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ค าน า 

ปญัหาอุบัติเหตุเป็นปญัหาส าคัญทัว่โลกอ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  ได้เห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้   จึงได้จัดตัง้คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุระดับอ าเภอขึ้นเพื่อ
ท าการศกึษา  สภาพปญัหา  และสาเหตุ  ตลอดจนแนวทางแก้ไข  โดยในเบื้องต้นได้พจิารณา
ร่วมกนัแล้วพบว่าอุบตัเิหตุไม่สามารถแก้ไขได้เพยีงวนัเดยีวและครัง้เดียว  แต่เป็นเรื่องที่ต้อง
อาศยัการร่วมแรงร่วมใจ  ตอ้งท างานแบบบูรณาการในภาคอีุบตัเิหตุ  ตอ้งมกีจิกรรมทีส่นบัสนุน
การป้องกนัและแกไ้ขอุบตัเิหตุอย่างต่อเนื่อง  และยัง่ยนื  และในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปจัจยัการ
เกดิอุบตัเิหตุสูงสุด คอื  ดา้นคนและดา้นถนน 
 การท าโครงการฯในครัง้นี้จงึมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา โดยมหีลกัการส าคญัคอื 
การให้ความส าคญัด้านศกัยภาพในตัวนักเรียนนักศึกษาเอง ได้เป็นแกนน าในการท างาน              
ดา้นอุบตัเิหตุ  เปิดโอกาส เปิดความคดิในมุมมองนักเรยีนนักศกึษาเอง เช่น ได้มโีอกาสศกึษา
ปญัหาวเิคราะห์ปญัหา , แก้ปญัหาตามกระบวนการ ของนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
ภายใตก้ารดูแลและค าแนะน าของ ภาคอีุบตัเิหตุของอ าเภอฯ  ในครัง้นี้ไดน้ าร่องใน วทิยาลยัการ
อาชพีบา้นไผ ่ อ.บา้นไผ ่ จ.ขอนก่น เป็นพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา 
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Abstract. 

 
"Student Volunteer of Road Accident Prevention Community Colleges Ban Phai, Khon 
Kaen district." 
 
Background. 
 Accident problem is a major problem worldwide Ban Phai. Khon Kaen Province. 
See the importance of this matter. Has established a Committee on Accident Prevention 
in the District to study the problem. And the causes and solutions. Initially considered 
together and found that accidents can not be solved one day and one time only. It's 
about the need to unite To work in an integrated party accident Have activities that 
support the prevention and correction. Accident continuous and sustained and targeted 
as a factor of the highest accident and the road 
 Making this project has focused on the students. The principle is important. To 
focus on the students own potential. Has led to work in Accident opportunities open 
mind, view themselves as students have the opportunity to study the problem. , Analyze 
the problem, the solution process in the form of student activities. Under supervision. 
And suggestions. Party of the District's accident. This was a pilot in Vocational School 
District, Khon Kaen Phai Phai district as the study area. 
Objective 

1. Students have the opportunity to comment, according to the guidelines of the 

student activity itself. 

2. To provide students with knowledge of real accidents. And can be transmitted to 

others. 

3. To strengthen community organizations in the student's understanding of 

management. Divided responsibilities. Working together in more integrated 

systems. 

4. To data from the present study. To be used in solving the problem of traffic 

accidents Phai district. Systematically 

 
 



 
Goal 
 Administration in the form of the Student Volunteer of road accident prevention 
in a systematic way. And accident prevention activities, has a continuous and 
sustainable. 
Target group 
 Students - Students in Community Colleges Ban Phai Phai Khon Kaen 
Province. 
Procedures. 
Activity 1. 
 - Training for basic knowledge of traffic Students who volunteer. 
 
Activity 2. 
 - Setting Student Volunteer Accident Prevention in Community Colleges Phai. 
Activity 3. 
 - Expand the network of clubs and monitor the progress of the club. 
Activity 4. 
 Student activities include the duty shift schedule facilitating traffic School page. 
Outreach and public service during the holiday season long with the police. Set the door 
inspection of helmets. Audio programming line at noon to send SMS alert to students. A 
driver's license training to students. 
Activity 5. 
 - Summary and take lessons. 
Term operation. 
 September 2552 - August 2553. 
Project evaluation. 

1. From the results established the Student Traffic Volunteers. Road Accident 

Prevention and Community Education College Phai. 

