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 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
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บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของคนไทย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง      
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากรถจักรยานยนตร์มากที่สุด  เมื่อเทียบกับอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วย
พาหนะอ่ืนๆ  ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  จากรายงานความปลอดภัยทางถนนโลก
ในปี 2556 โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization Global Status Report on Road 
Safety, 2013) ได้ท าการส ารวจ 182 ประเทศ  พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกสูง
ถึง 1.24 ล้านคนต่อปี และอัตราผู้ได้รับบาดเจ็บ สูงถึง  20-50 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ การส ารวจในปี 2557 
สถิติระบุว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีจ านวน 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี  โดยประเทศ
ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนของประชากรไทยมีจ านวน 5,100 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี (เฉลี่ย 5.1% ของอัตราการ
เสียชีวิตโดยรวม)   

  จากข้อมูลทางสถิติพบว่าในประเทศไทย อัตราการสวมหมวกนิรภัยในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์   
ของประชาชนจัดอยู่ในระดับต่ า โดยในปี 2556 ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์เฉลี่ยสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 43 
และไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 57 ไทยโรดส์หรือเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอด ภัยทางถนน 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ยังได้ศึกษาอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
จักรยานยนตร์ทั้งประเทศโดยจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีอัตราสวมหมวกนิรภัยสูงสุดตามภาคของประเทศไทย
แสดงรายละเอียดได้ตามภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาคเหนือ 
 

 
ภาพที่ 1 อัตราการสวมหมวกในภาคเหนือ 
 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ภาพที่ 2 อัตราการสวมหมวกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 
ภาพที่ 3 อัตราการสวมหมวกในภาคกลางและภาคตะวันออก 
 
 

ภาคใต้ 

 
ภาพที่ 4 อัตราการสวมหมวกในภาคใต้  
 

เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์  พบว่าวัยผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 49 ส่วนวัยเด็กสวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ  7 และจากการศึกษาของไทยโรดส์พบว่า
สาเหตุที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์เลือกท่ีจะไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจ ากขาดความตระหนั กถึง
ความส าคัญในการสวมหมวกนิรภัย  โดยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์มากกว่าร้อยละ 60 ไม่สวม
หมวกนิรภัยเพราะเห็นว่าเป็นการเดินทางในระยะใกล้ นอกจากนี้ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์
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 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
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มากกว่าร้อยละ 30 ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะมีความเห็นว่าไม่ได้ขับข่ีออกถนนใหญ่ รวมถึงลักษณะของผู้ขับ
ขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์เองท่ีส่งผลต่อการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยร้อยละ 31 ของผู้ขับขี่และร้อยละ 
29 ของผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพราะมี ลักษณะการเดินทางท่ีเร่ง
รีบ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเลือกท่ีจะไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นเนื่องจากขาด
ความตระหนักต่อความส าคัญของหมวกนิรภัย รวมถึงขาดความตระหนักต่ออันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย เนื่องจากเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตร์ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ 
และทรัพย์สินทั้งที่ประเมินเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน     

นอกจากนี้จากรายงานความปลอดภัยทางถนนโดยองค์การอนามัยโลกยังมีการเปรียบเทียบระดับ
การบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีระดับการบังคับ ใช้กฎหมายหมวกนิรภัยต่ ากว่า
ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และลาว 

จากข้อมูลดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารจักรยานยนตร์หันมาสวมหมวกนิรภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้หันมาสวม
หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น (เว็บไซด์กรมการขนส่งทางบก) 

เพ่ือสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกได้ก าหนดไว้  
คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักและพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ทั่วไปและผู้ได้รับหมวกนิรภัยจากโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
ด้วยการเปรียบเทียบตามลักษณะของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์   ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา ภูมิล าเนา เพ่ือน าผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักมาใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้
ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และผลที่ได้จากเปรียบเทียบตาม
ลักษณะของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์สามารถ น ามาใช้ในการวางแผนจัดรูปแบบโครงการรณรงค์
สวมหมวกนิรภัยให้เหมาะสมตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด และเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการต่อไป คณะผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาจัดท าโครงการน า
ร่อง ในทุกภาค ภาคละ ๑ พ้ืนที่ โดยพื้นที่ท่ีเลือกมาจัดท าโครงการ จะเลือกจากพ้ืนที่ที่มีผลการวิจัยชี้ว่า        
มีระดับความตระหนักต่ าสุดในภาคนั้นๆ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายจะเลือกจากกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากผล
วิจัยที่ได ้
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๒. วัตถุประสงค ์
๑) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒)  เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขั บขี่ 

ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกร รมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยใน

การขับขี่ของของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
๔) เพ่ือทดลองด าเนินการโครงการน าร่องการแจกหมวกนิรภัยตามแนวทางของคณะท างาน 
๕) เพ่ือสร้างแบบประเมินกระบวนการด าเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ

กรมการขนส่งทางบก 
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๓. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจัย 

๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ  
ในการด าเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชนก็ตาม  จะต้องมีการวางแผนโครงการโดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้เพ่ือคาดหวัง  
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  ตลอดจน
การออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว  ผู้ที่มีอ านาจก็จะท าการ คัดเลือกโครงการและอนุมัติโครงการ  ต่อไป 
ต่อจากนั้นก็จะมีองค์การน าโครงการไปปฏิบัติ  หรือที่องค์การ เรียกว่า  “การบริหารโครงการ ” (Project 
Management) บุคคลทั่วไปมักจะคุ้นเคยกับค ากล่าวที่ว่า  “ถ้าการวางแผนโครงการดีก็เท่ากับงาน  ส าเร็จไป
แล้วครึ่งหนึ่ง” แต่ในความเป็นจริงแล้วการวางแผนโครงการที่ดีแค่จะ ช่วยเพิ่มโอกาสส าหรับ  ความส าเร็จ
เท่านั้น แต่ก็มิใช่เป็นหลักประกันความส าเร็จของนโยบาย /แผนงาน/โครงการสาธารณะทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย /แผนงาน โครงการต่างๆ  จะต้องผ่านกระบวนการ  ต่างๆ อีกมาก 
โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ ในที่นี้ก็คือการวางแผน  (Planning หรือ 
P) เป็นเรื่องของ  “การคิด” การด าเนินการหรือการบริหาร  (Implementation / Operation/Do หรือ D) 
เป็นเรื่องของ  “การท า” ส่วนการประเมินผล  (Evaluation/Check หรือ C) ก็คือ “การเทียบ” ระหว่างการ
คิดกับการกระท านั่นเองการประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทาให้ทราบว่า  การปฏิบัติงาน  ตาม
โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คิดไว้หรือไม่  ถ้าเบี่ยงเบนจะ  ได้หา
วิธีปรับปรุงแก้ไข (Act หรือ A ) ความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ได้  โดยเฉพาะ
ใน ปัจจุบันการบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลส าเร็จของโครงการจากผลผลิต  (Output) ที่
ได ้จากการด าเนินโครงการเท่านั้น แต่ความส าเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ  (Impact) ด้วย ซ่ึงองค์การเรียกว่า “การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ” (Result 
Base Management) ดังนั้นการที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง  ๆ ได้นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัย
กระบวนการ ติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ   
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รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model  
ค าว่า “รูปแบบ” หรือแบบจ าลอง  ภาษาอังกฤษใช้คาว่า  “Model” ซึ่งหมายถึง วิธีการที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด  ความเข้าใจ  ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด  ๆ      
ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง  ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจ
ได้ง่าย และสามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ  ( เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. ๒๕๔๒ : ๒๗ ) ในการ
ประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง  แต่ในที่นี้ใคร่ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมิน
แบบซิป หรือ “CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam) เป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป      
ในปัจจุบันแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  เน้นการแบ่งแยก บทบาทของการท า งานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่าย
บริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด  กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ  จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่าย
บริหาร  ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล  และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ        
เพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน  

ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model  
สตัฟเฟิลบีม ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ  

“CIPP Model” ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
๑. การประเมินสภาวะแวดล้อม  (Context Evaluation : C ) เป็นการประเมินก่อนการ

ด าเนินการโครงการ  เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล  ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ  ประเด็นปัญหา  
และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  

๒. การประเมินปัจจัยนาเข้า  (Input Evaluation : I ) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ  ความเหมาะสม  และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ  เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  

๓. การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการดาเนินโครงการ  ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา  แก้ไข ปรับปรุง  ให้การด าเนินการช่วงต่อไป           
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน  การประเมินกระบวนการนี้  จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น  หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/ 
แผนงาน/โครงการ  

๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ      
เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแต่การประเมินผลแบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ  (Impact) 
และผลลัพธ์ ( Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร  
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นอกจากนี ้สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้  
๑.) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมิ น

สภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  
๒.) การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ  (Structuring Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้

ข้อมูลจากปัจจัยนาเข้าที่ได้นาไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน  และข้ันตอนของการด าเนินการ    
ของโครงการ  

๓.) การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ  (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ  เพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  และปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

๔.) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินผลผลิต  ( Output ) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ  / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป  

จากข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ  CIPP ทั้ง ๔ ประการและประเภทของการตัดสินใจ
ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังภาพที ่๕  

 
ภาพที่ ๕ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model 

เกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวนี้  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้ดี  ซึ่งจะ
ครอบคลุม  มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม ด้านบริหารจัดการ  ด้านทรัพยากร  และด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น
นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความส าเร็จ  และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่างๆ  ของรัฐได้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินักประเมินผล  จะต้องน าเกณฑ์  และตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ  และบริบท   
ของโครงการด้วย และจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ  สตัฟเฟิลบีม สรุปได้ว่ารูปแบบการ
ประเมินโครงการแบบ  CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันในการดาเนินงานอย่าง
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ครบวงจร มีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้ก าหนดไว้  แล้วน าข้อมูลที่ได้นั้นจัดท าให้เป็นสารสนเทศ  เพ่ือน า
โครงการไปปฏิบัติ  เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที  โดยแบ่งเป็น  ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

แนวคิดการบริหารองค์การหรือโครงการ 
การบริหารองค์การหรือโครงการ  เสนอว่า ควรด าเนินการเป็นกระบวนการ คือท าไปตามล าดับ

ขั้นตอนต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่มีการขาดตอน ทั้งนี้  ฮาร์โรลด์ ดี คูนซ์ (Harold D. Koontz)                
ได้แนวความคิดทางการบริหารของ  ได้ก าหนดกระบวนการบริหารไว้เป็น ๕ ประการ คือ  การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การเจ้าหน้าที่ (Staffing) การอ านวยการ  (Directing) และการ
ควบคุมงาน (Controlling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย 
โครงสร้าง และวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลในอนาคต ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพยากรณ์
เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความแม่นย าในการคาดคะเนผลที่จะได้รับ ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

๒. การจัดองค์ก าร (Organizing) เป็นการก าหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์ก าร  จัดระบบ 
ระเบียบการท างานขององค์ก าร เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการมอบหมายงาน หรือการสั่งการ มีการก าหนด
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานที่ซ้ าซ้อน 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การจัดคนเข้าท างาน หรือการบริหารงานบุคคล เป็นการ
จัดการเกี่ยวกับบุคคล นับตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุงรักษา การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การพัฒนา จนกระทั่งพ้นไปจากการปฏิบัติงาน นับว่าเป็นกระบวนการบริ หารจัดการทั้งหมด
เกี่ยวกับคน หรือ บุคลากร ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. การอ านวยการ (Directing) การอ านวยการ หรือการสั่งการ เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
ใช้ความสามารถชักจูงบุคลากรให้ ปฏิบัติงานและมีความกระตือรือร้นในการท่ีจ ะท างานให้ดีที่สุดเท่าท่ีจะท า
ได้ เพื่อใหอ้งค์การสามารถท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้น า  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และใช้ศิลปะในการบังคับบัญชา 

๕. การควบคุม (Controlling) การควบคุม เป็นการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคล    
ในองค์การเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่    
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การท างานเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การก าหนดหรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไรเพื่อน าไปสู่
การท าการแก้ไข การควบคุมอาจตรวจสอบจากการใช้งบประมาณ การตรวจงาน   การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๓.๒) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ความหมายพฤติกรรมมนุษย์ 
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง    

หรือใช้เครื่องมือวัดได้หรือสังเกตได้โดยทางอ้อม เช่น การร้องเพลง การเคลื่อนไหว การ จ า การคิด การ
แก้ปัญหา ดังนั้นจึงแบ่งพฤติกรรมออกเป็น ๒ ประเภทได้แก่ 

๑.) พฤติกรรมภายนอก  (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยตรงหรือใช้เครื่องมือวัดแบ่ง
ออกเป็น ๒ พวกคือ 

 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยตรง สามารถ 
สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรงต้องใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดการเต้นของหัวใจ การวัดคลื่นสมอง 
การวัดน้ าตาลในเส้นเลือด 

๒.) พฤติกรรมภายใน Covert Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง          
และไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้แต่ต้องใช้ภาวะสันนิษฐา น(Hypothetical Construct)        
จากพฤติกรรมภายนอก นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมไม่ยอมรับวิธีการศึกษานี้  แต่จะให้
ความส าคัญของพฤติกรรมภายนอกที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนมากกว่ามนุษย์เกิดพฤติกรรม
ได้อย่างไร มีแนวคิดในเรื่องดังนี้ 

 พฤติกรรมเกิดจากการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  แรงขับต่างๆจะไปกระตุ้น  
ให้ร่างกายแสดงพฤติกรรม 

 พฤติกรรมเกิดจากความคิดความเข้าใจ การคิดเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องเปลี่ยนการคิดของบุคคล 

 พฤติกรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลของการกระท า ถ้าได้
สิ่ง ที่พอใจจะท าให้มีพฤติกรรมนั้นสูงขึ้น 

 พฤติกรรมเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับพฤติกรรม 

ในการศึกษาจิตนั้นมีความยุ่งยากพอควรวิธีการศึกษาก็ขาดความตรงและความเท่ียง  ซ่ึง ต่างกับวิธี
การศึกษาพฤติกรรมมาก การศึกษาจากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับพฤติกรรม  นั้น นักจิตวิทยาศึกษา
จิตโดยการอ้างอิงพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วอธิบายถึงสภาพทางจิตใจ ในทัศนะของกลุ่ม ปัญญานิยม เชื่อว่า
จิตเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยน  แปลงพฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนที่จิตก่อน นั้นคือต้องมีการจูง
ใจ มีการสร้างทัศนคติ การโฆษณา ชวนเชื่อ จะท าให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้ในทางกลับกัน  
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๓.๓) แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 
ความตระหนัก  ( Awareness ) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา  ( Psychological Approach )ผสมผสาน

กับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science ) โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนัก
ดังนี้ 

ความหมายของความตระหนัก 

ราชบัณฑิตยสถาน  (๒๕๔๕:๔๒๘) ให้ความหมายของค าว่าตระหนักไว้ว่า  รู้ประจักษ์ชัด  รู้ชัดแจ้ง 
ส่วน กุลวดี ราชภักด ี(๒๕๔๕:๓๘ ) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึงภาวการณ์ที่บุคคลเกิดความรู้สึกนึกคิด 
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมิน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับตนเองได้  โดยเกิดจากสภาวะ จิตที่ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้มเอียงที่จะเลือก
พฤติกรรม  และปฏิบัติตนเพ่ือแสดงต่อปัญหาหรือเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบ เช่นเดียวกับเริงชัย  คงสงค์ 
(๒๕๔๗ ) กล่าวว่าความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจที่เก่ียวกับความส านึกความรู้สึกนึกคิดและความ
ปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใด  หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  โดยมีเหตุการณ์  สภาพแวดล้อม        
หรือสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นปัจจั ยที่ท าให้บุคคลเกิดความตระหนัก นอกจากนี้ กุลวดี  สุดหล้า  
(๒๕๕๐) กล่าวว่า  ความตระหนักหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก  ความเห็นความส านึก  เป็นภาวะ          
ที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับตนเองได้โดยอาศัยระยะเวลา  เหตุการณ์  
ประสบการณ ์หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท าให้คนเกิดความตระหนัก 

นงลักษณ์ วงศ์ถนอม (๒๕๔๘: ๕๑) กล่าวถึงความตระหนักว่า  หมายถึง ความส านึกที่บุคคลเคยมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึนใน สภาวะจิตใจต่อเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบ  แล้วแสดงความรู้สึกออกมาทาง
พฤติกรรม นอกจากนี้อนุสรณ์  กาลดิษฐ์ ( ๒๕๔๘: ๕๑ ) กล่าวถึงความตระหนักว่า  หมายถึงความส านึก       
ซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู้  หรือเคยมีความรู้มาก่อน  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความส านึกหรือความตระหนัก
ขึ้น ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความส านึก เป็นสภาวะทางจิตใจที่เก่ียวข้องกับความรู้สึก  ความคิด
ความปรารถนาต่าง  ๆ อันเกิดจากความรู้และความส านึกต่าง  ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่า  และตระหนัก
ถึงความส าคัญของตนที่มีต่อสิ่งนี้ 

ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
Good (๑๙๗๓ : ๕๔) กล่าวว่าการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา  

(Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสสิ่งเร้าแล้วจะเกิดความรู้
เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจสิ่งนั้น  คือเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู้การเรียนรู้  คือมีความรู้ในสิ่งนั้นและ
น าไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด  ซึ่งความรู้และความตระหนักก็จะน าไปสู่การกร ะท าหรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้นตามภาพท่ี ๖ 
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ภาพที ่๖: ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
ที่มา: Cater V. Good ๑๙๗๓: ๕๔ 

จากภาพประกอบด้านล่าง  เป็นการแสดงขั้นตอนตามล าดับของการสะสมความรู้และเจตคติเพ่ือให้
เกิดเป็นความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งในการตระหนักนั้นจะต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้
(knowledge) หรือแนวคิดด้านบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง  และต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ในแต่ละ
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจะน าไปสู่ขั้นลุ่มลึกชัดแจ้ง (Intelligibility) แล้วจึงเกิดความตระหนัก
ในที่สุด 

 
๓.๔) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนตร์          
โดย วาสนา สายเสมา (2548) พบว่าความตระหนักต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนตร์
ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับข่ีอย่างปลอดภัยอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยความตระหนัก
เป็นความรู้สึกรับผิดชอบของบุคคลที่ส านึกถึงสิ่งต่างๆที่ปรากฏ โดยผ่านการเรียนรู้ ทั้งนี้การเรียนรู้และ ความ
ตระหนักเป็นองค์ประกอบส าคัญอันจะน าไปสู่ความพร้อมที่ตะแสดงหรือกระท าพฤติกรรมต่อไป (ชุติมา เรือง
พริ้ม , 2539) ส่วนใหญ่การวัดความตระหนักในการขับขี่จะแบ่งออกเป็น  2 ด้าน คือ ความตระหนัก         
ต่ออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์ ซึ่งประเมิ นจากการรับรู้ถึงอันตราย  และความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ อีกด้านหนึ่งคือความตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยการประเมินจากการให้
ความส าคัญ ความสนใจเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตาม กฎจราจร จากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเรื่องความ
ตระหนักและพฤติกรรมในการขับข่ีรถจักรยานยนต ร์อย่างปลอดภัยในภาพรวมเท่านั้น ยังไม่มีงานวิจัยที่ลง
รายละเอียดถึงเรื่องความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์  
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 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนักต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

โดยความตระหนักเป็นผลรวมของกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ         
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้า แล้วเกิดการรับรู้ขึ้น เมื่อเกิดการรับรู้แล้วต่อไป
ก็จะน าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งเร้า คือ เกิดเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งเรานั้นและน าไปสู่การเรียนรู้เป็นขั้น
ต่อไป คือ มีความรู้ในสิ่งนั้น และเมื่อบุคคลเกิดความรู้แล้ว ก็มีผลน าไปสู่ความตระหนักในที่สุด และทั้งความรู้
และความตระหนักก็จะน าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าต่อไป และเนื่องจากความ
ตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรับรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความรับรู้จึงมีผลต่อความ
ตระหนักด้วย จึงพอสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก คือ 

 ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 

 ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม  

 ความเอาใจใส่และการให้คุณค่า ถ้ามนุษย์มีความเอาใจใส่ในเรื่องใดมากก็จะมีความ
ตระหนักมาก 

 ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้า ถ้าสิ่งเร้านั้นสามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจย่อมท าให้
ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และตระหนักขึ้น 

 ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับการรับรู้บ่อยครั้งหรือนานเท่าไหร่ ก็ยิ่งมี
โอกาสท าให้เกิดความตระหนักได้มากขึ้นเท่านั้น (สุภัทศิริ พรสุรัตน์, 2543) 

 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเ รื่องความตระหนักของบุคคล     
ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม (เอ้ือน  วิเศษชาติ 2534) พบว่าที่ผ่านมางานวิจัยเกี่ยวแนวคิดด้าน
ความตระหนักโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าพฤติกรรมในการศึกษาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จ านวนมาก แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์  

จากผลการศึกษาการประเมินความตระหนักถึงอุบัติเหตุของผู้ปกครองบุตรหลานและผู้ใช้รถใช้ถนน 
(ทัฬห์ ธนาดุลบุลิน , 2554) โดยพบว่า กลุ่มผู้ปกครองบุตรหลานมีความตระหนักในระดับมากท่ีสุด  ร้อยละ 
22.8 ระดับมากร้อยละ  60 ระดับปานกลาง 14.2 และระดับน้อยร้อยละ  3 ส่วนในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน      
มีความตระหนักในระดับมากท่ีสุดร้อยละ  21.2 ระดับมากร้อยละ  56.5 และระดับปานกลางร้อยละ  22.3 
และผลจากการสอบถามว่าบุคคลใดก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้มากท่ีสุด  ผลที่ได้คือ ทั้ง2กลุ่มตัวอย่างมองว่า  ผู้ใช้
รถใช้ถนนอื่นๆก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด  รองลงมาคือตัวท่านเอง  และจากการจัดอับดับความตระหนักถึง
อุบัติเหตุ  ผลที่ได้คือ  ทั้ง2กลุ่มตัวอย่างให้ความตระหนักเรื่องการขับขี่ขณะมึนเมาเป็นอันดับแรก             
และความเห็นแก่ตัวในการใช้รถใช้ถนนกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับข่ีรองลงมา 
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 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนักต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยานยนตร์รับจ้าง ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม (วาสนา สายเสมา ) พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเชื่ออ านาจภายในตน การควบคุม
อารมณ์ ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการ ขับข่ีรถจักรยานยนตร์รับจ้างเป็นปัจจัย            
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนตร์รับจ้าง โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจ าแนกตามอายุ ประสบการณ์ ผลการศึกษาพบว่าอายุ ประสบการณ์
ที่แตกต่างกันส่งผลพฤติก รรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่จักรยานยนตร์รับจ้างของผู้ขับขี่แตกต่างกัน        
ส่วนปัจจัยด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านความตระหนักส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่
จักรยานยนตร์   

 งานวิจัยเรื่อง การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใ ช้เข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ  ( ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ , 2552 กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร
รถยนต์โดยสารสาธารณะ  และศึกษาการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธา รณะ ผลการศึกษา    
การใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารเคยใช้เข็มขัดนิรภัยโดยส่วนใหญ่จะ
ใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นบางครั้ง รองลงมาใช้เป็นประจ า โดยมีลักษณะการคาดจะใช้ตลอดเวลาเดินทาง รองลงมา
ใช้เมื่อรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภั ยใช้เฉพาะเวลารถวิ่งด้วยความเร็วสูง ใช้เฉพาะเวลารถ
วิ่งขึ้นเขา – ลงเขา ทางคดเค้ียวคาด และเม่ือมีพนักงานบนรถเตือนให้ใช้เข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้โดยสารที่ไม่เคย
ใช้เข็มขัดนิรภัย  ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย เพราะ รู้สึกร าคาญไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน 
รองลงมา ในรถโดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย เดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยู่แล้ว และไม่เชื่อว่าเข็ม
ขัดนิรภัยป้องกันการบาดเจ็บได้ 

 ด้านความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่า     
โดยภาพรวม ผู้โดยสารมีความตระหนักต่อความปลอดภัยอยู่ในร ะดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตระหนักในความปลอดภัยของผู้โดยสาร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถ่ีในการเดินทาง การเลือก
ประเภทของรถโดยสาร การได้รับข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการเคยเกิดอุบัติเหตุ การเคยใช้และไม่เคย
ใช้เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ 

 งานวิจัยเรื่อง  ความตระหนัก ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน             
ของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัตถา , 2554) พบว่า 
การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และทัศนคติเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพ ฤติกรรม
ต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน  
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 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ
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โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนักต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

 งานวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมมีส่วนรวมในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  (สุตตมา  แสงวิเชียร .(2554).     
การเปิดรับข่าวสาร  ความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการ มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน         
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร .วารสารวิจัย  มสด . สาขาสังคมศาสตร์             
และมนุษยศาสตร์ .7(3): 147-160)  ผลการศึกษาพบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาวะโลก
ร้อนจากสื่อมวลชน และสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับความตระ หนักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และความ
ตระหนักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมีส่วนรวมในการช่วยลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน  

 งานวิจัยเรื่อง ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วาสนา นัยพัฒน์ (2556) นักเรียนพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้ อนอยู่
ในระดับปานกลาง มีความตระหนักอยู่ในระดับสูงและมีพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับสูง  
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนมีความสัมพันธ์กัน 

 งานวิจัยเรื่อง ความรู้การมีส่วนร่วมและความตระหนักต่อระบบการจัด การสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
ในองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) : ศึกษากรณีบริษัทจันทบุรีซีฟู้ ดส์ 
จ ากัดและบริษัทจันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด (วีระชน ขาวผ่อง (2551) การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา
ระดับความรู้ การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนักต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ของพนักงาน  พบว่า การมีส่วนร่วม ตัวแบบ การรับรู้ข่าวสาร และระดับการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ    
และการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความตระหนักต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ใ นขณะที่ปัจจัย
ด้านเพศ อายุงาน ต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 



                                                                                                     
 

บทที่ 1 หน้า 17 
 

 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนักต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

๔. ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารองค์การ จากแนวคิด 
POSDC ของ Haroled D.Knootz, 1972 และการประเมินผล จากแนวคิด CIPP Model (Daniel L. 
Stufflebeam, 1971) รวมถึงศึกษาแนวคิดความตระหนักของ Goods (๑๙๗๓) นอกจากนั้นคณะผู้วิจัย    
ยังศึกษาเนื้อหาและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ 

 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม  

กลุ่มท่ี ๑ ผู้ด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก (บุคลากร
ของกรมการขนส่งทางบก) ตามพ้ืนที่ของกรมการขนสงทางบก  

กลุ่มท่ี ๒ ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่ได้รับหมวกนิรภัยจากโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหม วก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกตามพ้ืนที่ของกรมการขนสงทางบก 

กลุ่มท่ี ๓ ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ทั่วประเทศ 

กลุ่มท่ี ๔ เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในแต่ละพ้ืนที่ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีพฤติกรรมไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะถูกเลือกเข้าร่วมในโครงการน าร่อง  

 ขอบเขตพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินการศึกษา จะแบ่งพ้ืนที่การศึกษาเป็นระดับภูมิภาค
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร   
โดยแบ่งภาคละ ๓ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๑๕ จังหวัดและ ๓ เขตพ้ืนที่กรุงเ ทพมหานคร         
รวมทั้งหมด ๑๘ พ้ืนที่ โดยจะพิจารณาจากการจดทะเบียนสะสมรถจักรยานยนต์มากที่สุด ๓ อันดับ ในแต่ละ
ภาค 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ระยะเวลาในการด าเนินการ ๙ เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มงาน ๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



                                                                                                     
 

บทที่ 1 หน้า 18 
 

 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนักต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

๑. เป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการในการสวมหมวกนิรภัย      
เพ่ือความปลอดภัย 

๒. น าผลจากการเปรียบเทียบความตระหนักและพฤติกรรมที่จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้      
มาก าหนดแนวทางในการกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยให้มีความเหมาะสมกับลักษณะส่วนบุคคล  

๓. น าข้อมูลที่ศึกษาจากการวิจัยเป็นแนวทางพัฒนารณรงค์ส่งเสริมในการท าแผนและพัฒนาโครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก  

 

๖. นิยามค าศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ หมายถึง ผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 

หมวกนิรภัย หมายถึง หมวกท่ีใช้สวมตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

พฤติกรรม  หมายถึง พฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นต่อไปนี้ คือ วัตถุประสงค์     
ในการขับขี่ ระยะทางในการขับข่ี ความเร็วในการขับขี่ พ้ืนที่ที่ขับขี่ อุปนิสัยส่วนตัวเมื่อขับข่ี ช่วงเวลาที่ขับขี่  
ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย ชนิดของหมวกนิรภัยที่สวม 

ความตระหนัก  หมายถึง ภาวการณ์ที่บุคคลเกิดความรู้สึกนึกคิด  ความคิดเห็นหรือประสบการณ์             
จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับตนเองได้  โดยเกิด
จากสภาวะจิตที่ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้มเอียงที่จะเลือกพฤติกรรม  และปฏิบัติตนเพ่ือแสดงต่อ
ปัญหาหรือเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 

ปัจจัยเสี่ ยง หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย อันได้แก่ เมื่อมีฝนตก     
เมื่อดื่มสุรา เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ และเม่ือขับผ่านถนนใหญ่ 

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  โดยมีพฤติกรรมไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะถูกเลือกเข้าร่วมในโครงการน าร่อง 

ผู้ด าเนินการ โครงการ  หมายถึง บุคลากรจากกรมขนส่งทางบกที่เก่ียวข้องกับ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  หมายถึง ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เคยเข้าร่วมโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบก หรือ ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการน าร่อง 



                                                                                                           
 

 หน้า ก 
 

โครงการ  
“การศึกษาความพฤติกรรมและตระหนักต่อการสวม

หมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

 
สารบัญ 

 หน้า 

สารบัญ ก-ข 

บทที่ 1  บทน า   บทที่ 1  
 หลักการและเหตุผล บทที่ 1-1 

              วัตถุประสงค์                                                                                                       บทที่ 1-2 
              แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย บทที่ 1-3 
              ผลการด าเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ บทที่ 1-17 

บทที่ 2  กรอบแนวคิดและวิธีด าเนินการวิจัย บทที่ 2 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย  
บทที่ 2 -2 

วิธีการในการด าเนินงานวิจัย บทที่ 2-3 

เครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย บทที่ 2-7 

การวิเคราะห์ข้อมูล  บทที่ 2-10 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมาย  บทที่ 2-11 

บทที่ 3  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บทที่ 3 
ทั่วประเทศ บทที่ 3-4 
ภาคเหนือ บทที่ 3-65 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทที่ 3-119 
ภาคตะวันออก บทที่ 3-175 
ภาคกลาง บทที่ 3-231 

ภาคใต้ บทที่ 3-285 
กรุงเทพมหานคร บทที่ 3-340 

บทที่ 4  สรุปผลการวิเคราะห์  บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา บทที่ 4-3 
อภิปรายผลการศึกษา บทที่ 4-15 

 
 



                                                                                                           
 

 หน้า ข 
 

โครงการ  
“การศึกษาความพฤติกรรมและตระหนักต่อการสวม

หมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

ภาคผนวก ภาคผนวก  

ผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ภาคผนวก-2 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินโครงการรณรงค์ ภาคผนวก-21 

 
 



                                                                                                                                             
 

บทที่ 2 หน้า 1 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
 

กรอบแนวคิดและวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                             
 

บทที่ 2 หน้า 2 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

กรอบแนวคิดและวิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิด จากการบูรณาการวรรณกรรม     
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑. กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก                                                        
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต ์

 
ศึกษาโครงการกระบวนการรณรงค์ส่งเสริม                              

การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก              
ที่จัดท าใน พ.ศ. 2556 

สนทนากลุ่มย่อย             
ผู้ด าเนินการโครงการ 

 
 

สนทนากลุ่มย่อย             
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการ                
สวมหมวกนิรภัย รวมถึงการศึกษาปัจจัยอ่ืนและ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 

