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Abstract 
 

This study used a descriptive research process. Using the development process of the 
achievement-oriented approach to the safety curriculum research process in kindergarten children. 
Objective to increase the satisfaction of the researcher ; stakeholders and increase desired achievement in 
one elementary school in Bangkok using the PBL and Helmet Fundamental Learning Process to get the 
kindergarten kids to wear helmets to school. Using the process to develop an Outcome Assessment helps 
in conducting research projects more effectively. Through a format for developing expert assessments and 
successful international comparisons (Vietnamese experts), periodic development through research and 
reflection from stakeholders, and measured success. To compare wearing helmets for kindergarten 
children. The results of the research showed that the opinion of the researcher was good for the 
evaluators (mean = 4.05, standard deviation = 0.2). Teacher and director was good and very good (mean 
= 4.05, standard deviation = 0.3). The research recommendation was to develop a final evaluation 
process using the camera setup process. 

 

Keyword : outcome assessment, helmet wearing promotion program, problem base learning (Pbl) 

 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยน้ีใชกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชกระบวนการในการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธ์ิท่ีมีตอกระบวนการวิจัยหลักสูตรความปลอดภัยในเด็กอนุบาล วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความ
พึงพอใจของผูวิจัย ผูมีสวนไดสวนเสียและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครแหงหน่ึง  
ท่ีใชกระบวนการอบรมใหความรูโดยใชกระบวนการปญหาเปนพ้ืนฐาน (PBL) และกองทุนหมวกกันน็อค เพ่ือตองการใหเด็ก
อนุบาลสวมหมวกกันน็อคมาโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โดยใชกระบวนการในการพัฒนาการประเมินแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) 
ชวยในการการดําเนินโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผานรูปแบบในการพัฒนาการประเมินจากผูเ ช่ียวชาญ           
การเทียบเคียงในระดับนานาชาติท่ีมีผลสําเร็จ (ผูเช่ียวชาญจากเวียดนาม) การพัฒนาเปนระยะๆตลอดการวิจัยและการสะทอน
จากผูมีสวนไดสวนเสียและวัดผลสําเร็จท่ีตองการ เพ่ือเปรียบเทียบการสวมหมวกกันน็อคของเด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบวา   
ในมุมมองของผูดําเนินการวิจัยมีความคิดเห็นตอผูประเมินในระดับดี (คาเฉลี่ย=4.05, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.2)                 
ผูท่ีเก่ียวของ (อาจารยและผูบริหารโรงเรียน) มีความคิดเห็นตอผูประเมินในระดับดีและดีมาก (คาเฉลี่ย=4.05, คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน=0.3) เปนลําดับ ขอเสนอแนะในการวิจัยคือควรพัฒนากระบวนการประเมินผลข้ันสุดทายท่ีใชกระบวนการติดตั้ง
กลองนับจํานวนผูสวมหมวกกันน็อคหนาโรงเรียนเน่ืองจากอาจทําใหผูปกครองและเด็กไมพึงพอใจการประเมินและสงผลตอ
ผลสมัฤทธ์ิท่ีตองการในระยะยาวได 

 

คําสําคัญ : การประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธิ์, การสงเสริมการสวมหมวกกันน็อคในเด็ก, การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 

 
 