2. Satisfaction of the students. Students and staff of Community Colleges Phai  

3.  From the administration and student activities at the club's operations  

4.  Presentation Summary Results Remove the lesson. 

 



 
 
 
The result is expected to receive 
 Students can perform administrative tasks, activities, etc. The road accident of 
students by students for students themselves by accident at a party as an assistant 
district only. Such activities can be processed in a continuous and sustainable. Because 
students who is chairman of graduation, etc. will have to select a new younger 
generation to replace. For club members. To expand the network activity and to follow 
the progress of the club. Removing information from the lesson. Can be used as 
guidelines for other academic institutions. Extension or improvement to be solved. To 
get the model to prevent road accident problem is real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้องกนัอบุติัเหตุทางถนนวิทยาลยัการอาชีพบ้านไผ่ 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบา้น
ไผ ่อ. บา้นไผ ่ จ.ขอนแก่น 

2.  ความเป็นมา  หลกัการและเหตุผล 
 อุบตัเิหตุจราจร  จดัเป็นปญัหาส าคญัอนัดบัต้นๆ ของประเทศ  ในแต่ละปีมผีูบ้าดเจ็บ
และเสยีชวีติเป็นจ านวนมาก  แมร้ฐับาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกนัควบคุมอุบตัเิหตุ
แลว้กต็าม  แต่จ านวนผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติกลบัทวเีพิม่จ านวนสูงขึน้เรื่อย ๆ   จากสถานการณ์
ผูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุ  ปี  2551  พบว่า  สรุปอุบตัเิหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  2551  
จงัหวดัขอนแก่น  ศนูยป์ฏบิตักิารร่วมป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่  2551  
จงัหวดัขอนแก่น  ประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าวนั ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัขอนแก่น  จากวนัที่  28  ธนัวาคม  2550  ถงึวนัที่  1  มกราคม  
2551  จงัหวดัขอนแก่น  มอีุบตัเิหตุเกดิขึน้  91  ครัง้  มผีูเ้สยีชวีติ  18  ราย  ผูบ้าดเจบ็  89  
ราย  รถจกัรยานยนตเ์กดิอุบตัเิหตุมากที่สุด  สาเหตุมาจากเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภยั  รถไม่
ปลอดภยัและหลบัใน 
 จากขอ้มูล   จากปญัหาดงักล่าวมผีลมาจากปจัจยัทางด้านพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่ง
ได้แก่  การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขบัขี่  การขาดความระมดัระวงัในการขบัขี่  การไม่มี
มารยาทในการขบัขีแ่ละการไม่ปฏิบตัติามกฎจราจร  จากผลการส ารวจขอ้มูลการสวมหมวก
นิรภัยของประชาชน  พบว่ามีค่าเฉลี่ยการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน  เพียงร้อยละ  40  
เท่านัน้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเยาวชนอายุต ่ากว่า  18  ปี  มอีตัราการไม่สวมหมวกนิรภยั
ในผูข้บัขีแ่ละโดยสารรถจกัรยานยนตส์ูงถงึรอ้ยละ  90.1-97.4 

 วิท ย า ลัย ก า ร อ า ชีพบ้ า น ไ ผ่   ส า นั ก ง านคณะก รรมก า รก า รอ า ชีว ศึกษ า  
กระทรวงศกึษาธกิารได้ให้ความส าคญัของปญัหาดงักล่าว  ถงึจดัท าโครงการชมรมนักเรยีน
อาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบ้านไผ่  อ. บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น ขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชร้ถ   ใชถ้นนใหถู้กกฎระเบยีบจราจร  และลดการอุบตัเิหตุที่อาจจะ
เกดิขึน้แก่นกัเรยีนนกัศกึษาหรอืประชาชนทีส่ญัจรผา่นไปมา 

 

 

 



 

3.  กรอบแนวคิด  และยทุธศาสตรห์ลกั 
 3.1 สภาพปัญหา 
      1.  นกัเรยีน นกัศกึษาบางส่วนขาดความตระหนกัและความเขา้ใจในปญัหาทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จาก     การไม่สวมหมวกนิรภยั 

     2.  นกัเรยีน นกัศกึษาขาดความใส่ใจในดา้น การป้องกนัอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิขึน้ 
     3.  นกัเรยีน นกัศกึษาบางส่วนขาดความรู้และไม่ปฏบิตัติามกฎวนิัยจราจร โดยไม่

ค านึงถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
3.2  แรงกระตุ้นท่ีส าคญัในการในการด าเนินโครงการ 

      1.  เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็, สามารถท ากจิกรรมตามแนวทาง                     
ของนกัเรยีนเองได ้
      2.  เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจเรื่องอุบตัเิหตุอย่างแท้จรงิ  และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับุคคลอื่นได้ 
      3.  เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในองคก์รในรูปชมรมนักเรยีนฯ ให้เขา้ใจถงึ การบรหิาร
จดัการ การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการท างานบูรณการร่วมกนัอย่างมรีะบบ 
      4.  เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวเิคราะหไ์ปน าเสนอ เพื่อน าไปใชใ้นการ
แกป้ญัหาอุบตัเิหตุจราจรของอ าเภอบา้นไผอ่ย่างเป็นระบบ 