โครงการน าร่อง  

เชิงคุณภาพ
สนทนากลุ่มย่อย 
 

เชิงปริมาณ 
ส ารวจ 

โครงการ 
 



                                                                                                                                             
 

บทที่ 2 หน้า 3 
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๒. วิธีการในการด าเนินงานวิจัย 

ในการด าเนินงานวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ 3 ส่วน หลักๆดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย                          
ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในข้อที่ ๑ 

1) ประชากร  ได้แก่ บุคลากรของกรมการขนส่งทางบก และผู้ที่ เคยเข้าร่วมโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก จ าแนกตามภาคต่างๆในประเทศไทย 5 ภาค   
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคละ 3 จังหวัด        
และกรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มเป้าหมาย  คณะท างานจะด าเนินการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยจะศึกษาเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

กลุ่มที่ 1 ศึกษาผู้ด าเนินการของกรมการขนส่ง โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลากร
ขนส่งพื้นท่ี ที่เคยร่วมด าเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย     
ของกรมการขนส่ง ทางบกในปี พ .ศ. 2556 โดยก าหนดจังหวัดเป็นพื้นที่ท่ีศึกษา 
โดยเลือกมาภาคละ 3 จังหวัด เลือกจากจังหวัดที่มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
สะสมมากที่สุด ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสอบถามเชิง
ลึกกับผู้ด าเนินการ พร้อมแบบประเมิน โดยศึกษากระบวนการจัดการจากแนวคิด
ของฮารอร์ด ดี . คูลย์ (Haroled D.Knootz) (อ้างจาก พรรณี ประเสริฐวงษ์     
และวีรนารถ มานะกิจ, 2533 : 4) ในประเด็นต่อไปนี้ 
1) การด าเนินการมีการวางแผนอย่างไร (Planning) 
2) จัดโครงสร้างของงานอย่างไร (Organizing) 
3) มีการใช้บุคลากรอย่างไร (Staffing) 
4) มีการสั่งการอย่างไร (Directing) 
5) มีการควบคุมการท างานอย่างไร (Controlling) 
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กลุ่มที่ 2 ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้ ใช้รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ที่เป็นจังหวัด
เดียวกันกับกลุ่มที่ 1 และเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 2556 จ านวนจังหวัดละ 20 คน รวม     
18 พ้ืนที่ (15 จังหวัด + กรุงเทพมหานคร 3 พ้ืนที่) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 360 
คน โดยศึกษากระบวนการด าเนินงานการ ด้วยวิธีการประชุมสนทนากลุ่มย่อย           
( Focus Group )  

ส่วนที่ 2 ศึกษาระดับความตระหนักและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยใน
การขับขี่ของผู้ ขับข่ีรถจักรยานยนต์ รวมถึงการศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรม                             
การสวมหมวกนิรภัย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในข้อที่ ๒ และ ๓ 

1) ประชากร  ได้แก่ ผู้ ใช้รถจักรยายนต์ทั่วไป จ าแนกตามภาคต่างๆในประเทศไทย 5 ภาค     
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคละ 3 จังหวัด         
และกรุงเทพมหานคร  

2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้ที่ ใช้ รถจักรยานยนต์ทั่วไป ในการศึกษาครั้งนี้ คณะท างาน              
จะด าเนินการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ โดยพื้นที่  ที่ศึกษาใช้พื้นที่ท่ีเป็นจังหวัดเดียวกัน     
กับส่วนที่ 1 คือ จังหวัดที่เลือกมาภาคละ 3 จังหวัด โดยเลือกจากจังหวัดที่มีการจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์สะสมมากที่สุด ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เน้นไปที่กลุ่มเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษา และไม่ได้ศึกษา แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีประสบการณ์การขับขี่ไม่น้อย
กว่า 1 ปี รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป 

2.1)  วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยวิธีประชุมสนทนากลุ่มย่อย ท าการศึกษากับผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ เน้นไปที่กลุ่มเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา แต่ต้องมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีประสบการณ์การขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป จังหวัดละ 15 คน รวม 18 พ้ืนที่ (15 จังหวัด + 
กรุงเทพมหานคร 3 พ้ืนที)่ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 270 คน  

2.2)  วิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยจะด าเนินการด้วยการใช้แบบ
ส ารวจ จังหวัดละ ไม่ต่ ากว่า  35 คน รวม 18 พ้ืนที่ (15 จังหวัด + 
กรุงเทพมหานคร 3 พ้ืนที)่ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑0๓๓ คน 
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ส่วนที่ 3 ทดลองด าเนินการ และประเมินโครงการน าร่องตามแนวทางของคณะท างาน  เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในข้อที่ ๔ 

คณะท างานใช้ข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษากระบวนการจัดการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ                  
สวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 2556 และข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงส ารวจในเรื่อง                
ความตระหนักและพฤติกร รมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ของผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ รวมถึงการศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย มา
บูรณการให้เกิดกิจกรรมส าหรับโครงการน าร่อง เพื่อให้ได้วิธีการด าเนินการที่เหมาะสม  

พ้ืนที่ที่ใช้ด าเนินการโครงการน า ร่อง เลือกมา 1 จังหวัดที่พบว่ามีระดับความตระหนักต่ าสุด ใน
ภาคนั้นๆ จากพ้ืนที่ 3 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ด าเนินการศึกษาในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 โดย
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ต่อ 1 จังหวัดในแต่ละภาค รวม 6 จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 180 คน 
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลของคณะผู้วิจัย โดยมีขั้นตอนในการทดลองด าเนินการโครงการน าร่อง ดังต่อไปนี้ 

1) น าผลที่ได้จากการศึกษากระบวนการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของ
กรมการขนส่งทางบก ที่เคยท ามาแล้ว ในปี พ .ศ.2556 ประกอบกับผลการศึกษาระดับ
ความตระหนักและพฤติกรรมก ารสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ มา
ก าหนดรายละเอียดของโครงการน าร่อง 

2) น ารายละเอียดของโครงการน าร่องเสนอต่อกรรมการเพื่อขอความคิดเห็นก่อนน าไปใช้
ปฏิบัติจริง 

3) น าโครงการน าร่องที่ผ่านความคิดเห็นจากกรรมการไปประสานงานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถานศึกษา ต ารวจในพื้นที่ ฯ เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ  

4) ท าการคัดเลือก สถานที่และกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อก าหนดของคณะผู้วิจัย และ
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน 

5) ด าเนินการตามรายละเอียดของโครงการน าร่องกับพื้นท่ีที่ได้คัดเลือกไว้  
6) ติดตามและประเมินผล ทั้ง 6 จังหวัด  
7) รายงานผลการด าเนินการน าร่องและผลการติดตาม ต่อกรรมการ 
8) จัดท าคู่มือส าหรับการด าเนินโครงการ “เยาวชนยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวก ” 

(เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๕) 
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ในส่วนของ การประเมินและติดตามผลโครงการน าร่องที่คณะผู้วิจัยท าการวิจัย เพื่อให้
กระบวนการในการบริหารจัดการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัย
ระยะเวลาในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพ่ิมข้ึน 
ใน 6 พ้ืนที่ทั่วประเทศ พื้นที่ละ 30 คน รวม 180 คน โดยมีแผนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ประเมินพฤติกรรมและความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ                
ก่อนด าเนินโครงการน าร่อง และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้  

ขั้นที่ 2 ด าเนินการโครงการน าร่อง  
ขั้นที่ 3 ติดตามประเมินพฤติกรรมและความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยผู้เข้าร่วมโครงการ

ร่อง ในทุกๆ 21 วัน (จ านวน 2 ครั้ง) ตามทฤษฎี  21- Days Habit Theory ของ          
Dr. Maxwell Malt 

ขั้นที่ 4 เปรียบเทียบ พฤติกรรมและความตระหนักก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการน าร่องของ
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน  

ขั้นที่ 5 สรุปผล โครงการน าร่องในแต่ละพ้ืนที่ 
ขั้นที่ 6 น าข้อค้นพบมาปรับปรุง  ในคู่มือส าหรับการด าเนินโครงการ “เยาวชนยุคใหม่ ขับขี่

ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวก” เพ่ือให้ได้โครงการที่สมบูรณ์ในครั้งต่อไป 
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๓. เครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย 

    เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีทั้ง ที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาส าหรับ ใช้กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่แตกต่างกัน  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

การจัดท าเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย 

ในการจัดท า เครื่องมือ ส าหรับแต่ละกลุ่ม ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีทั้งแบบส ารวจ และ แบบ
สนทนากลุ่มย่อย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้จัดสร้างขึ้นมาตามลักษณะการด าเนินงานวิจัย 3 ส่วน ดังนี้ คือ 

ส่วนที่ 1 การศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของ                  
กรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 2556 ในการศึกษาเรื่องนี้จะอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วน เพ่ือท าการประเมิน
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับ กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ คือ  

1.1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับ ผู้ด าเนินโครงการ  ที่มีต่อการด าเนินโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทางบก  โดยศึกษากระบวนการ
จัดการ จากฮารอร์ด ดี . คูลย์ (Haroled D.Knootz) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลักๆ คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดโครงสร้างของงาน ด้ านการใช้บุคลากร 
ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม 

1.2) แบบประเมินโครงการส าหรับ ผู้ด าเนินโครงการ  ที่มีต่อการด าเนินโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ใช้แนวคิด  CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม   โดย
ครอบคลุมรายละเอียด ในการประเมินสภาวะแวดล้อม  การประเมินปัจจัยน าเข้า 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้กับ กลุ่มเคยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ  

2.1)  แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยส าหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ  ในเรื่องโครงการ รณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทางบก  ถูกสร้างข้ึนโดยการระดม
ความคิดเห็นจากคณะ ผู้วิจัย และผู้ เชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมประเด็น ต่างๆ จาก
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในกระบวนการของโครงการ 

2.2)  แบบประเมินโครงการส าหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ  ที่มีต่อการด าเนินโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ใช้แนวคิด  CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม            
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

โดยครอบคลุมรายละเอียด ในการประเมินสภาวะแวดล้อม  การประเมินปัจจัย
น าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

คณะผู้วิจัย ใช้เครื่องมือทั้ง 2 ส่วนข้างต้นมาท าการประเมิน  โครงกา รรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงน า แนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 
1971) และ POSDC (Harold D. Koontz, 1972) มาก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน โดยมีการ
ประเมินใน 4 ด้าน ต่อไปนี้  

1. ด้านสภาวะแวดล้อม 
1.1 การก าหนดเป้าหมายของโครงการ  
1.2 วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ 
1.3 ระยะเวลา/ความเหมาะสมของเวลา 
1.4 เกณฑ/์เงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
2.1 บุคลากรของขนส่งที่ด าเนินโครงการ 
2.2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
2.3 อาคาร/สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
2.4 วิทยากรในโครงการ 

3. ด้านกระบวนการ 
3.1 ศึกษาสภาพปัญหา  
3.2 ส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมเก่ียวกับหมวกนิรภัย 
3.3 วางแผนการท าโครงการ 
3.4 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
3.5 ติดตามและประเมินการด าเนินงานของโครงการและมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง 

4. ด้านผลผลิต 
4.1 การประเมินการสวมหมวกนิรภัย 
4.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.3 การส ารวจความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ส่วนที่ 2 การศึกษาระดับความตระหนักและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยใน           
การขับขี่ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้ดังนี ้

1) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยคุณภาพ คือ  
แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวก

นิรภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วยการน าแนวคิดและทฤษฏี ทั้งในเรื่อง
พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และความตระหนักมาสร้าง
เป็นเครื่องมือ 

2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ  
      แบบส ารวจในเรื่องพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วยการน าแนวคิดและทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
เรื่องพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และความตระหนัก    
มาสร้างเป็นข้อค าถามในเครื่องมือนี้ 
 

ส่วนที่ 3 การทดลองด าเนินการและประเมินโครงการน าร่องตามแนวทางของคณะผู้วิจัย 

1) แบบวัดความรู้ จะเป็นแบบวัดความรู้ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทั้งก่อนและหลังกิจกรรม
โครงการน าร่องตามแนวทางของคณะผู้วิจัย 

2) แบบวัดความตระหนัก จะเป็นแบบวัดความ ตระหนักในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยทั้งก่อน
และหลังกิจกรรมโครงการน าร่องตามแนวทางของคณะผู้วิจัย 

3) แบบประเมินและติดตา มผล จะเป็นการประเมินและติดตามผล หลังจากผู้เข้าร่วมได้เข้า
ร่วมโครงการน าร่องตามแนวทางของ ผู้วิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ เครื่องมือ  คือ 1.แบบ
บันทึก Hero Helmet for Teachers ส าหรับครูหรือผู้ติตามจากสถานศึกษาเพ่ือท า
การประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัย 2.สมุดบันทึก The Memory of Hero 
Helmet ๒๑ วันของฮีโร่ เพ่ือบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยส าหรับนักเรียน หรือ
นักศึกษา 3. แอพพลิเคชั่นไลน์ และแฟนเพจ “I Am a Hero Helmet”เป็นเครื่องมือ
ของคณะผู้วิจัยที่ ใช้การกระตุ้นและติดตาม พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

  



                                                                                                                                             
 

บทที่ 2 หน้า 10 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการน าร่อง เป็นแบบประเมินโดยใช้ มาตรวัดของ         
ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การประเมินความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม และการประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากร 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนด าเนินการวิจัยทั้งการ
ตรวจสอบความตรง ( Validity ) และความเที่ยง ( Reliability ) มีดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบความตรง ( Validity ) เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบส ารวจ
ทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านคือ ต ารวจจราจร ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ได้ท าการตรวจสอบ
เนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีท าการวัด ในการตรวจสอบแบบส ารวจได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  

2) การตรวจสอบความเที่ยง ( Reliability ) เป็นการตรวจสอบความเที่ยงของแบบส ารวจ
เพ่ือให้ สอดคล้องกัน โดยน าแบบส ารวจที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ด้าน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าแบบส ารวจไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ขับ
ขี่ท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ชุด และวัดค่าความเท่ียง (ค่า  ของ Cronbach) 
และได้ค่า  ไมต่่ ากว่า 0.70 ซึ่งถือว่าน าไปใช้ได้ 

 

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ 2 วิธี ดังนี้ คือ 

1) การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ส าหรับผู้ด าเนินโครงการ ต่อการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย           
ของกรมการขนส่งทางบก แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่อง
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก  แบบประชุมสนทนา
กลุ่มย่อย ในเรื่องพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะห์ แบบประเมินส าหรับกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนิน
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย แบบส ารวจในเรื่องพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แบบวัดความรู้ แบบประเมินความ      
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

พึงพอใจต่อโครงการ น าร่อง และแบบประเมินและติดตามผล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย  ( Descriptive Statistics ) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) 
ดังต่อไปนี้ 
 

2.1)  สถิติเชิงบรรยาย  ( Descriptive Statistics ) ใช้ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ที่เกี่ยวกับ 
ลักษณะส่วนบุคคล  ข้อมูลการใช้รถ พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์  พฤติกรรม
การใช้หมวกนิรภัย พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ  

2.2)  สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) ใช้ในการสรุปผลข้อมูล เพ่ือพิจารณา 
ความแตกต่าง และ ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง การอนุมาน แบบ พาราเมตริก และ 
น็อนพาราเมตริก ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติข้อมูล  
 สถิติอนุมานที่ใช้เพื่อสรุปความแตกต่าง  คือ t-test, F-test โดยวิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวน  Mann-Whitney U-test, Kruskal Wallis   

 สถิติอนุมานที่ใช้เพื่อสรุปความสัมพันธ์  คือ Pearson Correlation (r), 
Spearman (rs), Eta() นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) เพ่ือพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของคุณลักษณะข้อมูล                   
(ตัวแปร)  
 

๕.  เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย  

ในการแปลความหมายความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น ข้อมูลแบบเรียงอันดับ และ
ข้อมูลที่เป็นคะแนนความรู้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายดังต่อไปนี้ 

เกณฑ์แปลความหมาย ระดับความพึงพอใจ และ ระดับความตระหนัก ที่มีค่า 1.00 - 5.00 

ค่าเฉลี่ย 
ความหมาย 

ระดับความพึงพอใจ 
ความหมาย 

ระดับความตระหนัก 
1.00 – 1.50   พึงพอใจในระดับ น้อยมาก  ตระหนักในระดับ ต ่ามาก 

1.51 – 2.50   พึงพอใจในระดับ น้อย  ตระหนักในระดับ ต ่า 
2.51 – 3.50   พึงพอใจในระดับ ปานกลาง  ตระหนักในระดับ ปานกลาง 

3.51 – 4.50   พึงพอใจในระดับ มาก  ตระหนักในระดับ สูง 
4.51 – 5.00   พึงพอใจในระดับ มากที สุด  ตระหนักในระดับ สูงมาก 

 



                                                                                                                                             
 

บทที่ 2 หน้า 12 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

เกณฑ์แปลความหมาย ระดับความรู้ ที่มีค่า 0.00 – 10.00 

 

 

 

เกณฑ์แปลความหมาย ร้อยละของผลการประเมินโครงการ 

ค่าร้อยละ 
ความหมาย 

ผลการประเมินโครงการ 
0.00-54.99   ควรปรับปรุง 

55.00-64.99  พอใช้ 

65.00 -74.99  ดีปานกลาง 

75.00 – 84.99  ด ี

85.00-100.00  ดีเยี่ยม 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย  ระดับความรู้ 
0.00-2.80  มีความรู้ในระดับ น้อยมาก 

2.81-4.60  มีความรู้ในระดับ น้อย 
4.61-6.40  มีความรู้ในระดับ ปานกลาง 

6.41-8.00  มีความรู้ในระดับ มาก 
8.01-10.00  มีความรู้ในระดับ มากที สุด 



                                                                                              
 

บทที่ 3 หน้า 1 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

บทที่ 3 หน้า 2 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

ในการรายงานผลผลการวิเคราะห์ จากการศึกษาท้ังงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิง
คุณภาพ คณะผู้วิจัย ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ในการด าเนินงานภายใต้ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยการด าเนิน
งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีประเมินจากผู้ด าเนินโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง 

2. ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ในการด าเนินงานภายใต้ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยการด าเนิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยการด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

4. ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ การรณรงค์ส่ง เสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีประชุมกลุ่มย่อย หรือ Focus 
Group 

5. ผลการวิเคราะห์การส ารวจผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์  ในเรื่องพฤติกรรม  และความตระหนัก      
ต่อการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ 

6. ผลการวิเคราะห์การส ารวจผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์  ในเรื่องพฤติกรรมและความตระหนัก       
ต่อการสวมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  โดยการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธี
ประชุมกลุ่มย่อย หรือ Focus Group 

7. ผลการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ตามแนวคิด CIPP 
Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. Koontz, 1972)  



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 3 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 
 

 

 

 

 

 

ทั่วประเทศ 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 4 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 
 

 

 

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของท่ัวประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 5 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 01-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ทั่วประเทศ  
 

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม

หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ อันดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 3.99 0.62 ด ี 1 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.63 0.60 ด ี 4 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.90 0.67 ด ี 2 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.88 0.64 ด ี 3 

รวมผลการประเมินโครงการ 3.85 0.50 ดี 
 

 

จากตารางท่ี 01-1 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน   
มีความเห็นว่าโครงการนี้ จัดอยู่ในระดับดี  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม 
(3.99) ด้านกระบวนการ (3.90) ด้านผลผลิต (3.88) และ ด้านปัจจัยน าเข้า (3.63)  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 6 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 01-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
กรมขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ทั่วประเทศ       
ด้านสภาพแวดล้อมจ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี ้ 

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

4.26 0.85 
เห็นด้วย

มาก 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 3.96 0.94 
เห็นด้วย

มาก 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 3.70 0.77 
เห็นด้วย

มาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินโครงการ 

4.04 0.58 
เห็นด้วย

มาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 3.99 0.62 ระดับดี 

 

จากตารางท่ี 01-2 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีสภาพแวดล้อมจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง  ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วย
มากกว่าเรื่องอ่ืน คือ โครงการนี้เป็นโคร งการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน (4.26) 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 7 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 01-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ  (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ทั่วประเทศ        
ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสม    
และเพียงพอ 

3.85 0.86 
เห็นด้วย

มาก 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.85 0.94 
เห็นด้วย

มาก 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ื องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ         
มีความเหมาะสม 

4.00 0.92 
เห็นด้วย

มาก 

4 
อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ         
มีความเหมาะสม 

3.81 0.78 
เห็นด้วย

มาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 2.67 1.07 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.63 0.60 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  01-3 ผลการประเมินโครงการ รณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ        
เป็นผู้ประเมินด้านปัจจัย น าเข้า  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดี        
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่อง
ที่เห็นด้วยมากกว่าเรื่องอ่ืน คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการมีความ
เหมาะสม  (4.00) ยกเว้น เรื่อง วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก  ซ่ึงเจ้าหน้าที่ เห็นด้วย
ปานกลาง (2.67)  

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 8 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 01-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ทั่วประเทศ         
ด้านกระบวนการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.70 0.99 เห็นด้วยมาก 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 4.19 0.78 เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.04 0.85 เห็นด้วยมาก 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.15 0.86 เห็นด้วยมาก 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 3.78 0.80 เห็นด้วยมาก 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 3.59 0.93 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.90 0.67 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 01-4 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ เป็นผู้ประเมิน
ด้านกระบวนการ  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มี กระบวนการ จัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณา       
ในรายละเอีย ด พบว่า ทุกเรื่อง  ของด้าน กระบวนการ เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วย
มากกว่าเรื่องอ่ืน คือ การวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน (4.19)  

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 9 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 01-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ  (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ทั่วประเทศ          
ด้านผลผลิตการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 3.48 0.97 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.04 0.75 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.19 0.62 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

3.85 0.81 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.88 0.64 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 01-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ เป็นผู้ประเมิน
ด้านผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มี ผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้าน ผลผลิต เจ้าหน้ าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่าเรื่องอ่ืน        
คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ  (4.19) ยกเว้น เรื่อง หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวก    
ในพ้ืนที่มากขึ้น ซ่ึงเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง (3.48) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 10 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ทั่วประเทศ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง -   
ทางบก พ .ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงกา ร             
อันประกอบด้วยด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ  6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาทั่วประเทศ มีการ จัดตั้งคณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม
วิชาการขนส่ง มีจ านวน ตั้งแต่ 1-23 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็นทางการ  และไม่เป็น
ทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายการท างาน มีการก าหนดเกณฑ์
ในการมอบหมวกนิรภัยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ งกลุ่มเป้าหมายหลักในการเข้าร่วมโครงการฯ คือ กลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษา รองลงมาคือ ธุรกิจเอกชนที่เน้นโรงงาน กลุ่มผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง     
และชุมชน เกณฑ์ท่ีใช้ในการมอบหมวกนิรภัย เช่น เน้นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ บางที่
เน้นผู้ที่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงหรือมีใบขับขี่ หรือผู้ที่ยังไม่มีหมวก 

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาทั่วประเทศ มีการแบ่งหน้าที่งาน  และความรับผิดชอบของงาน       
ทั้งแบบไม่เป็นทางการ มีการจัดล าดับขั้นตอนของงานเพ่ือไม่ให้สับสนและซับซ้อนในการท างาน
เนื่องจากบางจั งหวัดต้องแทรกกิจกรรมไว้กับโครงการอ่ืน เพราะบุคลากรมีงานประจ าและไม่ได้
เชี่ยวชาญในการด าเนินทุกกิจกรรมของโครงการ  

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 11 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ด้านการใช้บุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่ท างานในโครงการค่อนข้างมีไม่เพียงพอ เป็นบุคลากรของกลุ่มวิชาการขนส่ง 
บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในบางกิจก รรม จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น งานฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เป็นทางการมีค าสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นการมอบหมายด้วยวาจา มีการ
ติดต่อสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เป็นทางการจะเป็นหนังสือราชการทั้งภายใน        
และภายนอก หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ และวิทยากรจากกรมขนส่ง เทศกิจ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัย สาธารณสุขจังหวัด และสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่ง เป็นผู้สั่งการ  และตัดสินใจ  
ให้ด าเนินงานเมื่อมีปัญหา 

ด้านการควบคุม 

จังหวัดที่ศึกษาทั่วประเทศส่วนใหญ่มีการตรวจติดตามงานแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่เป็นทางการ 
มีการตรวจสอบผลปฏิ บัติงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามเรื่องปริมาณของหมวกนิรภัยที่มอบจาก
โครงการ มีการประเมินโครงการตามแผน แต่ส่วนใหญ่การประเมินจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับปริมาณหมวก
นิรภัยที่ท าการมอบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีการรายงานความก้าวหน้าเฉพาะส่วนของการมอบหมวก
นิรภัยว่าได้มอบต ามจ านวนเป้าหมายหรือไม่ไปยังส่วนกลาง มีข้อมูลย้อนกลับที่น้อยมากเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตรา การสวมหมวกนิรภัย
หลังเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามบางจังหวัดที่ท าการศึกษามีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยใช้
วิธีสังเกต และมีข้อมูลย้อนกลับจากผู้ได้รับหมวกนิรภัยเฉพาะเรื่องท่ีเป็นข้อต าหนิเกี่ยวกับหมวกนิรภัย
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการมอบครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 12 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  เน้นรูปแบบการให้ความรู้ 
ในด้านกฎจราจร และการขับขี่ถูกต้องปลอดภัย ส่วนใหญ่รูปแบบกิจกรรมจะเน้นเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 
เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และการสาธิตการขับขี่ปลอดภัย ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมมอบหมวกนิรภัย 
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็กมีการถามตอบ บางจังหวั ดมีการมอบ
หมวกนิรภัยตามคะแนนของผู้มาสอบใบขับขี่ บางกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มวัยท างาน       
มีความเห็นว่า เวลาในการจัดกิจกรรมนานเกินไป และวันที่จัดไม่ควรจัดในวันท างานเพราะกระทบ
รายได้ ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวกนิรภัย คือ เน้นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ที่เข้าร่วมโครงการ บางที่เน้นผู้ที่
อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงหรือมีใบขับขี่ หรือผู้ที่ยังไม่มีหมวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 13 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 
 

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของท่ัวประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 14 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วประเทศ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ จ านวนรวมทั้งหมด  
367 คน ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 02-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วประเทศ 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  
1.ชาย 229 62.40 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ ชาย         

คิดเป็นร้อยละ 62.40 2.หญิง 138 37.60 
 อายุ  Mean SD  

อายุเฉลี่ย / SD 33.89 16.16 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย 33.89 ปี          
อายุต่ าสุด 13 ปี อายุสูงสุด 76 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/76 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 130 35.42 กลุ่มตัวอย่าง จบ หรือ ก าลังศึกษา ใน

ระดับ มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. และ           
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด               
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 
35.97 และ 35.42 ตามล าดับ   

 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 132 35.97 
3. อนุปริญญา/ปวส. 22 5.99 
4. ปริญญาตรี 68 18.53 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 12 3.27 

6. อื่นๆ 3 0.82 
 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  
1. นักเรียน/นักศึกษา 134 36.51 กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

และ พนักงานบริษัท/เอกชน มากทีสุ่ด       
คิดเป็นร้อยละ 36.51และ 26.70 
ตามล าดับ   
 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 46 12.53 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 98 26.70 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 37 10.08 
5. เกษตรกรรม/ประมง 11 3.00 
6. อื่นๆ 41 11.17 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  
1. โสด 195 53.13 กลุ่มตัวอย่างมี สถานะภาพ โสด มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมามี
สถานะภาพ  คิดเป็นร้อยละ 43.05 

2. สมรส 158 43.05 
3. อ่ืนๆ 14 3.81 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใน ทั่วประเทศ 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 15 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 02 -02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
ใน ทั่วประเทศ 
  

 
จากตารางท่ี 02-02  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด 367 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และท่ีท า
การขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 40.87 รองลงมาคือ สถานที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 30.25 ผู้ที่ด าเนินการ
มอบหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 74.93           
และ หลังจากท่ีได้รับมอบหมวกนิรภัยแล้ว  กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเพียงร้อยละ 33.79 สวมทุกครั้งหรือ
เกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  

 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 150 40.87 
2. สถานที่ราชการ 111 30.25 
3. ที่ท าการขนส่ง 44 11.99 
4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 38 10.35 
5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 24 6.54 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 275 74.93 
2. อ่ืนๆ เช่น ครู 92 25.07 

 พฤติกรรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1. สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 124 33.79 
2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  214 58.31 
3. ไม่สวมเลย 29 7.90 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 16 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

 ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก 
ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วประเทศ 

ตารางท่ี 02-03 ระดับความพึงพอใจ  ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย           
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วประเทศ ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.17 0.55 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 3.86 0.69 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.20 0.55 สูง 

  ด้านอื่นๆ 4.10 0.62 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.08 0.48 สูง 

 
จากตารางท่ี 02-03 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด 367 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบกใน ภาพรวม  อยู่ในระดับสูง (4.08) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้ านต่างๆ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องด้านอื่นๆในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
มอบหมวกนิรภัย  และด้านกิจกรรม  ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ (4.20) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม (4.17)    
แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 17 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางที่ 02-04 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม               
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ทั่วประเทศ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดบั 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 31.06 56.40 10.35 1.63 0.54 4.16 0.71 สูง 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 33.79 50.95 12.53 2.45 0.27 4.16 0.75 สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

34.06 52.04 11.99 1.09 0.82 4.17 0.74 สูง 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 38.15 46.05 13.35 2.18 0.27 4.20 0.77 สูง 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 34.26 51.36 12.06 1.84 0.48 4.17 0.55 สูง 

 
จากตารางท่ี 02-04 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด 367 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมห มวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบกในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ อยู่ในระดับสูง (4.17) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ
ในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะ วิธีกระตุ้นให้
อยากสวมหมวกนิรภัย (4.20) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ สูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือ               
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.17) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง 
ลักษณะของกิจกรรม  และ ผู้ด าเนินกิจกรรม (4.16) มีสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 18 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 02-05 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ทั่วประเทศ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่
ได้รับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 35.97 38.15 22.34 3.27 0.27 4.06 0.86 สูง 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 22.34 34.88 36.24 5.45 1.09 3.72 0.91 สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 28.88 38.96 25.34 6.81 0.00 3.90 0.90 สูง 
 4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 26.98 41.42 24.52 5.99 1.09 3.87 0.92 สูง 

 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 46.59 34.60 14.99 2.72 1.09 4.23 0.88 
สูง
มาก 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 21.80 28.07 26.70 13.08 10.35 3.38 1.25 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 35.97 38.15 22.34 3.27 0.27 4.06 0.86 สูง 

 
จากตารางท่ี 02-05 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด 367 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบกในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  อยู่ในระดับสูง (4.06) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจ     
ในเรื่องต่างๆ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเกือบทุกๆ  เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 
หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย (4.23) และ มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ (4.06) กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ  คือเรื่อง  รูปแบบ สี 
ความสวยงาม (3.38) กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 19 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 02-06 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  ในโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัว อย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
ใน ทั่วประเทศ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 32.97 50.14 14.44 1.91 0.54 4.13 0.76 สูง 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 36.78 51.77 10.35 1.09 0.00 4.24 0.68 สูงมาก 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 46.59 46.32 7.08 0.00 0.00 4.40 0.62 สูงมาก 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 25.34 56.95 14.99 2.45 0.27 4.05 0.72 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 35.42 51.29 11.72 1.36  4.20 0.55 สูง 

 
จากตารางท่ี 02-06 กลุ่มตั วอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด ๓๖๗ คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบกในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูง (4.20) และเม่ือพิจารณาความพึง
พอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตั วอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมากในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง 
ความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ (4.40) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมา
คือเรื่อง ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม (4.24) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่อง
อ่ืนๆคือเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหา (4.05) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 20 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ตารางท่ี 02-07 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม                 
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ทั่วประเทศ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึง
ของการประชาสัมพันธ์ 

24.25 52.04 19.35 3.54 0.82 3.95 0.81 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