 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากขอมูลการศึกษาของศูนย วิจัยอุบัติ เหตุ
ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียและศูนย
วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน พบวา การสวมหมวก
กันน็อคสามารถชวยลดโอกาสการเสียชีวิตเน่ืองจากการ
บาดเจ็บจากศีรษะไดถึงรอยละ 43 สําหรับผูขับข่ี และ    
รอยละ 58 สําหรับผูซอนทาย แตเมื่อศึกษาเก่ียวกับการ
สรางเสริมสุขภาพและการปองกันอันตรายดวยการสวม
หมวกกันน็อคกลับ พบวา ยังมีการสวมหมวกกันน็อค    
ในระดับต่ําโดยเฉพาะในกลุมเด็ก (มูลนิธิไทยโรดส, 2556) 
ดังน้ันการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อคในเด็กจึงมี
ความสําคัญมากในการปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนได 
 จากการคนควาวิจัยสวนใหญพบการสงเสริมการ
สวมหมวกกันน็อคของวัยรุนและผูใหญ พบวาการสงเสริม
การสวมหมวกกันน็อคมีปจจัย ท่ีสําคัญคือการรับรู
ประโยชน ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชหมวกกันน็อค 
ดังเชนการศึกษา บรรจง พลไชย ท่ีศึกษาการรับรู
ประโยชน ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชหมวกกันน็อค            
ในนักศึกษาพยาบาล พบวา มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง         
ถึงมาก (บรรจง พลไชย, 2557) แตในการสงเสริมการสวม
หมวกกันน็อคในเด็กอนุบาลอาจจะทําเชนเดียวกันไมได 
เน่ืองจากเด็กยังไมสามารถอานเขียนได และมีขอบเขตการ
รับรูท่ีแตกตางจากผูใหญ ดังน้ันกระบวนการประเมินผล
การดําเนินการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อคจึงตอง       
มีวิธีการประเมินท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ บนพ้ืนฐานสภาวะของ
ปญหาขอจํากัดของกลุมเปาหมายและการสนับสนุนในเชิง
บวกตอเด็กและผูท่ีเก่ียวของ เชน ครอบครัว อาจารยและ
ชุมชน เปนตน นอกจากน้ีปญหาในการจัดหาหมวก
กันน็อค จากการศึกษาของขจรศักดิ์ จันทรพาณิช และ
คณะไดศึกษาการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อคโดยใช
กระบวนการสงเสริมการตลาดเพ่ือสังคมในเด็ก พบวา 
ผูปกครองสวนใหญไมมีหมวกกันน็อคสําหรับเด็ก (รอยละ 
82.4) และการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสังคมโดย
ใชกลยุทธ 4P สามารถชวยในการเพ่ิมการมีหมวกกันน็อค 
(ขจรศักดิ์ จันทรพาณิช และคณะ, 2558) ในสวนของ
งานวิจัยช้ินน้ีใชกระบวนการกองทุนหมวกกันน็อคใหยืม  

ในสวนของการประเมินติดตามผลสวนมากเนน
การประเมินเชิงปริมาณและประเมินเชิงคุณภาพท่ีมุง
ผลลัพธสุดทาย แตยังไมมีการดําเนินการประเมินเพ่ือมุง
ผลสัมฤทธ์ิในทุกข้ันตอนกระบวนการเพ่ือสรางความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูวิจัย เด็กนักเรียน ผูปกครอง อาจารย
และผูบริหาร เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

โครงการใหมีประสิทธิภาพและความเขาใจระหวางผูวิจัย 
ผูประเมิน  และผูเก่ียวของในการจัดทําโครงการสงเสริม
การสวมหมวกกันน็อคใหมากข้ึน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการคือการสวมหมวก

กันน็อคในเด็ก  
2. เพ่ิมความพึงพอใจของผูวิจัย (ตัวผูจัดทํา

โครงการเปนผูประเมินผล) ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุม
ตัวอยางท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อค 
เน่ืองจากในทัศนคติการทํางานสงเสริมสุขภาพบางครั้ง            
ยังมีทัศนคติท่ีไมดีตอกระบวนการประเมินผลวาเปนการ
มุงจับผิด 
 

