
ชื่อเรื่อง  รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเดก็ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโตนดด้วน  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ผู้น ำเสนอ  นางศิริมาศ  รุยไกรรัตน์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

บทน ำ   

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมจัดการความปลอดภัย
ทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ที่ได้
ก าหนดแผนระยะสั้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามประกาศนโยบายการสวมหมวกนิรภัยของบุคคล
ต้นแบบ ประกอบด้วย บุคลากรประจ าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที ่ 
ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม. นักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นและ
เป้าหมาย พชอ.ปี 2562 การจัดการอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมาย “365 วัน คนควนขนุนปลอดภัยทุกวันทุกวัย 
สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้าย” ซ่ึงพบว่า ผลการสวมหมวกนิรภัยยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ และ กลุ่มเป้าหมาย แม้จะมีมาตรการสนับสนุนที่หลากหลาย ทั้งด้านกองทุนหมวก
นิรภัยที่กระจายทุกพ้ืนที่ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล การจัดท าข้อตกลง การ
ด าเนินการตามกฎหมาย  และจากการสะท้อนข้อมูลร่วมกันของคณะกรรมการ ผ่านเวทีการประชุม การจะให้
ทุกคนสวมหมวกนิรภัย 100 % นอกจากการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นแล้ ต้องมีการสร้างจิตส านึก
ให้กับผู้สวมใส่หมวกนิรภัยตั้งแต่เยาว์วัย ผู้วิจัยจึงการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยในนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือต้องการหารูปแบบวิธีการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการสวม
ใส่หมวกนิรภัยของนักเรียนระดับอนุบาลที่เดินทางมาเรียนยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาอัตราการสวมใส่หมวกนิรภัยของผู้ปกครองและเดก็ก่อนวัยเรียนทีเ่ดินทางมาเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้วยรถจักรยานยนต์ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

วิธีกำรศึกษำ  

เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด้วยกระบวนการวงจร 
PAOR ด าเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เริ่มจากการวิเคราะห์
สถานการณ์การสวมใส่หมวกนิรภัย วางแผนการจัดกิจกรรมคืนข้อมูล การจัดเวทปีระชุมและการติดตาม
ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบค าถาม 5 ค าถาม ได้แก่ (1) การฝากท้องของแม่เด็ก (๒) การน าบุตรหลาน
ไปฉีดวัคซีน (3) การซื้อของเล่นให้กับบุตรหลาน (4) แนวคิดซื้อหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลาน (5) อุบัติเหตุทาง
ถนนเกิดได้เมื่อไหร่ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจงนับ การสนทนากลุ่ม ประชากรศึกษาเป็นผู้ปกครองนักเรียน



ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 86 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาค่าความถี่และร้อย
ละ น าเสนอผลการวิจัยด้วยการเขียนเชิงพรรณนา 

ผลกำรศึกษำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโตนดด้วน มีเด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 86 คน เดินทางมาเรียนด้วย
รถจักรยานยนต์จ านวน 76 คน ก่อนด าเนินการวิจัย เดก็ก่อนวัยเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.16 ผู้ปกครองสวมใส่หมวกนิรภัยจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

ข้อค าถาม 5 ค าถาม จากเวทีประชุมผู้ปกครอง ซึ่งเข้าร่วมประชุมจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.37 ของผู้ปกครองทั้งหมด ดังนี้ (1) มารดาเด็กก่อนวัยเรียนมีการฝากครรภ์ 100 % ต้องการให้ลุกเกิดรอด 
(2) เด็กก่อนวัยเรียนได้รับวัคซีนพื้นฐานตามนัด 100 % ไม่ต้องการให้บุตรหลานเจ็บป่วย (3) ผู้ปกครองทุกคน 
ได้ซื้อของเล่นให้กับบุตรหลาน ทุกคน ในราคาตั้งแต่ 20 บาทและสูงกว่า 1,000 บาท ด้วยเหตุผล ชอบ , บุตร
หลานชอบ , ใช้เป็นอุปกรณใ์นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก , ให้บุตรหลานใช้เวลาอยู่กับของเล่น (4) แนวคิดซื้อ
หมวกนิรภัยให้กับบุตรหลาน จ านวน 12 คน จากผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 15 กลุ่มที่ซื้อหมวก 
12 คน สวมใส่มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน อีก 2 คน เด็กไม่ยอมใส่ ด้วยเหตุผลเพ่ือนที่มาเรียนไม่ใส่ กลุ่มไม่มี
แนวคิดซื้อหมวกนิรภัยด้วยเหตุผล ระยะเดินทางใกล้ ถนนในหมู่บ้าน ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุ (5) อุบัติเหตุทาง
ถนนเกิดได้เมื่อไหร่ ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมให้ค าตอบคือ เกิดได้ทุกเวลาของการเดินทาง  