34.33 51.77 12.53 1.09 0.27 4.19 0.71 สูง 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

36.51 47.96 14.44 0.82 0.27 4.20 0.73 สูง 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลา
ที่ด าเนินกิจกรรม 

34.06 42.78 20.71 2.18 0.27 4.08 0.81 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 32.29 48.64 16.76 1.91 0.41 4.10 0.62 สูง 

 
จากตารางท่ี 02-07 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ทั่วประเทศ  

จ านวนทั้งหมด 367 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (4.10) และเม่ือพิจารณาความ พึงพอใจในเรื่องต่างๆ  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่
ที่จัดกิจกรรม (4.20) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสม   
ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวกนิรภัย  (4.19) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใ จ    
น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ คือเรื่อง ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่ด าเนินกิจกรรม (3.95) แต่ยังคงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 21 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทั่วประเทศ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ    5) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ  6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการ
จัดกิจกรรม  7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ  8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการจากกรมขน
ส่งผ่านสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ วิทยุ วิทยุชุมชน ป้ายประกาศ เสียงตามสาย สื่อบุคคล ตลอดจน
จดหมายราชการถึงหน่วยงานต่ างๆ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา ส่วน
กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทางบก แจ้งข่าวสารผ่านชมรมรถจักรยานยนต์
รับจ้าง หรือหัวหน้าชมรม เพ่ือบอกต่อกลุ่มสมาชิกรถจักรยานยนต์รับจ้าง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มโรงงาน
และชุมชนซึ่งมีการประ กาศเสียงตามสาย ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยและพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอให้มีประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น 
ประชาสัมพันธ์ให้นานขึ้นและเป็นทางการมากขึ้น 

ด้านการจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิ จกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้น
ในด้านกฎหมาย ด้านการขับขี่ท่ีถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี การดูแลรถจักรยานยนต์ 
กิจกรรมมีทั้งวัน และมีการแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และช่วงบ่าย   
เป็นการแจกหมวกนิรภั ย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่ากิจกรรมของโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมาก
และมีความพึงพอใจ  



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 22 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอให้มีกิจกรรมที่เน้นผลกระทบจากการไมสวมหมวก
นิรภัย เพื่อเพ่ิมความตระหนักตลอดจนให้เชิญบุคลากรจากมูลนิธิร่วมกตัญญูมาแนะน า  และกระตุ้นให้
สวมหมวกนิรภัย และแสดงหลักฐานต่างๆที่เป็นผลเสียของการไม่สวมหมวกนิรภัย หรืออุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 

ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มที่ต้องการใช้หมวกนิรภัยจริง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง นักเรียน เป็น
ต้น การมอบหมวกนิรภัยค่อนข้างยุติธรรม ไม่ค่อยมีข้อร้องเรียน ใช้เวลารอคอยไม่นานในการรอรับ
หมวกนิรภัย ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับหมวกนิรภัยทุกคน โดยทราบจากประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอให้มีการกระจายโครงการนี้ ไปยังชานเมืองที่ห่างไกล
เน้นผู้ที่ยังไม่มีหมวกนิรภัยและรายได้น้อย และเสนอให้กระบวนการมอบหมวกนิรภัยมีการด าเนินอย่าง
รัดกุม ในเรื่องประเภทและขนาดของหมวกนิรภัยที่มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวกใกล้สถานที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มี ความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เป็นสถาบันการศึกษาเสนอให้จัดกิจกรรมในวันธรรมดา 
ส่วนกลุ่มวัยท างานเสนอให้จัดกิจกรรมในวันหยุดซึ่งไม่กระทบการท างาน มีบางส่วนที่เป็นกลุ่มวัยท างาน
เสนอให้จัดกิจกรรมเพียง ครึ่งวัน 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 23 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ วิทยากรจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ สาธรณสุขจังหวัด 
และ เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 
สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอให้วิทยากรเพิ่มความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น  

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

 ลักษณะของหมวกนิรภัยที่มอบมี 2 ลักษณะ คือ หมวกนิรภัยส าหรับผู้ใหญ่ และ หมวกนิรภัย
ส าหรับเด็ก  ผู้ได้รับหมวกนิรภัยมีความเห็นว่าลักษณะของหมวกนิรภัยที่ได้รับไม่เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับ 
ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะกับผู้ที่ได้รับ คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ตื้นไป 
กระจก ฝ้ามัว เป็นรอยได้ง่าย  และไม่มีฟิล์มกันแดด วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน สายรัดขาดไว 
และรูเจาะข้างหูเล็กเกินไป ท าให้ไม่ได้ยิน ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มอบหมวกท่ีมีคุณภาพ ควรมีแถบสี
สะท้อนแสงใส่กลางคืนได้ด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโคร งการเห็นด้วยกับโครงการนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไป โดยเน้น    
ที่กลุ่มเยาวชนเพราะกลุ่มนี้สวมหมวกนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ แต่อยากให้ปรับปรุงคุณภาพของหมวก
นิรภัยถ้ามีการด าเนินโครงการต่อไป และต้องมีการท าข้อตกลงหรือมาตรการในการติดตามกับผู้รับ
หมวกนิรภัย และยังเสนอให้ กรมการขนส่งควรมีการจัดวันขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยโดยให้ทุกคน
สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ตามเส้นทางต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนเห็นตัวอย่างและปฏิบัติตามโดยเป็นการสร้าง
กระแส 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 24 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  
  

 
 

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์ 

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของท่ัวประเทศ  
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 25 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 1,033 ราย จ าแนกตามภาคดังนี ้
ตารางท่ี 03-01 จ านวน และร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล ทัว่ประเทศ 

 เพศ จ านวน ร้อยละ 

1.ชาย 540 52.27 

2.หญิง 493 47.73 

 อายุ  Mean SD 

อายุเฉลี่ย / SD 25.04 10.33 
อายุต่ าสุด /สูงสุด 14/65 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 166 16.07 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 334 32.33 
3. อนุปริญญา/ปวส. 86 8.33 

4. ปริญญาตรี 407 39.40 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 40 3.87 

 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ 

1. นักเรียน/นักศึกษา 465 45.01 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 109 10.55 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 163 15.78 

4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 174 16.84 

5. เกษตรกรรม/ประมง 69 6.68 

6. อื่นๆ 53 5.13 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 10025.87 10534.13 
รายได้ต่ าสุด /สูงสุด 1000/100000 

สถานะการศึกษา (เยาวชนอายุ 15-25 ปี) จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่ได้ศึกษา  237 35.37 

2. ก าลังศึกษา  433 64.63 

 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 26 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

จากตารางท่ี 03-01 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ ทีท่ าการส ารวจ จ านวน
รวมทั้งหมด 1,033 คน เป็น เพศ ชาย มากกว่า หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.27 และ 47.73 ตามล าดับ มี อายุ
เฉลี่ย 25.04 ปี อายุต่ าสุด 14 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ก าลังศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
39.40 กลุ่มตัวอย่าง เป็น  นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.01 มี รายได้เฉลี่ย 10,025.87 
บาท รายได้ต่ าสุด 1,000 บาท/เดือน รายได้สูงสุด 100,000 บาท/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนทั้งหมดใน ทั่วประเทศ 70 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบจ านวน 
433 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.63 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 237 คิดเป็นร้อยละ  35.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 27 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-02 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
  

 

จากตารางท่ี 03-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 
คน มีลักษณะเป็น เจ้าของรถ มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 62.44 และ 37.56 ตามล าดับ   
การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 57.02 และ 42.98 ตามล าดับ โดย
มี ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.23 คน สูงสุด 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ใน กรุงเทพมหานคร  มี ประสบการณ์การขับขี่        
โดยเฉลี่ย 8.12 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 50 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 
72.99 ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาล  โดยเฉลี่ย 
1.54 ครั้ง ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างขับข่ี  เป็นขนาด 125 ซีซี มากที่สุด         
คิดเป็นร้อยละ 36.79 ต่ ากว่า 100 ซีซี มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.61 

 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 
1. เป็นเจ้าของเอง 645 62.44 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 388 37.56 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 444 42.98 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 589 57.02 

 จ านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.23 คน ( SD= 0.53 )   ต่ าสุด = 1 คน       สูงสุด=4 คน 
ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 

 จ านวนปีที่ขับขี ่ 8.12 7.50 1 50 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 754 72.99 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 279 27.01 

 จ านวนครั้งท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.54 ครั้ง (SD= 0.75 )  ต่ าสุด = 1 ครั้ง สูงสุด= 4 ครั้ง 
 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 100 ซีซี 58 5.61 

2. 100 ซีซี 165 15.97 

3. 110 ซีซี 364 35.24 

4. 125 ซีซี 380 36.79 

5. มากกว่า 125 ซีซี 66 6.39 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 03-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี ทั่วประเทศ 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 159 15.39 
2. เพื่อไปศึกษา/ท างาน 660 63.89 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 135 13.07 
4. อื่นๆ 79 7.65 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 67 6.49 
2. 1- 2 กม. 235 22.75 
3. 2 – 5 กม. 325 31.46 
4. มากกว่า 5 กม. 406 39.30 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 30 กม./ ชม. 84 8.13 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 579 56.05 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 288 27.88 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 82 7.94 

พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 480 46.47 
2. ถนนเล็ก ( ทางหลวงชนบท  ) 373 36.11 
3. ถนนในหมู่บ้าน 180 17.42 

 อุปนิสัยlส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 504 48.79 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 529 51.21 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

จากตารางท่ี 03-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 
คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วั ตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน  มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 63.89 รองลงมา รับส่งคนในครอบครัว  และ  ใช้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 15.39 และ 13.07 
ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ   มากกว่า 5 กม. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมา 2 – 5 กม.
คิดเป็นร้อยละ 31.46 ความเร็ วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ   30 -  60 กม ./ ชม . มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
56.05 รองลงมา 61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 27.88 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ  เป็น ถนนใหญ่ที่เป็นทาง
หลวงแผ่นดิน  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 46.47 รองลงมาคือ ถนนเล็กที่เป็นทางหลวงชนบท  คิดเป็นร้อยละ 
36.11 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ทั่วประเทศ พบว่าเป็นผู้ที่มี อุปนิสัยหุนหัน
พลันแล่น มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น คิดเป็นร้อยละ 51.21 และ 48.79 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 03-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 605 23.14 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 336 12.85 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 235 8.99 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 247 9.45 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 606 23.18 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 389 14.88 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 143 5.47 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 53 2.03 

 
จากตารางท่ี 03-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 คน 

มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 16.01-18.00 และ ช่วงเวลา 06.01-09.00 มากที่สุด มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน  คิดเป็นร้อยละ 23.18 และ 23.14 ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็น          
ร้อยละ 2.03 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 890 86.16 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 143 13.84 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 327 31.66 
2. แบบเต็มใบ 437 42.30 
3. แบบครึ่งใบ 269 26.04 
 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 597 57.79 
2. เคย 436 42.21 

2.1  เคย 1 ครั้ง 176 40.37 
2.2  เคย 2 ครั้ง 102 23.39 
2.3  เคย 3 ครั้ง 31 7.11 
2.4  เคยมากกว่า 3 ครั้ง 127 29.13 

 
จากตารางท่ี 03-05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 

คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อยละ 86.16 
ชนิดของหมวกที่สวม  แบบเต็มใบ  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมา  คือ แบบปิดเต็มหน้า  คิดเป็น
ร้อยละ 31.66 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูกจับ        
คิดเป็นร้อยละ 57.79 และ 42.21 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เคยถูก
จับ  1 ครั้ง  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.37 รองลงมา คือ เคยมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.13 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 
4.1  เมื่อมีฝนตก จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 51 4.94 
2. สวมบางครั้ง 248 24.01 

  3. สวมทุกคร้ัง 734 71.06 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 144 13.94 
2. สวมบางครั้ง 295 28.56 

  3. สวมทุกคร้ัง 594 57.50 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 27 2.61 
2. สวมบางครั้ง 105 10.16 

  3. สวมทุกคร้ัง 901 87.22 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 35 3.39 
2. สวมบางครั้ง 239 23.14 

  3. สวมทุกคร้ัง 759 73.48 
  

จากตารางท่ี 03-06 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 
คน มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.06 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก            
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.94 

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.20 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก            
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13.94  

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 87.22 ส่วนกลุ่มที่            
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.61 

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 73.48 ส่วนกลุ่มที่            
ไมส่วมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.39 

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่ จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่ไมส่วม
หมวก ทุกสถาณการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขีท่ั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-07 ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี ทั่วประเทศ 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 516 49.95 
2. มี 517 50.05 
 จ านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.68/0.93 

 ต่ าสุด/สูงสุด 1/8 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ท่ีขับข่ี จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 237 22.94 
2. มีปานกลาง 681 65.92 
3. ไม่มี 115 11.13 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 287 27.78 
2.  มีผลปานกลาง 465 45.01 
3.  ไม่มีผล 281 27.20 

 
จากตารางท่ี 03-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 คน มีร้อยละ 

50.05 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 1.68 ด่านต่อวัน
โดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 8 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 65.92            
จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ใน  ระดับปานกลาง  และ                 
การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มี ผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับปานกลาง  เป็น
สัดส่วนที่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 45.01 รองลงมาคือ  ไม่มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็นร้อยละ 27.78      
ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่ม ที่มีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.20  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี ทั่วประเทศ 

 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
ร้อยละของผู้มีความรู้ 

มี 
ความรู้ 

ไม่ม ี
ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 32.82 67.18 

02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 68.05 31.95 
03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
59.92 40.08 

04. ต ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 
1 เดือน 

54.40 45.60 

05. กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เท่านั้น 

75.31 24.69 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่
สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  59.92 40.08 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวก
นิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

76.09 23.91 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

73.38 26.62 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 58.95 41.05 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 27.11 72.89 

รวม 58.60 41.40 

 Mean SD Min Max 
ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 5.86 2.42 1 10 

 
จากตารางท่ี 03-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ใน ทั่วประเทศ  จ านวนทั้งหมด 

1,033 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่  
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ  ปานกลาง  (5.86)            
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า 
กลุ่มท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวก
นิรภัยด้วย และ การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ทั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่ 

สวม 
สวม

บางคร้ัง 
สวม 

ทุกคร้ัง 
01. ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกต ิ 2.13 48.60 49.27 
02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 18.88 48.40 32.72 

03. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 19.07 40.27 40.66 
04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  3.97 24.30 71.73 
05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 4.55 30.11 65.34 
06. เมื่อขับขีใ่นเส้นทางที่มีการจราจรไม่หนาแน่น 8.52 43.76 47.73 
07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 10.16 35.04 54.79 
08. เมื่อขับขี่ในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  10.36 35.43 54.21 
09. เมื่อขับขีใ่นช่วงกลางคืน 13.07 31.07 55.86 
10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  2.42 16.46 81.12 

 
จากตารางท่ี 03-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 

คน กลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี จะมีสัดส่วน  มากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมวกนิรภัย  ทุกสถาณ
การณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 35 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
ตารางท่ี 03-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ทั่วประเทศ 
 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.69 0.90 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.28 1.02 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 3.93 0.92 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับข่ี
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.23 1.29 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

3.01 1.26 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

3.14 1.30 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

4.10 0.95 สูง 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับข่ีและเกิดอุบัติเหตุ 

4.28 0.89 สูงมาก 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.33 0.92 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.35 0.86 สูงมาก 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.31 0.90 สูงมาก 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.17 0.89 สูง 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 2.99 1.21 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 3.04 1.32 ปานกลาง 

15. ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.10 1.30 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.53 สูง 

 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 36 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

จากตารางท่ี 03-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 
คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.66) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูงมาก  มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 
 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ที่มีความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 
 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่ าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีและเกิด

อุบัติเหตุ 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่สวมหมวก

นิรภัย  
2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย

ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่

เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น  
 เห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก ปานกลาง มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  
 ความตระหนักถึงความปลอดภั ยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย

ความเร็วที่ไม่สูงมาก  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับขี่

รถจักรยานยนตร์มานาน 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ 
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ  
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ระดับความรู้  เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์          
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 03-11 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์          
ทั่วประเทศ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล *ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

 เพศ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0234) 
1. ชาย 5.81 2.53 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับปานกลางที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 5.92 2.29 ปานกลาง 
 อายุ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรู้ในระดับต่ า 0.1170 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 5.92 2.50 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 21-30 ปี  มีความรู้สูงกว่า 
ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ มีความรู้ในระดับ
ปานกลาง  

2. 21 - 30 6.15 2.08 ปานกลาง 

4. มากกว่า 30 5.38 2.57 ปานกลาง 
 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0866) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 5.83 2.48 ปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ในระดับ
ปานกลางที่ใกล้เคียงกัน  2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 5.63 2.61 ปานกลาง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 6.09 2.19 ปานกลาง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรู้ในระดับ 0.0938 

1. นักเรียน/นักศึกษา 6.10 2.26 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น นักเรียน/นักศึกษา  มีความรู้
สูงกว่า กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่มอาชีพมี
ความรู้ในระดับปานกลาง  

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 5.74 2.36 ปานกลาง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 5.59 2.68 ปานกลาง 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรู้ในระดับ 0.0997 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 6.03 2.42 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาท  มีความรู้สูงกว่า กลุ่มรายได้อ่ืนๆ 
แต่ทุกกลุ่มรายได้มีความรู้ในระดับปานกลาง  

2. 5,001 – 10,000 5.98 2.33 ปานกลาง 

3. มากกว่า 10,000 5.47 2.50 ปานกลาง 

สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 0.0187 

1. ไม่ได้ศึกษา 5.97 2.44 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ ก าลังศึกษา  และกลุ่มที่ 
ไม่ได้ศึกษา  มีความรู้ในระดับปานกลางที่
ใกล้เคียงกัน 2. ก าลังศึกษา 6.07 2.31 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย 4.61-6.40 ปานกลาง 6.41-8.00 สูง 8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ระดับความตระหนัก  ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์          
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 
ตารางท่ี 03-12  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

 เพศ Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1230 
1. ชาย 3.60 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง  มีความตระหนักใน

ระดับสูง กว่า เพศ ชาย แต่ยังอยู่ในระดับสูง  2. หญิง 3.73 0.54 สูง 
 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.2087 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.56 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  มากกว่า 30 ปี  มีความ
ตระหนักสูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ มี
ความตระหนักในระดับสูง  

2. 21 - 30 3.68 0.51 สูง 

4. มากกว่า 30 3.84 0.56 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0108) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.68 0.58 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาทุกระดับ มีความ
ตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.66 0.51 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.66 0.53 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1300 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.62 0.48 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน   
มีความตระหนัก สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่ม
อาชีพมีความตระหนักในระดับสูง 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.78 0.55 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.63 0.57 สูง 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.0913 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.65 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท  มี
ระดับความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มรายได้อ่ืนๆ แต่
ทุกกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง  

2. 5,001 – 10,000 3.62 0.52 สูง 

3. มากกว่า 10,000 3.74 0.56 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1029 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.51 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ ก าลังศึกษา  มีความ
ตระหนักในระดับสูง กว่า กลุ่มที่ ไม่ได้ศึกษา  แต่
ทั้งสองกลุ่มยังอยู่ในระดับสูง  2. ก าลังศึกษา 3.62 0.48 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 39 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-13  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0390) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.64 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ  และ ไม่ใช่
เจ้าของรถ  มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียง
กัน  6. เป็นเจ้าของ 3.68 0.54 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0032) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.66 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผู้ซ้อนท้าย  และ ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  
มีความตระหนักในระดับสูงเท่ากัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.66 0.53 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1361  

1. ไม่เกิน 3 ปี 3.61 0.51 สูง 
กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมี  ประสบการณ์การขับขี่
รถมานานจะมีระดับความตระหนักสูงขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์สูงคือ มากกว่า 5 ปี
ขึ้นไป  มีความระดับตระหนักสูงกว่า กลุ่มอื่นๆ 
แต่ทุกกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 

2. 4-5 ปี 3.56 0.49 สูง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.73 0.54 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0060) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.66 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  เคย และ  ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง มีความตระหนักในระดับสูงเท่ากัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.66 0.53 สูง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0253) 

6. ต่ ากว่า 110 ซีซี 3.67 0.53 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถยนต์ในขนาดต่างๆ  มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกันในระดับสูงทุกกลุ่ม 

7. 110 ซีซี 3.68 0.53 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.65 0.53 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-14  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.0898 

5. รับส่งคนในครอบครัว 3.66 0.56 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่
ต่างกันมีระดับความตระหนักต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ประกอบอาชีพ  มีระดับความ
ตระหนักสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่ม มีความ
ตระหนักในระดับสูง  

6. เพื่อไปศึกษา/ท างาน 3.63 0.51 สูง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.75 0.55 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0274) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.65 0.53 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม  มีความตระหนักใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.65 0.52 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.68 0.53 สูง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1531 

5. ต่ ากว่า 30 กม./ ชม. 3.66 0.52 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว 30-60 กม./ชม 
มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุก
กลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 

6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.73 0.53 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.56 0.51 สูง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0688) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.70 0.55 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม  มีความตระหนักใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.62 0.51 สูง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.67 0.51 สูง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1233 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.73 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น มีระดับ
ความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่มมี
ความตระหนักในระดับสูง 2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.60 0.51 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก   1.00 - 1.50       น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50        สูง            4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-15  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1322 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.49 0.50 
ปาน
กลาง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ  และ ไม่ใช่เจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มี ระดับความตระหนักต่างกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัย     
มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม  2.  เป็นเจ้าของ 3.69 0.53 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1055 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.66 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีสวมหมวก แบบเต็มใบ  มีความ
ตระหนักในสูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่มมีความ
ตระหนักในระดับสูง 

2. แบบเต็มใบ 3.72 0.52 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.58 0.54 สูง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1177 

3. ไม่เคย 3.72 0.54 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี  ไม่เคย ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก สูงกว่า กลุ่ม
ที่ เคย  ถูกจับกุม อ่ืนๆ แต่ทั้งสองกลุ่มมีความ
ตระหนักในระดับสูง 4. เคย 3.59 0.51 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก   1.00 - 1.50       น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                            3.51 - 4.50         สูง             4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-16  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 

   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.2258 

1. ไม่สวม 3.40 0.55 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อมีฝนตก  มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนักต่ าสุด  ใน
ระดับปานกลาง  

2. สวมบางครั้ง 3.49 0.46 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.74 0.53 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.1814 

1. ไม่สวม 3.49 0.51 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อดื่มสุรา   มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนักต่ าสุด  ใน
ระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.59 0.53 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.74 0.52 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.2143 

1. ไม่สวม 3.40 0.57 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง เมื่อทราบว่ามีด่าน
ตรวจ   มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ สวมบางครั้ง มีความตระหนัก
ต่ าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.36 0.39 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.71 0.53 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่ า 0.2368 

1. ไม่สวม 3.34 0.52 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนัก
ต่ าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.48 0.48 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.74 0.53 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก   1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50       สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

จากตารางท่ี 03-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
กับระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีความตระหนัก
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ทุกสถานการณ์ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ทั่วประเทศ 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 03-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 51.11* 50.30 48.89 49.70* 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 67.96* 66.53 32.04 33.47* 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 60.00* 58.62 40.00 41.38 
04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  30.56* 25.76 69.44 74.24 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 35.56* 33.67 64.44 66.33 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 53.52* 50.91 46.48 49.09 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 43.33 47.26* 56.67 52.74 
08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  45.56 46.04* 54.44 53.96 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 44.81* 43.41 55.19 56.59 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  19.26* 18.46 80.74 81.54 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
 จาก ตารางท่ี 03-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่เป็น เพศชาย               
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน  เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย   ที่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า 
เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
  

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

58.62* 45.85 40.59 41.38 54.15 59.41 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

72.21* 66.78 57.74 27.79 33.22 42.26 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

66.94* 57.48 46.03 33.06 42.52 53.97 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

34.08* 26.25 18.83 65.92 73.75 81.17 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

39.35* 37.54 21.34 60.65 62.46 78.66 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

60.04* 49.50 39.75 39.96 50.50 60.25 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

50.71* 43.85 35.56 49.29 56.15 64.44 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่
ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  

51.52* 43.52 36.82 48.48 56.48 63.18 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 51.12* 40.20 34.73 48.88 59.80 65.27 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต ารวจจราจร  

23.33* 17.94 10.88 76.67 82.06 89.12 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 03-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ในช่วงอายุ น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ ในทุกๆกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

52.41 52.86* 48.10 47.59 47.14 51.90 

 02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

62.05 70.48* 66.22 37.95 29.52 33.78 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

53.61 63.33* 57.72 46.39 36.67 42.28 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

31.33* 30.71 24.83 68.67 69.29 75.17 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

31.93 35.24* 35.12 68.07 64.76 64.88 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

51.20 54.29* 50.78 48.80 45.71 49.22 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

45.78* 44.52 45.64 54.22 55.48 54.36 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

41.57 49.29* 44.07 58.43 50.71 55.93 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 45.78 46.19* 41.61 54.22 53.81 58.39 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต ารวจจราจร  

17.47 20.48* 17.90 82.53 79.52 82.10 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 03-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาปลาย /ปวช ./อนุปริญญา /ปวส . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (๕ กม.ขึ้นไป) และเมื่อขับข่ีใน
ช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวก
นิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

56.34* 39.71 52.03 43.66 60.29 47.97 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

72.04* 59.56 66.89 27.96 40.44 33.11 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

65.16* 48.53 60.14 34.84 51.47 39.86 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.25* 21.32 33.11 70.75 78.68 66.89 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

38.71* 27.94 34.46 61.29 72.06 65.54 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

58.92* 39.34 53.72 41.08 60.66 46.28 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

50.32* 32.72 48.65 49.68 67.28 51.35 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

51.40* 33.82 47.97 48.60 66.18 52.03 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 46.88 35.29 47.97* 53.12 64.71 52.03 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต ารวจจราจร  

20.00 13.24 22.30* 80.00 86.76 77.70 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 03-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา 
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อ
ขับข่ีในช่วงกลางคืน  และเมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว/เกษตรกรรม/อ่ืนๆ มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงรายได้ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

54.78* 49.45 46.81 45.22 50.55 53.19 

 02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

71.32* 64.29 65.60 28.68 35.71 34.40 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

66.15* 55.77 54.61 33.85 44.23 45.39 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.97 30.22* 23.40 70.03 69.78 76.60 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

38.24* 34.62 29.79 61.76 65.38 70.21 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

59.95* 48.08 47.16 40.05 51.92 52.84 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

48.58* 44.78 41.13 51.42 55.22 58.87 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

49.87* 46.70 39.01 50.13 53.30 60.99 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 47.03* 44.78 39.36 52.97 55.22 60.64 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต ารวจจราจร  

22.22* 17.86 15.60 77.78 82.14 84.40 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 03-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ช่วงรายได้ น้อยกว่า
เท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี 
ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป) ที่กลุ่มตัวอย่างที่ช่วงรายได้ 5,001 – 10,000    
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์       
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 46.52 76.92* 53.48 23.08 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 65.17 80.42* 34.83 19.58 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) 56.63 76.22* 43.37 23.78 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  25.39 46.15* 74.61 53.85 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 31.01 57.34* 68.99 42.66 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 49.21 71.33* 50.79 28.67 
07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 42.36 62.94* 57.64 37.06 
08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  42.70 65.03* 57.30 34.97 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 42.25 55.94* 57.75 44.06 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  16.74 32.17* 83.26 67.83 

หมายเหต ุ * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

 จากตารางท่ี 03-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  หมวก
นิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม ในทุก
กรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
1. เมื่อมีฝนตก 25.96 47.55* 74.04* 52.45 

2. เมื่อดื่มสุรา 40.45 55.24* 59.55* 44.76 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 11.12 23.08* 88.88* 76.92 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 23.93 42.66* 76.07* 57.34 
หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน 
 

จากตารางท่ี 03-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  หมวก
นิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม ในทุก
สถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์        
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

55.63* 53.85 44.58 44.37 46.15 55.42 

 02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

66.23 69.85* 66.01 33.77 30.15 33.99 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

56.95 63.08* 58.13 43.05 36.92 41.87 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.80* 25.23 29.56 70.20 74.77 70.44 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

37.42* 36.92 30.79 62.58 63.08 69.21 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

58.61* 54.77 45.57 41.39 45.23 54.43 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

47.35 50.15* 39.66 52.65 49.85 60.34 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

46.69 48.92* 42.61 53.31 51.08 57.39 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 40.73 46.15* 45.07 59.27 53.85 54.93 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต ารวจจราจร  

19.54* 18.15 18.97 80.46 81.85 81.03 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม.* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 03-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ขับขี่ในระยะทาง น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 2 กม. และกลุ่มท่ีขับข่ีในระยะทาง 2-5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มที่
ขับข่ีในระยะทาง มากกว่า 5 กม . ในทุกกรณี โดยกลุ่มท่ีขับข่ีในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม .            
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มที่ขับข่ี 2-5 กม. ในกรณี  การขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ   
เมื่อขับข่ีรถในระยะไกล เมื่อขับข่ีในเส้นทางจราจรพลุกพล่าน และไม่หนาแน่น และ เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทาง         
มีต ารวจจราจร 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 27.48 33.54* 26.35 72.52 66.46 73.65 

2. เมื่อดื่มสุรา 39.74 45.23* 42.36 60.26 54.77 57.64 
 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 12.58 12.62 13.05* 87.42 87.38 86.95 
4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 27.48 28.00* 24.63 72.52 72.00 75.37 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 03-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ขับขี่ในระยะทาง 2 - 5 

กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ ในเกือบทุกสถานการณ์ 
ยกเว้น สถานการณ์ เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  ที่กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีในระยะทาง มากกว่า 5 กม.  มีพฤติกรรม    
ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ขอ งกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็น        
ผู้ขับขีท่ั่วประเทศ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ลักษณะความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย       
แต่ละเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ทั่วประเทศ ผลการวิเคราะห์สามารถจ าแนกเรื่องความ
ตระหนักท้ัง 15 เรื่องได้ 3 กลุ่ม(Factor) ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 03-26 ระดับความส าคัญของเรื่องความต่อหนัก ต่อ องค์ประกอบทั้ง 3 กลุ่ม 
 

ความตระหนักในเรื่องต่างๆ กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 

16. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  0.1655 -0.0346 0.8479 

17. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  0.0611 -0.1611 0.8594 

18. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 0.4086 0.0127 0.5333 

19. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

0.1340 0.7491 -0.2404 

20. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขีใ่น
สถานที่ใกล้ๆ 

0.0392 0.7325 -0.0423 

21. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับขีร่ถจักรยานยนตร์มานาน  

0.1583 0.7000 -0.1867 

22. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

0.6606 -0.0321 0.1459 

23. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงขั้น พิการ ทุพลภาพ จนช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

0.7553 0.0459 0.0416 

24. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่
มคีวามรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

0.7769 0.0664 -0.0139 

25. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 0.7703 0.1059 0.1822 

26. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมโีอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  0.7946 0.0095 0.0665 

27. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

0.7102 -0.0087 0.1352 

28. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย -0.0424 0.7956 0.0088 

29. ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย -0.0820 0.7858 0.0822 

30. ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  -0.0012 0.8239 0.0467 

 ตัวเลขสีเข้มแสดงถึงระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อกลุ่ม 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ผลการวิเคราะห์ความตระหนักทั้ง 15 เรื่อง สามารถจัดกลุ่มความตระหนักได้ 3 กลุ่ม (Factor)     
ตามระดับความส าคัญที่มีต่อกลุ่มดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 1 คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่ กลัวตาย   
ประกอบไปด้วยความตระหนัก 6 เรื่องดังนี้ 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือน
ตกตึกสูงหลายชั้น 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่สวมหมวก
นิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัยที่มีความรุนแรงมากกว่าการ
สวมหมวก 

 
กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 2 คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่ อวดดี   
ประกอบไปด้วยความตระหนัก 6 เรื่องดังนี้ 

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็ว
ที่ไม่สูงมาก  

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับขี่

รถจักรยานยนตร์มานาน 
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ 

 
กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 3  คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่  ใส่ใจ   
ประกอบไปด้วยความตระหนัก 3 เรื่องดังนี้ 

