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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มสูงขึ้ นในแต่ละปี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย
การรณรงค์ ก ารขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และการตระหนั ก ถึ ง ความสู ญ เสี ย จาก
อุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการ
สารวจเบื้องต้นพบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มักจะสูงในเขตพื้นที่ที่มี มาตรการบังคับ ใช้ก ฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
มาตรการลงโทษในเชิงประจั ก ษ์ แต่ ในทางกลับกัน อั ตราการสวมหมวก
นิรภัยจะค่อนข้างต่าในพื้นที่ที่ขาดมาตรการตรวจจับอย่างจริงจัง เหตุใดการ
สวมหมวกนิรภัยจึงไม่เป็นค่านิยมความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย ผู้ขับขี่มีทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมในการสวมหมวก
นิรภัย เป็ น อย่า งไร เพื่อ ตอบค าถามดังกล่า ว งานวิจั ย นี้ ได้ท าการศึก ษา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภั ย ของผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ โดยมุ่ ง เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดและแหล่งดึงดูดการเดินทางของผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์เป็นจานวนมากในเมืองภูมิภาค และเป็นกลุ่มประชากรที่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงทาการสารวจเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในภาคสนามและสารวจข้อมูลทัศนคติและ
ความเชื่อจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในเชิงลึกของกลุ่มผู้ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ขับขี่ ยัง
ขาดความตระหนักถึงความสาคัญในการสวมหมวกนิรภัย โดยมองว่าการ
สวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจ าเป็ นเพื่อ ป้ องกันการผิดกฎหมายมากกว่าเพื่อ
ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และมองเรื่องการสวมหมวกนิรภัยมีความสาคัญและ
จาเป็นเฉพาะกับตนเองหรือคนใกล้ตัวเท่านั้น หากเมื่อพบเห็นผู้อื่นไม่สวม
หมวกนิ ร ภั ย ในขณะขั บ ขี่ ก ลั บ มองเป็ น เรื่ อ งปกติ ธ รรมดาของสั ง คม
นอกจากนี้แล้วการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเป็น
เรื่องที่ผู้ขับขี่ยอมรับได้ในสังคม การศึกษาถึงทัศนคติด้านความปลอดภัยนี้
ถือเป็นกุญแจสาคัญเพื่อให้เข้าใจถึงต้นตอสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง และ
สามารถใช้วางแผนนโยบายและมาตรการได้ตรงตามสาเหตุของปัญหาที่
แท้จริงได้มากขึ้น
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Abstract
The use of safety helmet for motorcyclists in Thailand
tends to increase each year. The increase in helmet use is a
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result of enforcement, safety campaign, and the awareness of
loss of motorcycle accident. Preliminary statistics showed
that the rate of helmet use is relatively high at which the
enforcement is strictly controlled, but the rate of helmet use is
dropped significantly where the control is soft. The question is
why the helmet use has not become the safety value among
motorcyclists in Thailand. This research investigates the safety
attitude and safety behavior on the helmet use of
motorcyclists, and evaluates the relationship between the
attitude and behavior to the helmet use. This study focuses on
the motorcyclists in university campuses. University campuses
in regional provinces, such as Chiang Mai, are the major
motorcycle trip generator and attractor, and university
students/staff are the group with high risk of accident. The
study conducts the field observation, the questionnaire survey,
and the informal meeting with motorcycle users in order to
gather their behavior, attitude, belief and opinion on the
helmet use. The study revealed that the motorcyclists are
unaware of the significance of helmet uses. They believe that
wearing helmets are to avoid violating helmet law rather than
to avoid road accidents. People regard that the use of safety
helmet is an individual issue, yet a social issue. They would
like to see their friends and relations to wear the safety
helmet, but disregard the others who are not wearing. In
addition, the safety helmet campaigns are being accepted for
most people in the society. This comparative study between
safety attitude and safety behavior is the foremost research to
examine the root of the motorcyclists’ risk behavior and can
be applicable to develop the strategic and action plans on
road safety.
Keywords: safety attitude, safety behavior, helmet use,
motorcyclists