แนวคิดทฤษฎี 
 พานทิพย แสงประเสริฐ ไดศึกษาการสงเสริม
สุขภาพตามกลุมวัยในประชาชนไทยและไดเสนอแนะ    
วาการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย         
จะทําใหสามารถสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางม ี         
พลวัตร สําหรับในชวงอายุ วัยกอนเรียน 1-5 ป พบวา 
ในชวงน้ีเด็กมีการปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
ไดมากข้ึน ดังน้ันการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อค โดยใช
อิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน และโรงเรียนจึงเหมาะสม
และสอดคลองกับขอแนะนําใหมีการสงเสริมพัฒนาการ
ดานระเบียบวินัยในลักษณะอ่ืน (พานทิพย สานประเสริฐ
,2556) 
 พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น ใหขอเสนอแนะในการ
สงเสริมสุขภาพในกลุมเด็กวาจะสามารถเพ่ิมพัฒนาการ 
ใหเด็กมีระดับการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีเพ่ิมข้ึน
และสามารถดูแลตนเองได ผูปกครองหรือผูดูแลตองมีการ
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมในการสรางเสริมสุขภาพแบบ
องครวม โดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูและพ้ืนฐานของ
ชุมชนน้ันๆ เชน การปองกันอุบัติเหตุ การสงเสริมใหเด็ก
ดูแลตนเอง ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษาผูปกครอง ผูท่ี
เก่ียวของ เปนตน (พิมพพาภรณ กลั่นกลิ่น, 2555) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษากระบวนการประเมินโครงการสงเสริม
การสวมหมวกกันน็อคในเด็ก  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและกลุมตัวอยาง  

 
 



ศึกษาในเด็กอนุบาลโรงเรียนแหงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ีใชกระบวนการศึกษาแบบพรรณนา

(Descriptive research) กลุมตัวอยางเด็กอนุบาล
โรงเรียนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน           
ใชกระบวนการสงเสริมการสวมหมวกกันน็อคโดยการ
อบรมใหความรูและกองทุนหมวกกันน็อค ในสวนของการ
พัฒนากระบวนการประเมินผลประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 

1.  ออกแบบกระบวนการเก็บขอมูลและการลง
ขอมูล  

2.  เทียบเคียงกับตางประเทศ  
3.  สังเกตและประเมินการฝกอบรม 
4.  การนับจํานวนการสวมหมวกกันน็อคกอน

และหลังอบรม 
5.  การนับจํานวนการยืมหมวกกันน็อค  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบวา ผูดําเนินการวิจัยมีความ
คิดเห็นตอผูประเมินภาพรวมของกิจกรรมการประเมิน              
ในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.05, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.2) ผูท่ีเก่ียวของ (อาจารยและผูบริหารโรงเรียน) มีความ
คิดเห็นตอผูประเมินภาพรวมในระดับดีและดีมาก 
(คาเฉลี่ย=4.05, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.3) และมี
รายละเอียดคาความพึงพอใจตอกิจกรรมการประเมิน          
ในแตละกิจกรรมดังตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการใชบริการกองทุนหมวกกันน็อคและ
การตัดสินใจซื้อหมวกกันน็อคใหมดวยตนเอง 
 

กิจกรรม จํานวน รอยละ 
สัปดาหท่ี 1 
  -  การยืมหมวกกันน็อค 
  -  หมวกกันน็อคตนเอง 
  -  ซื้อใหมเปนของตนเอง 
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กิจกรรม จํานวน รอยละ 

 
สัปดาหท่ี 2 
  -  การยืมหมวกกันน็อค 
  -  หมวกกันน็อคตนเอง 
  -  ซื้อใหมเปนของตนเอง 
   

 
 

40 
15 
5 
60 
 

 

 
 

66 
25 
9 
100 
 
 

สัปดาหท่ี 3 
  -  การยืมหมวกกันน็อค 
  -  หมวกกันน็อคตนเอง 
  -  ซื้อใหมเปนของตนเอง 
 

 
40 
15 
5 
60 
 

 
66 
25 
9 
100 

 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของผูวิจัย อาจารยและ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมตีอกระบวนการประเมินแยกตามราย
กิจกรรม 
 

