

ชุมชนต้ องใช้ เวลาใน

ทางการสร้ างพฤติกรรมการ

ประการในชุมชน ได้ แก่ ไม่สวม

การตรวจสอบ

ขับขี่ปลอดภัย

หมวกกันน็อค/เมาแล้ วขับ/ขับรถ

ข้ อเท็จจริงจากชุมชน

จัดการจุดเสีย่ งโดยการมีสว่ น

เร็ ว/ฝ่ าฝื นกฎ/ไม่เข้ าใจกฎ/เมาแล้ ว

-การเก็บข้ อมูลในพื ้นที่

ร่วมของชุมชนตําบลป่ าสัก

เดินถนน

เป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ย

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”ณ

-ได้ แนวทางการทํางานต่อในชุมชน

พัฒนานักวิจยั ในชุมชน

“แนว ถนน (ต่อจากเวทีครัง้ ที่แล้ ว)
และการ

โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบล บ้ านหนองหลุม ตําบล
ป่ าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555

เป้าหมาย คือ ลงไปชุมชนเพื่อเช็ค
ข้ อมูลกับชุมชนในเรื่ องพฤติกรรม
เสีย่ ง/หาองค์ประกอบของคนทีจ่ ะ
ให้ ข้อมูล-แกนนําทีจ่ ะให้ ข้อมูล/

จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ

สํารวจร้ านเหล้ าในชุมชน

13 คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั

-มีการแบ่งบทบาทหน้ าที่

พี่เลี ้ยงนักวิจยั

รับผิดชอบของทีมวิจยั ในการหาอ
มูลในชุมชน
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-การค้ นหาพฤติกรรม

กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

-หน่วยงานที่

-การใช้ สอื่ วีดีทศั น์ช่วย

เกี่ยวข้ องบาง

สร้ างความเข้ าใจ

โครงการวิจยั ในประเด็นการ

หน่วยงานไม่

โครงการวิจยั ได้ ง่าย

สร้ างวัฒนธรรมความ

สามารถเข้ าร่วมได้

และชัดเจนขึ ้น

ปลอดภัยบนท้ องถนนใน

และบางหน่วยก็ไม่

-เวทีเครื อข่ายมี

ตําบลป่ าสัก

สามารถอยูไ่ ด้ ครบ

ประโยชน์อย่างยิง่ ใน

- โครงการวิจยั ได้

ทังกระบวนการ
้

เรื่ องการเชื่อม

ผลผลิต

-

การประชุม“ฮ่วมด้ วยจ้ วยกัน๋ - บอกเล่าความก้ าวหน้ า และ -ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับรู้
สร้ างวัฒนธรรมความ
ความก้ าวหน้ าของ
บทเรี ยนที่ได้ จากการ
ปลอดภัยบนท้ องถนนตําบล
ป่ าสัก อําเภอเมืองจังหวัด
หละปูน ครัง้ ที่ 3”วันศุกร์ ที่
27 กรกฎาคม 2555 ณ

ดําเนินการสร้ างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยบนท้ องถนน
ในตําบลป่ าสักช่วงที่ผา่ นมา
- ชวนคิดชวนคุยในหัวข้ อ

องค์การบริ หารส่วนตําบลป่ า “การสร้ างวัฒนธรรมความ
สัก อําเภอเมือง จังหวัด
ปลอดภัยบนท้ องถนนตําบล

ลําพูน

ป่ าสัก...ความจริ ง หรื อฝั น

จํานวนผู้เข้ าร่วม 50 คน

ไป?”

ประกอบด้ วย ทีมวิจยั
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่

ผลกระทบ
-

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางในการ

ความสัมพันธ์ การแก้ ไข

ไปพัฒนางานวิจยั ต่อ

ปั ญหาในประเด็นความ

- เกิดการแลกเปลีย่ นมุมมอง

ปลอดภัยทางถนนทีต่ รง

- สรุปแนวทางเพื่อนําไปสูก่ าร ต่างๆ ของผู้เข้ าร่วมประชุมใน
ประเด็นการสร้ างวัฒนธรรม
สร้ างวัฒนธรรมความ

ความปลอดภัยทางถนน
เกี่ยวข้ อง พี่เลี ้ยงนักวิจยั ฯลฯ ปลอดภัยบนท้ องถนนของทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในระยะต่อไป