 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  
 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  
 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-27 ผลการเปรียบเทียบระดับความตระหนัก ระหว่าง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่เป็นผู้สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้ง กับ ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มกลัวตาย กลุ่มอวดด ี กลุ่มใสใจ 
 เพศ Mean SD Mean SD Mean SD 

1. ชาย -0.07 1.02 -0.09 0.98 -0.04 1.06 

2. หญิง 0.08 0.97 0.10 1.01 0.046 0.92 
ผลการทดสอบความแตกต่าง มีความแตกต่าง มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง 

 อายุ  Mean SD Mean SD Mean SD 

1.น้อยกว่าเท่ากับ 20 ปี -0.11 1.01 -0.16 0.94 -0.03 1.03 

2. 21 – 30 ปี 0.03 0.93 0.03 0.95 0.02 0.94 

4. มากกว่า 30 ปี 0.2 1.03 0.3 1.10 0.029 1.02 
ผลการทดสอบความแตกต่าง มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD Mean SD Mean SD 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น -0.05 1.05 0.12 0.98 -0.03 1.03 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 0.01 1.01 -0.03 1.03 0.02 0.94 

3. สูงกว่าปริญญาตร ี 0.01 0.97 -0.02 0.98 0.029 1.02 

ผลการทดสอบความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง 

 อาชีพ  Mean SD Mean SD Mean SD 

1. นักเรียน/นักศึกษา -0.04 0.93 -0.08 0.91 -0 0.98 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัทเอกชน 0.15 0.99 0.15 1.10 0.098 0.96 

3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรรม/ประมง -0.08 1.10 -0.01 1.03 -0.08 1.07 

ผลการทดสอบความแตกต่าง มีความแตกต่าง มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD Mean SD Mean SD 

1.น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท -0.04 0.99 -0.01 0.95 0.033 1.01 

2. 5,001 – 10,000 บาท -0.05 0.98 -0.08 0.97 -0.01 0.98 

3. มากกว่า 10,000 บาท 0.11 1.04 0.12 1.09 -0.03 1.02 

ผลการทดสอบความแตกต่าง มีความแตกต่าง มีความแตกต่าง ไม่มีความแตกต่าง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ผลการทดสอบพบว่า ระหว่างกลุ่มผู้ขับข่ีที่ มี ลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน  มีระดับความตระหนัก      
ในกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3 เป็นดังนี้ 

1. กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ  กลัวตาย  เปรียบเทียบตามลักษณะส่วนบุคคล      
ของผู้ขับขี่ได้ผลดังต่อไปนี้ 

 เพศ   ผู้ขับขี่ เพศหญิง มีระดับ ความกลัวตาย สูงกว่า เพศชาย  
 อายุ   อายุของผู้ขับขี่ที่มากข้ึน ระดับ ความกลัวตาย จะมากข้ึน  
 การศึกษา   ระดับการศึกษาของผู้ขับขี่ที่ต่างกัน ระดับ ความกลัวตาย ไม่ต่างกัน 
 อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีระดับ ความกลัวตาย สูงกว่า กลุ่มอื่นๆ  
 รายได้   ผู้ขับขี่ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มี ระดับ ความกลัวตาย สูงกว่ากลุ่มอื่น  

 
2. กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ   อวดดี  เปรียบเทียบตามลักษณะส่วนบุคคลของ     

ผู้ขับขี่ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 เพศ   ผู้ขับขี่ เพศหญิง มีระดับ ความอวดดี สูงกว่า เพศชาย  
 อายุ   ผู้ขับขี่ในช่วงอายุที่ต่างกัน ระดับ ความอวดดี  ไม่ต่างกัน 
 การศึกษา   ระดับการศึกษาของผู้ขับขี่ที่ต่างกันระดับ ความอวดดี  ไม่ต่างกัน 
 อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีระดับ ความอวดดี  สูงกว่า กลุ่มอื่นๆ  
 รายได้   ผู้ขับขี่ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท มี  ระดับ ความอวดดี  สูงกว่ากลุ่มอื่น  
 
3. กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ   ใส่ใจ  เปรียบเทียบตามลักษณะส่วนบุคคลของ     

ผู้ขับขี่ได้ผลดังต่อไปนี้ 
 เพศ   เพศหญิง และ เพศชาย  มีระดับ ความใส่ใจ ไม่ต่างกัน  
 อายุ   ผู้ขับขี่ในช่วงอายุที่ต่างกัน ระดับ ความใส่ใจ ไม่ต่างกัน 
 การศึกษา  ระดับการศึกษาของผู้ขับขี่ที่ต่างกันระดับ ความใส่ใจ ไม่ต่างกัน 
 อาชีพ   อาชีพของผู้ขับขี่ที่ต่างกันระดับ ความใส่ใจ ไม่ต่างกัน 
 รายได้   ผู้ขับขี่ที่มีรายได้ต่างกัน ม ี ระดับ ความใส่ใจ ไม่ต่างกัน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ตารางท่ี 03-28 ผลการเปรียบเทียบระดับความตระหนัก ระหว่าง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่ เป็น ผู้สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง กับ ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส าหรับแต่ละกลุ่ม องค์ประกอบทั้ง 3  
 

กลุ่มองค์ประกอบ 
ของความตระหนัก 

พฤติกรรมการขับข่ีโดยปกติ การทดสอบความแตกต่าง 

ไม่สวมทุกครั้ง สวมทุกครั้ง ค่าทดสอบ 
t-prob 

ผลการทดสอบความ
แตกต่างความตระหนัก 

 

Mean SD Mean SD 
1. กลุ่มกลัวตาย -1.34 2.09 0.03 0.94 0.0000* มีความแตกต่าง 

2. กลุ่มอวดดี 0.43 1.11 -0.01 1.00 0.0401* มีความแตกต่าง  
3. กลุ่มใส่ใจ -1.38 1.50 0.03 0.97 0.0000* มีความแตกต่าง  

* หมายถึงมีความแตกต่างท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ผลการทดสอบพบว่า ระหว่างกลุ่มผู้ขับข่ีที่  ไม่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  กับ กลุ่มผู้ขับขี่ท่ี  สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง  มีระดับความตระหนัก ในกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3 ต่างกันทุกองค์ประกอบดังนี้ 

 กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ  กลัวตาย  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง   จะมีระดับ ความ 
กลัวตาย มากกว่า กลุ่มผู้ขับข่ีที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

 กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ   อวดดี  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง   จะมีระดับ ความ 
อวดดี น้อยกว่า กลุ่มผู้ขับขี่ที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

 กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ   ใส่ใจ  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง   จะมีระดับ ความ     
ใส่ใจ มากกว่า กลุ่มผู้ขับข่ีที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทั่วประเทศ 

ในการศึกษาความตระหนัก และพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คณะผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรั บผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป โดยการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อ
ต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวม
หมวกนริภัย 
 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ จ านวน 273 คน ซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชน 
พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส่วนใ หญ่จะสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง ลักษณะการขับขี่      
มีทั้งขับข่ีคนเดียว  และมีผู้ซ้อน โดยช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็น เหตุผล       
ที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปโรงเรียน        
ไปท างาน รวมทั้งจับจ่ายซื้อหาอาหาร  ความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ใช้เกือบทุกวัน เคยประสบ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 20 ทั้งแบบรุนแรงจนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและ
ไม่รุนแรง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีรถยนต์ตัดหน้า สภาพถนนไม่ดี สุนัขตัดหน้า สถาพถนนที่มีน้ า มัน 
ชนรถอ่ืน ฝ่าฝืนกฎจราจร และผู้ซ้อนท้ายมักไม่สวมหมวกนิรภัย 

 
 

หัวข้อที่ 2 ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม  

ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยระดับ
ปานกลาง โดยทราบเรื่อ งกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยว่าผู้ขับขี่  และผู้ซ้อนทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย แต่ไม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการจับ -ปรับ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่ากฎหมายการสวม
หมวกนิรภัยมีประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากการบังคับกฏหมายยังไม่เข้มงวดเ พียงพอ โดย
บางครั้งเม่ือเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวบพบผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยก็ ท าการเรียกเตือนโดยไม่ลงโทษ หรือ เรียกค่าปรับ
เท่าท่ีผู้ขับขี่มี จ่าย ท าให้ผู้ขับข่ีไม่เกรงกลัว โดยปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์บอกต่อกัน ว่ามีจุดตั้งด่าน       
ในพ้ืนที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ท าให้หลบเลี่ยงการจับกุมได้ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ควรเพิ่มด่านในชุมชนให้มากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สวม
หมวกนิรภัยในระยะทางใกล้บ้าน ในเรื่องค่าปรับเห็นสมควรเพิ่มมากขึ้น โดยปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย         
ในอัตราถึ งประมาณ 3000 บาท และยึดใบขับขี่ หรือจ าคุก หรือยึดรถจักรยานยนต์เมื่อถูกต ารวจจับในเรื่อง
เดียวกัน เป็นจ านวนมากกว่า 3 ครั้งและควรแจ้งรายชื่อไปยังสถานศึกษา  หรือสถานที่ท างานเพื่อรายงานการ
จับ หรือผู้ปกครอง นอกเหนือจากโทษต่างๆ  ในการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้ว ควรมีรางวั ลส าหรับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยส าหรับในขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วย  
 

หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ ส่วนใหญ่ชอบแบบเต็มใบ 
มากกว่าครึ่งใบ โดยให้เหตุผลว่าที่เ ลือกหมวกนิรภัยแบบเต็มใบเพราะ ความปลอดภัย กันแดด ทันสมัย 
ปลอดภัย บังแดด และกันฝุ่นได้ และให้เหตุผลว่าที่เลือกหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเพราะสวมใส่สบาย เบา เก็บ
ง่าย แต่หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเวลาขับด้วยความเร็วสูงจะต้านลมเป็นอุปสรรคในการขับขี่ โดยหมวกครึ่งใบ
ดังกล่าวเป็นหมวกนิรภัยที่แถมมากับรถจักรยานยนต์ โดยสวมในระยะทางไกลมากกว่าระยะทางใกล้ จะสวม
เมื่อขับข่ีใขถนนใหญ่มากกว่าขับขี่ในถนนซอย หรือสวมเม่ือเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นและเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ตั้งด่าน ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนมักไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเหตุผลคือ ระยะทางใกล้ ไม่เท่ห์ ไม่ทันสมัย เร่งรีบ ผมเสีย
ทรง หมวกไม่สวย เก็บรักษายาก เกะกะ บีบ  และหนักศรีษะ ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่มีหมวกสวม การจราจร    ไม่
หนาแน่น ขับไม่เร็วจึงไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ คุ้นเคยพ้ืนที่ เห็นว่าตนเองขับข่ีรถด้วยความระมัดระวัง จราจรไม่
หนาแน่น ประมาท เชื่อมั่นตัวเอง และขับไม่เร็วจึงไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ กลุ่มคนวัยท างาน  และผู้ใหญ่ จะสวม
มากกว่าเด็ก และเยาวชน  
 

หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย ทุกจังหวัดที่ศึกษามีการร ณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกนิรภัยผ่านการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน /องค์กรต่างๆ 
เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นต้น โดยภาพรวมกลุ่มคนในวัยท างาน จะมีความ
ตระหนัก มากกว่า กลุ่มเยาวชน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารั บการสัมภาษณ์เห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักในการ
สวมหมวกนิรภัยกับผู้ขับขี่และผู้ใช้รถจักยานยนต์ในชุมชนโดยเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน และควรมีมาตรการต่างๆ
ในการควบคุมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ผ่านไปยังชุมชนให้มากขึ้น เสนอให้การประชาสัมพันธ์ควรเน้นไป
ในด้านความสูญเสียที่จะเกิดเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย เช่น ภาพอุบัติเหตุ เป็นภาพที่เหมือนจริง และควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อ Social media ต่างๆ 

 

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

1) เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ผ่านยังสื่อต่างๆ  ให้มากข้ึน 
เน้นกระตุ้นให้รับรู้ถึงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และผลเสียของการไม่สวมหมวกนิรภัย เน้น
การรับรู้ถึงผลกระทบทางร่างกายโดยการเปรียบเทียบระหว่างผู้สวม  และไม่สวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดนการน าเสนอควรเป็นรูปแบบวีดีโอ เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจน 

2) การประชาสั มพันธ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย  หรือกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ ควรผ่านทางผู้ปกครอง  หรือชุมชน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนเน้นการบังคับ    
หรือก ากับดูแลจากผู้ปกครอง เพราะกลุ่มเยาวชนให้เหตุผลว่าคนที่เกรงกลัวมากที่สุดคือ 
ผู้ปกครอง 

3) เพ่ิมด่านไปยังเขตชุมชนเพราะ มีน้อยมาก และเห็นว่าคนในเขตชุมชนสวมหมวกนิรภัย
น้อยกว่าเขตเมืองเนื่องจากความเข้มงวดของกฎหมายน้อยกว่า 

4) การเพ่ิมอัตราค่าปรับ การลงโทษให้เกิดความเกรงกลัว โดย ยึดรถจักรยานยนต์ ยึด
ใบขับข่ี หรือจ าคุก หรือบังคับซื้อหมวกนิรภัยที่จุดตั้งด่าน   

5) สร้างต้นแบบในการสวมหมวกนิ รภัย เช่น ควรมีการสร้างกระแสโดยกลุ่มเยาวชนให้สวม
หมวกนิรภัย ในครอบครัวผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยกับบุตร
หลาน จากพ่อแม่สู่ลูกในครอบครัว จากตั วเราสู่เพ่ือนๆ หรือ การสร้าง Trend เหมือน
การขับขี่รถจักรยาน ในวัน Bike for Dad หรือ Bike for Mum เมื่อมีการขับขี่ทุกคน
ต้องสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น  

6) มีคูปองจากรัฐบาลแลกซ้ือหมวกนิรภัย เช่น แจกคูปองจ านวน 400 บาท เพื่อให้น าไป
แลกหมวกนิรภัยที่ร้านค้า โดยอาจจะมีการเพิ่มเงินตามคุณภาพของหมวกนิรภัยที่ตรงต่อ
ความต้องการ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

7) เนื่องจากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะข องหมวกนิรภัยมีผลต่อการสวม
นิรภัยที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเห็น อยากออกแบบของหมวกนิรภัยให้เหมาะสม
และสวยงามกับกลุ่มเยาวชน 

8) กิจกรรมที่จัดควรแสดงให้เห็นถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างชัดเจน โดยมีคนที่
น่าเชื่อถือที่เคยผ่านประสบการณ์ หรือพบเห็น เช่น หมอ หน่ว ยกู้ภัย คนที่เคยประสบ
อุบัติเหตุ กลุ่มท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ Big Bike เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เสมือน Idol ของกลุ่ม
เยาวชน เป็นต้น มาเป็นวิทยากรในการอบรม   

9) สถานศึกษาควรมีการแจกรางวัลกับผู้ที่สวมหมวกนิรภัย เช่น มีการนับแต้มว่านักเรียนคน
ไหนสวมหมวกบ่อยที่สุด แล้วมอบรางวัล  

10) เนื่องจากการเก็บรักษาหมวกนิรภัย เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้คนไม่สวมหมวกนิรภัย ควร
จัดหาสถานที่เก็บหมวกนิรภัยในหน่วยงานต่างๆ 

11) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เสนอให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์  และหมวก
นิรภัย โดยเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัยจะท าการ Start รถจักรยานยนต์ไม่ได้  

12) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จึงเสนอให้มีออกแบบวัสดุภายใน เพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น   
และลดความร้อน หรือสามารถถอดซักได้ 

13) ให้หน่วยงาน /องค์กรมีมาตรการในการบังคับ  และมีการติดตาม เช่น ตรวจที่ป้อมยาม
หากไม่มีหมวกนิรภัยไม่ให้ผู้ขับขี่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาในหน่วยงาน/องค์การ   

14) จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างบ่อยครั้ง เพราะการจัดแต่ละครั้งจะสร้างความตระหนัก
เพียงชั่วคราว ดังนั้นควรมีมาตราการต่างๆในการความคุมและติดตามเพ่ือให้มีการเปลี่ยน
พฤติกรรม เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมมือกันเพ่ือให้กลุ่มเยาวชนสวม
หมวกนิรภัยเมื่ อเข้า และออกสถานที่ต่างๆ มีการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งของการพบเห็น
และเรียกไปตักเตือนถ้าไม่สวมหมวกนิรภัย 

15) ให้รางวัลกับผู้สวมหมวกนิรภัย เช่น มอบคูปองลดราคาต่างๆ มอบประกาศเกียรติคุณกับ
นักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยท างาน ผ่านไปยังสถานการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 
เป็นต้น  

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความเร็วในการขับขี่ สภาพความไม่สมบูรณ์       
ของรถจักรยานยนต์ สภาพถนน สภาพอากาศ สภาพผู้ขับขี่ โดยความถี่และความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผลต่อ
การสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ขับข่ีส่วนใหญ่ทราบจุดตั้งด่านและพยายามหาทางหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ต้องสวมหมวก
นิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 62 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

สรุปผลการประเมิน 

ทั่วประเทศ 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี    

พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ทั่วประเทศ ดังนี้ 

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 64 ) โดยมีผลการประเมินในแต่
ละด้านต่อไปนี้ 
 
ด้านสภาวะแวดล้อม 

จากการศึกษาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกท่ัวประเทศ             
ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ โดยร้อยละ 79 ของจังหวัดมีการก าหนด
เป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย           
ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทุกจังหวัดทั่วประเทศมีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน มีการให้ความรู้การใช้รถใช้
ถนนในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเส ริมความตระหนัก  และพฤติกรรมในการสวมหมวก
นิรภัย แต่บางจังหวัดที่ท าการศึกษามีการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในด้านความรู้การใช้รถใช้ถนนทั้งก่อน   
และหลังการเข้าร่วมโครงการ ประมาณร้อยละ 50 ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของจังหวัดที่ท าการศึกษามีการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 58   

นอกจากนี้จากการศึกษาท่ัวประเทศ มีเพียงครึ่งหนึ่งของจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยที่สามารถใช้เป็นแนวปฎิบัติที่ดีได้ คิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม จังหวัดส่วนมากที่ท าการศึกษามีการก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันคิด
เป็นร้อยละ 74 แต่ในด้านระยะวลาของทุกจังหวัดในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากนั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้คัดเลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัด เจนและสามารถน า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไปปฎิบัติได้ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยละเอียด 
จังหวัดส่วนน้อยทั่วประเทศมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 53  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
ทั่วประเทศได้คะแนนเฉลี่ย 0.5 เต็ม 1 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวกนิรภัย       

ที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง โดยเกือบทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการ   
มีความเต็มใจในการปฎิบัติงานในโครงการคิดเป็นร้อยละ 84 ส่วนในด้านการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ     
ของบุคลากร ทุกจังหวัดมีการแบ่งหน้าความรับผิดชอบ โดยแบ่งหน้าที่เหมาะสมตามความสามารถ            
ของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 68  

สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พอใจกับสถานที่เพราะ       
มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 84 ของจังหวัดที่ท าการศึกษาทั่วประเทศ ด้านวิทยากรในโครงการทั่วประเทศมี
ความรู้เหมาะกับหัวข้อที่บรรยายและวิทยากรมีความหลากหลาย  
 
ด้านกระบวนการ 

ส่วนมากกรมการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศมีการศึกษาสภาพปัญหา เบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์     
ก่อนการด าเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 79 แต่ส่วนน้อยของกรมการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ มีการศึกษาใน
เรื่องหมวกนิรภัยโดยคิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการส ารวจความต้องการของคุณลักษณะหมวกนิรภัย
ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีเพียงจังหวัดใดท าการศึกษาได้ส ารวจ 

ส่วนเรื่องของการวางแผนงาน  และการประสานงาน กรมการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศคณะท างาน              
มีการวางแผนงานในโครงการ และส่วนมากมีการทบทวนแผนระหว่างด าเนินโค รงการ  คิดเป็นร้อยละ 79            
โดยกรมการขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ส่วนมากมีการ
สร้างเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นร้อยละ 89 แต่มีเพียงบางจังหวัดมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  คิดเป็นร้อยละ 47 ของทั่วประเทศ  ส่วนมากของ
จังหวัดที่ท าการศึกษามีการติดตามและมีการประเมินการด าเนินงานของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 และ 79 
ตามล าดับ โดยส่วนน้อยมีการน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงโครงการ คิดเป็นร้อยละ 37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

บทที่ 3 หน้า 64 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

ด้านผลผลิต 
เมื่อศึกษาถึงด้านผลผลิตในการประเมินโค รงการนี้ ส่วนน้อยทั่วประเทศมีการประเมินอัตราการสวม

หมวกนิรภัยก่อนการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 11 ของจังหวัดที่ท าการศึกษา แต่ส่วนมากมีการประเมินอัตรา
การสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 63 โดยบางจังหวัดที่ศึกษามีการ
น าผลการประเมินอั ตราการสวมหมวกนิรภัยมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการด าเนินโครงการ           
คิดเป็นร้อยละ 16 ในส่วนของการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เกือบทุกจังหวัดมีการส ารวจ   
คิดเป็นร้อยละ 89  

ทั้งนี้ไม่มีจังหวัดใดที่ท าการศึกษาทั่วประเทศ มีการประเมินก่อนและห ลังการด าเนินโครงการในเรื่อง
ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อน    
และหลังการด าเนินโครงการ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 65 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 66 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคเหนือ 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 67 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 11-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคเหนือ  
 

ล าดับ 
ด้านต่างๆ ในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 4.25 0.41 ดี 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 4.10 0.57 ดี 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 4.30 0.37 ดี 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 4.33 0.58 ดี 

รวมผลการประเมินโครงการ 4.25 0.40 ดี 

 

จากตารางท่ี 11-1 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน   
มีความเห็นว่าโครงการนี้ จัดอยู่ในระดับดี  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ ด้านผลผลิต (4.33) 
ด้านกระบวนการ (4.30) ด้านสภาวะแวดล้อม (4.25) และ ด้านปัจจัยน าเข้า (4.10) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 68 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี  11-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ    
กรมการขนส่ง ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการทั่วประเทศ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) 
ภาคเหนือ ด้านสภาพแวดล้อมจ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้ 

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

4.67 0.51 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.17 0.75 เห็นด้วยมาก 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 4.00 0.32 เห็นด้วยมาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

4.17 0.48 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 4.45 0.41 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 11-2 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนิ นโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีสภาพแวดล้อมจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณา      
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  ยกเว้น เรื่อง 
โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในกา รสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน  ซึ่งเจ้าหน้าที่       
เห็นด้วยมากอย่างยิ่ง (4.67) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 69 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี  11-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ    
กรมการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคเหนือ 
ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.00 0.63 เห็นด้วยมาก 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 4.00 0.89 เห็นด้วยมาก 

3 
วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.50 0.54 เห็นด้วยมาก 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.00 0.63 เห็นด้วยมาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 4.00 0.63 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 4.10 0.57 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  11-3 ผลการประเมินโครงการ รณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ         
เป็นผู้ประเมินด้านปัจจัย น าเข้า  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดี      
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง  ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่อง    
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการมีความเหมาะสม  ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก        
ในระดับสูงสุด (4.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 70 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี  11-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ สวมหมวกนิรภัยของ    
กรมการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคเหนือ 
ด้านกระบวนการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.00 0.63 เห็นด้วยมาก 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 4.50 0.54 เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.50 0.54 เห็นด้วยมาก 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.50 0.54 เห็นด้วยมาก 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 4.17 0.75 เห็นด้วยมาก 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 4.17 0.75 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 4.30 0.37 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 11-4 ผลการประเมินโครงก ารฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ เป็นผู้ประเมิน
ด้านกระบวนการ  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มี กระบวนการ จัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณา       
ในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง ของด้านกระบวนการเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 71 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี  11-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมิ นโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย             
ของกรมการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) 
ภาคเหนือ ด้านผลผลิตการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 4.17 0.75 เห็นด้วยมาก 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.33 0.81 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.33 0.81 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

4.50 0.54 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 4.33 0.58 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 11-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ด าเนินโครงการ เป็นผู้ประเมิน
ด้านผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มี ผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ทุกเรื่อง ของด้านผลผลิตเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่อง หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความตระหนักมากขึ้น ถึงความรุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย ซ่ึงเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยมาก
ในระดับสูงสุด (4.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 72 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ผลการวิเคราะห์ผูด้ าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ภาคเหนือ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 
2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อันประกอบด้วย
ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 

ด้านการวางแผน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือ มี คณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน ตั้งแต่ 2-5 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็นทางการ     
และไม่เป็นทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป้าหมายหลัก คือ กลุ่ม นักเรียนแล ะนักศึกษา รองลงมาคือ ธุรกิจเอกชน และประชาชนกลุ่ม
อาสาสมัครหมู่บ้าน มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่คล้ายคลึงกันในแต่ละจังหวัด        
ที่ท าการศึกษา รวมถึงมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ขับข่ีและใช้รถจักรยานยนต์ 
เน้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา  

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ มีการจัดล าดับขั้นตอนของงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ มีการประชุม
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 73 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ด้านการใช้บุคลากร 

บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีงานประจ าอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการนี้เพิ่มข้ึนมา     
จึงท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ นอกจากนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
บางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม เช่น ความรู้เทคนิคการใช้รถจักรยานยนต์ และเทคนิคการขับขี่ 
แต่บุคลากรสามารถเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายได้เพราะอยู่ในสายวิชาการ 

ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการมากกว่าไม่เป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการติดต่อสื่อสารทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็นทางการ 
การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการนั้นจะเป็นหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ส่วนการ
ติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการนั้นคือ การติดต่อสื่อสารด้นด้วยวาจา หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วย
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ เช่น บริษัทกลาง ฮอนด้า จ ากัด บริษัท
กรีนวิง จ ากัด เป็นต้น เจ้าหน้าที่ต ารวจ และสถานศึกษา 

ด้านการควบคุม 

จังหวัดที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจติดตามงานและตรวจสอบผลปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ 
แต่มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าเรื่องการมอบหมวกนิรภัยว่าได้มอบตามจ านวนเป้าหมาย หรือไม่ 
ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกของกรมขนส่งทางบก โดยเน้น
รูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎจราจร และการขับขี่ปลอดภัย เช่น บริษัท กรีนวิง จ ากัด จะสอนเท คนิค
การขับขี่และการใช้รถถูกวิธี การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบ
หมวกนิรภัย คือ มอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นโดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดท้ังวัน และในบาง
จังหวัดที่ศึกษาเพ่ิมการทดสอบความรู้หลังการอบรม 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 74 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคเหนือ  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 75 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคเหนือ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ  ท าการส ารวจ         
3 จังหวัด คือ  จ.เชียงใหม่ จ .เชียงราย  และ จ.นครสวรรค  ์ จ านวนรวมทั้งหมด 61 คน ที่ตอบแบบ
ส ารวจจ านวนทั้งหมด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 76 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี 12-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคเหนือ  

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  
1.ชาย 24 39.34 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ  หญิง คิดเป็น

ร้อยละ 60.66  2.หญิง 37 60.66 

 อายุ  Mean SD  

1.อายุเฉลี่ย / SD 42.07 14.76 กลุ่มตัวอย่าง มี  อายุเฉลี่ย  42.07 ปี อายุต่ าสุด 
13 ปี อายุสูงสุด 66 ปี  2.อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/66 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 24 39.34 
กลุ่มตัวอย่าง จบ หรือ ก าลังศึกษา ในระดับ 
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษา
ปลาย/ปวช. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.34 
และ 36.07 ตามล าดับ   
 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 22 36.07 
3. อนุปริญญา/ปวส. 2 3.28 
4. ปริญญาตรี 12 19.67 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

6. อื่นๆ 1 1.64 

 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  

1. นักเรียน/นักศึกษา 8 13.11 

กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพ  พนักงานบริษทั/เอกชน 
และ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ในสัดส่วนที่เท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 29.51 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 9.84 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 18 29.51 

4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18 29.51 

5. เกษตรกรรม/ประมง 1 1.64 

6. อื่นๆ 10 16.39 

 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  

1. โสด 21 34.43 กลุ่มตัวอย่าง มีสถานะภาพ สมรส มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 59.02 รองลงมามีสถานะภาพ โสด 
คิดเป็นร้อยละ 34.43  

2. สมรส 36 59.02 
3. อ่ืนๆ 4 6.56 

 

 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 77 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใน ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 12 -02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
ใน ภาคเหนือ 
  

 

 
จากตารางท่ี 12-02 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ 

จ านวนทั้งหมด 61 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานที่ราชการ  คิดเป็นร้อยละ 60.66 
รองลงมาคือ สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 11.48 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย 
ส่วนใหญ่เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 77.05 และหลังจากที่ได้รับมอบ
หมวกนิรภัยแล้ว  กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเพียง ร้ อยละ 29.51 สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่
จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 7 11.48 
2. สถานที่ราชการ 37 60.66 
3. ที่ท าการขนส่ง 4 6.56 
4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 5 8.20 
5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 8 13.11 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 47 77.05 
2. อ่ืนๆ เช่น ครู 14 22.95 

 พฤติกรรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1. สวมทกุครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 18 29.51 
2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  41 67.21 
3. ไม่สวมเลย 2 3.28 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 78 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก 
ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคเหนือ 

ตารางท่ี 12-03 ระดับความพึงพอใจ  ต่อ  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ       
กรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคเหนือ ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.26 0.56 สูงมาก 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 4.03 0.69 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.14 0.53 สูง 

  ด้านอื่นๆ 4.07 0.71 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.12 0.51 สูง 

 
จากตารางท่ี 12-03 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ของกรมการขนส่ง
ทางบกใน ภาพรวม อยู่ในระดับสูง  (4.12) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการ (4.26) กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจสูงกว่าด้านอ่ืนๆ รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  (4.14) ส่วนด้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าด้านอื่นๆคือ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก (4.03) แต่ยังคงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 79 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี 12-04 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคเหนือ   

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 37.7
0 

52.4
6 

8.20 1.64 0.00 4.26 0.68 
สูง
มาก 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 34.4
3 

50.8
2 

11.4
8 

3.28 0.00 4.16 0.76 
สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

44.2
6 

47.5
4 

3.28 3.28 1.64 4.30 0.82 
สูง
มาก 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 47.5
4 

37.7
0 

13.1
1 

1.64 0.00 4.31 0.76 
สูง
มาก 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 40.98 47.13 9.02 2.46 1.64 4.26 0.56 
สูง
มาก 

 
จากตารางท่ี 12-04 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทาง
บกในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ  อยู่ในระดับสูงมาก (4.26) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
เรื่องต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเกือบทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง      
วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย (4.31) และ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.30)         
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ใกล้เ คียงกัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ผู้ด าเนินกิจกรรม (4.16) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 80 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี 12-05 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคเหนือ   

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่
ได้รับ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 45.90 34.43 16.39 3.28 - 4.23 
0.8
4 

สูง
มาก 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกท่ีได้รับ 27.87 40.98 26.23 1.64 3.28 3.89 
0.9
5 

สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 32.79 44.26 18.03 4.92 - 4.05 
0.8
5 

สูง 

4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 34.43 44.26 11.48 8.20 1.64 4.02 
0.9
7 

สูง 

 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 45.90 40.98 9.84 1.64 1.64 4.28 
0.8
4 

สูง
มาก 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 29.51 34.43 19.67 13.11 3.28 3.74 
1.1
2 

สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 35.6
6 

40.9
8 

14.7
5 

6.97 2.19 4.03 0.69 สูง 

 
จากตารางท่ี 12-05 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทาง
บกในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก อยู่ในระดับสูง (4.26) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย  (4.28) 
และมาตรฐานของหมวกที่ได้รับ (4.23) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ขนาด และน้ าหนักของ
หมวก  ที่ได้รับ (3.89) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 81 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี 12-06 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  ในโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน  
ภาคเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 27.87 40.98 24.59 6.56 - 3.90 0.89 สูง 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 34.43 52.46 13.11 - - 4.21 0.66 สูงมาก 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 45.90 49.18 4.92 - - 4.41 0.59 สูงมาก 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 19.67 67.21 9.84 3.28 - 4.03 0.66 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 31.9
7 