4.  วตัถปุระสงค ์ และเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค ์

4.1  เพื่อเป็นการลดและป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน 
4.2  เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนทีส่ญัจรไปมารวมถงึนกัเรยีนนกัศกึษาใน

การขบัขีร่ถใหเ้กดิความปลอดภยัปลอดภยั 
4.3  เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษาตระหนกัถงึความส าคญัในการสวมหมวกนิรภยั  

และมรีะเบยีบวนิยัในการขบัขีร่ถมากยิง่ขึน้ 
4.4  เพื่อเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่ใีหก้บันกัเรยีนนกัศกึษาในการขบัขีใ่หป้ลอดภยั 
4.5  เพื่อใหน้กัเรยีนนีกศกึษาเคารพกฎระเบยีบจราจร 

เป้าหมาย 
การบรหิารงานในรูปแบบของชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนอย่างเป็น

ระบบ และสามารถท ากจิกรรมป้องกนัอุบตัเิหตฯุไดแ้บบต่อเนื่อง และยัง่ยนื  
 
 
 



วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี  1 

 - อบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้นกฎระเบยีบและวนิยัจราจร  แก่นกัเรยีนทีส่มคัรใจเขา้เป็น
อาสาสมคัร 
วตัถปุระสงค ์
  1.  เพื่อรบัทราบความ ถงึส าคญั และสถานการณ์ , อุบตัเิหตุทางถนนในภาพรวมของ

ประเทศ 
  2.  เพื่อใหม้อีงคค์วามรู ้ดา้นอุบตัเิหตุทางถนน 
  3.  ปรบัทศันคตใิหเ้ป็นไปในแนว ทางเดยีงกนัดา้น “อุบตัเิหตุเป็นเรื่องทีส่ามารถ

ป้องกนัและแกไ้ขได ้ไม่ใชโ่ชคลาง” 
ปัญหาและอปุสรรค 

1ในกัเรยีน  นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจทีจ่ะรบัฟงั 
1.  นกัเรยีน  นกัศกึษายงัไม่ตระหนกัเรือ่งการป้องกนัอุบตัเิหต ุ

ขอ้เสนอแนะ 
1.  ทางวทิยาลยัควรตะหนกัและปลูกฝงัใหน้กัเรยีน  นกัศกึษามองเหน็ถงึ

ความส าคญัของการป้องกนัอุบตัเิหต ุ
สรุปผล 

1.  จากการจดัอบรมใหค้วามรู ้เรื่องการป้องกนัอบุตัเิหตุเบือ้งตน้ใหแ้ก่นกัเรยีน  
นกัศกึษาส่วนใหญ่ทีเ่ขา้อบรมน าไปปฏบิตัติาม 

2.  นกัเรยีน  นกัศกึษาตระหนกัถงึความปลอดภยัในการใชร้ถบนทอ้งถนนมากขึน้ 
กิจกรรมท่ี 2 

 - การตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตใุนวทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่
วตัถปุระสงค ์
  1.  เพื่อใหเ้รยีนรูก้ระบวนการท างานเป็นกลุม่ (บูรณาการ) ในรูปแบบของชมรม   
  2.  เพื่อใหน้กัเรยีนในชมรม รูจ้กับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  3.  เพื่อรบัทราบปญัหาและแนวทางแกไ้ขอุบตัเิหตุ ในมมุมอง ของนกัเรยีน 
ปัญหาและอปุสรรค 

1.  นกัเรยีน  นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่คอ่ยสนใจ  และไม่คอ่ยปฏบิตัติามกฏวนิยัจราจร 
2. นกัเรยีน  นกัศกึษาบางกลุ่มต่อตา้น  ไม่ใหค้วามร่วมมอื 

ข้อเสนอแนะ 
1.  นกัเรยีน  นกัศกึษาทีส่มคัรเขา้ร่วมชมรม  และไดร้บัการฝึกอบรมแลว้ไดน้ าความรูไ้ป

เผยแพร่ 
2. นกัเรยีน  นกัศกึษาทีส่มคัรเขา้ร่วมชมรม  ไดไ้ปชวนเพื่อนเขา้มาสมคัรเพิม่ 



สรปุผล 
1.  นกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการมจี านวน  235  คน 
2. พยายามขยายเครอืขา่ยเพิม่ขึน้ต่อไป 