1. บทนา
ความปลอดภัยบนถนนนับเป็นปัญหาของทุกสังคมซึ่งหลายประเทศทั่ว
โลกกาลังประสบปัญหา สาหรับประเทศไทยอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะขับขี่ยังค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการขับชี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งการเสียชีวิต

1

และบาดเจ็ บ สาหั สส่ว นใหญ่ ข องผู้ขั บขี่ รถจั ก รยานยนต์จ ะมาจากอาการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ โดยปี 2553-2555 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
โดยเฉลี่ยปีละกว่า 6 พันคนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 2 แสนคน ผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 70 บาดเจ็บบริเวณศีรษะ [1]
ดังแสดงในรูปที่ 1

โรดส์ พบว่ า มี เ พี ย งร้ อ ยละ 43 โดยเฉลี่ ย ของผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ โ ดยสาร
รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยในปี 2556
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มของผู้ ขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ ที่ มี ต่ อ การสวมหมวกนิ ร ภั ย และพฤติ ก รรมด้ า นความ
ปลอดภัย ของผู้ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ โดยเลือ กศึก ษากลุ่ม เป้ า หมายใน
สถาบันอุ ดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดและดึงดูดการเดินทางของผู้ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์เป็นจานวนมาก และเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สวม
หมวกนิรภัยมีมากขึ้นได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1). ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยจากการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่
รูปที่ 1 จานวนการเสียชีวิตจาแนกตามอวัยวะที่บาดเจ็บ
รถจั
ก
รยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2). ศึกษาทัศนคติและค่านิยมด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่
รถจั
ก
รยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว พบว่าสาเหตุหลักของการบาดเจ็บที่บริเวณ
3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมด้านความ
ศีรษะ เป็นเพราะการไม่สวมหมวกนิรภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสวมหมวก
ปลอดภั
ยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
นิรภัยสาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ได้กาหนดไว้เป็นข้อบังคับ
ตามกฎหมาย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2537 และมี ก ารบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว
ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 แต่ ที่ ผ่ า นมายั ง คงมี ผู้ ใ ช้ 3. ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ ท างปั ญ ญาสั ง คม (Social Cognition
รถจักรยานยนต์จานวนมากที่ยังละเลยการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือ
Theory)
โดยสารรถจักรยานยนต์ [1]
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเป็นทฤษฎีที่แสดงถึงพฤติกรรมของ
การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธปี ฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพใน
บุ
ค
คลที
่เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจั ยภายในตัวบุคคลและ
การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่ศีรษะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่
รถจัก รยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงสูงที่จ ะได้รับบาดเจ็ บ ที่ ปัจ จั ย ภายนอก ดังแสดงในรูป ที่ 2 [3,4,5] ทฤษฎีได้อ้ างสมมติฐานว่า
ศีรษะหรือ เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็ บ ประเภทนี้ นับ เป็ นภาระแก่บุคคล พฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวบุคคลเอง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ครอบครัว และสังคม
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้สรุปประสิทธิผล สังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
ของการสวมหมวกนิรภัยสาหรับรถจักรยานยนต์ ดังแสดงในตารางที่ 1 ใน เรียนรูจ้ ากต้นแบบ
ประเทศไทย ได้รับ การยืนยันอย่า งชัดเจนจากผลงานวิจั ย ของศูนย์วิจั ย
อุ บั ติ เ หตุ แ ห่ ง ประเทศไทย สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ซึ่ ง อาศั ย
แบบจาลองทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของ
โรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งพบว่า การสวมหมวกนิรภัยช่วยลด
โอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากบาดเจ็บที่ศีรษะได้ 43% สาหรับผู้ขับขี่ และ
58% สาหรับผู้นั่งซ้อนท้าย [2]
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการสวมและไม่ สวมหมวกนิร ภั ย
สาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รูปที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมบุคคลระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

การไม่สวมหมวกนิรภัย
- เพิ่มความเสี่ยงในการได้รับ
บาดเจ็บที่ศีรษะ
- เพิ่มความรุนแรงของอาการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ
- เพิ่มระยะเวลาในการอยู่
โรงพยาบาล
- เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บที่ศีรษะ