กิจกรรมการประเมิน คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

ผูวิจัย (N=8) 
  -  ออกแบบกระบวนการเก็บ 
     ขอมูลและการลงขอมูล  
  -  เทียบเคียงกับตางประเทศ  
  -  สังเกตและประเมินการ 
     ฝกอบรม 
  -  การนับจํานวนการสวม 
     หมวกกันน็อคกอนและหลัง 
     อบรม  
  -  การนับจํานวนการยืมหมวก 
     กันน็อค 
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อาจารยและผูบริหาร (N=10) 
  -  ออกแบบกระบวนการเก็บ 
  -  ขอมูลและการลงขอมูล  
  -  เทียบเคียงกับตางประเทศ  
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สรุปผลการวิจัย 
1. เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการคือการสวมหมวก

กันน็อคในเด็ก พบวา ผลสัมฤทธ์ิในข้ันตอนการทํากองทุน
หมวกกันน็อคไดรับความสนใจในการยืมหมวกกันน็อคแต
ผลลัพธในการสวมหมวกกันน็อคและซื้อหมวกกันน็อคใหม
ยังเพ่ิมข้ึนนอยและจากการใชกระบวนการประเมินผลเปน
วิ ธี ก า ร ท่ี มุ ง ใ ห เ กิ ด ปร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใน กา รติ ด ต า ม
กระบวนการวิจัยเพ่ือใหไดผลสัมฤทธ์ิสอดคลองตามท่ีได
คาดการณเอาไว แตกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กอนุบาล ทําให
การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสงเสริมการสวมหมวก
กันน็อคโดยการใหความรูจึงทําไดยาก แตเปาหมาย
สุดทายคือความตองการใหเด็กอนุบาลมีการสวมหมวก
กันน็อคมาโรงเรียนเพ่ิมข้ึนนอยจากผลการวิจัยพบวา
กระบวนการประเมินผลท่ีมีการเฝาติดตามประเมินผล
รวมกันในทุกข้ันตอนไมทําใหเกิดความยุงยาก วุนวาย  
และเปนการชวยสนับสนุนการทํางานสรางเสริมสุขภาพ 
(พานทิพย สานประเสริฐ, 2556) 

2. เพ่ิมความพึงพอใจของผูวิจัย (ตัวผูจัดทํา
โครงการเปนผูประเมินผล) ผูมีสวนไดสวนเสีย และกลุม
ตัวอยาง จากการดําเนินกิจกรรมท่ีมีทีมประเมินผลท่ีเขาใจ
ทุกฝายชวยติดตามประเมินผลทุกข้ันตอนทําใหเกิดความ
พึงพอใจในระดับมากข้ึน ดังตารางท่ี 2 

สิ่ง ท่ีตองพิจารณาจากงานวิจัย ช้ินน้ีคือการ
นําไปใชคือกระบวนการประเมินน้ีอาจจะไมไดพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูวิจัย ในการประสานงานติดตอ 
การสังเกตการณอยางเหมาะสมไมรบกวนธรรมชาติของ
การวิจัย รวมท้ังการมีสวนไดสวนเสียท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
มากเกินไปของผูประเมินท่ีมีตอการวิจัย และผู วิจัย  
นอกจากน้ีสิ่งท่ีทางทีมประเมินและคณะผู วิจัยไดรับ
ขอเสนอแนะ ในดานการประเมินดวยการตรวจนับผูสวม
หมวกกันน็อคทางคณะผูประเมินมีความเขาใจวาการสวม
หมวกกันน็อคเปนการทําความดีจึงไมนาท่ีจะมีผลเสียตอ
กลุมตัวอยาง แตกลับพบวามีขอเสนอแนะวาอาจจะทําให
อีกกลุมท่ีไมสวมอาจไดรับผลกระทบทางจิตใจได รวมถึง 
ผูท่ีสวมหมวกกันน็อคเองก็อาจจะเขินอายได จึงเปนโจทย

วิจัยท่ีสําคัญตอไปในการพัฒนาจริยธรรมในการวิจัยและ
การใหคุณคาในการมีวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีดี 
 