 
กิจกรรมท่ี 3 
 - การขยายเครอืขา่ยชมรมและตดิตามความกา้วหน้าของชมรม 
วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อแสวงหาแนวร่วมฯ ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีน ไดเ้ขา้ถงึกจิกรรมของชมรมมากทีสุ่ด             
(เป็นสมาชกิชมรม) 

 2.  เพื่อตอ้งการให ้นกัเรยีน คณะครู-อาจารย ์ตลอดจนบุคลากรในโรงเรยีน เชน่        
นกัการภารโรง ,แม่คา้  เป็นตน้ มคีวามเขา้ใจ / เหน็ความส าคญักบัปญัหาอุบตัเิหตุฯ โดยใหก้าร
สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมอื 
ปญัหาและอุปสรรค 

1.  ยงัไม่ไดข้ยายไปทีส่่วนการศกึษาอื่น 
ขอ้เสนอแนะ 

1.  ควรมกีารขยายผลไปยงัส่วนการศกึษาอื่นเพื่อเป็นแนวทาง ใหน้กัเรยีน  นกัศกึษา
น ามาปฏบิตั ิ

สรุปผล 
1.  วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่ได้ตัง้กฎระเบยีบเพือ่ใหน้กัศกึษาน าไปปฏบิตัติาม 
2. มกีารจดรายชือ่นกัเรยีน  นกัศกึษาทีไ่มส่วมหมวกกนันอ็ค 

 
กิจกรรมท่ี 4. 

- กจิกรรมทีช่มรมนกัเรยีนด าเนินการ  ไดแ้ก ่ จดัตารางเวรปฏบิตัหิน้าทีอ่ านวยความ
สะดวกดา้นการจราจรหน้าวทิยาลยั  ออกรณรงคแ์ละบรกิารประชาชนในชว่งเทศกาล
วนัหยุดยาวร่วมกบัต ารวจ  ตัง้จุดตรวจการสวมหมวกนิรภยัหน้าประตู  จดัรายการเสยีง
ตามสายตอนพกัเทีย่ง  สง่ SMS เตอืนภยัใหก้บันกัเรยีน  จดัอบรมท าใบขบัขีใ่หก้บั
นกัเรยีน 

 
วตัถปุระสงค ์
  1.ใหช้มรมนกัเรยีนมคีวามกลา้ทีจ่ะแสดงออกไปในทางทีถู่ก 

 2.สามานรถสรา้งความเขา้ใจ น าไปสูก่ารเปลีย่นความคดิ และเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นการ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ ไดใ้นทีส่ดุ 

  3.ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่มหาภาคได ้



ปัญหาและอปุสรรค 
  การด าเนินกจิกรรมของนักเรยีน  นักศกึษาส่วนใหญ่แล้วจะมตีารางปฏทินิปฏบิตังิาน
ของวทิยาลยัซึ่งไดก้ าหนดไวเ้ป็นสปัดาหแ์ลว้  ดงันัน้เวลาทีจ่ดักจิกรรมชมรมจงึต้องหาเวลาอื่น
แทนในการจดักิจกรรม  ท าให้การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมไม่มากเท่าที่ควร  และในการออก
ด าเนินกจิกรรมภายนอกสถานศกึษาท าใหเ้กดิความเสีย่งกบัตวันกัเรยีนทีอ่อกไปปฏบิตังิาน 
ขอ้เสนอแนะ 
  ในการด าเนินงานของชมรม  จะต้องส่งตารางปฏิบัติงาน เข้าไปในปฏิทินของ
สถานศกึษา  เวลาด าเนินกจิกรรมจะไดม้นีกัเรยีนเขา่ร่วมทัง้วทิยาลยั 
สรุปผล 
 ท าให้นักเรียน  นักศกึษามีความตระหนักในเรี่องของการป้องกันอุบัติเหตุในการ
ด ารงชวีติประจ าวนัและยงัสามารถขยายผลไปยงัผูป้กครองของนักเรยีน  นักศกึษาและบุคคล
รอบขา้งได ้
กิจกรรมท่ี  5 

- สรุป และถอดบทเรยีน 

วตัถปุระสงค ์
 1.  เพื่อสรุปหา ขอ้ด ี/ ขอ้บกพร่อง / แนวทางแกไ้ข 
 2.  เพื่อเป็นกรณศีกึษา ( น าร่อง ) ใหก้บัสถานศกึษาอื่นๆทีม่แีนวความคดิในการลด
อุบตัเิหตุฯ     ตามแนวทางนี้ 
ปญัหาและอุปสรรค 

5.  กลุ่มเป้าหมาย  และพืน้ท่ีด าเนินการ 
 5.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะครู-อาจารย ์ เจา้หน้าที ่ และนกัเรยีน-นกัศกึษาวทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่ อ าเภอ
บา้นไผ ่ จงัหวดัขอนกน่ 

5.2 พืน้ท่ีด าเนินการ 
ณ  วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่

 
 
 
 
 
 
   



6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วนัที ่ 1 กนัยายน พ.ศ.2552 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ.2553 

ล า
ดบั 
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1. 
 