3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซึ่งมีแนวคิด
พื้นฐานว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชี้นาโดยความเชื่อ
3 ประการ [3,6] ได้แก่
1. ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs)
3. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs)
พฤติกรรมของบุคคลว่าส่วนมากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัย ดังแสดง
ในรูปที่ 3 ได้แก่
- เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) เป็นการ
ประเมินทางบวก/ลบต่อการกระทานั้น ๆ เจตคติต่อพฤติกรรมเป็น

การสวมหมวกนิรภัย
- ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของ
การบาดเจ็บลงได้ประมาณ 72%
- ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง
39%แต่จะลดได้จริงแค่ไหนขึ้นอยู่
กับความเร็วของรถจักรยานยนต์ที่
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
- ลดค่ารักษาพยาบาลที่เกีย่ วเนื่องกับ
อุบัติเหตุ

ที่มา: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามีงานวิจัยซึ่งยืนยันถึงคุณประโยชน์ของการสวม
หมวกนิรภัย แต่จากข้อมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัยรวบรวมโดยเครือข่าย
หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทย
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ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ทั ศ นคติ ท างบวกก็ จ ะเกิ ด เจตนาที่ จ ะแสดง
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม การ
พฤติกรรมนั้น
ยอมรับทางสังคม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของ
ได้แ ก่ ยอมรับ ได้มาก ยอมรับได้ ปานกลาง ยอมรับ ไม่ได้
บุคคลว่าคนรอบข้างมีพฤติกรรมหนึ่ง และบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะทา
ยอมรับไม่ได้มาก
ตาม
เกณฑ์การวัดค่าตัวแปรข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
- การรั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม ( Perceived ผลต่อการสวมหมวกนิรภัย ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม และ
Behavioral Control) เป็ น การรั บ รู้ ถึ ง ความยากง่ า ยและ ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม การยอมรับทางสังคม
ความสามารถที่จะทาพฤติกรรมนั้น
ได้กาหนดระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ [8]
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้สารวจข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติ ค่านิยมของผู้ขับ
ทัศนคติหรือพฤติกรรม
ขี่รถจักรยานยนต์ สาหรับข้อมูลด้านพฤติกรรมได้เก็บรวบรวมจากการสารวจ
ข้อมูลภาคสนาม โดยอาศัยวิธีการสังเกต (Observational Survey) ด้วย
การตั้ ง กล้ อ งวิ ดี โ อบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของผู้ ขั บ ขี่
บรรทัดฐานของแต่ละบุคคล
เจตนา
พฤติกรรม
รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งก่อนและหลังมีมาตรการการ
สวมหมวกนิรภัย 100% สาหรับข้อมูลทัศนคติ/ค่านิยม ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในเขตสถาบันอุดมศึกษา จากนั้นทาการ
การควบคุมพฤติกรรม
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ เพื่อ
เตรียมไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
รูปที่ 3 โครงสร้างพืน้ ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4. วิธกี ารดาเนินการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
วิธีก ารดาเนินการวิจั ย สาหรับ งานวิจั ย นี้เป็ นการวิจั ย เชิงพรรณนา
(Descriptive research) โดยแยกอธิบายองค์ประกอบการดาเนินการวิจัย แสดงเป็นจานวนและร้อยละ
2. ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสวม
ดังต่อไปนี้
หมวกนิ
ร
ภั
ย ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ข้อ มูลด้า นความ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ส ารวจและท าการเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนตั ว อย่ า งทั้ ง หมดของผู้ ใ ช้ คิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม การยอมรับทางสังคม
3. สรุปเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติค่านิยมและ
รถจักรยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา โดยคานวณหาขนาดหาของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่ ของการสวมหมวกนิรภั ย และพฤติก รรมการสวมหมวกนิรภั ย ของผู้ขั บ ขี่
สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% [7] ซึ่งจาก รถจักรยานยนต์
4. อธิบายสาเหตุด้านทัศนคติค่านิยมของการสวมหมวกนิรภัย
จานวนประชากรผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในสถาบันอุดมศึกษากว่า 40,000
คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย
5. เสนอแนะแนวทางประเด็นปัจจัยที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
อยู่ระหว่าง 394-397 โดยใช้จานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
ค่านิยมการสวมหมวกนิรภัยในสถาบันอุดมศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้อาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดตัวแปร
ต่างๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของงานวิจั ย โดย 5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
เปรียบเทียบสถิติการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้า -ออก
แบ่งเป็น 5 ส่วน
มหาวิ
ทยาลัย ก่อนและหลังมีมาตรการบังคับ ผลคือ ก่อนมีมาตรการบังคับ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ข้อมูล
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ เป็ น แบบสอบถาม ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยคิดเป็น 45% และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยคิดเป็น
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ 15% หลั งมี ม าตรการบั ง คั บ ผู้ ขั บ ขี่ สวมหมวกนิ ร ภั ย คิด เป็ น 90% และ
ผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยคิดเป็น 68% ข้อมูลสารวจ 15 วันก่อนและ 30
การศึกษา รายได้ สถานที่อยู่อาศัย
 ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ เป็ น วันหลัง มีมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ ได้แก่ การเป็น
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา ส่วนมากเป็นเพศชาย คิด
เจ้าของรถ การมีใบอนุญาตขับขี่ ประสบการณ์ในการขับขี่
เป็
น
61% และเพศหญิง 39% โดยจาแนกเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 62%
การถูกจับความผิดเกี่ยวกับหมวกนิรภัย ประสบการณ์การ
นั
ก
ศึ
ก
ษาระดับบัณฑิตศึกษา 26% และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 12% ผู้ขับขี่
เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
รถจั ก รยานยนต์ส่ว นมากอาศัย อยู่ ห อพัก นอกมหาวิทยาลัย คิดเป็ น 61%
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวก
อาศัยอยู่บ้าน 22% และอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 17%
นิรภัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้ว ย ปานกลาง ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็นด้ว ย
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตสถาบันอุดมศึกษา ส่วนมากเป็นผู้ขับขี่คิดเป็น
อย่างยิ่ง
83% และเป็นผู้โดยสาร 17% มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็น
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นแบบมาตรา 76% ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 17% และมีใบอนุญาตขับขี่แต่
ส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ได้ แ ก่ เป็ น ประจ า บ่ อ ยครั้ ง หมดอายุคิดเป็น 7% โดยในจานวนนี้มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเอง คิดเป็น
บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่จาเป็น
88% และไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็น 12%
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ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย 5 อันดับแรก ได้แก่
ตารวจไม่จับ เมื่อสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์รู้สึก
ปลอดภัยมากขึ้น ราคาหมวกนิรภัยมีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย ไม่มีที่เก็บ
พกพาลาบาก กลัวหาย และร้อน อึดอัด สวมใส่ไม่สบาย สกปรก ตารางที่ 2
แสดงระดับความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสวมหรือไม่สวมหมวก
นิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