จุด รู้จกั หน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง
และสามารถดึงการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนได้
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กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลผลิต

-

กระบวนการเก็บข้ อมูลเชิงลึก

เก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น

กําลังใจนักวิจยั ให้

พฤติกรรมเสีย่ งและจุดเสีย่ ง

ในเรื่ องพฤติกรรมเสีย่ งและ

จากคนในชุมชน แต่ มาก เพราะการเก็บ

ในชุมชน

จุดเสีย่ งของชุมชนที่แตกต่าง

ยังไม่ได้ ข้อมูลที่

ข้ อมูลเพื่อยืนยัน

กันไปในพื ้นที่เป้าหมายทัง้ 5

ชัดเจนในเรื่ อง

พฤติกรรมเสีย่ งที่

ตําบลบ้ านหนองหลุม

พื ้นที่ ซึง่ นักวิจยั แต่ละคนมี

พฤติกรรมทีช่ ดั เจน

ชัดเจนนันต้
้ องใช้ เวลา

จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ

วิธีการเก็บข้ อมูลที่แตกต่าง

ที่สดุ ของชุมชน

-นักวิจยั สนุกกับการ

กัน

เป้าหมายจึงต้ องลง เก็บข้ อมูลในชุมชน

-ได้ เห็นข้ อมูลพฤติกรรมความ

ไปตรวจสอบให้ ชดั

และพัฒนาทักษะใน

เสีย่ งในเรื่ องพฤติกรรมการ

ซึง่ อาจจะต้ องใช้

การเก็บข้ อมูลได้ ดีขึ ้น

ดื่ม และพฤติกรรมการไม่สวม

เวลาในการเก็บ

ตามลําดับ

หมวกกันน็อคที่มีทงเหมื
ั ้ อน

ข้ อมูล

แผนการเก็บข้ อมูลเชิงลึก
วันที่ 14 ส.ค. 2555 ณ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ

12 คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั
และพี่เลี ้ยงนักวิจยั

การเก็บข้ อมูลเชิงลึกในเรื่ อง

-

-พี่เลี ้ยงต้ องให้

สรุปการเก็บข้ อมูลและวาง

-เกิดการแลกเปลีย่ น

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม

-นักวิจยั ได้ ลงไป

ประชุมทีมวิจยั ชุมชนเพื่อ

-สรุปความก้ าวหน้ ากิจกรรม

ผลกระทบ

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

และแตกต่างกัน เช่น
ช่วงเวลาในการกินเหล้ าของ
คนทํางานโรงงานก็แตกต่าง
จะคนที่กินเหล้ าในชุมชน
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กิจกรรม/วันที่/จํานวน
คน

เป้าหมายของกิจกรรม (ที่ตงั ้
ไว้ ในโครงการ)

เวทีอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนางานพลังกลุม่
และความสุขในงานวิจยั
เพื่อท้ องถิ่น
“ความปลอดภัยทางถนน
ตําบลป่ าสัก”

-เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมรู้จกั ตัวเองและ
เข้ าใจผู้อื่น
-เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ปัจจัย
เงื่อนไขของการทํางานกลุม่ อย่าง
มีความสุข
-เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้แนวทางการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดใี นการ
ทํางาน