 
2. 
 
3.  
 
4. 
 
5. 

-อบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้น
การจราจร แก่นกัเรยีนทีส่มคัร
ใจ 
-การตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสา
ป้องกนัอุบตัเิหต ุ
-การขยายเครอืขา่ยชมรมและ
ตดิตามความกา้วหน้าของ
ชมรม 
-กจิกรรมทีช่มรมนกัเรยีนฯ
ด าเนินการ 
-สรุปและถอดบทเรยีน 

            

 

7.  ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตามแผนงานทีว่างไวเ้พราะจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษาส่งผลใหน้กัเรยีน นกัศกึษาบุคลลากรของวทิยาลยั  หน่วยงานภายนอก  ผูป้กครอง

นักเรยีนนักศกึษายอมรบัและเหน็ผลจากปญัหาว่าการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละครัง้สูญเสยีชวีติและ

ทรพัย์สินเราจะต้องปลูกฝงัและสร้างความตระหนักในการป้องกนัอุบตัิเหตุได้  และได้มกีาร

จดัตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบ้านไผ่เพื่อให้เกดิความ

ยัง่ยนื- เป็นไปตามแผนงานทีว่างไวเ้พราะจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษาส่งผลใหน้กัเรยีน นกัศกึษาบุคลลากรของวทิยาลยั  หน่วยงานภายนอก  ผูป้กครอง

นกัเรยีน นกัศกึษายอมรบัและเหน็ผลจากปญัหาว่าการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละครัง้สูญเสยีชวีติและ

ทรพัยส์นิเราจะตอ้งปลูกฝงัและสรา้งความตระหนกัในการป้องกนัอุบตัเิหตุได้และได้มกีารจดัตัง้

ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบา้นไผเ่พื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื 

 
 
 



ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โครงการประสบผลส าเรจ็ 
 นกัเรยีน สามารถบรหิารงาน ด าเนินการ ,ท ากจิกรรม ดา้นอุบตัเิหตุทางถนน ฯลฯ ของ

นกัเรยีน โดยนกัเรยีน เพื่อนกัเรยีน เองได ้โดยมภีาคอีุบตัเิหตุระดบัอ าเภอเป็นพีเ่ลีย้งเท่านัน้  
กจิกรรมดงักล่าวสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืได ้เนื่องจาก นกัเรยีนทีเ่ป็น

ประธาน กรรมการ ฯลฯ ที่ส าเรจ็การศกึษาออกไปกจ็ะมีการเลือกรุ่นน้องคนใหม่เข้ามาแทน 
ส าหรบัสมาชกิชมรม เป็นไปตามกจิกรรมขยายเครอืขา่ยและตติามความกา้วหน้าของชมรม 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค 
 1.  สรา้งความตระหนกัในการขบัขีจ่กัยานยนตท์ุกครัง้ตอ้งมกีารสวมหมวกนิรภยั 

2.  ใหค้รูสอดแทรกบูรณการในวชิาเรยีนทุกรายวชิาในเรื่องปญัหาของการเกดิอุบตัเิหตุ
การป้องกนัการไม่สวมหมวกนิรภยัใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษาไดต้ระหนกัชว่ยกนัป้องกนัอุบตัเิหตุ
ไม่ใหเ้กดิทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

3.  ท าหนงัสอืแจง้ไปยงัผูป้กครองและผูน้ าชมุชนทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีใ่หช้ว่ยประชาสมัพนัธ์
แจ้งข่าวให้ทราบและปลูกฝงัให้เด็กนักเรียนและบุคคลากรของวิทยาลยัได้ถือปฏิบัติได้ผล
ประมาณ 98 เปอรเ์ซน็ต ์

4.  ใหบุ้คลากรของวทิยาลยัและนกัเรยีน นกัศกึษาปฏบิตัทิุกครัง้ทีข่บัขีจ่กัยานยนต์ต้อง
สวมหมวกนิรภยัทุกครัง้เป็นแบบอย่างทีด่ขีองประชาชน 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 

1.  อยากให้มงีบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการจดัอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน
การจราจร     แก่นกัเรยีนเครอืขา่ยทีส่นใจโครงการป้องกนัดา้นอุบตัเิหตุ  ในรุ่นต่อไป 
 2.  อยากใหม้โีครงการป้องกนัดา้นอุบตัเิหตุ  ขยายไปทีส่่วนราชการอื่นๆ 