เหตุผลว่า การสวมหมวกนิรภัยทาให้ไม่สะดวก ไม่คล่องตัว พกพาลาบาก
และยุ่งยาก
ปัจจัยด้านความไม่สะดวกสบายในการสวมหมวกนิรภัย เช่น ร้อน อึด
อัด สกปรก เป็ นอี กปั จจั ยหนึ่งที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผ่านมา [12] โดยพบว่านักศึกษากลุ่มเปรียบเทียบ
ส่ว นใหญ่มีการสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้งขณะขั บ ขี่รถจั ก รยานยนต์ มี
อุปสรรคเรื่องของหมวกนิรภัย นักศึกษาขาดความเป็นอิสระในการขับขี่ ไม่
ชอบให้ผู้ใดมาบังคับ การบังคับให้สวมหมวกนิรภัยเป็นการขัดต่อความรู้สึกที่
เคยชินที่ได้ปฏิบั ติมา ทาให้ เกิดการต่อ ต้า นไม่ยอมรับ การบัง คับ ใช้ห มวก
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัยและระดับความคิดเห็นที่มีต่อ นิรภัย
ปัจจัยแต่ละปัจจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย
ราคาหมวกนิรภัย
ระยะทางในการขับขี่ (ขับขีเ่ ป็นระยะใกล้ๆ)
สภาพถนน (ไม่ได้ขับขี่รถออกถนนใหญ่)
กลัวผมเสียทรง
ร้อน อึดอัด สวมใส่ไม่สบาย สกปรก
การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งที่น่าราคาญ
เร่งรีบ
ไม่มีที่เก็บ พกพาลาบาก กลัวหาย
การสวมหมวกนิรภัยทาให้การมองเห็นด้านข้างไม่ชัดเจน
การสวมหมวกนิรภัยทาให้การได้ยินเสียงลดลง
ตารวจไม่จับ
ความชานาญในการขับขี่ (หากขับขีร่ ถจักรยานยนต์ด้วย
ความระมัดระวังแล้วไม่จาเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้)
ความรู้สกึ ปลอดภัย (เมือ่ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต์)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย (3.55)
ปานกลาง (2.78)
ปานกลาง (2.98)
ปานกลาง (3.07)
ปานกลาง (3.18)
ไม่เห็นด้วย (2.48)
ปานกลาง (2.94)
ปานกลาง (3.19)
ปานกลาง (2.65)
ปานกลาง (3.05)
เห็นด้วย (3.94)
ไม่เห็นด้วย (2.18)
เห็นด้วย (3.93)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย พบว่าปัจจัยที่
มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย 5 อันดับแรกได้แก่ อันดับแรก คือ ปัจจัยความ
เข้ มงวดของเจ้ าหน้าที่ ตารวจ ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ที่ผ่า นมา [9] โดย
พบว่า ปัจจัยด้านการป้องกันการถูกจับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ผู้ที่เห็นด้วยกับการสวมหมวกนิรภัยช่วยป้องกันตารวจจับได้
อันดับรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความรู้สึกปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับ ขี่และโดยสารรถจั กรยานยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผ่านมา
[10] ความเข้ ม งวดและความต่ อ เนื่ อ งของการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
การจราจรนั้น ตารวจจราจรต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบของกฎหมายด้วย
ความยุติธรรม ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ก็จะทาให้ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ได้รู้และเข้าใจว่าการกระทาอย่างไรเป็นการ
กระทาที่ผิด และไม่พึงกระทาอีก ส่งผลให้ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้นและทาให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อสวมหมวกนิรภัยและตระหนักถึงอุบัติเหตุจาก
การไม่สวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยด้านราคาหมวกนิรภัยมีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา [9] โดยพบว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย ผู้ที่เห็นด้วยกับการเลือกใช้หมวกนิรภัยขึ้นอยู่กับราคา
มีร้อยละ 33.2 แยกเป็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 13.7 และเห็นด้วย
คิดเป็นร้อยละ19.5
ปัจจัยด้านการเก็บรักษาก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถาบันอุดมศึก ษา การไม่มีที่เก็บ การ
พกพาลาบาก กลัวหาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผ่านมา [11] โดยพบว่า
นักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ให้

ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
จากการสารวจพบว่า ผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยในการเดินทางในระยะทางไกลๆ (มากกว่า 5 กิโลเมตร)
มากกว่าการเดินทางในระยะทางใกล้ๆ (น้อยกว่า 5 กิโลเมตร) และมีความ
จาเป็นที่จะต้องสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีหากต้องสวมหมวกนิภัย ตารางที่
3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเขตสถาบัน
อุดมศึกา
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ข้อคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ระดับความคิดเห็น
การขับขี่จกั รยานยนต์ระยะทางไกล
เห็นด้วย (4.45)
การขับขี่จกั รยานยนต์ระยะทางใกล้
เห็นด้วย (4.08)
การโดยสารจักรยานยนต์ระยะทางไกล
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (4.60)
การโดยสารจักรยานยนต์ระยะทางใกล้
เห็นด้วย (4.07)
การสวมหมวกนิรภัยภายในสถาบันอุดมศึกษา
เห็นด้วย (3.85)
การสวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้วยสายรัดให้แน่น
เห็นด้วย (4.23)

ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมและการยอมรับ
ทางสังคม
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมและการ
ยอมรับทางสังคม พบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนในสถาบันอุดมศึกษายอมรับได้กับ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย นโยบายการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 100% ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการกวดขันจับกุมผู้ไม่สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเห็น
ว่า ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นต่อประเด็นบรรทัดฐานทางสังคม
ของการสวมหมวกนิรภัย
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานและการยอมรับทางสังคม
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรทัดฐานและการยอมรับทางสังคม ระดับการยอมรับ
การพบเห็นผู้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
ปานกลาง (3.17)
การพบเห็นคนรัก คนรอบข้างหรือเพือ่ นไม่สวมหมวกนิรภัย ปานกลาง (2.71)
การพบเห็นผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็น
ปานกลาง (2.66)
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในมหาวิทยาลัย
ยอมรับได้ (3.77)
มาตรการบังคับและบทลงโทษสาหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย
ยอมรับได้ (3.85)
ในสถาบันอุดมศึกษา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขต
ยอมรับได้ (4.23)
สถาบันอุดมศึกษา
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นทัศนคติความเชื่อและพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตสถาบันอุดมสึกษาได้
ดังนี้
1. ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นเขตสถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง ขาดความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการสวมหมวกนิรภัย ถึงแม้ว่าอัตราการ
สวมหมวกนิ ร ภั ย ในเขตสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี อั ต ราที่ สู ง ขึ้ น
มาตรการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นมาตรการหลักที่ส่งผลให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่บนท้องถนน
2. ทัศนคติของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมองเรื่องการสวมหมวกนิรภัย
มีความสาคัญและจาเป็นเฉพาะกับตนเองหรือคนใกล้ตัวเท่านั้น
หากเมื่อพบเห็นผู้อื่นไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่กลับมองเป็น
เรื่องปกติธรรมดาของสังคม ดังนั้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการ
สวมหมวกนิรภัยให้เกิดเป็นบรรทัดฐานทางสังคมจะช่วยทาให้คน
ในสังคมตระหนักว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจาเป็นและไม่ใช่
เรื่องของคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเป็น สิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และของสังคม ทัศนคติของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อการสวมหมวกนิรภัยเกิดจากการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยแหล่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
ทัศนคติของบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ตรง อิทธิพลของกลุ่ม และ
สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับทิศทางการขับเคลื่อนส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ในเขตสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารสวมหมวกนิ ร ภั ย เกิ ด เป็ น “วั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยทางถนน” ปลูกฝังให้เกิดเป็นค่านิยมที่ดีในสังคม รวมถึง
เร่งสร้างให้เกิดเป็น “มาตรการองค์กร” ในการสวมหมวกนิรภัย
100%
2. สร้า งการรับ รู้ข องประชาชนในเรื่อ งกฎหมายโดยเฉพาะ เรื่อ ง
ผู้โ ดยสารไม่ สวมหมวกนิร ภัย ถื อ ว่า “ผิด กฎหมาย” ผ่ า นการ
ตรวจจับจริงให้ผู้สัญจรได้พบเห็นและรับรู้
3. ส่งเสริมพฤติก รรมการใช้หมวกนิรภัย ในกลุ่มมหาวิทยาลัย ที่ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย เช่น
การรณรงค์ ใ ห้ ต ารวจกวดขั น และให้ อ าจารย์ ท าโทษหรื อ ตั ด
คะแนน เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับนักศึกษา
4. ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อพฤติกรรมการใช้หมวก
นิรภัย เช่น ทัศนคติกลุ่ม ค่านิยมจากข่าวสาร เป็นต้น
5. พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการให้ ค วามรู้ แ ละการสื่ อ สารเชิ ง รุ ก ที่ ต รง
กลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ที่เชื่อว่า “ขับขี่ใกล้ๆ ไม่ต้องสวมหมวก” ซึ่งเป็นเหตุผลอันดับต้น
ของการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
6. มุ่งค้นหาสาเหตุของปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยในระดับปัจเจก
บุ คคล เพื่อ นามาใช้พัฒนาออกแบบการรณรงค์แ ละมาตรการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต รงจุ ด เช่ น กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงาน กลุ่ ม ผู้ โ ดยสาร
รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มคนต่างด้าวและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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ป้อ งกันอุ บั ติเหตุจ ราจรจากรถจัก รยานยนต์กับ นัก ศึก ษาหลัก สูตร
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