อภิปรายผล 
ในมุมมองของผูดําเนินการวิจัยมีความคิดเห็น

ตอผูประเมินในกระบวนการประเมินอยูในระดับระดับดี
คาเฉลี่ยมากกวา 4.00 ยกเวนกระบวนการนับจํานวนการ
สวมหมวกกันน็อคท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีระดับ          
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00  ในมุมมองของอาจารยและ
ผูบริหารมีความคิดเห็นตอผูประเมินในกระบวนการ
ประเมินอยูในระดับระดับดีคาเฉลี่ยมากกวา 4.00 ยกเวน
กระบวนการนับจํานวนการสวมหมวกกันน็อคท่ีมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.20 ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคือควรพัฒนากระบวนการ
ประเมินผลข้ันสุดทายท่ีใชกระบวนการติดตั้งกลองนับ
จํานวนผูสวมหมวกกันน็อคหนาโรงเรียนเน่ืองจากอาจทํา
ใหผูปกครองและเด็กไมพึงพอใจการประเมินและสงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการในระยะยาวไดและขอกังวลของตัว            
ผูประเมินคือการนับจํานวนหมวกกันน็อคจากกลองทําให
เกิดการนับซ้ําและนับผิดพลาด รวมท้ังในประเด็นของ
คุณภาพในการสวมหมวกกันน็อค เชน การไมสวมสายรัด
คาง ความเหมาะสมของขนาดในการสวมหมวกกันน็อค 
เปนตน ซึ่งสอดคลองงานวิจัยและขอเสนแนะจากหลายๆ
หนวยงานเก่ียวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยใน
เด็ก ตองมีการไดรับความรวมมือจากผูปกครองเปนสําคัญ        
(วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะ. (2559), http://www. 
commissiononhealth.org/PDF/[2013,Oct27], 
http://www.collinseducation.com/resources/BTE
CNationalCPLDF.pdf,http://www.collinseducation
.com/resources/BTECNationalCPLDF.pdf[2013, 
Oct26],http://www.del.wa.gov/development/safe
ty/home.aspx[2013, Oct 24]) 

ในมุมมองของงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคท้ังการ
ดําเนินงานเพ่ือใหทราบความรูท่ีเปนโจทยวิจัยและมีความ
ตองการใหเกิดประโยชนสูงสุดเชนน้ีตัวผูวิจัยอาจจะตอง       
มีผูประเมินผลชวยในการรักษาความเปนกลางของ
งานวิจัยไมใหเกิดความไขวเขวไปในจุดท่ีตองการใหเกิด
ความสําเร็จมากจนเกินไปทําใหไดองคความรู ท่ี ไม
เท่ียงตรงมากนัก งานวิจัยช้ินน้ีก็เชนกัน มีทีมท่ีรวมในการ
ดําเ นินการประกอบดวย ทีมวิจัย ท่ีดํา เนินกิจกรรม
โครงการ ทีมประเมินผลและมีการรับฟงความคิดเห็นผูท่ี
เ ก่ียวของท้ังผูปกครอง อาจารยผูปฏิบัติและอาจารย             
ในระดับนโยบายโรงเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
1. การพัฒนาการประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ

ดานความปลอดภัยของหลักสูตรสงเสริมการสวมหมวก
กันน็อคสําหรับเด็กอนุบาล โดยใชกระบวนการปญหาเปน
พ้ืนฐาน (PBL) น้ันจําเปนตองใชกระบวนการสังเกตจาก
ผูจัดการเรียนรูอยางมาก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับ
กระบวนการให เ กิดผลสัมฤทธ์ิสุดทายตามท่ีมุ งหวัง           
จากกระบวนการจัดหลักสูตรสงเสริมการสวมหมวก
กันน็อคโดยใชกระบวนการอบรมใหความรู  กองทุนหมวก
กันน็อคและกระตุนผานผูเ ก่ียวของ จําเปนตองมีการ
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ืองและตลอดกระบวนการ
อยางใสใจ ผูจัดกิจกรรมไมใชผูกําหนดพฤติกรรมท่ีตอง
ปฏิบัติแตเปนผูเสียสละเสนอแนวคิดท่ีตองปฏิบัติตอเด็ก 
ผูปกครองและครู 