52.4
6 

13.1
1 

4.92  4.14 0.53 สูง 

 
จากตารางท่ี 12-06 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความ พึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูง (4.14) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
เรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง ความยิ้มแย้มแจ่มใสของ
เจ้าหน้าที่ (4.41) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความใส่ใจในการจัด
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่(4.21) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อย กว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความ
ยุติธรรมในวิธีการแจก (3.90) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 82 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ตารางท่ี 12-07 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึง
ของการประชาสัมพันธ์ 

22.95 44.26 24.59 3.28 4.92 3.77 1.01 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

27.87 62.30 8.20 - 1.64 4.15 0.70 สูง 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

32.79 54.10 8.20 3.28 1.64 4.13 0.83 สูง 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลา
ที่ด าเนินกิจกรรม 

42.62 39.34 16.39 - 1.64 4.21 0.84 
สูง
มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 31.5
6 

50.0
0 

14.3
4 

3.28 2.46 4.07 0.71 สูง 

 
จากตารางท่ี 12-07 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคเหนือ จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทาง
บกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ใน ระดับสูง (4.07) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
(4.21) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม (4.15) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสม
และความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์ (3.90) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 83 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคเหนือ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ     5) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                                 
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม  7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดย
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนจะสื่อสาร
ผ่านหัวหน้าชุมชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามอยากให้มีการประชมสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ โดยมีการติดป้าย
ตามแยกใหญ่ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยและพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ด้านการจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้น
ในด้านกฎหมาย ด้านการขับขี่ท่ีถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี และมีการแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงเช้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และช่วงบ่าย เป็นการแจกหมวกนิรภัย โดยการจัด กิจกรรม          
มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่ เวลาและกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมบางจังหวัดยังมีส่วนที่ต้องได้รับ
การปรับปรุง ในเรื่องการสร้างมาตรฐานในการด าเนินกิจกรรมโดยเฉพาะการเข้าอบรม เช่น ขาด
มาตรฐานในการจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความเห็นอีก
ว่ากิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 

 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 84 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ วิธีการมอบ หมวกนิรภัยเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการแจกซ้ า  และรอคอยไม่นาน      
แต่บางจังหวัดผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกคนเข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง
เท่าท่ีควร ถ้ามีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากเกินไปควรใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือความยุติธรรม 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวก 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ วิทยากรจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งแต่ละท่าน         
มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี มี บุคลิกภาพดีเป็นกันเอง มีความเป็นมิตร
และจิตใจบริการ สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

ลักษณะของหมวกนิรภัยที่มอบในแต่ละจังหวัดที่ท าการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ หมวกนิรภัย
ส าหรับผู้ใหญ่ และหมวกนิ รภัยส าห รับเด็ก เป็นหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ  โดยผู้ได้รับหมวกนิรภัย           
มีความเห็นว่า ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะกับผู้ที่ได้รับ คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดี
เท่าท่ีควร เช่น กระจก ฝ้ามัว และเป็นรอยได้ง่าย ไม่มีฟิล์มกันแดดท่ีกระจก วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภั ย  
ไม่ทนทาน และกระจังหน้าไม่มีล็อค เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มพึงพอใจในเรื่องสีของหมวก
นิรภัยแต่บางกลุ่มไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมเสนอว่าควรมีการ
ส ารวจความต้องการก่อนจัดกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้ วยกับโครงการนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง และควรเน้นผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเยาวชนยังสวมหมวกนิรภัยน้อยอยู่ 

 

 



                                                                                              

บทที่ 3 หน้า 85 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์ 

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนัก และพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคเหนือ 

 



                                                                                                     
 

บทที่ 3 หน้า 86 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคเหนือ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 162 ราย จ าแนกตามภาคดังนี้ 
ตารางท่ี 13-01 จ านวน และร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ รวม 

 เพศ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1.ชาย 22 25 40 87 53.70 

2.หญิง 27 23 25 75 46.30 
 อายุ     Mean SD 

อายุเฉลี่ย / SD 23.95/10.96 24.75/10.50 26.90/12.41 25.37 11.44 

อายุต่่าสุด /สูงสุด 15/63 16/50 15/56 15/63 
 ระดับการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 7 10 13 30 18.52 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 26 30 39 95 58.64 

3. อนุปริญญา/ปวส. 0 1 2 3 1.85 

4. ปริญญาตร ี 13 6 11 30 18.52 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 3 1 0 4 2.47 
 อาชีพ  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1. นักเรียน/นักศึกษา 19 23 25 67 41.36 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 6 5 20 12.35 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 7 4 8 19 11.73 

4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 7 7 20 34 20.99 

5. เกษตรกรรม/ประมง 6 6 6 18 11.11 

6. อื่นๆ 1 2 1 4 2.47 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 8410.20/7044.41 8533.33/12234.38 9104.61/10751.67 8725.30 10224.56 

รายได้ต่่าสุด / สูงสุด 1500/32100 1200/79000 1500/85000 1200/85000 

 สถานะการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่ได้ศึกษา 10 10 11 31 53.7 

2. ก่าลังศึกษา 21 22 25 68 46.3 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 13-01 กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ใน ภาคเหนือ  ที่ท าการ ส ารวจ         
3 จังหวัดคือ จ.เชียงใหม่  จ.เชียงราย  และ จ.นครสวรร ค์ จ านวนรวมทั้งหมด 162 คน เป็น เพศ ชาย      
และ หญิง ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  คิดเป็นร้อยละ 53.70 และ 46.30 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย  25.37 ปี                
อายุต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 63 ปี ก าลังศึกษา  ในระดับ มัธยมศึกษาปลาย /ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
58.64 กลุ่มตัวอย่าง เป็น นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.36 มี รายได้เฉลี่ย 8,725.30 
บาท รายได้ต่ าสุด 1,200 บาท/เดือน รายได้สูงสุด 85,000 บาท/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนทั้งหมดในภาคเหนือ 99 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่อยู่ในระบบจ านวน   
68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.69 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 31.31  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 13-02 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
  

  

จากตารางท่ี 13-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 
คน มีลักษณะเป็นเจ้าของรถ มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ คิดเป็นร้อยละ 57.41 และ 42.59 ตามล าดับ 
การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย  มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 58.02 และ 41.98 ตามล าดับ 
โดยม ีผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย 1.22 คน สูงสุด 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ในภาคเหนือ มี ประสบการณ์การขับขี่ โดย
เฉลี่ย 8.60 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 50 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่  ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 
70.99  ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบ าล โดยเฉลี่ย 
1.54 ครั้ง ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างขับข่ี  เป็นขนาด 110 ซีซี มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 42.59 ต่ ากว่า 100 ซีซี มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.41 

 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นเจ้าของเอง 93 57.41 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 69 42.59 

 เก่ียวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 68 41.98 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 94 58.02 

 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.22 คน ( SD= 0.51 )   ต่่าสุด = 1 คน       สูงสุด=4 คน 
 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 

 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 8.60 8.45 1 50 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 115 70.99 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 47 29.01 

 จ่านวนคร้ังที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.54 คร้ัง (SD= 0.75 )  ต่่าสุด = 1 คร้ัง สูงสุด= 4 คร้ัง 
 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 12 7.41 

2. 100 ซีซี 23 14.20 

3. 110 ซีซี 69 42.59 

4. 125 ซีซี 45 27.78 

5. มากกว่า 125 ซีซี 13 8.02 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 13-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี ภาคเหนือ 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 

1. รับส่งคนในครอบครัว 18 11.11 

2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 103 63.58 

3. ใช้ประกอบอาชีพ 26 16.05 

4. อื่นๆ 15 9.26 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 1 กม. 9 5.56 

2. 1- 2 กม. 32 19.75 

3. มากกว่า 2 – 5 กม. 51 31.48 

4. มากกว่า 5 กม. 70 43.21 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 14 8.64 

2. 30 - 60 กม./ ชม. 105 64.81 

3. 61 - 90 กม./ ชม. 37 22.84 

4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 6 3.70 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 

1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 81 50.00 

2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 51 31.48 

3. ถนนในหมู่บ้าน 30 18.52 

 อุปนิสัยส่วนตัว จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 95 58.64 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 67 41.36 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 13-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 
คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 63 .58 รองลงมา  ใช้ประกอบอาชีพ  และ  รับส่งคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 16 .05            
และ 11.11 ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ  มากกว่า 5 กม . มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.21  
รองลงมา  มากกว่า  2 – 5 กม. คิดเป็นร้อยละ 31.48 ความเร็ วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ  30 - 60     
กม./ ชม. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.81  รองลงมา 61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 22.84 พื้นที่ที่
ขับข่ีโดยปกต ิเป็น ถนนใหญ่ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ถนนเล็ก
ที่เป็นทางหลวงชนบท คิดเป็นร้อยละ 31.48 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ภาคเหนือ  พบว่าเป็นผู้ที่มี อุปนิสัย
หุนหันพลันแล่น น้อยกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น คิดเป็นร้อยละ 41.36 และ 58.64 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 13-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 99 26.47 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 38 10.16 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 34 9.09 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 32 8.56 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 102 27.27 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 56 14.97 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 10 2.67 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 3 0.80 

 
จากตารางท่ี 13-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 คน 

มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 16.01-18.00 และช่วงเวลา 06.01-09.00 มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 27.27 และ 26.47 ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 13-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 145 89.51 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 17 10.49 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 46 28.40 
2. แบบเต็มใบ 86 53.09 
3. แบบคร่ึงใบ 30 18.52 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 109 67.28 
2. เคย 53 32.72 

2.1  เคย 1 คร้ัง 23 43.40 
2.2  เคย 2 คร้ัง 16 30.19 
2.3  เคย 3 คร้ัง 5 9.43 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 9 16.98 

 
จากตารางท่ี 13-05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ  จ านวนทั้งหมด     

162 คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อยละ 
89.51 ชนิดของหมวกที่สวม  แบบเต็มใบ . มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.09 รองลงมาคือ  แบบปิดเต็มหน้า    
คิดเป็นร้อยละ 28.40 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูก
จับ คิดเป็นร้อยละ 67.28 และ 32.72 ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย    
เคยถูกจับ 1 ครั้ง  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมาคือ เคย 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.19 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ 
ภาคเหนือ 
 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 
4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 9 5.56 
2. สวมบางครั้ง 32 19.75 

  3. สวมทุกครั้ง 121 74.69 
  4.2  เมื่อด่ืมสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 19 11.73 
2. สวมบางครั้ง 45 27.78 

  3. สวมทุกครั้ง 98 60.49 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 6 3.70 
2. สวมบางครั้ง 14 8.65 

  3. สวมทุกครั้ง 142 87.65 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 6 3.70 
2. สวมบางครั้ง 33 20.37 

  3. สวมทุกครั้ง 123 75.93 
 

จากตารางท่ี 13-06 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 
คน มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณต์่างๆ ดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.69 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.56   

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.49 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก    
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.73   

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.65 ส่วนกลุ่มที่ 
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.70   

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 75.93   ส่วนกลุ่มที่     
ไมส่วมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.70   

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งในการขับขี่ จะมีสัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่ ไม่สวม
หมวก ทุกสถานการณ ์โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไมส่วมหมวก มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ   
ตารางท่ี 13-07 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี ภาคเหนือ  
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 81 50.00 
2. มี 81 50.00 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.58/0.62 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/3 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 49 30.25 
2. มีปานกลาง 99 61.11 
3. ไม่มี 14 8.64 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 47 29.01 
2.  มีผลปานกลาง 66 40.74 
3.  ไม่มีผล 49 30.25 

 
จากตารางท่ี 13-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 คน มีร้อยละ 

50 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 1.58 ด่านต่อวันโดย
กลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 3 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 61.11               
จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพ้ืนที่ที่ขับขี่ใน  ระดับปานกลาง  และ            
การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย  มีผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างใน  ระดับปานกลาง                
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือ ไม่มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น ร้อยละ 30.25               
ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.01 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 13-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี ภาคเหนือ 
 

ความรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 
ร้อยละของผู้มีความรู้ 

มี 
ความรู ้

ไม่มี 
ความรู ้

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 11.73 88.27 

02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน  500 บาท 25.31 74.69 

03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

21.60 78.40 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 
1 เดือน 

25.31 74.69 

05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เท่านั้น 

37.04 62.96 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่
สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  

32.10 67.90 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวก
นิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

40.12 59.88 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

38.27 61.73 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 29.63 70.37 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 61.11 38.89 

รวม 32.22 67.78 
 Mean SD Min Max 

ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 3.00 3.71 0 10 
 

จากตารางท่ี 13-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มที่  ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ  น้อย (3.00) เมื่อพิจารณา  
ในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มที่ไม่
มีความรู้ความเข้ าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่า
แบบอ่ืน โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 61.11 และ 38.89 ตามล าดับ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี ่ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 13-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่ 
สวม 

สวม
บางคร้ัง 

สวม 
ทุกคร้ัง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 1.23 35.80 62.96 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 16.67 38.27 45.06 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 13.58 38.27 48.15 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  3.09 20.37 76.54 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 3.70 23.46 72.84 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 10.49 33.95 55.56 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 6.17 31.48 62.35 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  8.64 29.01 62.35 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 12.35 26.54 61.11 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  2.47 16.05 81.48 

จากตารางท่ี 13-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ  จ านวนทั้งหมด      
162 คน กลุ่มตัวอย่าง  ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี จะมีสัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมวกนิรภัย        
ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

บทที่ 3 หน้า 96 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคเหนือ 
ตารางท่ี 13-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคเหนือ 
 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.83 0.80 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.39 0.95 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 4.04 0.87 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.41 1.29 สูง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

3.15 1.29 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

3.35 1.32 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

4.25 0.92 สูงมาก 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.38 0.84 สูงมาก 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.40 0.91 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.54 0.76 สูงมาก 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.52 0.72 สูงมาก 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.28 0.87 สูงมาก 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 3.17 1.26 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 3.31 1.35 ปานกลาง 

15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.41 1.32 สูง 

รวม 3.83 0.53 สูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 13-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคเหนือ จ านวนทั้งหมด 162 
คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับสูง (3.83) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูงมาก มี 6 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง  

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 
 ผู้ท่ีไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ท่ีสวมหมวกนิรภัย  
 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ท่ีมีความรุนแรง

มากกว่าการสวมหมวก 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงขั้น พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่สวม

หมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
  ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุท่ีศีรษะ              

ท่ีเปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 
2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย

ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจท่ีจะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย

ความเร็วท่ีไม่สูงมาก  
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในท่ีต่างๆ  

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง มี 5 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมาก
ไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับขี่

รถจักรยานยนตร์มานาน  
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานท่ีใกล้ๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความรู้ เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 13-11 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

 เพศ Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0853) 

1. ชาย 3.00 2.74 น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน
ระดับน้อยมาก ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 3.48 2.90 น้อยมาก 

 อายุ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรูร้ะดับต่่า 0.3269 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 2.70 2.72 น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  มากกว่า  30 ปี  มีความรู้
สูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ มีความรู้ใน
ระดับน้อยมาก  

2. 21 - 30 3.30 2.82 น้อยมาก 
4. มากกว่า 30 3.47 2.90 น้อยมาก 
 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ( 0.0920 ) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 2.70 2.72 น้อยมาก 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ในระดับ
น้อยมากที่ใกล้เคียงกัน  

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.30 2.82 น้อยมาก 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.47 2.90 น้อยมาก 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1799) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.66 2.92 น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น นักเรียน/นักศึกษา  มีความรู้
สูงกว่า กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่มอาชีพมี
ความรู้ในระดับน้อยมาก  

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.46 2.94 น้อยมาก 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อื่นๆ 2.54 2.50 น้อยมาก 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ   ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู ้(0.1908) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.69 2.99 น้อยมาก 
กลุ่มตัวอย่าง ทุกช่วง รายได้ มีความรู้ในระดับ
น้อยมากที่ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 3.19 2.77 น้อยมาก 

3. มากกว่า 10,000 2.31 2.30 น้อยมาก 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความรับรู ้(0.0370) 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.55 2.90 น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างเยาวชนท้ังท่ี ก าลังศึกษา และ กลุ่มที่ 
ไม่ได้ศึกษา  มีความรู้ในระดับ น้อยมาก ท่ีใกล้เคียง
กัน 2. ก่าลังศึกษา 3.78 2.93 น้อยมาก 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความตระหนัก ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือ จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 

ตารางท่ี 13-12  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

 เพศ Mean SD ระดับ  ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0428) 
1. ชาย 3.81 0.56 สูง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง  และ เพศ ชาย  มีความ

ตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 3.85 0.50 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2439 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.73 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  มากกว่า 30 ปี  มีความ
ตระหนักสูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ มี
ความตระหนักในระดับสูง  

2. 21 - 30 3.81 0.56 สูง 

4. มากกว่า 30 4.04 0.51 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0479 ) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.86 0.66 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาทุกระดับ มีความ
ตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.81 0.50 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.86 0.51 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0630) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.79 0.49 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพ มีความตระหนักในระดับสูง
ที่ใกล้เคียงกัน 2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.84 0.53 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.86 0.59 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1301) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.76 0.50 สูง 

กลุ่มตัวอย่าง ทุกช่วงร ายได้ มีความตระหนักใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 3.86 0.54 สูง 

3. มากกว่า 10,000 3.92 0.56 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1943) 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.58 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่างที่ ก าลังศึกษา  และ กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา 
มีความตระหนักใกล้เคียงกัน ในระดับสูง 2. ก่าลังศึกษา 3.79 0.48 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-13 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1851 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.71 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เป็น เจ้าของ  มีความตระหนักใน
ระดับสูงกว่า ผู้ที่ ไม่ใช่เจ้าของรถ  แต่ทั้งสองกลุ่มอยู่
ในระดับสูง  6. เป็นเจ้าของ 3.91 0.53 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0400 ) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.85 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  และกลุ่ม  มีผู้ซ้อน
ท้าย มีความตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.81 0.55 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0823)  

1. ไม่เกิน 3 ปี 3.88 0.48 สูง 
ทุกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี  ประสบการณ์การขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกัน มีความตระหนักใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 4-5 ปี 3.75 0.58 สูง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.81 0.55 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0381 ) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.82 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่าง ท่ี  ไม่ เคย และ กลุ่มท่ี  เคย  เกิด
อุบัติเหตุ มีความตระหนักในระดับสูงท่ีใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.86 0.53 สูง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0671 ) 

6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.77 0.54 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ขนาดต่างๆ มี
ความตระหนักในระดับสูงท่ีใกล้เคียงกัน 

7. 110 ซีซี 3.82 0.53 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.87 0.54 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
 3.51 - 4.50     สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 
 
 



                                                                                                     
 

บทที่ 3 หน้า 101 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-14  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ 
 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1347) 

5. รับส่งคนในครอบครัว 3.70 0.57 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่
ต่างกัน มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 3.81 0.51 สูง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.94 0.56 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0973 ) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.74 0.50 สูง 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ขับขี่ในระยะทางที่แตกต่างกัน มี
ความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.87 0.57 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.85 0.52 สูง 
 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า  0.2119 

5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 3.56 0.45 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว 30-60 กม./ชม 
มีระดับความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุก
กลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 

6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.90 0.54 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.73 0.51 สูง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  ( 0.0893 ) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.87 0.56 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน มีความ
ตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.77 0.53 สูง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.80 0.45 สูง 
 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า  0.1467 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.89 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น มีระดับ
ความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม ที่ เป็นคนหุนหันพัน
แล่น  แตท่ั้งสองกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.74 0.54 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                            3.51 - 4.50       สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 



                                                                                                     
 

บทที่ 3 หน้า 102 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-15 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือ 
 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1674 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.57 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม มี
ระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม ที่ ไม่ใช่เจ้าของ  
แตท่ั้งสองกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 2.  เป็นเจ้าของ 3.86 0.53 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0791) 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.78 0.49 สูง 
กลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกแบบ มีความ
ตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 2. แบบเต็มใบ 3.87 0.51 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.78 0.65 สูง 
 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.0178 

3. ไม่เคย 3.82 0.52 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี  เคย  ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม
ที่ ไม่ เคย  ถูกจับกุม แต่ทั้งสองกลุ่มมีความ
ตระหนักในระดับสูง 4. เคย 3.84 0.56 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
 

บทที่ 3 หน้า 103 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2126 

1. ไม่สวม 3.75 0.62 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อมีฝนตก  มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มมีความตระหนักอยู่ในระดับสูง 

2. สวมบางครั้ง 3.61 0.50 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.89 0.52 สูง 
  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1949) 

1. ไม่สวม 3.58 0.46 สูง 
ทุกกลุ่มตัวอย่างท่ี เมื่อดื่มสุรา  มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน 2. สวมบางครั้ง 3.78 0.56 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.90 0.52 สูง 
  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2045 

1. ไม่สวม 3.82 0.57 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อทราบว่ามี
ด่านตรวจ  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ สวมบางครั้ง มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.48 0.43 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.86 0.53 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2486 

1. ไม่สวม 3.93 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่สวมหมวก  เมื่อขับผ่านถนนใหญ่   
มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก โดยกลุ่มมีความตระหนักอยู่
ในระดับสูง 

2. สวมบางครั้ง 3.57 0.57 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.89 0.50 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
 
จากตารางท่ี 13-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทาง

เดียวกันกับระดับความตระหนักในเกือบทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะ
มีความตระหนักสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ยกเว้น สถานการณ์เมื่อขับผ่านถนนใหญ่   กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่สวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนทีภ่าคเหนือ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 13-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 41.38* 32.00 58.62 68.00 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 64.37* 44.00 35.63 56.00 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 56.32* 46.67 43.68 53.33 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  25.29* 21.33 74.71 78.67 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 28.74* 25.33 71.26 74.67 
06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 49.43* 38.67 50.57 61.33 
07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 33.33 42.67* 66.67 57.33 
08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  40.23* 34.67 59.77 65.33 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 40.23* 37.33 59.77 62.67 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  16.09 21.33* 83.91 78.67 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 13-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ที่เป็น 

เพศชาย  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีใน
ช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน  และเมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ที่เป็น เพศหญิง มีพฤติกรรม ไม่สวม
หมวกนิรภัย มากกว่า เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

44.94* 26.67 27.91 55.06 73.33 72.09 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

64.04* 46.67 41.86 35.96 53.33 58.14 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

60.67* 40.00 41.86 39.33 60.00 58.14 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.21* 20.00 13.95 70.79 80.00 86.05 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

31.46* 26.67 18.60 68.54 73.33 81.40 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

52.81* 36.67 32.56 47.19 63.33 67.44 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

40.45* 40.00 30.23 59.55 60.00 69.77 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่
ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  

43.82* 30.00 30.23 56.18 70.00 69.77 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 44.94* 33.33 30.23 55.06 66.67 69.77 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

21.35* 16.67 13.95 78.65 83.33 86.05 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 13-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  ในช่วง อายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ ในทุกๆ  
กรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกครั้ง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขีร่ถจักรยานยนตร์
โดยปกต ิ

20.00 45.92* 26.47 80.00 54.08 73.53 

02. เม่ือเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

46.67 63.27* 38.24 53.33 36.73 61.76 

 03. เม่ือขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

26.67 60.20* 50.00 73.33 39.80 50.00 

 04. เม่ือขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

26.67* 24.49 17.65 73.33 75.51 82.35 

 05. เม่ือขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

20.00 28.57 29.41* 80.00 71.43 70.59 

 06. เม่ือขับขีใ่นเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

26.67 52.04* 38.24 73.33 47.96 61.76 

 07. เม่ือขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

33.33 39.80* 35.29 66.67 60.20 64.71 

 08. เม่ือขับขี่ในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

30.00 44.90* 23.53 70.00 55.10 76.47 

 09. เม่ือขับขีใ่นช่วงกลางคืน 30.00 41.84* 38.24 70.00 58.16 61.76 

 10. เม่ือขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

6.67 24.49* 11.76 93.33 75.51 88.24 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 13-19 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  ท่ีระดับ

การศึกษา มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างใน
ระดับการศึกษาอื่นๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป ) ท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างระดับการศึกษา ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มอื่นๆ และกรณี 
เมื่อขับขี่ในเส้นทาง ท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน  ท่ีกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  มีพฤติกรรม      
ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มอื่นๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

46.27* 28.21 32.14 53.73 71.79 67.86 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

65.67* 43.59 50.00 34.33 56.41 50.00 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

61.19* 43.59 46.43 38.81 56.41 53.57 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

25.37 10.26 30.36* 74.63 89.74 69.64 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

32.84* 25.64 21.43 67.16 74.36 78.57 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

52.24* 38.46 39.29 47.76 61.54 60.71 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

40.30* 33.33 37.50 59.70 66.67 62.50 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

47.76* 25.64 33.93 52.24 74.36 66.07 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 46.27* 30.77 35.71 53.73 69.23 64.29 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

25.37* 17.95 10.71 74.63 82.05 89.29 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 13-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ ภาคเหนือ  ที่เป็น 

นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ ในทุกกรณี 
ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป) ที่กลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพ  ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว/เกษตรกรรม/อ่ืนๆ  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามช่วง
รายได ้
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

48.65* 21.15 36.11 51.35 78.85 63.89 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

67.57* 36.54 55.56 32.43 63.46 44.44 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

66.22* 30.77 52.78 33.78 69.23 47.22 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

24.32* 23.08 22.22 75.68 76.92 77.78 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

32.43* 15.38 33.33 67.57 84.62 66.67 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

56.76* 32.69 36.11 43.24 67.31 63.89 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

44.59* 23.08 44.44 55.41 76.92 55.56 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่
ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  

48.65* 21.15 38.89 51.35 78.85 61.11 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 50.00* 25.00 36.11 50.00 75.00 63.89 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

25.68* 7.69 19.44 74.32 92.31 80.56 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 13-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  ที่ช่วงรายได้ 
น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ      
ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์   
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 32.41 76.47* 67.59 23.53 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 51.72 82.35* 48.28 17.65 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 51.03 58.82* 48.97 41.18 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  22.07 35.29* 77.93 64.71 
05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 24.83 47.06* 75.17 52.94 
06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 42.07 64.71* 57.93 35.29 
07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 35.86 52.94* 64.14 47.06 
08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  34.48 64.71* 65.52 35.29 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 35.17 70.59* 64.83 29.41 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  16.55 35.29* 83.45 64.71 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 13-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  ที่ ไม่ได้เป็น
เจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ                  
หมวกนิรภัยที่สวม ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

1. เมื่อมีฝนตก 23.45 41.18* 76.55 58.82 

2. เมื่อดื่มสุรา 39.31 41.18* 60.69 58.82 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 11.03 23.53* 88.97 76.47 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 22.07 41.18* 77.93 58.82 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 13-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ ภาคเหนือ ที่ ไม่ได้เป็น
เจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวก
นิรภัยที่สวม ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์   
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกครั้ง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

36.59 39.22* 35.71 63.41 60.78 64.29 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

56.10* 54.90 54.29 43.90 45.10 45.71 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล้ (1-5 กม.) 

46.34 54.90* 52.86 53.66 45.10 47.14 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  

26.83* 17.65 25.71 73.17 82.35 74.29 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

21.95 29.41* 28.57 78.05 70.59 71.43 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

51.22* 45.10 40.00 48.78 54.90 60.00 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

36.59 37.25* 38.57 63.41 62.75 61.43 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

39.02* 35.29 38.57 60.98 64.71 61.43 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 36.59 41.18* 38.57 63.41 58.82 61.43 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

12.20 19.61* 21.43 87.80 80.39 78.57 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม.    * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
ตารางท่ี 13-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่ขับขี่ในระยะทาง 

2 - 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง อื่นๆ ในเกือบทุกกรณี 
ยกเว้น กรณี  เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป) เมื่อขับข่ีใน
เส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น และ  เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ที่กลุ่มตัวอย่างที่ ขับข่ี          
ในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่        
ในระยะทางอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 13-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 19.51 33.33* 22.86 80.49 66.67 77.14 

2. เมื่อดื่มสุรา 31.71 45.10* 40.00 68.29 54.90 60.00 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 14.63* 9.80 12.86 85.37 90.20 87.14 
4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 26.83* 23.53 22.86 73.17 76.47 77.14 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม.       * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
ตารางท่ี 13-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่ขับขี่ในระยะทาง 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ 
ในสถานการณ์ เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  และ เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ และกลุ่มที่ขับขี่ในระยะทาง 2 - 5 กม.       
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ ในสถานการณ์ เมื่อมีฝนตก  
และ เมื่อดื่มสุรา 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคเหนือ 

ในการศึกษาความตระหนัก  และพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าห รับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป  โดยการด าเนินการประชุมกลุ่ม
ย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 
 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือจ านวน 45 คน ซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชน 
พบว่า ลักษณะการขับขี่ส่วนใหญ่เป็นแบบมีผู้ซ้อน โดยช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้า และช่วงเย็น 
เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยั ด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไป
โรงเรียนและไปท างาน ความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ทุกวัน เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์แต่ไม่ร้ายแรงจนเข้าโรงพยาบาล และสาเหตุหลักจากการเกิดอุบัติเหตุ คือ สภาพอากาศ 
สภาพถนน และฝ่าไฟแดงจนชนกับรถจักรยานยนต์อีกครั้ง 

 

หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม  

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเยาวชน
ภาคเหนือ  มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย โดยทราบว่ากฎหมายบังคับให้ ทั้ง
คนขับขี่และคนซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย แต่บางกลุ่มยังไม่ทราบอัตราค่าปรับการไม่สวมหมวกนิรภัยของ      
ผู้ขับขี ่และคนซ้อนท้าย  

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์บางกลุ่ม เสนอให้ควรเพิ่มค่าปรับทั้งในกรณีที่ผู้ซ้อน และผู้ขับ
ไม่สวมหมวก เป็น 2000 บาท จ าคุก 15 วัน หรือยึดรถจักรยานยนต์เมื่อถูกต ารวจจับในเรื่องเดียวกัน     
เป็นจ านวนมากกว่า 3 ครั้ง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ ส่วนน้อยของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และส่วนมากเป็นการสวมบางครั้ง ใช้หมวกนิรภัยทั้งแบบเต็มใบมากกว่า
ครึ่งใบ หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเป็นหมวกนิรภัยที่แถมมากับการรถจักรยานยนต์ และให้เหตุผลว่าที่เลือก
หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเพราะสวมใส่สบาย เบา เก็บง่า ย โดยเหตุผลหลักของการไม่สวมหมวกนิรภัย คือ 
ระยะทางใกล้บ้าน อึดอัด ร้อน วิสัยทัศน์ไม่ดี ผมเสียทรง ก ารเก็บรักษา ความรีบเร่งเดินทาง บีบศีรษะ     
และไม่มีหมวกสวม ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะสวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน
ระยะทางเกินกว่า 3 กิโลเมตรขึ้นซึ่งพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่กลุ่มคนวัยท างานและ
ผู้ใหญ่จะสวมมากกว่าเด็กและเยาวชน   

 
หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยในพื้นท่ีภาคเหนือมีการรณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกนิรภัยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสวมหมวกนิรภัย ผ่านหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดย คนในเขตเมืองสวมหมวกนิรภัยกันมากกว่าคนในพ้ืนที่
ชุมชนห่างไกลอ าเภอเมือง เนื่องจากการตั้งด่านมีมากกว่าและคนรับทราบข่าวสารถึงภัยของการไม่สวมหมวก
นิรภัยกันมากกว่า เพราะช่องทางต่างๆในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายรณรงค์ กิจกรรมรณรงค์จะจัดในเมือง
มากกว่า โดยกลุ่มผู้ใหญ่จะมีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย มากกว่ากลุ่มเด็กเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน เพราะส่วนใหญ่ขับขี่ใกล้บ้าน ซอย  ระยะทางท่ีคุ้นเคย ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการ
สวมหมวกนิรภัย   