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติม
จากกิจกรรม

-นักวิจยั บางคนไม่

-การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมให้

กิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้ เข้ าใจ

มาร่วมกิจกรรม

นักวิจยั ได้ ลงมือปฏิบตั จิ ะ

ตัวเอง และเข้ าใจคนอื่น เช่น

เนื่องจากติดภารกิจ ช่วยให้ นกั วิจยั สนุกและไม่

การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมกงล้ อ

ในงานประจํา

เบื่อ ตลอดจนเข้ าใจเนื ้อหา

สีท่ ิศ กิจกรรมการฟั งอย่าง

-การอบรมมี

ในการฝึ กอบรมได้ เป็ น

ลึกซึ ้ง และเรี ยนรู้การทํางาน

ระยะเวลาค่อนข้ าง

อย่างดี

เป็ นทีม เช่น กิจกรรมเดินเท้ า

จํากัด ทําให้

ชิด กิจกรรมตัวต่อมหาสนุก

กระบวนการอบรม

เป็ นต้ น ซึง่ การทํากิจกรรม

ทําได้ ไม่เต็มที่

จํานวนผู้เข้ าร่วม

ต่างๆ เมื่อสิ ้นสุดจะมีการถอด

น่าจะมีการเพิ่ม

ประมาณ 45 คน

บทเรี ยนแต่ละกิจกรรม

จํานวนวันในการ

ประกอบด้ วย นักวิจยั พี่

ออกมา ทําให้ นกั วิจยั เกิด

ฝึ กอบรม

เลี ้ยงนักวิจยั

ความเข้ าใจและสามารถ

วันที่ 31 สิงหาคม – 2
กันยายน ณ อินทนนท์
ริ เวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลผลิต

-

- นักวิจยั ได้ เรียนรู้ผา่ น

นําไปพัฒนางานวิจยั
ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ร่วมกับคนอื่นๆ ได้ อย่างมี
ความสุข
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ผลกระทบ
-

กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน
ประชุมทีมวิจยั ชุมชนเพื่อ

เป้าหมายของกิจกรรม (ที ้
ว่ าเป็ นตัง้ ไว้ ในโครงการ)
- เพื่อสรุปเรื่ องการเก็บข้ อมูล

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลผลิต

-

-ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ นในเรื่ อง

้
้นทีเ่ ป้าหมาย 5 พฤติกรรมเสีย่ งของแต่ละ
สรุปข้ อมูลร่วมกัน วันที่ 13 ทังหมดจากพื
พื ้นที่ แต่ยงั ไม่ชดั เจน
ก.ย. 2555 ณ โรงพยาบาล พื ้นที่
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้ าน
หนองหลุม
จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ
12 คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั
พี่เลี ้ยงนักวิจยั
โครงการ

ที่ปรึกษา

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

-การลงพื ้นที่เพื่อ

-ควรมีการทําความ

เก็บข้ อมูลจาก

เข้ าใจแบบสอบถาม

แบบสอบถามถ้ าใช้

ร่วมกันในแต่ละข้ อให้ ดี

-หารื อเรื่ องการจัดเวทีสญ
ั จร

เนื่องจากบางพื ้นที่ยงั เก็บ

เวลาน้ อยและทํา

ก่อนที่จะลงไปเก็บ

-หารื อเรื่ องการทํารายงาน

ข้ อมูลไม่ครบ จึงต้ องเก็บ

หลายพื ้นที่ในวัน

ข้ อมูลในชุมชน

ความก้ าวหน้ าโครงการวิจยั

ข้ อมูลให้ ครบตามเป้าหมายที่

เดียวกัน จะได้

-การเก็บแบบสอบถาม

วางไว้

ข้ อมูลที่ไม่ครบถ้ วน ต้ องใช้ เวลาและลง

-ได้ ร้ ู ข้อมูลอุปสรรคที่เกิดขึ ้น

และไม่ถกู ต้ อง

รายละเอียดให้ มาก

ระหว่างการเก็บข้ อมูล

เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่

โดยเฉพาะปั ญหาในเรื่ อง

ถูกต้ องครบถ้ วนที่สดุ

แบบสอบถาม เช่น จํานวนข้ อ
มากเกินไป แบบสอบถามไม่
ชัดเจน เรี ยงลําดับไม่ถกู เป็ น
ต้ น
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กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลผลิต

เวทีสญ
ั จรครัง้ ที่ 1

1)เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ น

1)นักวิจยั ทัง้ 3 โครงการใน

“ชุมชนป่ าสักร่วมสร้ าง

เรี ยนรู้ในประเด็นการจัดการ

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

-หน่วยงานที่

-การลงสัญจรในพื ้นที่

ตําบลป่ าสักได้ มีโอกาสลงไป

เกี่ยวข้ องมาน้ อย

ทําให้ เห็นบริ บทและ

เรี ยนรู้ร่วมกันในพื ้นที่

เนื่องจากเป็ นการ

สภาพพื ้นที่จริ งของ

เป้าหมาย และเกิดการคิด

จัดประชุมใน

ชุมชนทําให้ มองเห็น

2)เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ น

วิเคราะห์ร่วมกันถึงแนวทาง

วันหยุด

ภาพและง่ายต่อการทํา

เรี ยนรู้ระหว่างชุมชนท้ องถิ่น

ในการจัดการปั ญหาจุดเสีย่ ง

ความเข้ าใจลักษณะ

และนักวิชาการในประเด็น

2)เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนท้ องถิ่น

ของจุดเสีย่ งทีเ่ กิดขึ ้นใน

เรื่ องการจัดการจุดเสีย่ ง

นักวิจยั และหน่วยงานที่

แต่ละพื ้นที่ และมีการ

3)ได้ แนวทางการจัดการจุด

สนใจได้ แลกเปลีย่ นมุมมอง

แลกเปลีย่ นอย่างตรง

เสีย่ งที่สอดคล้ องกับบริ บท

ความคิดเห็นต่อการจัดการ

จุดในเรื่ องการ

วัฒนธรรมความปลอดภัยบน จุดเสีย่ งในบริ บทของตําบล
ป่ าสัก
ท้ องถนน”
ตอน เล่าสูก่ นั ฟั ง...หา
แนวทางกําจัดจุดเสีย่ ง จุด
เริ่ มการสร้ างความปลอดภัย
บนท้ องถนน
วันที่ 6 ตุลาคม 2555
ณ อบต.ป่ าสัก
จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ
45 คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั
พี่เลี ้ยงนักวิจยั หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง นักวิชาการที่
ทํางานเรื่ องจุดเสีย่ ง

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์
-

ของพื ้นที่เป้าหมาย (บ้ านใหม่ จุดเสีย่ งร่วมกับนักวิชาการที่

ผลกระทบ
-

แก้ ปัญหาจุดเสีย่ งแต่ละ

ร่องแกลบ/บ้ านใหม่จตุจกั ร)

มีประสบการณ์ทํางานวิจยั ใน

แห่งว่าเป็ นบทบาท

4)พัฒนาศักยภาพการคิด

ประเด็นการจัดการจุดเสีย่ ง

หน้ าที่ของใคร

วิเคราะห์เพื่อนําไปสูก่ ารหา

3)ได้ แนวทางการจัดการจุด

หน่วยงานใดรับผิดชอบ

แนวทางการแก้ ปัญหาจุด

เสีย่ งที่เหมาะสมกับบริ บท

เสีย่ งของนักวิจยั ทัง้ 3

ของพื ้นที่เป้าหมาย(บ้ านใหม่

โครงการ

ร่องแกลบ/บ้ านใหม่จตุจกั ร)
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กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลผลิต

-

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรม

-การเขียนแผนที่

-การมีที่ปรึ กษาซึง่ เป็ น

ประชุมทีมวิจยั ศูนย์เด็กเล็ก

-แลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั ที่

-นักวิจยั ได้ เรี ยนรู้ และทํา

ในประเด็นเรื่ องการจัดทํา

ปรึกษาโครงการในการทํา

ความเข้ าใจร่วมกันในเรื่ อง

เหมาะสมกับบริ บท นักวิชาการที่เชี่ยวชาญ

แผนการเรี ยนการสอนเรื่ อง

ความเข้ าใจเรื่ องการเขียน

การจัดทําแผนการเรี ยนการ

ของแต่ละศูนย์ฯ

เรื่ องการเขียนแผนการ

ความปลอดภัยทางถนน

แผนการเรี ยนการสอนของ

สอนเรื่ องความปลอดภัยบน

เป็ นเรื่ องที่ต้อง

เรี ยนการสอนและมี

ให้ แก่เด็กระดับปฐมวัย

ศูนย์เด็กเล็กฯ เริ่ มต้ นตังแต่
้

ท้ องถนนให้ แก่เด็กๆในศูนย์

อาศัยระยะเวลาใน

ประสบการณ์ทํางาน

การรู้จกั ลักษณะของแผนการ พัฒนาเด็กเล็กฯ

การทําความเข้ าใจ

กับครูศนู ย์เด็กเล็กฯ

เรี ยนการสอน องค์ประกอบ

และประเด็นเรื่ อง

ช่วยให้ ทีมวิจยั มีความ

ของแผน การออกแบบแผนที่

ความปลอดภัยบน

เข้ าใจและมีกําลังใจใน

ครอบคลุมเหมาะสม

ท้ องถนนเป็ น

การทํางานวิจยั แม้ วา่

ประเด็นใหม่ที่ต้อง

จะต้ องใช้ ระยะ

วันที่ 13 ต.ค. 2555 ณ อบต.
ป่ าสัก จ.ลําพูน
จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ
13 คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั
ที่ปรึกษาโครงการ พีเ่ ลี ้ยง