การสนทนากลุ่ม (1) เปรียบเทียบราคาของเล่น กับราคาหมวก  แนวคิดผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วมประชุม 
ผู้ปกครองมีศักยภาพสามารถจัดซื้อหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลานได้  (2) การสวมหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลานที่
เดินทางทางมาเรียน จะเริ่มเม่ือไหร่ เริ่มได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประชุม โดยเครือข่ายผู้ปกครองส ารวจรายชื่อ
นักเรียนทุกคนที่ยังไม่มีหมวกแจ้ง มายังคุณครูประจ าศูนย์  พร้อมมอบหมายคุณครูในการจัดหาหมวกมา
สนับสนุนให้กับเด็กทุกคน (3) ปัญหา เด็กมีหมวกแต่ไม่ยอมใส่  ข้อเสนอแนะเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบเมื่อ
ส่วนใหญ่สวมใส่ก็จะมีพฤติกรรมคล้อยตาม (4) การประเมินผลการสวมใส่หมวกนิรภัย ใช้การประเมินทุกเช้า
และตอนเย็นเมื่อผู้ปกครองมารับบุตรหลาน พร้อมทั้งรายงานผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง , คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ เวทีการประชุมต่างๆ และผ่านกลุ่มไลน์ของต าบล (5) ความต่อเนื่องและยั่งยืนของ
พฤติกรรม มีกองทุนหมวกสนับสนุนตลอด จัดเวทีให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า ความส าเร็จและอุปสรรคของ
การด าเนนิกิจกรรม การชื่นชมผ่านกลุ่มไลน์หรือเวทีต่างๆ พัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 

ระยะเวลา 5 วัน หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เด็กและผู้ปกครองจ านวน 86 คน มี
การสวมใส่หมวกนิรภัย 100 %  

วิจำรณ์ 

รูปแบบที่จะเสริมสร้างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเดก็ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบตามล าดับขั้น ดังนี้ (1) การมีข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย (2) การจัด
ให้มีเวทีกลางน าเสนอข้อมูล (3) การป้อนค าถามกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ด้วยตนเอง  (4) การใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบจากข้อมูลจริงที่ไม่สลับซับซ้อน และผ่านการมีประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม (5) การเปิดโอกาสให้มี



ส่วนร่วมในการออกแบบเพ่ือความส าเร็จและประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองบุคคลอ่ืนและองคก์รที่ตนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งรูปแบบที่น ามาใช้ครั้งนี้ เป็นการทดลองครั้งแรกในพ้ืนที่ที่จะส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีการสวมใส่หมวก
นิรภัยทุกคน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ใช้กระบวนการให้ความรู้ผู้ปกครองและการสนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเด็ก ผ่าน
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพต าบล และ การจัดท าข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน
และผู้น าท้องถิ่น  จากรูปแบบที่ได้ท าวิจัยครั้งนี้ สามารถลดงบประมาณกองทุนสุขภาพสุขภาพต าบล สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย สร้างจิตส านึกน าไปสู่การมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนของประชาชนในพ้ืนที่ 

จุดแข็ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ มีปฏิสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและ
เป็นสถานที่ท่ีผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเข้าสู่สถานศึกษาเป็นล าดับแรก จะมีความไว้วางใจและคาดหวังต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อจ ากัด  ข้อค าถาม ที่ใช้ อาจจะเหมาะกับกลุ่มประชากรเฉพาะบางกลุ่ม เมื่อจะศึกษาในกลุ่มวัยอ่ืน 
อาจจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรม ความคาดหวัง ของแต่ละกลุ่มวัยซึ่งแตกต่างกัน  

สรุป 

 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุม่เป้าหมาย น าข้อมูลเข้าสู่การพูดคุย  การสะท้อนคิดจาก
ข้อค าถาม การออกแบบด้วยกระบวนการกลุ่ม น าไปสู่การสวมใสหมวกนิรภัย 100 % ของผู้ปกครองและเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโตนดด้วน  อ าเภอ 
ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 