9.  ส่ิงท่ีจะด าเนินการต่อไป  /  ขยายผล 
 1.  รบัสมคัรเครอืข่ายเพิม่และจดัอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการจราจรแก่นักเรยีนที ่ 
สมคัรใจ 
 2.  ขยายเครอืขา่ยไปสู่โรงเรยีนและชมุชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

10.  อ่ืนๆ 
 - 
 
 
 



ถอดบทเรียน 
โครงการ  “ชมรมนักเรียนอาสาป้องกนัอบุติัเหตุทางถนน 

วิทยาลยัการอาชีพ อ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น” 
โดยนายอดนินัต ์ จนัทรา 

หวัหน้ากลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละการจดัการ 
ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 14 อดุรธาน ี

 
1.  แนวคิดท่ีด าเนินโครงการ 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองน ้าใส
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย
หมู่บา้นทัง้หมด จ านวน 12 หมู่บา้น ทศิเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
และถอืเป็นจุดทีน่บัไดว้า่เกดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้ 
เนื่องจากเป็นถนนสายหลกัในการสญัจรไป - 
กลบั ของประชาชนในช่วงเทศกาล ผ่านไป 
บรบือ สารคาม ร้อยเอ็ด เป็นต้น  รวมทัง้ 

ภายในพืน้ทีข่ององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองน ้าใส ยงัมสีถานศกึษาใหญ่ ๆ อกี 2 แห่ง คอื
วทิยาลยั   การอาชพีบา้นไผ ่และโรงเรยีนบา้นไผพ่ทิยาคม ซึ่งมนีักเรยีน นักศกึษาจ านวนมาก  
และพาหนะทีใ่ชใ้นการสญัจรไปมา คอืรถจกัรยานยนต ์ท าใหช้ว่งเชา้และหลงัเลกิเรยีน มจี านวน
รถจกัรยานยนตท์ีเ่ยอะมาก อนัก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้่าย และทุกวนัพฤหสับด ีจะมกีารตัง้ตลาด
คลองถมในบรเิวณหน้าหมู่บา้นหนองนกเขยีน หมู่ที ่8 ต าบลหนองน ้าใส และมผีูม้าจบัจ่ายสนิคา้
จ านวนมาก  ส่งผลให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองน ้าใสต้องมมีาตรการในการป้องกนัการ
เกดิอุบตัเิหตุขึน้ เพื่อป้องกนัความเสยีหายทางดา้นทรพัยส์นิ และชวีติของประชาชนในพืน้ที ่

2. กรอบแนวคิดการด าเนินการ 

การท าโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรยีนนักศกึษา โดยมหีลกัการส าคญัคอื การให้
ความส าคญัดา้นศกัยภาพในตวันกัเรยีนนกัศกึษาเอง  ไดเ้ป็นแกนน าในการท างานดา้นอุบตัเิหตุ  
เปิดโอกาส เปิดความคดิในมุมมองนกัเรยีนนกัศกึษาเอง เชน่ ไดม้โีอกาสศกึษาปญัหา ,วเิคราะห์
ปญัหา , แกป้ญัหาตามกระบวนการ ของนกัเรยีน ในรูปแบบกจิกรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลและ
ค าแนะน าของ ภาคอีุบตัเิหตุของอ าเภอ  โดยด าเนินการน าร่องใน วทิยาการอาชพี อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนก่น 

3. จดุมุ่งหมายร่วมกนั 



1.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น สามารถท ากิจกรรมตามแนวทางของ
นกัเรยีนเองได ้

2.เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจเรื่องอุบตัเิหตุอย่างแท้จรงิ  และสามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคคลอื่นได ้
3.เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ในองคก์รในรูปชมรมนกัเรยีนฯ ใหเ้ขา้ใจถงึ การบรหิารจดัการ 

การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การท างานบูรณการร่วมกนัอย่างมรีะบบ 
4.เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศกึษาวเิคราะห์ไปน าเสนอ เพื่อน าไปใชใ้นการแก้ปญัหา

อุบตัเิหตุจราจรของอ าเภอบา้นไผ ่อย่างเป็นระบบ 

4. เป้าหมาย 

การบรหิารงาน ในรูปแบบของชมรมนักเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนอย่างเป็น
ระบบ และสามารถท ากจิกรรมป้องกนัอุบตัเิหตุฯไดแ้บบต่อเนื่อง และยัง่ยนื 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

  
นกัเรยีน-นกัศกึษาใน  วทิยาการอาชพี  อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนก่น 