 
หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ผ่านยังสื่อต่างๆให้มากข้ึน 

เช่น ทีวี ป้าย วิทยุ หอกระเสียง ชุมชน เพิ่มความถ่ีและความเข้มข้นในการบังคับ
กฎหมาย ควรเน้นไปยังเขตชุมชนเพราะมีน้อยมาก และเห็นว่าคนในเขตชุมชนสวม
หมวกนิรภัยน้อยกว่าเขตเมืองเนื่องจากความเข้มงวดของกฎหมายน้อยกว่า 

2) สร้างต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย เช่น ควรมีการสร้างกระแสโดยกลุ่มเยาวชนให้
สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

3) มีคูปองจากรัฐบาลแลกซ้ือหมวกนิรภัย เช่น แจกคูปองจ านวน 400 บาท เพื่อให้น าไป
แลกหมวกนิรภัยที่ร้านค้า โดยอาจจะมีการเพิ่มเงินตามคุณภาพของหมวกนิรภัยที่ตรง
ต่อความต้องการ เนื่องจากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะของหมวกนิรภัย
มีผลต่อการสวมนิรภัยที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

4) ออกแบบรูปแบบของหมวกนิรภัยให้เหมาะสมและสวยงามกับกลุ่มเยาวชน 
5) วิทยากรที่มาบรรยายในกิจกรรมหรือผู้ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆควรเป็นผู้ที่ไม่สวม

หมวกนิรภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
6) แจกรางวัลกับผู้ที่สวมหมวกนิรภัย เช่น มีการนับแต้มว่านักเรียนคนไหนสวมหมวกบ่อย

ที่สุด แล้วมอบรางวัล 
7) มีการตั้งด่านบ่อยครั้งข้ึน และมีด่านตรวจตามชุมชนให้มากขึ้น 
8) ควรมีกิจกรรมรณรงค์และเน้นการสร้างจิตส านึกเพ่ือการสวมหมวกนิรภัยกับกลุ่มเด็ก

เยาวชนให้มากขึ้น กิจกรรมควรมีลักษณะที่เข้าใจกลุ่มเยาวชนเพื่อความเข้าใจได้ง่าย 
9) เนื่องจากการเก็บรักษา เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้คนไม่สวมหมวกนิรภัย ควรสนับสนุน

จุดเก็บหมวกนิรภัยในหน่วยงานต่างๆ 

10) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จึงเสนอให้มีการเพิ่มเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์และหมวก
นิรภัย โดยเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัยจะท าการ Start รถจักรยานยนต์ไม่ได้  

11) นักแข่งรถจักรยานยนต์ควรเป็นวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม เพราะเชื่อว่ากลุ่มคน
เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ ในการขับขี่ หรือผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ มาเป็น
วิทยากรเล่าเรื่องเล่าการเกิดอุบัติเหตุ โดยในการด าเนินกิจกรรมหรือการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆควรมีการน าเสนอในรูปแบบวีดีโอ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

12) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จึงเสนอให้ มีออกแบบวัสดุภายใน เพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้น
และลดความร้อน หรือสามารถถอดซักได้ 

 
ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความเร็วในการขับขี่ สภาพความไม่สมบูรณ์       

ของรถจักรยานยนต์ สภาพถนน สภาพอากาศ สภาพผู้ขับขี่ โดยความถี่  และความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผล
ต่อการสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ภาคเหนือ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

สรุปผลการประเมิน 

ภาคเหนือ 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี          

พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  
1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิตการศึกษาได้ผลการ
ประเมินในภาพรวม ภาคเหนือ ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
ทุกจังหวัดในภาคเหนือที่ท าการศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ  และเป้าหมายมีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก       
การด าเนินกิจกรรมของทุกจังหวัดในภาคเหนือมีก าหนดการของกิจกรรมชัดเจน มีการให้ความรู้การใช้รถ     
ใช้ถนน และมีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย โดยส่วนน้อยของจังหวัด
ในภาคเหนือมีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งก่อน  และหลังการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
33 แต่ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก                
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  

ส่วนมากของจังหวัดในภาคเหนือมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสามารถ
ใช้เป็นแนวปฎิบัติที่ดีคิดเป็นร้อยละ 67 ส่วนด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจังหวัดที่ท าการศึกษาเกือบ
ทุกจังหวัดในภาคเหนือมีการก าหนดระยะเวลาแตกต่างกันส าหรับกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็ นร้อยละ 67          
แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการทุกจังหวัดในภาคเหนือมีความเหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดที่ท าการศึกษาทุก
จังหวัดในภาคเหนือมีการก าหนดได้อย่างชัดเจนและสามารถน าเกณฑ์ที่ก าหนดไปปฏิบัติได้ และเมื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยละเอียดเพียงร้อยละ 33 ของจังหวัดในภาคเหนือก าหนด
เกณฑ์ได้เหมาะสม  

ด้านปัจจัยน าเข้า 
ภาคเหนือได้คะแนนเฉลี่ย 0.7 เต็ม 1 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวกนิรภัย        

ที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง และทุกจังหวัดที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการ       
มีความเต็มใจในการ ปฏิบัติงาน  ทุกจังหวัดในภาคเหนือมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร           
ในโครงการ โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเหมาะสมตามความสามารถสูงถึงร้อยละ 67 ส่วนด้าน
สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ เพราะผู้จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก ด้านวิทยาก รในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยาย และวิทยากรมีความ
หลากหลาย  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ด้านกระบวนการ 
ส่วนมากของจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือมีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้

จักรยานยนต์ก่อนการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 67 แต่ไม่มีจังหวัดใดในภาคเหนือมีการศึกษาในเรื่อง
หมวกนิรภัยก่อนการด าเนินโครงการ  โดยเพียงร้อยละ 33 ของจังหวัดในภาคเหนือที่ท าการศึกษา มีการ
ส ารวจความต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ในเรื่องของการวางแผนงานและการ
ประสานงานจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือ คณะท างานทุกจังหวัดในภาคเหนือมีการวางแผนการท า
โครงการและมีการทบทวนแผนระหว่างด าเนินโครงการ  มีการติดต่อประสานงาน  และสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยภาคเหนือส่วนมากมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 67 ของจังหวัดที่ ท าการศึกษา    
ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือมีการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และส่วนมากของภาคเหนือ   
มีการประเมินโครงการคิดเป็นร้อยละ 67 ขณะที่จังหวัดส่วนน้อยในภาคเหนือน าผลการประเมินเป็นข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการคิดเป็นร้อยละ 33 
 
ด้านผลผลิต 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือไม่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนิน
โครงการ แต่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการ โดยทุกจังหวัดที่ท าการศึกษา
ในภาคเหนือมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการ  

ทั้งนี้ทกุจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคเหนือไม่มีการประเมินก่อนและหลังการด าเนินโครงการในเรื่อง
ความตระหนัก และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ  



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 119 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 120 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 121 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 21-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 3.13 0.66 ปานกลาง 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.05 1.36 ปานกลาง 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.54 0.76 ดี 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.12 0.75 ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการ 3.21 0.78 
ระดับปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  21-1 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน         
มีความเห็นว่าโครงการนี้จัดอยู่ใน ระดับ ปานกลาง  เรียงล าดับจากมาก ไปหาน้อยดังต่อไปนี้ ด้านสภาวะ
แวดล้อม (3.13) ด้านผลผลิต (3.12) และ ด้านปัจจัยน าเข้า (3.05) ยกเว้น ด้านกระบวนการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่
เห็นว่าโครงการนี้จัดอยู่ในระดับดี (3.54) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 122 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 21-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมก ารขนส่ง    
ทางบก  พ .ศ . 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการทั่วประเทศ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก )                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านสภาพแวดล้อมจ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้ 

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

3.55 0.57 เห็นด้วยมาก 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 3.25 0.95 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 2.50 1.29 เห็นด้วยน้อย 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

3.25 0.50 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 3.13 0.66 
ระดับปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 21-2 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีสภาพแวดล้อม จัดอยู่ใน ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา   
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ เห็นด้วย ปานกลาง  ยกเว้น          
เรื่อง โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน  ซึ่งเจ้าหน้าที่     
เห็นด้วยมาก  (3.55) นอกจากนี้ เรื่อง วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม  
เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยน้อย (2.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 123 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 21-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทา งบก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD ระดับความคิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.00 1.41 
เห็นด้วยปานกลาง 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.25 1.50 
เห็นด้วยปานกลาง 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

3.25 1.50 
เห็นด้วยปานกลาง 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

3.00 1.41 
เห็นด้วยปานกลาง 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 2.75 1.25 
เห็นด้วยปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.05 1.36 ระดับปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 21-3 ผลการประเมินโครงการรณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้ าจัดอยู่ใน ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา    
ในรายละเอียด พบว่า  ทุกเรื่อง ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังต่อไปนี้ เรื่อง งบประมาณท่ีได้รับมีความเหมาะสม  (3.25) เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การด าเนินการโครง การ มีความเหมาะสม  (3.25) เรื่องจ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ  (3.00) เรื่อง อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ  มีความ
เหมาะสม  (3.00) และท่ีเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยปานกลางในระดับต่ าที่สุด  คือ เรื่อง  วิทยากรที่มีเหมาะส มกับ
โครงการนี้ หาได้ยาก (2.75) 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 124 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 21-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
ด้านกระบวนการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.50 1.29 
เห็นด้วยปาน

กลาง 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 3.75 0.95 เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดี 3.50 1.00 
เห็นด้วยปาน

กลาง 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 3.50 1.00 
เห็นด้วยปาน

กลาง 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรงุงานอย่างสม่ าเสมอ 3.00 1.41 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.54 0.76 ระดับดี 

 

จากตารางท่ี 21-4 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกระบวนการจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า เกือบทุกเรื่องเจ้าหน้าที่มีความเห็นด้วยปานกลาง ยกเว้น เรื่อง การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  (4.00) และ เรื่องการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน (3.75)        
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความเห็นด้วยมาก   

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 125 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 21-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
ด้านผลผลิตการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆ ในดา้นผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 2.50 0.57 
เห็นด้วย 

น้อย 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 3.25 0.95 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 3.50 0.95 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

3.25 0.75 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.12 0.75 ระดับ     
ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 21-5 ผลการประเมินโครงการฯ  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ ประเมินด้าน
ผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้านผลผลิตเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง  ยกเว้น เรื่อง หลังจากด าเนินโครงการ      
มีการสวมหมวกในพ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยน้อย (2.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 126 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก            
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อันประกอบด้วย
ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

จังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม
วิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน ตั้งแต่ 2-23 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เน้นความเป็นทางการเฉพาะครั้งแรกเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนด
เป้าหมายแต่ไม่ได้ก าหนดเองทั้งหมดโดยหน่วยงานที่ต้องการหมวกต้องท าแผนมายังกรม  และระบุความ
จ าเป็น มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่คล้ายคลึงกันในแต่ละจังหวัดที่ท าการศึกษา         
โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ขับข่ี และใช้รถจักรยานยนต์ มีความจ าเป็น และร่วมกิจกรรมกับโครงการ  

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งานและความรับผิดชอบ โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักด าเนิน
และดูแลโครงการ มีการจัดล าดับขั้นตอนของงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ด้านการใช้บุคลากร 

บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีงานประจ าอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการนี้เพิ่มข้ึนมาจึงท าให้มี
บุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ บุคลากรมีความสามารถในบางกิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดทักษะใน
การบริหารโครงการ โดยเฉพาะงานบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ในโครงการนี้  เช่น งานฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 127 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายหน้าที่  และความรับผิดชอบ และมีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็ นทางการ จะเป็นหนังสือราชการ     
ทั้งภายใน และภายนอกท่ีเข้ามาช่วยด าเนินโครงการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชาการเป็นผู้สั่งการ และตัดสินใจ 

ด้านการควบคุม 

จังหวัดที่ศึกษาไม่มีการตรวจติดตามงานและตรวจสอบผลปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ มีการรายงาน
ความก้าวหน้า เฉพาะส่วนของการม อบหมวกนิรภัยว่าได้มอบตามจ านวนเป้าหมายหรือไม่ แต่ขาดการตรวจ
ติดตาม พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้าร่วมโครงการหลังโครงการเสร็จสิ้น ส่วนใหญ่จังหวัดที่ศึกษา
ขาดการประเมินโครงการ จึงไม่มีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก เน้นรูปแบบการให้ความรู้ด้าน       
กฎจราจร และการขับขี่ป ลอดภัย บางจังหวัดที่ท าการศึกษา การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งเนื้อหาการจัดกิจกรรมและสถานที่ที่จัด ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวกนิรภัย คื อ มอบให้ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น และในบางจังหวัดที่ศึกษาให้ตามคะแนนการสอบใบขับขี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 128 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 129 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการส ารวจ 

3 จังหวัดคือ จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี และ จ.ขอนแก่น จ านวนรวมทั้งหมด 62 คน ที่ตอบแบบส ารวจ
จ านวนทั้งหมด  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 130 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 22-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน รอ้ยละ  
1.ชาย 55 88.71 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ  ชาย 

คิดเป็นร้อยละ 88.71 2.หญิง 7 11.29 
 อายุ  Mean SD  

อายุเฉลี่ย / SD 32.21 17.60 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย  32.21 ปี 
อายตุ่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 76 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 15/76 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 15 24.19 กลุ่มตัวอย่าง จบ หรือ ก าลังศึกษา  ใน

ระดับ มัธยมศึกษาปลาย /ปวช . และ     
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 61.29 และ 24.19
ตามล าดับ   

 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 38 61.29 
3. อนุปริญญา/ปวส. 1 1.61 
4. ปริญญาตรี 5 8.06 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 3 4.84 
6. อ่ืนๆ 0 0.00 
 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  
1. นักเรียน/นักศึกษา 32 51.61 กลุ่มตัวอย่าง มี อาชีพ  นักเรียน /

นักศึกษา และ ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.61 และ 
16.13 ตามล าดับ   
 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 16.13 
3. พนักงานบริษัท/เอกชน 5 8.06 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 4.84 
5. เกษตรกรรม/ประมง 4 6.45 
6. อ่ืนๆ 8 12.90 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  
1. โสด 37 59.68 กลุ่มตัวอย่าง มี สถานะภาพ  โสด มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.68 รองลงมามี
สถานะภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.10 

2. สมรส 23 37.10 
3. อ่ืนๆ 2 3.23 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 131 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ข้อมูลเ กี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 22 -02  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้ าร่วมกิจกรรม                 
ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

 
จากตารางท่ี 22 -02  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ                                

ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานศึกษาของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและท่ีท าการขนส่ง  คิดเป็นร้อยละ 41.94 รองลงมาคือ สถานที่ราชการ  คิดเป็นร้อยละ 
37.10  ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 
85.48 และหลังจากท่ีได้รับมอบหมวกนิรภัยแล้ว  กลุ่มตัวอย่ างบางกลุ่มเพียงร้อยละ 35.48 สวมทุกครั้ง
หรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 26 41.94 
2. สถานที่ราชการ 23 37.10 
3. ที่ท าการขนส่ง 12 19.35 
4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 0 0.00 
5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 1 1.61 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 53 85.48 
2. อ่ืนๆ เช่น ครู 9 14.52 

 พฤติกกรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1. สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 22 35.48 
2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  38 61.29 
3. ไม่สวมเลย 2 3.22 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 132 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก     
ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางที่ 22-03 ระดับความพึงพอใจ  ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.29 0.49 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 3.92 0.65 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.30 0.59 สูง 

  ด้านอื่นๆ 4.17 0.64 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.17 0.48 สูง 

 
จากตารางท่ี 22- 03 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน                          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกใน ภาพรวม อยู่ในระดับสูง (4.17) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  และ  ด้าน
กิจกรรม ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ (4.30) และ (4.29) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน
อ่ืนๆในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  (4.17) สูงกว่าด้านอ่ืนๆ รองลงมา
คือ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก (3.92) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 133 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 22-04 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 35.48 53.23 9.68 1.61 0.00 4.23 0.69 สูงมาก 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 43.55 41.94 12.90 1.61 0.00 4.27 0.75 สูงมาก 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 43.55 48.39 8.06 0.00 0.00 4.35 0.63 สูงมาก 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 45.16 40.32 12.90 1.61 0.00 4.29 0.76 สูงมาก 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 41.94 45.97 10.89 1.21 0.00 4.29 0.49 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 22- 04 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ                                

ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ  อยู่ในระดับสูง (4.29) และเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในทุกๆเรื่อง 
โดยเฉพาะความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.35) และ วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย (4.29) 
กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ลักษณะของกิจกรรม (4.23) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 134 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 22-05 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่ได้รับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 30.65 35.48 30.65 3.23 0.00 3.94 0.87 สูง 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 20.97 43.55 32.26 3.23 0.00 3.82 0.80 สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 40.32 25.81 22.58 11.29 0.00 3.95 1.05 สูง 
 4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 37.10 35.48 27.42 0.00 0.00 4.10 0.80 สูง 
 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 51.61 30.65 14.52 3.23 0.00 4.31 0.84 สูง 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 24.19 27.42 22.58 14.52 11.29 3.39 1.31 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 30.65 35.48 30.65 3.23 0.00 3.94 0.87 สูง 

 
จากตารางท่ี 22- 05 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมว ก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  อยู่ในระดับสูง (3.94) และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเกือบทุกๆเรื่อง 
โดยเฉพาะเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย  (4.31) และ ความสะดวกส บายเมื่อส วมใส่หมวก (4.10) 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอ ใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือ
เรื่อง รูปแบบ สี ความสวยงาม (3.39) กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 135 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 22-06 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 41.94 46.77 9.68 0.00 1.61 4.27 0.77 สูงมาก 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 48.39 40.32 8.06 3.23 0.00 4.34 0.77 สูงมาก 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 58.06 33.87 8.06 0.00 0.00 4.50 0.65 สูงมาก 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 30.65 51.61 14.52 3.23 0.00 4.10 0.76 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 44.76 43.15 10.08 1.61  4.30 0.59 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 22- 06 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน                          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการสวมหมวก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูงมาก (4.30) และเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเกือบทุกๆ
เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ (4.50) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่อง
อ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความใส่ใจในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ (4.34) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ  คือเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหา (4.10) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 136 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 22-07 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย    
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของ
การประชาสัมพันธ์ 

27.42 45.16 22.58 4.84 0.00 3.95 0.84 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

46.77 45.16 4.84 3.23 0.00 4.35 0.73 
สูง
มาก 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

50.00 30.65 17.74 1.61 0.00 4.29 0.82 
สูง
มาก 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม 

38.71 29.03 32.26 0.00 0.00 4.06 0.85 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 40.73 37.50 19.35 2.42 0.00 4.17 0.64 สูง 

 
จากตารางท่ี 22- 07 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ฯ ใน                           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (4.17) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่อง
ต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจ ในระดับสูงมาก ในเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม (4.35) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวกนิรภัย (4.29) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่อง
อ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์  (3.95) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่        
ในระดับสูง 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 137 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการประเมินการด าเนินโครงกา รรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ     5) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                               
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมาย   
ที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา มีการประกาศหน้าเสาธง ด้านชุมชนจะแจ้งผ่านหัวหน้าชุมชนซึ่ง
จะไปประกาศผ่านเสีย งตามสายในชุมชนต่อไป ส่วนกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทาง
บก แจ้งข่าวสารผ่านหัวหน้ากลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ือบอกต่อกลุ่มสมาชิกรถจักรยานยนต์รับจ้าง     
ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วย  และพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ มีเพียงบางจังหวั ดที่บอกว่า
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง มีข้อเสนอให้ประชาสัมพันธ์นานกว่านี้ และเป็นทางการมากขึ้น 

ด้านการจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้นในด้าน
กฎหมาย ด้านการขับข่ีที่ถูกต้ อง ด้านความปลอดภัยในการขั บขี่ โดยการจัดกิจกรรมมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ตามพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นอีกว่ากิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการนี้มี
ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนเนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ค่อยเล็งเห็นความส าคัญในการสวมหมวก 
ขาดความตระหนัก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 

 

 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 138 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 
 

ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ควรแจกผู้ที่อยู่ชานเมืองที่ขาดก าลังทรัพย์ด้วย นอกจากนี้
ยังเสนอว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนควรมีระบบติดตาม ถ้ามีการจับควรมีการแจ้งผู้ปกครอง 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวก 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มมีความเห็นว่าเหมาะสม แต่บางกลุ่มมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมนานเกินไป ไม่ควรบรรยายเกิน 2 ชั่วโมง ที่เหลือควรให้เป็นกิจกรรม บางกลุ่มกระทบการท างาน 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

บุคลากรทีด่ าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้นที่รวมทั้ง วิทยากร ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี                         
มีประโยชน์ อยากให้แสดงภาพผู้ได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะแตกเพ่ือเพ่ิมความตระหนักแก่ผู้ไม่สวมใส่ 

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

ผู้ได้รับหมวกนิรภัยบางกลุ่มพอใจ แต่บางกลุ่มมีความเห็นว่า ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะ
กับผู้ที่ได้รับ ผู้ใหญ่หลายคนได้หมวกเด็ก คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น กระจก ฝ้ามัว      
และเป็นรอยได้ง่าย ท าให้มองไม่ชัด วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน ล็อคไม่ดี สายรัดขาดไวเป็นต้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มพึงพอใจในเรื่องสีของหมวกนิรภัยแต่บางกลุ่มไม่พึงพอใจ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับโครงการนี้ และ มีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ควรเน้นกลุ่มเยาวชนเพราะยังตระหนักน้อยถึงอันตรายของการไม่สวมหมวก ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ 
อยากให้ปรับปรุงคุณภาพของหมวกนิรภัยถ้ามีการด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต 



                                                                                                     

 

บทที่ 3 หน้า 139 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยายนต ์

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของ               
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ทั้งในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



                                                                                              

 

บทที่ 3 หน้า 140 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 157 ราย จ าแนกตามภาคดังนี้ 
ตารางท่ี 23-01 จ านวน และร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น รวม 

 เพศ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1.ชาย 31 20 30 81 51.59 
2.หญิง 21 30 25 76 48.41 

 อายุ  Mean Mean Mean Mean SD 
อายุเฉลี่ย / SD 26.50/11.90 24.48/7.12 27.33/13.09 26.14 11.08 
อายุต่่าสุด /สูงสุด 16/60 17/48 15/57   

 ระดับการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 5 7 14 26 16.56 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 26 6 11 43 27.39 
3. อนุปริญญา/ปวส. 2 8 4 14 8.92 

4. ปริญญาตร ี 16 27 25 68 43.31 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 3 2 1 6 3.82 
 อาชีพ  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 22 25 25 72 45.86 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 5 5 16 10.19 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 9 6 5 20 12.74 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 5 7 20 12.74 
5. เกษตรกรรม/ประมง 4 7 5 16 10.19 
6. อื่นๆ 3 2 8 13 8.28 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean Mean Mean Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 8351.92/8432.72 8720/6965.77 9104.61/10751.67 9330.57 9400.26 
รายได้ต่่าสุด /สูงสุด 1200/45000 1000/35000 1400/70000   
สถานะการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้ศึกษา 12 10 10 32 31.37 
2. ก่าลังศึกษา 21 25 24 70 68.63 
 

 
 
 
 



                                                                                              

 

บทที่ 3 หน้า 141 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 23-01 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ท า
การส ารวจ 3 จังหวัดคือ จ.นครราชสีมา  จ.อุบลราชธานี  และ จ.ขอนแก่น  จ านวนรวมทั้งหมด 157 คน    
เป็น เพศ ชาย และ หญิง ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 51.59และ 48.41 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย 
26.14 ปี อายุต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 60 ปี ก าลังศึกษา  ในระดับ ปริญญาตรี  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.31 กลุ่มตัวอย่าง เป็น . นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 45.86 มีรายได้เฉลี่ย 9,330.57 
บาท รายได้ต่ าสุด 1,000 บาท/เดือน รายได้สูงสุด 70,000 บาท/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่
ในระบบจ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.63 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 31.37  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางท่ี 23-02 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

จากตารางท่ี 23-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน
ทั้งหมด 157 คน มีลักษณะเป็น เจ้าของรถ  มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 62.42 และ 
37.58 ตามล าดับ การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 58.60 และ 
41.40 ตามล าดับ โดยมี ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.28 คน สูงสุด 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือม ีประสบการณ์การขับขี ่โดยเฉลี่ย 9.28 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 40 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับ
ขี่ ส่วนใหญ่ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 77.71 ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 1.67 ครั้ง ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 6 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างขับข่ี เป็นขนาด 125 ซีซี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.31 ต่ ากว่า 100 ซีซีมีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
6.37 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 

1. เป็นเจ้าของเอง 98 62.42 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 59 37.58 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 65 41.40 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 92 58.60 
 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.28 คน ( SD=  0.60 )   ต่่าสุด = 1 คน       สูงสุด=4 คน 

ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 
 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 1 40 9.28 7.53 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 122 77.71 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 35 22.29 
 จ่านวนคร้ังที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย  1.67 คร้ัง (SD= 1.24 )  ต่่าสุด = 1 คร้ัง สูงสุด= 6 คร้ัง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 10 6.37 
2. 100 ซีซี 27 17.20 

3. 110 ซีซี 56 35.67 

4. 125 ซีซี 57 36.31 

5. มากกว่า 125 ซีซี 7 4.46 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 23-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 19 12.10 
2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 95 60.51 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 32 20.38 
4. อื่นๆ 11 7.01 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 5 3.18 
2. 1- 2 กม. 30 19.11 
3. มากกว่า 2 – 5 กม. 55 35.03 
4. มากกว่า 5 กม. 67 42.68 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 16 10.19 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 93 59.24 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 37 23.57 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 11 7.01 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 78 49.68 
2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 58 36.94 
3. ถนนในหมู่บ้าน 21 13.38 

 อุปนิสัยlส่วนตัว จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 64 40.76 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 93 59.24 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 23-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน
ทั้งหมด 157 คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน        
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.51 รองลงมา  ใช้ประกอบอาชีพ  และ  รับส่งคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 
20.38 และ 12.10 ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ  มากกว่า 5 กม. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.68 
รองลงมา  มากกว่า 2 – 5 กม.คิดเป็นร้อยละ 35.03 ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ  30 - 60       
กม./ ชม. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.24รองลงมา 61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 23.57 พื้นที่ที่ขับขี่
โดยปกต ิเป็น ถนนใหญ่ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.68 รองลงมาคือ ถนนเล็กที่เป็น
ทางหลวงชนบท คิดเป็นร้อยละ 36.94 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่าเป็น
ผู้ที่มี อุปนิสัยหุนหันพลันแล่น  มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น  คิดเป็นร้อยละ 59.24 และ 40.76
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 23-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 89 22.59 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 53 13.45 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 43 10.91 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 34 8.63 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 79 20.05 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 60 15.23 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 26 6.60 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 10 2.54 

 
จากตารางท่ี 23-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน

ทั้งหมด 157 คน มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 06.01-09.00 และ ช่วงเวลา 16.01-18.00 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.59 และ 20.05 ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็นร้อยละ 
2.54 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางท่ี 23-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 139 88.54 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 18 11.46 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 55 35.03 
2. แบบเต็มใบ 61 38.85 
3. แบบคร่ึงใบ 41 26.11 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 75 47.77 
2. เคย 82 52.23 

2.1  เคย 1 คร้ัง 19 23.17 
2.2  เคย 2 คร้ัง 22 26.83 
2.3  เคย 3 คร้ัง 5 6.10 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 36 43.90 

 
จากตารางท่ี 23-05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน

ทั้งหมด 157 คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็น
ร้อยละ 88.54 ชนิดของหมวกที่สวม  แบบเต็มใบ . มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.85 รองลงมา  คือ แบบปิด
เต็มหน้า คิดเป็นร้อยละ 35.03 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า 
ไม่เคยถูกจับ   คิดเป็นร้อยละ 52.23 และ 47.77 ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวม
หมวกนิรภัย เคยถูกจับ  มากกว่า 3 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือ เคย 2 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 26.83 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ  ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 
4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 4 2.55 
2. สวมบางครั้ง 35 22.29 

  3. สวมทุกคร้ัง 118 75.16 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 23 14.65 
2. สวมบางครั้ง 51 32.48 

  3. สวมทุกคร้ัง 83 52.87 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 3 1.91 
2. สวมบางครั้ง 12 7.64 

  3. สวมทุกคร้ัง 142 90.45 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 5 3.18 
2. สวมบางครั้ง 29 18.47 

  3. สวมทุกคร้ัง 123 78.34 

 
จากตารางท่ี 23-06 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน

ทั้งหมด 157 คน มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณต์่างๆดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75.16 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.55   

 เมื่อดื่มสุรา  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.87 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก    
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.65  

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ   กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 90.45 ส่วนกลุ่มที่ 
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.91   

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.34 ส่วนกลุ่มที่      
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.18 
โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่ จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่ไม่สวมหมวก 

ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางท่ี 23-07  ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 58 36.94 
2. มี 99 63.06 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.69 / 0.94 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/6 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 45 28.66 
2. มีปานกลาง 101 64.33 
3. ไม่มี 11 7.01 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 56 35.67 
2.  มีผลปานกลาง 65 41.40 
3.  ไม่มีผล 36 22.93 

 
จากตารางท่ี 23-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวนทั้งหมด 162 

คน มีร้อยละ 63.06 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 
1.69 ด่านต่อวันโดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 6 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่    
ถึงร้อยละ 64.33 จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ในระดับ   
ปานกลาง และ การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มีผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับ  
ปานกลาง เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมาคือ มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น ร้อยละ 
35.67 ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่ไมม่ีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.93 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตารางท่ี 23-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี                                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

ร้อยละของผู้มีความรู้ 
มี 

ความรู้ 
ไม่ม ี

ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 27.39 72.61 
02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 74.52 25.48 
03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน

1,000 บาท 
62.42 37.58 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 1 เดือน 62.42 37.58 
05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น 84.71 15.29 
06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่สามารถที่จะ

ขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  
72.61 27.39 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจะต้อง
คาดสายรัดคางทุกครั้ง 

91.08 8.92 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

85.99 14.01 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 70.70 29.30 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 13.38 86.62 

รวม 64.52 35.48 
 Mean SD Min Max 

ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 7.18 1,66 3 10 

 
จากตารางท่ี 23-08 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน

ทั้งหมด 157 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า 
กลุ่มท่ี ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ สูง (7.18)       
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน     
น้อยกว่า กลุ่มที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้าย        
ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย  และการสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น  โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ ไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่ มีความรู้ความเข้าใจ     
อย่างเห็นได้ชัด 

 



                                                                                              

 

บทที่ 3 หน้า 149 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี ่                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 23-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่ 

สวม 
สวม

บางครั้ง 
สวม 

ทุกครั้ง 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 0.64 50.96 48.41 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 12.10 57.32 30.57 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 14.65 40.13 45.22 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  3.18 18.47 78.34 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 2.55 33.76 63.69 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 7.01 42.68 50.32 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 9.55 42.04 48.41 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  9.55 37.58 52.87 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 12.10 35.03 52.87 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  0.64 16.56 82.80 

 
จากตารางท่ี 23-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน

ทั้งหมด 157 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี จะมีสัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหม วก
นิรภัย ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตารางท่ี 23-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี ้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.71 0.87 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.28 0.97 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 4.01 0.91 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.18 1.37 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขีใ่นสถานที่
ใกล้ๆ 

2.94 1.28 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์
ในการขับขีร่ถจักรยานยนตร์มานาน  

3.12 1.35 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่
ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

4.21 0.93 สูงมาก 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงขั้น พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.46 0.84 สูงมาก 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มีความ
รุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.55 0.80 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 4.54 0.75 สูงมาก 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมโีอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.54 0.82 สูงมาก 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ 

4.34 0.78 สูงมาก 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 3.10 1.33 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 2.99 1.43 ปานกลาง 

15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.24 1.34 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.49 สูง 



                                                                                              

 

บทที่ 3 หน้า 151 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 23-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน
ทั้งหมด 157 คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.75)        
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆ  สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความ
ตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูงมาก มี 6 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มีความรุนแรง
มากกว่าการสวมหมวก 

 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีและเกิด
อุบัติเหตุ 

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 
  ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่

สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย  เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่

เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 
2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 2 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย

ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมาก
ไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย

ความเร็วที่ไม่สูงมาก 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับข่ี

รถจักรยานยนตร์มานาน  
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความรู ้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 23-11 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เพศ Mean SD ระดับ       ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0394) 
1. ชาย 6.40 1.52 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับ ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 6.51 1.49 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0473) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 6.50 1.37 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ มีความรู้ในระดับ ที่
ใกล้เคียงกัน  

2. 21 - 30 6.35 1.48 ปานกลาง 

4. มากกว่า 30 6.50 1.77 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1215) 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 6.15 1.57 ปานกลาง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ที่
ใกล้เคียงกัน 

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 6.67 1.44 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 6.39 1.52 ปานกลาง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0294) 
1. นักเรียน/นักศึกษา 6.50 1.34 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพ มีความรู้ในระดับสูง 
ที่ใกล้เคียงกัน 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 6.42 1.48 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 6.41 1.75 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ   ไมม่ีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0578) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 6.54 1.39 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงรายได้ มีความรู้ในระดับสูง 
ที่ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 6.44 1.49 สูง 

3. มากกว่า 10,000 6.33 1.71 ปานกลาง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1014) 
1. ไม่ได้ศึกษา 6.25 1.39 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนท่ี ก าลังศึกษา  และ

กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา  มีความตระหนักท่ีใกล้เคียงกัน 2. ก่าลังศึกษา 6.54 1.33 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ระดับความตระหนัก  ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 

ตารางท่ี 23-12 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เพศ Mean SD ระดับ  ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0805) 
1. ชาย 3.71 0.47 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับ ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 3.79 0.51 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1447) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.67 0.46 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ มีความรู้ในระดับ มี
ความตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 21 - 30 3.81 0.53 สูง 

4. มากกว่า 30 3.81 0.49 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1462) 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.61 0.54 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาทุกระดับ มีความ
ตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.72 0.43 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.81 0.52 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักในระดับ 0.2310 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.71 0.47 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ /พนักงานเอกชน   
มีความตระหนัก สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่ม
อาชีพมีความตระหนักในระดับสูง 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.95 0.53 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.65 0.46 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.1452 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.77 0.50 สูง 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ทุกระดับ มีความตระหนัก
ในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 3.64 0.44 สูง 

3. มากกว่า 10,000 3.83 0.52 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ   ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0376) 
1. ไม่ได้ศึกษา 3.68 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนท่ี ก าลังศึกษา  และ กลุ่มท่ี 

ไม่ได้ศึกษา  มีความตระหนักในระดับสูงท่ีใกล้เคียง
กัน 2. ก่าลังศึกษา 3.72 0.48 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-13 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1537) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.65 0.49 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ  และ ไม่ใช่
เจ้าของรถ  มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียง
กัน  6. เป็นเจ้าของ 3.81 0.49 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0716 ) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.79 0.49 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผู้ซ้อนท้าย และ ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 
มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.72 0.50 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.2708)  

1. ไม่เกิน 3 ปี 3.74 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมี ประสบการณ์การขับขี่รถมานาน
จะมีระดับความตระหนักสูงขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์สูงคือ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป  มี
ความระดับตระหนักสูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

2. 4-5 ปี 3.48 0.45 ปานกลาง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.83 0.48 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0273 ) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.75 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  เคย และ  ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.72 0.46 สูง 

 ขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับ
ขี่ 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0701) 

6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.70 0.55 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถจักยานยนต์ในขนาดต่างๆ  
มีระดับความตระหนักใกล้เคียงกันในระ ดับสูง 7. 110 ซีซี 3.74 0.49 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.78 0.46 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-14 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวก นิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ่าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1487) 
5. รับส่งคนในครอบครัว 3.56 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่

ต่างกันมีระดับความตระหนัก ใกล้เคียงกัน โดย ทุก
กลุ่ม มีความตระหนักในระดับสูง  

6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 3.76 0.49 สูง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.81 0.48 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.2061 ) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.85 0.55 สูง กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
2 กม . มีความตระหนักในระดับสูง กว่ากลุ่มอ่ืนๆ
แต่ทุกกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง 

4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.61 0.43 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.81 0.49 สูง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ    ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.1500) 
5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 3.75 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ขับข่ีด้วยความเร็ว ที่แตกต่างกัน มี

ความตระหนัก ใกล้เคียงกัน โดย ทุกกลุ่ม มีความ
ตระหนักในระดับสูง 

6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.80 0.50 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.64 0.47 สูง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  ( 0.0044 ) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.75 0.50 สูง 

กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน ในระดับสูงเท่ากัน 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.75 0.46 สูง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.75 0.57 สูง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1267) 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.82 0.43 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น และ เป็น
คนหุนหันพลันแล่น  มีระดับความตระหนัก  
ใกล้เคียงกันในระดับสูง 2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.70 0.53 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-15 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0453) 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.69 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ และ ไม่ใช่เจ้าของ 
หมวกนิรภัยที่สวม มี ระดับความตระหนัก
ใกล้เคียงกันในระดับสูง  2.  เป็นเจ้าของ 3.75 0.49 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1084) 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.82 0.50 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีสวมหมวกนิรภัยทุกแบบมีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน 2. แบบเต็มใบ 3.71 0.51 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.71 0.45 สูง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.6588 

3. ไม่เคย 3.78 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี  ไม่เคย ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม
ที่ เคย ถูกจับกุม แต่ทั้งสองกลุ่มมีความตระหนัก
ในระดับสูง 

4. เคย 3.72 0.45 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง             4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์  ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์
ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2585 

1. ไม่สวม 3.37 0.33 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อมีฝนตก  มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนักต่่าสุด  ใน
ระดับปานกลาง  

2. สวมบางครั้ง 3.55 0.38 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.82 0.51 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ ไมม่ีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1312) 
1. ไม่สวม 3.63 0.51 สูง 

ทุกกลุ่มตัวอย่าง เมื่อดื่มสุรา  มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน ในระดับสูง 

2. สวมบางครั้ง 3.70 0.49 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.80 0.49 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2265 

1. ไม่สวม 3.22 0.04 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อทราบว่ามี
ด่านตรวจ  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวม มีความตระหนักต่่าสุด  
ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.47 0.47 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.78 0.49 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2603 

1. ไม่สวม 3.16 0.13 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.62 0.49 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.80 0.48 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง             4.51 - 5.00 สูงมาก 

จากตารางท่ี 23-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกันกับระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีความ
ตระหนักสูงกว่ากลุ่มอื่นๆทุกสถานการณ์ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 23-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 50.62 52.63* 49.38 47.37 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 71.60* 67.11 28.40 32.89 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 60.49* 48.68 39.51 51.32 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  20.99 22.37* 79.01 77.63 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 38.27* 34.21 61.73 65.79 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 54.32* 44.74 45.68 55.26 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 46.91 56.58* 53.09 43.42 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  49.38* 44.74 50.62 55.26 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 45.68 48.68* 54.32 51.32 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  19.75* 14.47 80.25 85.53 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 23-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที่เป็น เพศชาย  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น ในการขับขี่
รถจักรยานยนตร์โดยปกติ  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม .ขึ้นไป ) เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง           
หรือเร่งด่วน และเม่ือขับข่ีในช่วงกลางคืน ที่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

63.24* 51.02 32.50 36.76 48.98 67.50 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

77.94* 73.47 50.00 22.06 26.53 50.00 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

73.53* 51.02 27.50 26.47 48.98 72.50 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

27.94* 18.37 15.00 72.06 81.63 85.00 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

48.53* 36.73 15.00 51.47 63.27 85.00 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

57.35* 55.10 30.00 42.65 44.90 70.00 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

67.65* 48.98 27.50 32.35 51.02 72.50 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

58.82* 42.86 32.50 41.18 57.14 67.50 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 54.41* 48.98 32.50 45.59 51.02 67.50 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

22.06 22.45* 2.50 77.94 77.55 97.50 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 23-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ 
ในทุกๆกรณี ยกเว้น เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ในช่วงอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวก
นิรภัย มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่                                
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 
 01. ในการขับขี่รถจักรยาน

ยนตร์โดยปกติ 
65.38* 47.37 50.00 34.62 52.63 50.00 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

73.08* 64.91 71.62 26.92 35.09 28.38 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

53.85 56.14* 54.05 46.15 43.86 45.95 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

38.46* 19.30 17.57 61.54 80.70 82.43 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

34.62 36.84* 36.49 65.38 63.16 63.51 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

50.00* 45.61 52.70 50.00 54.39 47.30 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

50.00* 45.61 56.76 50.00 54.39 43.24 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

50.00* 49.12 44.59 50.00 50.88 55.41 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 42.31 42.11 52.70* 57.69 57.89 47.30 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

19.23 22.81* 12.16 80.77 77.19 87.84 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 
* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 23-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่ระดับการศึกษา ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณ ีเมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ี
มีการจราจรพลุกพล่าน และเมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร ที่กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส. พฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ   
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

55.56 36.11 57.14* 44.44 63.89 42.86 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

77.78* 52.78 69.39 22.22 47.22 30.61 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

65.28* 38.89 51.02 34.72 61.11 48.98 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

20.83 16.67 26.53* 79.17 83.33 73.47 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

50.00* 27.78 22.45 50.00 72.22 77.55 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

62.50* 30.56 44.90 37.50 69.44 55.10 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

69.44* 27.78 42.86 30.56 72.22 57.14 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

56.94* 27.78 46.94 43.06 72.22 53.06 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 55.56* 30.56 46.94 44.44 69.44 53.06 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

19.44 2.78 24.49* 80.56 97.22 75.51 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 23-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา 

มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  
ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม .ขึ้นไป ) และ เมื่อขับข่ีผ่าน
เส้นทางมีต ารวจจราจร ที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อ่ืนๆ มีพฤติกรรม 
ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่จ าแนกตามช่วง
รายได้ 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

50.72 62.22* 41.86 49.28 37.78 58.14 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

72.46 73.33* 60.47 27.54 26.67 39.53 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

63.77* 55.56 39.53 36.23 44.44 60.47 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

20.29 33.33* 11.63 79.71 66.67 88.37 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

40.58* 37.78 27.91 59.42 62.22 72.09 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

59.42* 42.22 41.86 40.58 57.78 58.14 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

59.42* 55.56 34.88 40.58 44.44 65.12 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

56.52* 44.44* 34.88 43.48 55.56 65.12 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 50.72 51.11* 37.21 49.28 48.89 62.79 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

21.74 22.22* 4.65 78.26 77.78 95.35 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

จากตารางท่ี 23-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ช่วงรายได้ 5,001 – 
10,000 มีพฤติกรรม  ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น 
กรณี เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่ าน เมื่อขับขี่          
ในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น  และ เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้  
น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์    
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 47.48 83.33* 52.52 16.67 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 66.91 88.89* 33.09 11.11 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) 52.52 72.22* 47.48 27.78 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  19.42 38.89* 80.58 61.11 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 33.09 61.11* 66.91 38.89 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 47.48 66.67* 52.52 33.33 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 50.36 61.11* 49.64 38.89 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  46.04 55.56* 53.96 44.44 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 46.76 50.00* 53.24 50.00 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  15.11 33.33* 84.89 66.67 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

จากตารางท่ี 23-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
1. เมื่อมีฝนตก 19.42 66.67* 80.58 33.33 

2. เมื่อดื่มสุรา 43.88 72.22* 56.12 27.78 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 8.63 16.67* 91.37 83.33 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 19.42 38.89* 80.58 61.11 
หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน 
 

จากตารางท่ี 23-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวมมีพฤติกรรม  ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม   
ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์     
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 
 01. ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดย

ปกต ิ
45.71 63.64* 44.78 54.29 36.36 55.22 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยาน
ยนตร์ 

62.86 74.55* 68.66 37.14 25.45 31.34 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะใกล้
(1-5 กม.) 

42.86 61.82* 55.22 57.14 38.18 44.78 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล(5 
กม.ขึ้นไป)  

17.14 21.82 23.88* 82.86 78.18 76.12 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มีการจราจร
พลุกพล่าน 

40.00* 38.18 32.84 60.00 61.82 67.16 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มีการจราจร
ไม่หนาแน่น 

34.29 60.00* 49.25 65.71 40.00 50.75 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่งหรือ
เร่งด่วน 

51.43 56.36* 47.76 48.57 43.64 52.24 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะที่ร่างกายเหน็ด
เหนื่อย  

45.71 54.55* 41.79 54.29 45.45 58.21 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 37.14 58.18* 43.28 62.86 41.82 56.72 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมีต่ารวจ
จราจร  

20.00* 16.36 16.42 80.00 83.64 83.58 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม.   * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 23-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ขับขี่ในระยะทาง     

2-5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มที่ขับข่ีในระยะทางอ่ืนๆ เกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี 
เมื่อขับข่ีในเส้นทางจราจรพลุกพล่าน และไม่หนาแน่น และ เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่าง
อ่ืนๆ นอกจากนี้ ในกรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง 
มากกว่า 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 23-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 20.00 30.91* 22.39 80.00 69.09 77.61 

2. เมื่อดื่มสุรา 42.86 54.55* 43.28 57.14 45.45 56.72 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 11.43 12.73* 5.97 88.57 87.27 94.03 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 17.14 34.55* 13.43 82.86 65.45 86.57 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม.   * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 23-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ขับขี่ในระยะทาง       
2 - 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป โดยการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย 
มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 45 คน ซึ่งเน้น
กลุ่มเยาวชน พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส่วนใหญ่จะสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง  
ลักษณะการขับขี่ส่วนใหญ่เป็นการขับขี่แบบมีผู้ซ้อน โดยช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้า และช่วงเย็น 
เหตุผลที่เลือกใช้รถจัก รยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไป
โรงเรียนและไปท างาน ความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ทุกวัน เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั้งรุนแรงจนเข้าโรงพยาบาลและไม่รุนแรง ไม่เกินร้อยละ 30 และ ผู้ซ้อนท้ายมักไม่สวม
หมวกนริภัย 

หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย แต่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ยังแต่ไม่ทราบรายละ เอียดมาตรการการจับ -
ปรับ ไม่ทราบถึงกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยอย่างละเอียดเกินกว่าร้อยละ 30  โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
ทราบกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยว่าผู้ขับขี่ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย แต่ไม่ทราบว่ากฎหมายระบุให้ผู้ซ้อน
ต้องสวมหมวกนิรภัยนอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถ จักรยานยนต์  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ยังมีความ
สับสนในรายละเอียดมาตรการการจับ-ปรับ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่ากฎหมายการสวมหมวกนิรภัยมีประโยชน์ ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ส่วนน้อยเห็นว่ากฎหมายเข้มงวด แต่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า การที่มีผู้ขับ ขี่ส่วนใหญ่
ไม่สวมนั้น เนื่องมาจากการบังคับกฎหมายยังไม่เข้มงวดเพียงพอ โดยบางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจพบ ผู้ขับข่ีที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยจะท าการเรียกเตือนโดยไม่ลงโทษ หรือ เรียกลงโทษปรับเท่าที่ผู้ขับขี่จะมีจ่าย ท าให้ผู้ขับข่ี
ไม่เกรงกลัว โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะตรวจจับเรื่องการสวมหมวกนิรภัยในเขตตัวเมืองเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เห็นว่าอัตราค่าปรับในปัจจุบันควรเพ่ิมอีก 500    
ถึง 1,000 บาท ด่านต ารวจควรมีตามแหล่งชุมชนให้มากขึ้น การตรวจจับเยาวชนแต่ละครั้งควรมีการแจ้ง
ผู้ปกครองให้ทราบ 

 
หัวข้อที ่3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ สวมเป็นประจ าไม่เกินร้อยละ 
20 โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ใช้หมวกนิรภัยทั้งแบบครึ่งใบและแบบเต็มใบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ง่าย โดย
หมวกครึ่งใบดังกล่า วเป็นหมวกที่แถมมากับรถและเป็นหมวกที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครราชสีมามา
มอบให้ แต่หมวกครึ่งใบเวลาขับด้วยความเร็วสูงจะต้านลมเป็นอุปสรรคในการขับขี่ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้
เหตุผลว่าที่เลือกหมวกแบบเต็มใบเพราะสวม ลมไม่ตีหน้าเวลาขับขี่ มีที่ระบายได้ดีกว่า สามารถ ใช้ได้ทั้ง
กลางวันกลางคืน เพราะรู้สึกปลอดภัย บังแดด กันฝุ่นได้ แต่อึดอัด  

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะสวมหมวกเมื่อต้องขับข่ีรถจักรยานยนต์ในระยะทางตั้งแต่  3 
กิโลเมตรขึ้นไป โดยจะสวมหมวกในเวลาเช้า กลางวัน และเย็น เพราะป้องกันแสงแดด และเป็นช่วงที่มี
การจราจรหนาแน่นและเจ้าหน้าที่ต ารวจมักตั้งด่านในเวลาดังกล่าว และสวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องขับข่ีเข้าเขต
พ้ืนที่เมือง และไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะ ระยะใกล้ อึดอัด เร่งรีบ ทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ผมเสียทรง เก็บรักษา
ยาก ร้อน และเห็นว่าตนเองขับข่ีรถด้วยความระมัดระวัง มีฝีมือ การจราจ รไม่หนาแน่น ขับไม่เร็วจึงไม่น่าจะ
เกิดอุบัติเหตุได้  โดยกลุ่มผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  เห็นว่ากลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นกลุ่มท่ีไม่สวมใส่
หมวกนิรภัยมากที่สุด ในการขับขี่ส่วนใหญ่ถ้ามีผู้ซ้อนท้าย ผู้ซ้อนท้ายร้อยละ 90 มักจะไม่สวมหมวกนิรภัย 
ทั้งนี้เนื่องจาก มีหมวกนิรภัยใบเดียว ไม่คล่องตัวในการขับข่ี ไม่มีที่เก็บเพียงพอ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสวมหมวกนิรภัย การประชาสัมพันธ์ผ่าน
หน่วยงาน /องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ  และคนในครอบครัว 
เป็นต้น โดยภาพรวมกลุ่มคนในวัยท างาน จะมีความตระหนัก มากกว่า กลุ่มเยาวชน 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เสนอให้การประชาสัมพันธ์ควรเน้นไปในด้านความสูญเสียที่
จะเกิดเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย เช่น ภาพอุบัติเหตุ เป็นภาพที่เหมือนจริง และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มเยาวชนผ่านสื่อ Social media ต่างๆ 

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะกับเยาวชน 
2) การประชาสัมพันธ์ควรเน้นไปที่การรับรู้ถึงโทษของกฎหมายถ้าไม่ได้สวมหมวกนิรภัย 

และรับรู้ถึงโทษในทางการแพทย์โดยการเปรียบเทียบระหว่างผู้สวมและไม่สวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

3) การเพ่ิมความถ่ีและความเข้มข้นในกา รบังคับกฎหมาย รวมถึงให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย
กระตุ้น 

4) กิจกรรมควรมีผู้ประสบอุบัติเหตุ /หมอ พยาบาล /หน่วยกู้ภัย มาเล่าเรื่องราวการเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือให้คนเกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น  

5) ทั้งนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เห็นว่าเหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภั ย เช่น การไม่มีที่
เก็บรักษา สถานที่ราชการหรือสถานศึกษาควรสนับสนุนตู้ หรือที่เก็บ เพื่อเก็บรักษา
ส าหรับผู้สวมหมวกนิรภัย 

6) สถานที่ราชการหรือสถานศึกษาควรมีมาตรการต่างๆ กับบุคลากร นักเรียน           
หรือนักศึกษา ส าหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 

7) มีการสร้าง Trend เหมือนการขับข่ีรถจักรยาน ในวัน Bike for Dad หรือ Bike for 
Mum เมื่อมีการขับขี่ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย 

8) ลักษณะของหมวกนิรภัยมีผลต่อการสวมใส่หมวกนิรภัยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความเร็วในการขับขี่ สภาพความไม่สม บูรณ์ของ
รถจักรยานยนต์ สภาพถนน สภาพอากาศ สภาพผู้ขับขี่ โดยความถี่  และความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผลต่อ
การสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ขับข่ีส่วนใหญ่ทราบจุดตั้งด่าน  และพยายามหาทางหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ต้องสวมหมวก
นิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              

 

บทที่ 3 หน้า 172 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

สรุปผลการประเมิน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี 
พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ท าการศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกร มการขนส่งทางบก โดย
วิธีการด าเนินกิจกรรมของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน และมีการให้ความรู้
การใช้รถใช้ถนนและมีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  จังหวัดส่วนน้อย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่ วมโครงการก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 33 โดยทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย
แต่ไม่มีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม  

นอกจากนี้จังหวัดส่วนน้อยที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิ ด
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสามารถใช้เป็นแนว ปฏิบัติ ที่ดีเพียงร้อยละ 33 ส่วนด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมจังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการก าหนดระยะเวลาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการของภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการก าหนดได้อย่าง
ชัดเจนและสามารถน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไป ปฏิบัติ ได้ และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมขอ งเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโดยละเอียดส่วนน้อยของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก าหนดเกณฑ์ได้เหมาะสม คิดเป็นร้อย
ละ 33 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ด้านปัจจัยน าเข้า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คะแนนเฉลี่ย 0.6 เต็ม 1คะแนน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณ
หมวกนิรภัยที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง  ส่วนมากของจังหวัดที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ด าเนินการโครงการมีความเต็มใจในการ ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 67  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรส่วนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมตามความสามารถคิดเป็นร้อยละ 67 ในการ
ด าเนินโครงการสถานที่ในจังหวั ดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยเพียงร้อยละ 33 ผู้จัดโครงการไม่สามารถจัด ณ สถานที่                 
ของกลุ่มเป้าหมาย ด้านวิทยากรในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยาย และวิทยากรมีความ
หลากหลายในทุกจังหวัดที่ท าการศึกษา  

ด้านกระบวนการ 

ส่วนน้อยของจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้น      
ในการใช้จักรยานยนต์ก่อนการด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 33 และไม่มีจังหวัดใดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการศึกษาในเรื่องหมวกนิรภัยก่อนการด าเนิ นโครงการ รวมถึงไม่มีการส ารวจความ
ต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย  

ในเรื่องของการวางแผนงานและการประสานงานทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออก             
เฉียงเหนือ คณะท างานมีการวางแผนการท าโครงการ  และมีก ารทบทวนแผนระหว่างด าเนินโครงการ          
และมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนน้อยมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยคิด
เป็นร้อยละ 33 ของจังหวัดที่ท าการศึกษา ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีการติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ โดยส่วนใหญ่มีการประเมินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 67 และไม่มีจังหวัดใด         
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงโครงการ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ด้านผลผลิต 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ก่อนหลังการด าเนินโครงการ และจังหวัดส่วนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ท าการศึกษามีการประเมิน
อัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายและมีการส ารวจความพึงพอใจ           
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 67 

ทั้งนี้ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีการประเมินก่อน  และหลังการด าเนิน
โครงการในเรื่องความตระหนัก และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อน  และหลัง
การด าเนินโครงการ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   

 

 

 

ภาคตะวันออก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   

 

 

 

 

ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคตะวันออก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 31-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคตะวันออก  

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 3.41 0.14 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.60 1.50 เห็นด้วยมาก 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.50 0.43 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.50 0.43 
เห็นด้วย      
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการ 3.50 0.52 
ระดับ           

ดีปานกลาง 

 

จากตารางท่ี  31-1 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน       
มีความเห็นว่าโครงการนี้จัดอยู่ในระดับดีปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกด้านในการ
ประเมิน เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง ยกเว้น ด้านปัจจัยน าเข้า ซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นด้วยมาก (3.60) 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางที่ 31-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออก            
ด้านสภาพแวดล้อมจ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

3.00 1.00 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 3.00 0.00 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

4.00 0.00 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 3.41 0.14 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 31-2 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีสภาพแวดล้อมจัดอยู่ใน ระดับดปีานกลาง เมื่อพิจารณา
ในรายละเอีย ด พบว่า  เรื่อง การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนิน
โครงการ (4.00) เรื่อง วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม  (3.67) ซ่ึงเจ้าหน้าที่ 
เห็นด้วยมาก   นอกจากนี้เรื่อง การก าหนดเป้าหมาย สามารถ ปฏิบัติได้จริง และเรื่อง เป็นโครงการที่สร้าง
พฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง (3.00)  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 31-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออก          
ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.00 1.00 เห็นด้วยมาก 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 3.00 1.00 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.60 1.50 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  31-3 ผลการประเมินโครงการรณรงค์ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่า
เรื่องอ่ืน คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการมีความเหมาะสม  (4.00) ยกเว้น 
เรื่อง วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก ซ่ึงเจ้าหน้าที ่เห็นด้วยปานกลาง (3.00) 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 31-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ  (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออก            
ด้านกระบวนการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 2.33 0.57 เห็นด้วยน้อย 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 3.67 1.15 เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี 3.33 1.52 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 3.33 1.52 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 2.67 0.57 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 2.67 0.57 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.00 0.83 
ระดับดี

ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 31-4 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกระบวนการจัดอยู่ใน ระดับดีปานกลาง  เมื่อพิจารณา      
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านกระบวนการเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง  ยกเว้นเรื่อง มีการ
วางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  (3.76 ) ในขณะที่เรื่อง มีการศึกษา
สภาพปัญหา และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นด้วยน้อย (2.33) 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 31-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคตะวันออก           
ด้านผลผลิตการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 2.33 0.57 เห็นด้วยน้อย 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

3.00 0.00 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.50 0.43 
ระดับด ี 

ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 31-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนิ นโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
ผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดปีานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า เรื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ (4.33) และเรื่อง  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ (4.19) ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความ เห็นด้วยมาก ส่วนในเรื่อง หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวก      
ในพ้ืนที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยน้อย (2.33) 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 182 

 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ) เชิงคุณภาพ  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ภาคตะวันออก 

ในก ารประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก          
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อัน
ประกอบด้วยด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออก มีคณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน ตั้งแต่ 3-8 คน มีการจัดประชุมคณะท างาน ทั้งเป็นทางการ  และไม่
เป็นทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป้าหมาย
หลัก คือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รองลงมาคือ  ธุรกิจเอกชน และมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วม
โครงการที่คล้ายคลึงกันในแต่ละจังหวัดที่ท าก ารศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ขับข่ี  และใช้
รถจักรยานยนต์ เน้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งาน และความรับผิดชอบทั้งแบบเป็นทางการ  และไม่เป็น
ทางการ มีการจัดล าดับขั้นตอนของงานซึ่งเรื่องนี้มีคว ามส าคัญเนื่องจากกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ มักมี
การแทรกอยู่ในโครงการอื่นๆ ของกรมการขนส่งทางบก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ด้านการใช้บุคลากร 

 บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีงานประจ าอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการนี้เพิ่มข้ึนมาจึงท าให้
มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ นอกจาก นั้นบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหาร
โครงการ โดยเฉพาะงานบางอย่างจ าเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ เช่น งานฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และมีการติดต่อสื่อสารทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
ทางการนั้นจะเป็นหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ส่วนการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการนั้นคือ 
การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ และสถานศึกษา 

ด้านการควบคุม 

 ส่วนใหญ่จังหวัดที่ศึกษามีการตรวจติดตามงานและตรวจสอบผล ปฏิบัติงาน  เฉพาะส่วนของการ
มอบหมวกนิรภัยว่าได้มอบตามจ านวนเป้าหมายหรือไม่ แต่ขาดการตรวจติดตา ม พฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของผู้เข้าร่วมโครงการหลังโครงการเสร็จสิ้น ส่วนใหญ่จังหวัดที่ศึกษาขาดการประเมินโครงการ จึงไม่
มีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกโดยไปสอดแ ทรกในโครงการอื่นๆ 
ของกรมขนส่งทางบก โดยเน้นรูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎจราจร และการขับขี่ปลอดภัย บางจังหวัดที่
ท าการศึกษา มีการเล่นเกมสอดแทรก การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใน
สถานศึกษาเน้นความรู้คู่การละเล่น ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงงานเน้นความ รู้ คู่การปฏิบัติ ในการขับขี่
ปลอดภัย ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวกนิรภัย คือ มอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น และในบางจังหวัดที่
ศึกษาเพ่ิมการทดสอบความรู้หลังการอบรมและมอบหมวกนิรภัยให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคตะวันออก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ภาคตะวันออก 
ลักษณ ะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก ท าการส ารวจ            

3 จังหวัดคือ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา  จ านวนรวมทั้งหมด 61 คน ที่ตอบแบบส ารวจจ านวน
ทั้งหมด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 32-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคตะวันออก 
 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  
1.ชาย 36 59.02 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ  ชาย  

คิดเป็นร้อยละ 59.02 2.หญิง 25 40.98 
 อายุ  Mean SD  

อายุเฉลี่ย / SD 30.13 16.65 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย  30.13 ปี 
อายตุ่ าสุด 13 ปี อายุสูงสุด 69 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/69 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 31 50.82 กลุ่มตัวอย่าง จบ หรือ ก าลังศึกษา  ใน

ระดับ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.82 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. และปริญญาตรี 
มีสัดส่วนที่เท่ากันคือ 21.31  

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 13 21.31 
3. อนุปริญญา/ปวส. 1 1.64 
4. ปริญญาตรี 13 21.31 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 3 4.92 

6. อ่ืนๆ 0 0.00 

 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  
1. นักเรียน/นักศึกษา 30 49.18 

กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา และ พนักงานบริษัท/เอกชน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.18 และ 
31.15 ตามล าดับ   
 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 3.28 
3. พนักงานบริษัท/เอกชน 19 31.15 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 3.28 
5. เกษตรกรรม/ประมง 1 1.64 
6. อ่ืนๆ 7 11.48 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  
1. โสด 42 68.85 กลุ่มตัวอย่าง มี สถานะภาพ โสด มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.85 รองลงมา     
มีสถานะภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 
27.87 

2. สมรส 17 27.87 
3. อ่ืนๆ 2 3.28 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้ารว่มกิจกรรมใน         
ภาคตะวันออก 

ตารางท่ี 32 -02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน                        
ภาคตะวันออก 
  

 
จากตารางท่ี 32-02 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก 

จ านวนทั้งหมด 61 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและท่ีท าการ
ขนส่ง  คิดเป็นร้อยละ 67.21รองลงมาคือ สถานที่ราชการ  คิดเป็นร้อยละ 21.31 ผู้ที่ด าเนินการมอบ
หมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 54.10 และหลังจาก       
ที่ได้รับมอบหมวกนิรภัยแล้ว กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเพียงร้อยละ 31.15 สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่
จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 41 67.21 

2. สถานที่ราชการ 13 21.31 

3. ที่ท าการขนส่ง 2 3.28 

4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 1 1.64 

5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 4 6.56 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 33 54.10 

2. อ่ืนๆ เช่น ครู 28 45.90 

 พฤติกรรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1. สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 19 31.15 

2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  40 65.57 

3. ไม่สวมเลย 2 3.28 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก 
ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออก 

ตารางท่ี 32-3 ระดับความพึงพอใจ ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออก ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.09 0.44 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 3.82 0.58 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.14 0.52 สูง 

  ด้านอื่นๆ 4.20 0.51 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.06 0.39 สูง 

 
จากตารางท่ี 32-3 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ใน ภาพรวม  อยู่ในระดับสูง  (4.06) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง        
มีความพึงพอใจในระดับสูง ในทุกๆ  ด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ (4.20) สูงกว่าด้านอ่ืนๆ  
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย (4.14) และ ด้านกิจกรรม (4.09) ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่าง    
มีความพึงพอใจ น้อยกว่าด้านอื่นๆคือ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก (3.82) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 32-4 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคตะวันออก  

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 14.75 72.13 11.48 0.00 1.64 3.98 0.65 สูง 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 26.23 63.93 9.84 0.00 0.00 4.16 0.58 สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 22.95 62.30 14.75 0.00 0.00 4.08 0.61 สูง 
 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 29.51 55.74 13.11 1.64 0.00 4.13 0.69 สูง 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 23.36 63.52 12.30 0.41 0.41 4.09 0.44 สูง 