ใช้ ความเข้ าใจจึงจะ เวลานานแต่ทีมวิจยั ก็มี

นักวิจยั

สามารถเขียนแผน

ความมุง่ มัน่ และค่อยๆ

ให้ เด็กระดับปฐมวัย เรี ยนรู้การเขียนแผน
ได้ รอบด้ านและ
ครอบคลุม
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แบบค่อยเป็ นค่อยไป

กิจกรรม/วันที่/จํานวนคน

เป้าหมายของกิจกรรม
(ที่ตงั ้ ไว้ ในโครงการ)

ผลการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์

ผลผลิต

-

ผลกระทบ
-

ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อจํากัด
-ทีมวิจยั มาประชุม

สิ่งที่ได้ เรียนรู้
เพิ่มเติมจาก
กิจกรรม

ประชุมทีมวิจยั ชุมชนเรื่ อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่จดั เก็บ

-สามารถจัดลําดับความสําคัญ

-ทีมวิจยั มีความท้ า

“การออกแบบเก็บข้ อมูล

จากชุมชนเป้าหมายทัง้ 5

ของพฤติกรรมเสีย่ งจากการเก็บ

ไม่ครบและบางพื ้นที่ ทายในการค้ นหา

พฤติกรรมเมาแล้ วขับ”

พื ้นที่เพื่อหาพฤติกรรมเสีย่ ง

ข้ อมูล 5 พื ้นที่ ได้ ดงั นี ้

เป้าหมายไม่มี

คําตอบ โดยเฉพาะการ

วันที่ 26 ต.ค. 2555

ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ

1)ลําดับที่ 1 ได้ แก่ เมาแล้ วขับ

นักวิจยั ที่เป็ นคนใน

ลงพื ้นที่เพื่อกลับไป

ณ ห้ องประชุม รพสต.บ้ าน

-เลือกพฤติกรรมเสีย่ งที่

2)ลําดับที่ 2 ได้ แก่ ขับรถเร็ว

พื ้นที่ซงึ่ อาจจะส่งผล เจาะลึกเบื ้องหลัง

หนองหลุม ตําบลป่ าสัก อ.

ต้ องการเจาะลึกเบื ้องหลัง

(ยกเว้ น หมู่ 18 ที่มองว่า เป็ นเรื่ อง

ต่อการเข้ าไปเก็บ

เมือง จ. ลําพูน

พฤติกรรม และหาแนว

การ “ฝ่ าฝื นกฎ” )

ข้ อมูล เพราะถ้ าเป็ น โดยใช้ แนวคําถามใน

จํานวนผู้เข้ าร่วมประมาณ 11 ทางแก้ ไขพฤติกรรมเสีย่ ง

3)ลําดับที่ 3 ได้ แก่ ไม่สวมหมวก

คนในพื ้นที่จะเข้ าใจ

สามประเด็นคือการ

คน ประกอบด้ วย ทีมวิจยั พี่

กันน็อค (ยกเว้ นหมู่ 4 เป็ นเรื่ อง

บริ บทของพื ้นที่ได้

สอบถามเรื่ องชีวิต

เลี ้ยงนักวิจยั ที่ปรึกษา

“ฝ่ าฝื นกฎ”)

ดีกว่า

ทัว่ ไป จากนันจึ
้ งโยง

โครงการ

-ทีมวิจยั ลงมติเลือกศึกษาลงลึกใน

เข้ าสูเ่ รื่ องการดื่มเหล้ า

พฤติกรรมเมาแล้ วขับ

และ เชื่อมโยงว่าการ

-ออกแบบการเก็บข้ อมูลเบื ้องหลัง

ดื่มเหล้ าทําให้ เกิด

พฤติกรรมเมาแล้ วขับ

อุบตั ิเหตุหรื อไม่

พฤติกรรมเมาแล้ วขับ

อย่างไร?
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