6. กระบวนการวิธีการด าเนินการ 
 
กิจกรรมท่ี 1  -  อบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้นการจราจร  แกน่กัเรยีนทีส่มคัรใจ 
วตัถปุระสงค ์
  1.เพื่อรบัทราบความ ถงึส าคญั และสถานการณ์ , อุบตัเิหตุทางถนนในภาพรวม

ประเทศ 
  2.เพื่อใหม้อีงคค์วามรู ้ดา้นอุบตัเิหตุทางถนน 
  3.ปรบัทศันคตใิหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีงกนัดา้น “อุบตัเิหตุเป็นเรื่องทีส่ามารถป้องกนั

และแกไ้ขได ้ไม่ใชโ่ชคลาง” 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 2.  - การตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตใุนวทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ ่

วตัถปุระสงค ์
  1.เพื่อใหเ้รยีนรูก้ระบวนการท างานเป็นกลุ่ม(บูรณาการ) ในรูปแบบของชมรม   
  2.เพื่อใหน้กัเรยีนในชมรม รูจ้กับทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  3.เพื่อรบัทราบปญัหาและแนวทางแกไ้ขอุบตัเิหตุ ในมุมมอง ของนกัเรยีน 

 
 
กิจกรรมท่ี 3. - การขยายเครอืขา่ยชมรมและตดิตามความกา้วหน้าของชมรม 
วตัถปุระสงค ์

1.เพื่อแสวงหาแนวร่วมให้นักเรยีนในโรงเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมของชมรมมากที่สุด                
(เป็นสมาชกิชมรม) 



2.เพื่อต้องการให้ นักเรียน ครู-อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนมีความเขา้ใจ / 
เหน็ความส าคญักบัปญัหาอุบตัเิหตุฯ และใหก้ารสนบัสนุน ร่วมมอื 

 
 

 
 
 
กิจกรรมท่ี 4. - กจิกรรมทีช่มรมนกัเรยีนด าเนินการ   

จดัตารางเวรปฏบิตัหิน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการจราจรหน้าวทิยาลยั  ออกรณรงค์
และบรกิารประชาชนในชว่งเทศกาลวนัหยุดยาวร่วมกบัต ารวจ  ตัง้จุดตรวจการสวมหมวกนิรภยั
หน้าประตู  จดัรายการเสยีงตามสายตอนพกัเทีย่ง  ส่ง SMS เตอืนภยัให้กบันักเรยีน  จดัอบรม
ท าใบขบัขีใ่หก้บันกัเรยีน 

 
 
กิจกรรมท่ี  5. สรุป และถอดบทเรยีน 
วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อสรุปหา ขอ้ด ี/ ขอ้บกพร่อง / แนวทางแกไ้ข 
 2.เพื่อเป็นกรณศีกึษา(น าร่อง ) ใหก้บัสถานศกึษาอื่นๆ 
 
 



 
 
7. สรปุผลการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษาส่งผลใหน้กัเรยีน นกัศกึษาบุคลลากรของวทิยาลยั  หน่วยงาน

ภายนอก  ผูป้กครองนกัเรยีน นกัศกึษายอมรบัและเหน็ผลจากปญัหาว่าการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละ

ครัง้สูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิเราจะตอ้งปลูกฝงัและสร้างความตระหนักในการป้องกนัอุบตัเิหตุ

ได ้ และไดม้กีารจดัตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบ้านไผ่

เพื่อให้เกดิความยัง่ยืน- เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษาส่งผลใหน้กัเรยีน นกัศกึษาบุคลลากรของวทิยาลยั  หน่วยงาน

ภายนอก  ผูป้กครองนกัเรยีน นกัศกึษายอมรบัและเหน็ผลจากปญัหาว่าการเกดิอุบตัเิหตุแต่ละ

ครัง้สูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิเราจะตอ้งปลูกฝงัและสร้างความตระหนักในการป้องกนัอุบตัเิหตุ

ได ้ และไดม้กีารจดัตัง้ชมรมนกัเรยีนอาสาป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนนวทิยาลยัการอาชพีบ้านไผ่

เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื 

8 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 

นักเรียน สามารถบริหารงาน,ด าเนินการ ,ท ากิจกรรม ด้านอุบตัิเหตุทางถนน ของ
นกัเรยีน โดยนกัเรยีน เพื่อนกัเรยีน เองได ้โดยมภีาคอีุบตัเิหตุระดบัอ าเภอเป็นพี่เลี้ยง กจิกรรม
ดงักล่าวสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนได้ เนื่องจาก นักเรียนที่เป็นประธาน 
กรรมการที่ส าเร็จการศกึษาออกไปกจ็ะมีการเลือกรุ่นน้องคนใหม่เขา้มาแทน ส าหรบัสมาชกิ
ชมรม เป็นไปตามกจิกรรมขยายเครอืขา่ยและตดิตามความกา้วหน้าของชมรม 