2. ในมุมมองของการประเมินผลตองตระหนัก
เสมอวาเปนกิจกรรมสําหรับเด็กอนุบาลท่ียังมีอิสระในการ
เรียนรูอยางสูงมากและหลากหลาย  ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิเชิง
ปริมาณอาจเปนไปตามท่ีกําหนดไดยาก  ดังน้ันอาจจะตอง
ยอมลดความคาดหวังใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
ผูเก่ียวของมากท่ีสุด งานวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงในการ
วิจัยในหลากหลายกลุมเปาหมาย บริบทและกิจกรรม
สงเสริมการสวมหมวกกันน็อค  ดังน้ันผูนําไปใชอาจตอง
พิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของตนเองตอไป 
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เอเ ชีย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  แตะกระโทก และนางสาว 
กณิกณันท ศรีสวัสดิ์ 

 

เอกสารอางอิง 
ขจรศักดิ์  จันทรพาณิช,  พรสุข หุนนิรันดร  และพวงชมพู 

โจนส.  (2558). การศึกษาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมทางการตลาดเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
สงเสริมการสวมหมวกกันน็อคในเด็ก โดย
ประยุกตใชการตลาดเชิงสังคม,ประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สรางสรรค
และพัฒนาเพ่ือกาวหนาสูประชาคมอาเซียน” 
คร้ังท่ี 2 สืบคนจาก file:///C:/Users/Admin 
Desktop/2558Vol2No1_12.pdf. เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2560. 
 
 

วิทยา  ชาติบัญชาชัย, สุเมต  บุญสุด  และคณะ. (2559).  
 นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน (Road  
 safety best practice). แผนงานสนับสนุน 
 ดานวิชาการเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุทางถนน. 
 ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ.  
บรรจง  พลไชย. (2557). การรับรูประโยชน ทัศนคติ  

และพฤติกรรมการใชหมวกกันน็อคของนักศึกษา
พยาบาล  วิทยาลัยนครพนม. วารสาร 
ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), ปท่ี6 ; ฉบับท่ี
11, 2557. 

พานทิพย  สานประเสริฐ. (2556). การสรางเสรมิสุขภาพ
ตามกลุมวัยในประชาชนไทย. วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ปท่ี 27 : 7.711-
721. 

พิมพพาภรณ  กลั่นกลิ่น. (2555). การสรางเสริมสุขภาพ
เด็กตามชวงวัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ. โรงพิมพคลังนานาวิทยา :
ขอนแกน. ISBN 978-616-223-162-9. 

หนวยเฝาระวัง และสะทอนสถานการณความปลอดภัย
ทางถนน มูลนิธิไทยโรดส. (2556). สืบคนจาก    
http://trso.thairoads.org/statistic/risk/detail
/5068สืบคนเมื่อ29 สิงหาคม 2560. 

วิทยา  Early Childhood Experiences- http://www. 
commissiononhealth .org/PDF/ [2013, Oct 27]. 
Health and Safety Practice in Early Years 

Settings–
http://www.collinseducation.com/resourc
es/BTECNationalCPLDF.pdfhttp://www.coll
inseducation.com/resources/BTECNational
CPLDF.pdf [2013, Oct 26]. 

Safe Home Environments– http://www.del. 
wa.gov/development/safety/home.aspx[2
013, Oct 24]. 

 
 

 
 

 
 

http://trso.thairoads.org/statistic/risk/detail/5068%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD29
http://trso.thairoads.org/statistic/risk/detail/5068%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD29
http://www.collinseducation.com/resources/BTECNationalCPLDF.pdf
http://www.collinseducation.com/resources/BTECNationalCPLDF.pdf
http://www.collinseducation.com/resources/BTECNationalCPLDF.pdf