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการถอดบทเรยีน สามารถน ามาเป็นแนวทางใหก้บัสถานบนัการศกึษา
อื่น เพือ่ต่อยอดหรอืปรบัปรุงแกไ้ขได ้เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการป้องกนัแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุทาง
ถนนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

 

 

 

9.ปัญหาอปุสรรค 



ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนกัและความเขา้ใจในปญัหาที่อาจจะเกดิขึน้จากการ
ไม่สวมหมวกนิรภยั  และกฎประชาคมยงัไม่สามารถบงัคบัใชก้บัประชาชนนอกเขตพื้นที่สญัจร
ผา่นไปมาในเขตพืน้ทีต่ าบลหนองน าใส 

 
10. ข้อเสนอแนะ 

1. สรา้งความตระหนกัในการขบัขีจ่กัยานยนตท์ุกครัง้ตอ้งมกีารสวมหมวกนิรภยั 
2. ใหค้รูผูส้อนสอดแทรกในวชิาเรยีนทุกรายวชิาในเรื่องปญัหาของการเกดิอุบตัเิหตุการ

ป้องกนัการไม่สวมหมวกนิรภัยให้กบันักเรียน นักศกึษาได้ตระหนักช่วยกนัป้องกนัอุบตัเิหตุ
ไม่ใหเ้กดิทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

3. ท าหนงัสอืแจง้ไปยงัผูป้กครองและผูน้ าชมุชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้ช่วยประชาสมัพนัธ์
แจง้ขา่วใหท้ราบและปลูกฝงัใหเ้ดก็นกัเรยีนและบุคลากรของวทิยาลยัไดถ้อืปฏบิตั ิ

4.ใหบุ้คลากรของวทิยาลยัและนักเรยีน นักศกึษาปฏบิตัทิุกครัง้ที่ขบัขีจ่กัยานยนต์ต้อง
สวมหมวกนิรภยัทุกครัง้เป็นแบบอย่างที่ดขีองประชาชน 

 

บทบาท  อปท. กบัการป้องกนัอบุติัเหตุ  

 เนื่องจากชมุชนทอ้งถิน่มบีทบาทส าคญัยิง่ในการสรา้งจติส านึกและทศันคตทิี่ถูกต้องแก่
ผูใ้ชร้ถใชถ้นน การเคารพกฎหมาย การสรา้งวนิยัจราจร และท าใหช้มุชนเกดิความตื่นตวัในการ
แกไ้ขปญัหาร่วมกนั โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของรฐับาลกลางเพยีงฝ่ายเดยีว แนวทางในการ
สนบัสนุนทอ้งถิน่ – ชมุชน ในการลดอุบตัเิหตุ ประกอบดว้ย 
  1. ทอ้งถิน่ ชุมชน ต้องมแีผนปฏบิตักิารเพื่อปลุกจติส านึกให้เยาวชนตระหนัก
ถงึความปลอดภยั ส่งเสริมวนิัยจราจร พร้อมบรรจุเป็น “หลกัสูตรท้องถิน่”ในสถานศกึษาของ 
อปท.  
  2. อปท. กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ควรส่งเสริมกระบวนการ
ออกแบบถนนที่ค านึงถงึวถิชีวีติและประโยชน์ของชุมชนสองข้างทาง เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
ถนนปลอดภยั 
  3. พฒันามาตรฐานการป้องกนัอุบตัภิัย และระบบจูงใจให้แต่ละท้องถิน่น าไป
ด าเนินการ โดยเน้นการมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่าย ในการส ารวจพฤตกิรรมและแก้ไขจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ พรอ้มจดัท าขอ้มูลการเกดิอุบตัเิหตุในพืน้ที ่และมกีารตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมและพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service : EMS) ใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานไดง้่าย 
  5. สนบัสนุนบุคลากรทอ้งถิน่ ใหม้ศีกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
  6. มกีลไกประสานงานระหวา่ง อปท. กบัทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



  สรุปปญัหาอุปสรรค พบว่า อปท.ส่วนใหญ่ยังไม่จัดท าแผนป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ดังนัน้ จึง
จ าเป็นตอ้งมกีระบวนการเพิม่ความรูแ้ก่ อปท.โดยตรง เช่น การจดัสมัมนา เพื่อเป็นเวทกีระตุ้น
ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดร้ะดมความคดิเหน็ ถ่ายทอดความรู ้และนวตักรรมใหแ้ก่กนั 
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