 
จากตารางท่ี 32-4 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก  จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน กิจกรรมที่จัดในโคร งการฯ  อยู่ในระดับสูง (4.09) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเรื่อง ผู้ด าเนินกิจกรรม  (4.16) วิธีกระตุ้นให้อยาก
สวมหมวกนิรภัย (4.13) และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.08) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัว อย่าง      
มีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง  ลักษณะของกิจกรรม (3.98) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 32-5 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคตะวันออก 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่ได้รับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 29.51 47.54 19.67 1.64 1.64 4.02 0.85 สูง 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 16.39 31.15 50.82 1.64 0.00 3.62 0.78 สูง 

  3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 18.03 50.82 26.23 4.92 0.00 3.82 0.79 สูง 
4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 21.31 39.34 32.79 6.56 0.00 3.75 0.87 สูง 

  5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 44.26 47.54 8.20 0.00 0.00 4.36 0.63 
สูง
มาก 

  6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 24.59 22.95 29.51 8.20 14.75 3.34 1.34 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 29.51 47.54 19.67 1.64 1.64 4.02 0.85 สูง 

 
จากตารางท่ี 32-5 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก  จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก อยู่ในระดับสูง (4.02 ) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย (4.36)         
และ มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ (4.02) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ใกล้เคียง
กัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือ เรื่อง รูปแบบ สี ความสวยงาม  (3.34)         
มีความพอใจในระดับปานกลาง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 32-6 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคตะวันออก 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 24.59 63.93 8.20 1.64 1.64 4.08 0.74 สูง 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 32.79 57.38 8.20 1.64 0.00 4.21 0.66 สูงมาก 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 44.26 49.18 6.56 0.00 0.00 4.38 0.61 สูงมาก 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 19.67 54.10 22.95 3.28 0.00 3.90 0.75 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 30.33 56.15 11.48 1.64  4.14 0.52 สูง 

 
จากตารางท่ี 32-6 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งท างบก
ในด้าน เจ้าหน้าที่ ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูง (4.14) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง ความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ 
(4.38) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือ เรื่อง ความใส่ใจในการจัดกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ (4.21) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่า เรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความสามารถในการ
แก้ปัญหา (3.90) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ตารางท่ี 32-7 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้า น อ่ืนๆ ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ
กรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคตะวันออก 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของ
การประชาสัมพันธ์ 

26.23 57.38 14.75 1.64 0.00 4.08 0.69 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

37.70 47.54 14.75 0.00 0.00 4.23 0.69 
สูง
มาก 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

39.34 54.10 6.56 0.00 0.00 4.33 0.60 
สูง
มาก 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม 

34.43 47.54 18.03 0.00 0.00 4.16 0.71 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 34.43 51.64 13.52 0.41 0.00 4.20 0.51 สูง 

 
จากตารางท่ี 32-7 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคตะวันออก จ านวน

ทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (4.20) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคง    
มีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย (4.33) กลุ่มตัวอย่างมีความพึ งพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่
จัดกิจกรรม (4.23) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสม   
และความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์ (4.08) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคตะวันออก 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภ าพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ    5) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                              
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม   7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าห มายโดย 
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา โดยมีการประกาศหน้าเสาธง เสียงตามสาย 
บอร์ดประกาศ ส่วนกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง ฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทางบก แจ้งข่าวสารผ่านหัวหน้ากลุ่ม
รถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ือบอกต่อกลุ่มสมาชิกรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่วน ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วย
และพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ด้านการจัดกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้นใน
ด้านกฎหมาย ด้านการขับขี่ท่ีถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี มีการใช้สื่อวีดีทัศน์ และมีการแบ่ง
เวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และช่วงบ่าย เป็นการแจกหมวกนิรภัย โดยการจัด
กิจกรรมมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่ เวลาและกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมบางจังหวัดยังมีส่วนที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุง ในเรื่องการสร้าง มาตรฐาน ในการด าเนินกิ จกรรมโดยเฉพาะการเข้าอบรม เช่น ขาด
มาตรฐานในการจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นอีกว่า
กิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการนี้มีประโยชน์อย่างมาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ วิธีการมอบหมวกนิรภัยเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการแจกซ้ าและรอคอยไม่นาน แต่บาง
จังหวัดผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกคนเข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวก  

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ วิทยากรจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้  
ความสามารถเฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี มี บุคลิกภาพดีเป็นกันเอง สร้างความผ่อนคลายให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

 ลักษณะของหมวกนิรภัยที่มอบในแต่ละจังหวัดที่ท าการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ หมวกนิรภัย
ส าหรับผู้ใหญ่ และหมวกนิรภัยส าหรับเด็ก เป็นหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ  โดยผู้ได้รับหมวกนิรภัยมีความเห็น
ว่า ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะกับผู้ที่ได้รับ คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร          
เช่น กระจก ฝ้ามัว และเป็นรอยได้ง่าย ไม่มีฟิล์มกันแดดท่ีกระจก วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน         
และกระจังหน้าไม่มีล็อค เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มพึงพอใจในเรื่องสีของหมวกนิรภัยแต่บางกลุ่ม
ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับโครงการนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อ ง 
แต่ควรประชาสัมพันธ์ก่อนวันจัดงานให้ทราบล่วงหน้าหลายๆ  วัน และควรคิดวิธีในการเพิ่มความยุติธรรม   
ในการแจก และจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม นอกจากนั้นผู้จัดควรหาวิธีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมให้มากข้ึนเพื่อสร้างบรรยากาศ ผู้เข้าร่วมโครงการยังเ สนอให้มีการติดตามพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ อยากให้ปรับปรุงคุณภาพของหมวกนิรภัยถ้ามีการด าเนินโครงการ
ต่อไป 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

   

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์ 

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนัก และพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์”  

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคตะวันออก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคตะวันออก 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักร ยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 150 ราย จ าแนกตามภาค
ดังนี้ 
ตารางท่ี 33-01 จ านวน และร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวม 

 เพศ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1.ชาย 29 19 13 61 40.67 
2.หญิง 21 31 37 89 59.33 

 อายุ  Mean Mean Mean Mean SD 
อายุเฉลี่ย / SD 23.86/7.28 26.24/11.18 29.40/9.44 26.50 9.64 
อายุต่่าสุด /สูงสุด 15/41 16/60 18/50   

 ระดับการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3 9 4 16 10.67 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 18 10 9 37 24.67 
3. อนุปริญญา/ปวส. 3 22 11 36 24.00 

4. ปริญญาตร ี 22 6 25 53 35.33 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 4 3 1 8 5.33 
 อาชีพ  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 16 19 14 49 32.67 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 8 13 27 18.00 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 10 10 9 29 19.33 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 15 3 8 26 17.33 
5. เกษตรกรรม/ประมง 2 4 3 9 6.00 
6. อื่นๆ 1 6 3 10 6.67 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean Mean Mean Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 11994/8811.96 10650/11304.78 11562.46/7958.84 11402.15 9418.63 
รายได้ต่่าสุด /สูงสุด 3000/45000 2000/65000 1000/40000   

 สถานะการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้ศึกษา 16 10 7 33 45.83 
2. ก่าลังศึกษา 17 10 12 39 54.17 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

จากตารางท่ี 33-01 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก ที่ท าการส ารวจ 
3 จังหวัดคือ จ.ชลบุร ีจ.ระยอง และจ.ฉะเชิงเทรา จ านวนรวมทั้งหมด 150 คน เป็น เพศ หญิง มากกกว่า 
ชาย คิดเป็นร้อยละ 59.33 และ 40.67 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย 26.50 ปี อายุต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 
60 ปี ก าลังศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.33 กลุ่มตัวอย่าง เป็น  นักเรียน       
/นักศึกษา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.67 มีรายได้เฉลี่ย 11,402.15บาท รายได้ต่ าสุด 2,000 บาท     
/เดือน รายได้สูงสุด 65,000 บาท/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนทั้งหมดในภาคตะวันออก 72 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบ
จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.17 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 33 คิดเป็นร้อยละ  45.83 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
ตารางท่ี 33-02 ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก  
 
 

 

 
จากตารางท่ี 33-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 

150 คน มีลักษณะเป็น เจ้าของรถ  มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 71.33 และ 28.67 
ตามล าดับ การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ 46.00 
ตามล าดับ โดยมี ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.28 คน สูงสุด 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ในภาคตะวันออก               
มี ประสบการณ์การขับขี ่โดยเฉลี่ย 8.21 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 30 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่ ไม่เคย
เกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 73.33 ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้อง
ถึงกับเข้าโรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 1.54 ครั้ง ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่าง   
ขับข่ี เป็นขนาด 125 ซีซี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.33 ต่ ากว่า 100 ซีซีมีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
1.33 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 

1. เป็นเจ้าของเอง 107 71.33 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 43 28.67 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 69 46.00 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 81 54.00 
 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.28 คน ( SD= 0.58 )   ต่่าสุด = 1 คน       สูงสุด= 4 คน 

ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 
 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 8.21 6.47 1 30 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 110 73.33 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 40 26.67 
 จ่านวนคร้ังที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.54 คร้ัง (SD= 0.74 )  ต่่าสุด = 1 คร้ัง สูงสุด= 4 คร้ัง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 2 1.33 

2. 100 ซีซี 24 16.00 

3. 110 ซีซี 52 34.67 

4. 125 ซีซี 65 43.33 

5. มากกว่า 125 ซีซี 7 4.67 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 33-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี ภาคตะวันออก 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 24 16.00 
2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 95 63.33 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 24 16.00 
4. อื่นๆ 7 4.67 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 10 6.67 
2. 1- 2 กม. 39 26.00 
3. มากกว่า 2 – 5 กม. 58 38.67 
4. มากกว่า 5 กม. 43 28.67 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 7 4.67 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 103 68.67 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 33 22.00 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 7 4.67 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 53 35.33 
2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 76 50.67 
3. ถนนในหมู่บ้าน 21 14.00 

 อุปนิสัยส่วนตัว จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 70 46.67 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 80 53.33 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

จากตารางท่ี 33-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 
150 คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี เพ่ือใช้ในการศึกษา/ไปท างาน มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 63.33รองลงมา ใช้ประกอบอาชีพ และ รับส่งคนในครอบครัว มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 16.00 ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ  มากกว่า 2 – 5 กม. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.67 รองลงมา 
มากกว่า 5 กม. คิดเป็นร้อยละ 28.67ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ  30 - 60 กม./ ชม. มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 68.67 รองลงมา  61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 22.00 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ       
เป็น ถนนเล็กที่เป็นทางหลวงชนบท  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 50.67 รองลงมาคือ ถนนใหญ่ที่เป็นทาง
หลวงแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 35.33  

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ภาคตะวันออก  พบว่าเป็นผู้ที่มี 
อุปนิสัยหุนหันพลันแล่น  มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น  คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 46.67 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 33-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 94 25.00 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 48 12.77 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 31 8.24 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 32 8.51 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 93 24.73 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 53 14.10 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 22 5.85 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 3 0.80 

 
ตารางท่ี 33-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 150 

คน มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 06.01-09.00 และ 16.01-18.00 ช่วงเวลา มากท่ีสุด       
มีสัดส่วน  ที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 24.73 ตามล าดับ  น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-
06.00 คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
ตารางท่ี 33-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 132 88.00 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 18 12.00 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 48 32.00 
2. แบบเต็มใบ 57 38.00 
3. แบบคร่ึงใบ 45 30.00 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 81 54.00 
2. เคย 69 46.00 

2.1  เคย 1 คร้ัง 31 44.93 
2.2  เคย 2 คร้ัง 13 18.84 
2.3  เคย 3 คร้ัง 7 10.14 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 18 26.09 

 
จากตารางท่ี 33-05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 

150 คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อย
ละ 88.00 ชนิดของหมวกที่สวม แบบเต็มใบ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมา คือ แบบปิดเต็ม
หน้า คิดเป็นร้อยละ 32.00 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า 
เคยถูกจับ   คิดเป็น  ร้อยละ 54.00 และ 46.00 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวม
หมวกนิรภัย เคยถูกจับ 1 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.93 รองลงมาคือ มากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 26.09 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 
4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 12 8.00 
2. สวมบางครั้ง 43 28.67 

  3. สวมทุกคร้ัง 95 63.33 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 29 19.33 
2. สวมบางครั้ง 48 32.00 

  3. สวมทุกคร้ังไม่สวม 73 48.67 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 7 4.67 
2. สวมบางครั้ง 15 10.00 

  3. สวมทุกคร้ัง 128 85.33 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 7 4.67 
2. สวมบางครั้ง 41 27.33 

  3. สวมทุกคร้ัง 102 68.00 
 

 
จากตารางท่ี 33-06 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 

150 คน มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.33 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวม
หมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.00  

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.67 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก    
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.33 

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ   กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 87.65 ส่วนกลุ่ม  
ที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.70   

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.00 ส่วนกลุ่ม      
ที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.67  

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ในการขับขี่ จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่ม          
ที่ไม่สวมหมวก ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่              
ภาคตะวันออก 
ตารางท่ี 33 -07 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี           
ภาคตะวันออก 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 89 59.33 
2. มี 61 40.67 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.43/0.72 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/5 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 33 22.00 
2. มีปานกลาง 105 70.00 
3. ไม่มี 12 8.00 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 32 21.33 
2.  มีผลปานกลาง 75 50.00 
3.  ไม่มีผล 43 28.67 

 
จากตารางท่ี 33-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 150 คน           

มีร้อยละ 40.67 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่าน ตรวจ 1.43 
ด่านต่อวันโดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 5 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อย
ละ 70.00 จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ในระดับปาน
กลาง และ การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มี ผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับ
ปานกลาง  เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ไม่มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น 
ร้อยละ 28.67 ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.33  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก
ตารางท่ี 33-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี ภาคตะวันออก 
 

 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
ร้อยละของผู้มีความรู้ 

มี 
ความรู้ 

ไม่ม ี
ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 28.00 72.00 
02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน  500 บาท 54.00 46.00 
03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
54.67 45.33 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 
1 เดือน 

34.67 65.33 

05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เท่านั้น 

62.67 37.33 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่
สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  

48.00 52.00 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวก
นิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

60.00 40.00 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

60.00 40.00 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 46.00 54.00 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 34.67 65.33 

รวม 48.27 51.73 
 Mean SD Min Max 

ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 5.13 3.82 0 10 
 

 
จากตารางท่ี 33-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด 

150 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มที่ 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ ปานกลาง  (5.13)   
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภั ย มีสัดส่วน 
น้อยกว่า กลุ่มที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความ
ปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น  โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน 
มากกว่า กลุ่มที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ คิดเปน็ร้อยละ 61.11 และ 38.89 ตามล าดับ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
ตารางท่ี 33-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่ 
สวม 

สวม
บางคร้ัง 

สวม 
ทุกคร้ัง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 2.67 55.33 42.00 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 24.00 51.33 24.67 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 22.67 38.00 39.33 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  3.33 26.67 70.00 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 4.67 32.67 62.67 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 8.00 51.33 40.67 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 13.33 38.00 48.67 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  14.00 38.67 47.33 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 18.00 29.33 52.67 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  6.00 16.00 78.00 

 
จากตารางท่ี 33-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก จ านวนทั้งหมด 

150 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี จะมีสัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมาวกนิรภัย   
ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

  ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคตะวันออก 
ตารางท่ี 33-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคตะวันออก 
 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 
01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.49 0.89 สูง 
02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.15 1.00 ปานกลาง 
03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 3.79 1.00 สูง 
04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่

รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  
3.37 1.20 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

3.15 1.20 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

3.21 1.25 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

4.05 1.04 สูง 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.25 1.01 สูงมาก 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.28 0.99 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.29 0.99 สูงมาก 
11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.24 1.01 สูงมาก 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.03 1.02 สูง 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 3.10 1.12 ปานกลาง 
14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 3.15 1.24 ปานกลาง 
15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.15 1.21 ปานกลาง 

รวม 3.65 0.52 สูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

จากตารางท่ี 33-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคตะวันออก  จ านวนทั้งหมด
150 คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.65)                
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความ
ตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก สูงมาก มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง  

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 
 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ท่ีมีความรุนแรง

มากกว่าการสวมหมวก 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงขั้น พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการ      

ไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 
 ผู้ท่ีไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ท่ีสวมหมวกนิรภัย   

2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก สูง มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุท่ีศีรษะ           
ท่ีเปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ 

 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจท่ีจะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง  มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจาก
มากไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย
ความเร็วท่ีไม่สูงมาก  

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับขี่
รถจักรยานยนตร์มานาน  

 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในท่ีต่างๆ 
 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานท่ีใกล้ๆ 
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ระดับความรู ้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 33-11 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก 
 เพศ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.2090) 
1. ชาย 4.08 3.23 น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างทั้ง เพศ ชาย  และ หญิง  มีความรู้ใน

ระดับสูง ท่ีใกล้เคียงกัน 2. หญิง 5.34 2.66 ปานกลาง 
 อายุ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู(้0.1897) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 4.23 3.12 น้อยมาก 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ มีความรู้ในระดับสูง ท่ี
ใกล้เคียงกัน 

2. 21 - 30 5.38 2.48 ปานกลาง 
4. มากกว่า 30 5.33 2.98 ปานกลาง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0735 ) 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 5.75 2.77 ปานกลาง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน  2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 5.03 2.81 ปานกลาง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 4.34 3.14 น้อยมาก 
 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0735) 
1. นักเรียน/นักศึกษา 4.88 2.91 ปานกลาง 

กลุ่มตัวอย่างทุก กลุ่มอาชีพมีความรู้ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 5.04 2.89 ปานกลาง 
3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อื่นๆ 4.51 3.13 น้อยมาก 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  Mean SD ระดับ   ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1704) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 4.90 2.87 ปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงรายได้ มีความรู้ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 5.29 2.82 ปานกลาง 

3. มากกว่า 10,000 4.16 3.13 น้อยมาก 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรับรู้(0.0833) 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.94 3.12 น้อย กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนท่ี ก าลังศึกษา  และ
กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา  มีความรู้ในระดับท่ีระดับน้อย             
ท่ีใกล้เคียงกัน 2. ก่าลังศึกษา 4.46 3.19 น้อย 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-2.80 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูง
มาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 ระดับความตระหนัก ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 

ตารางท่ี 33-12  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก 
 เพศ Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.2207) 
1. ชาย 3.51 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง มีความตระหนักในระดับสูง 

กว่า เพศ ชาย แต่ยังอยู่ในระดับสูง  2. หญิง 3.74 0.52 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.1904 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.54 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  21-30 ปี มีความตระหนักสูง

กว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ มีความตระหนัก
ในระดับสูง  

2. 21 - 30 3.76 0.43 สูง 

4. มากกว่า 30 3.72 0.56 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1132) 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.67 0.54 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาทุกระดับ มีความ
ตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.70 0.55 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.57 0.49 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.0849) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.67 0.52 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกอาชีพมีความตระหนักในระดับสูง
ที่ใกล้เคียงกัน 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.68 0.54 สูง 
3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อื่นๆ 3.58 0.51 สูง 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.0709) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.70 0.59 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ทุกระดับ มีความตระหนัก
ในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 3.65 0.48 สูง 
3. มากกว่า 10,000 3.60 0.55 สูง 
 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.1363) 
1. ไม่ได้ศึกษา 3.48 0.55 สูง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ ก าลังศึกษา  และกลุ่มที่ ไม่ได้

ศึกษา  มีความตระหนักในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. ก่าลังศึกษา 3.63 0.56 สูง 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูง
มาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-13 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของรถ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0211) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.63 0.56 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ และ ไม่ใช่
เจ้าของรถ มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียง
กัน 6. เป็นเจ้าของ 3.65 0.51 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1005 ) 
3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.59 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผู้ซ้อนท้าย  และ ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  

มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.69 0.47 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1613)  
1. ไม่เกิน 3 ปี 3.52 0.56 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมี  ประสบการณ์การขับขี่ท่ีต่างกัน
มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 

2. 4-5 ปี 3.58 0.41 สูง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.72 0.54 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1785 ) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.59 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  เคย และ  ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.80 0.54 สูง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1447) 
6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.81 0.47 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถยนต์ในขนาดต่างๆ          
มีระดับความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 

7. 110 ซีซี 3.62 0.52 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.61 0.54 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก     1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
3.51 - 4.50      สูง               4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-14 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก 
 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0504) 
5. รับส่งคนในครอบครัว 3.59 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่

ต่างกันมีระดับความตระหนักใกล้เคียงกัน โดยทุก
กลุ่ม มีความตระหนักในระดับสูง แต่ทุกกลุ่ม มี
ความตระหนักในระดับสูง  

6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 3.66 0.53 สูง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.63 0.53 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.05183 ) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.65 0.49 สูง กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มที่มี ระยะทางท่ีขับข่ีปกติใน   
1 วันที่ต่างกัน  มีความตระหนักใกล้เคียงกันใน
ระดับสูง 

4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.59 0.54 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.71 0.54 สูง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.0774) 

5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 3.47 0.50 
ปาน
กลาง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว ที่แตกต่างกัน        
มีความตระหนักใกล้เคียงกัน  6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.66 0.50 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.64 0.60 สูง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  ( 0.1899 ) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.78 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน มีความ

ตระหนักใกล้เคียงกันในระดับสูง 5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.56 0.52 สูง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.62 0.54 สูง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1272) 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.57 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น และ เป็น
คนหุนหันพลันแล่น  มีระดับความตระหนัก  
ใกล้เคียงกันในระดับสูง 2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.71 0.51 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก   1.00 - 1.50      น้อยมาก      1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปาน
กลาง  

                            3.51 - 4.50      สูง               4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-15  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก 
 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1001) 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.50 0.49 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ  และ ไม่ใช่เจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มี ระดับความตระหนัก
ใกล้เคียงกันในระดับสูง 2.  เป็นเจ้าของ 3.66 0.53 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3305 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.66 0.53 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีสวมหมวกนิรภัยทุกแบบมีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน 2. แบบเต็มใบ 3.82 0.49 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.40 0.47 ปานกลาง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2558 

3. ไม่เคย 3.77 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เคย  ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม
ที่ เคย ถูกจับกุม แต่ทั้งสองกลุ่มมีความตระหนัก
ในระดับสูง 

4. เคย 3.50 0.51 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย     2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                           3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออก 
   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.4067 

1. ไม่สวม 3.16 0.46 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง เมื่อมีฝนตก มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีความตระหนักต่่าสุด  ใน
ระดับปานกลาง  

2. สวมบางครั้ง 3.44 0.44 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.80 0.50 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3992 

1. ไม่สวม 3.40 0.48 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อดื่มสุรา   มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนักต่่าสุด  ใน
ระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.47 0.46 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.86 0.50 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3088 

1. ไม่สวม 3.12 0.52 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อทราบว่ามี
ด่านตรวจ  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวม มีความตระหนักต่่าสุด  
ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.33 0.39 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.71 0.51 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3681 

1. ไม่สวม 3.14 0.51 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.42 0.43 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.77 0.51 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก      1.51 - 2.50   น้อย      2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                           3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 
 
จากตารางท่ี 33-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน

กับระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง จะมีความตระหนักสูง
กว่ากลุ่มอ่ืนๆ ทุกสถานการณ์ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 33-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 63.93* 53.93 36.07 46.07 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 73.77* 76.40 26.23 23.60 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 60.66 60.67* 39.34 39.33 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  31.15* 29.21 68.85 70.79 
05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 44.26* 32.58 55.74 67.42 
06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 63.93* 56.18 36.07 43.82 
07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 62.30* 43.82 37.70 56.18 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  59.02* 48.31 40.98 51.69 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 54.10* 42.70 45.90 57.30 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  24.59* 20.22 75.41 79.78 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ที่เป็น

เพศชาย  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีรถ
เดินทางในระยะใกล ้(1-5 กม.) ที่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

64.29* 57.50 47.50 35.71 42.50 52.50 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

82.86* 80.00 57.50 17.14 20.00 42.50 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

74.29* 62.50 35.00 25.71 37.50 65.00 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

35.71* 32.50 17.50 64.29 67.50 82.50 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

38.57 50.00* 22.50 61.43 50.00 77.50 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

67.14* 62.50 42.50 32.86 37.50 57.50 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

58.57* 50.00 40.00 41.43 50.00 60.00 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

62.86* 47.50 40.00 37.14 52.50 60.00 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วง
กลางคืน 

61.43* 45.00 25.00 38.57 55.00 75.00 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

25.71* 20.00 17.50 74.29 80.00 82.50 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ในช่วง

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ 
ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีในเส้นทาง ที่มีการจราจรพลุกพล่าน  กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 21 – 30 ปี             
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดย
ปกติ 

56.25 56.16 60.66* 43.75 43.84 39.34 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 81.25* 75.34 73.77 18.75 24.66 26.23 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะใกล้(1-5 
กม.) 

56.25 65.75* 55.74 43.75 34.25 44.26 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล(5 
กม.ขึ้นไป)  

18.75 32.88* 29.51 81.25 67.12 70.49 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มีการจราจร
พลุกพล่าน 

25.00 41.10* 36.07 75.00 58.90 63.93 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มีการจราจรไม่
หนาแน่น 

50.00 54.79* 67.21 50.00 45.21 32.79 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่งหรือ
เร่งด่วน 

50.00 50.68 52.46* 50.00 49.32 47.54 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะที่ร่างกายเหน็ด
เหนื่อย  

50.00 52.05* 54.10 50.00 47.95 45.90 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 50.00* 47.95 45.90 50.00 52.05 54.10 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  25.00 16.44 27.87* 75.00 83.56 72.13 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  ที่ระดับ

การศึกษา มัธยมศึกษาปลาย /ปวช ./อนุปริญญา /ปวส . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  ในการ ขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ         
เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน  และเมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ในกรณี เมื่อเป็น ผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์  และ เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษา
อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกต ิ

61.22 51.79 62.22* 38.78 48.21 37.78 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

83.67* 66.07 77.78 16.33 33.93 22.22 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

75.51* 42.86 66.67 24.49 57.14 33.33 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

32.65 23.21 35.56* 67.35 76.79 64.44 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

36.73 35.71 40.00* 63.27 64.29 60.00 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

73.47* 44.64 62.22 26.53 55.36 37.78 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

48.98 42.86 64.44* 51.02 57.14 35.56 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

61.22* 42.86 55.56 38.78 57.14 44.44 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 57.14* 35.71 51.11 42.86 64.29 48.89 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

22.45 14.29 31.11* 77.55 85.71 68.89 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ             
* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในภาคตะวันออก  ที่เป็น นักเรียน   

/นักศึกษา  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี 
ยกเว้น กรณ ีในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป) เมื่อขับข่ี
ในเส้นทาง ที่มีการจราจรพลุกพล่าน  เมื่อขับข่ีใน ช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน และ เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทาง        
มีต ารวจจราจร  ที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว /เกษตรกรรม /อ่ืนๆ  มีพฤติกรรม      
ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงรายได้ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

58.06 52.94 64.71* 41.94 47.06 35.29 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

87.10* 75.00 68.63 12.90 25.00 31.37 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

80.65* 57.35 52.94 19.35 42.65 47.06 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.03 29.41 31.37* 70.97 70.59 68.63 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

41.94* 32.35 41.18 58.06 67.65 58.82 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

70.97* 55.88 56.86 29.03 44.12 43.14 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

45.16 51.47 54.90* 54.84 48.53 45.10 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

48.39 57.35 49.02* 51.61 42.65 50.98 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 58.06* 45.59 43.14 41.94 54.41 56.86 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

22.58 20.59 23.53* 77.42 79.41 76.47 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000      * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-21กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก  ที่ช่วงรายได้ 

5,001 – 10,000 มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ ในเกือบทุก
กรณี ยกเว้น กรณี ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้  (1-5 กม.) เมื่อ
ขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย และ เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทาง        
มีต ารวจจราจร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ มากกว่า10,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 54.55 83.33* 45.45 16.67 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 74.24 83.33* 25.76 16.67 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) 57.58 83.33* 42.42 16.67 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  26.52 55.56* 73.48 44.44 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 34.09 61.11* 65.91 38.89 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 54.55 94.44* 45.45 5.56 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 47.73 77.78* 52.27 22.22 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  48.48 83.33* 51.52 16.67 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 45.45 61.11* 54.55 38.89 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  19.70 38.89* 80.30 61.11 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 33-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
1. เมื่อมีฝนตก 32.58 66.67* 67.42 33.33 

2. เมื่อดื่มสุรา 47.73 77.78* 52.27 22.22 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 12.12 33.33* 87.88 66.67 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 28.79 55.56* 71.21 44.44 
หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน 
 

จากตารางท่ี 33-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ตารางท่ี 33-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์
โดยปกต ิ

57.14 63.79* 51.16 42.86 36.21 48.84 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยาน
ยนตร์ 

61.22 84.48* 79.07 38.78 15.52 20.93 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะใกล้
(1-5 กม.) 

55.10 63.79* 62.79 44.90 36.21 37.21 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล
(5 กม.ขึ้นไป)  

28.57 29.31 32.56* 71.43 70.69 67.44 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

40.82* 34.48 37.21 59.18 65.52 62.79 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

59.18 63.79* 53.49 40.82 36.21 46.51 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่งหรือ
เร่งด่วน 

46.94 56.90* 48.84 53.06 43.10 51.16 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะที่ร่างกายเหน็ด
เหนื่อย  

51.02 60.34* 44.19 48.98 39.66 55.81 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 36.73 56.90* 46.51 63.27 43.10 53.49 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมีต่ารวจ
จราจร  

22.45 24.14* 18.60 77.55 75.86 81.40 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม. * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 33-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก  ที่ขับขี่ในระยะทาง 

2-5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มที่ขับข่ีในระยะทางอ่ืนๆ เกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี 
เมื่อขับข่ีในเส้นทางจราจรพลุกพล่าน และไม่หนาแน่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่าเท่ากับ 
2 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ นอกจากนี้ ในกรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทาง
ในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง มากกว่า 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวก
นิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 
ตารางท่ี 33-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ภาคตะวันออก จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 26.53 48.28* 32.56 73.47 51.72 67.44 

2. เมื่อดื่มสุรา 53.06 55.17* 44.19 46.94 44.83 55.81 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 14.29 15.52* 13.95 85.71 84.48 86.05 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 34.69 37.93* 20.93 65.31 62.07 79.07 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 33-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก  ที่ขับขี่ในระยะทาง 
2 -  5 กม . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ ในทุก
สถานการณ์  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 224 
 
  

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคตะวันออก 

ในการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรั บผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป โดยการด าเนินการประชุมกลุ่ม
ย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติ เหตุจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จ านวน 45 คน ซึ่งเน้นกลุ่ม
เยาวชน พบว่า กลุ่มวัยท างานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง มีมากกว่ากลุ่มเยาวชน ลักษณะการขับขี่ ส่วนใหญ่
เป็นการขับข่ีแบบคนเดียว ความถ่ีของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ทุกวัน โดยช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์
เป็นช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไปโรงเรียนและไปท างาน เคยปร ะสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ทั้งรุนแรงจนเข้าโรงพยาบาล และไม่รุนแรง ไม่เกินร้อยละ 30 โดย จากรถยนต์ขับตัวหน้า
บริเวณทางเลี้ยว ถนนลื่น รถยนต์ขับชน และสุนัขวิ่งตัดหน้า 

หัวข้อที่ 2 ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย  ส่วนใหญ่ไม่ทราบอัตราค่าปรับการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่    
และคนซ้อนทา้ย ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์บางกลุ่ม  เคยมีประสบการณ์ถูกต่ารว จตั้งด่านในพื้นที่ ปรับในอัตรา
ที่แตกต่างกันจากการไม่สวมหมวกนิรภัย หลังจากนั้นท่าให้ระวังด่านต่ารวจเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เกรงกลัว โดยมี
ความเห็นว่าคนในพ้ืนที่ไม่ค่อยสวมหมวกนิรภัยเพราะการตั้งด่านของต่ารวจยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่       
ของจังหวัด   
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มเยาวชนชาย เพราะเห็นว่า กันลม กันฝุ่น รู้สึก
มีความปลอดภัยเวลาล้ ม กรองแสงได้ หมวกได้รับการรับรองส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และเพราะหมวกครึ่งใบลมจะตีหน้าท่าให้เกิดความร่าคาญ ส่ วนหมวกนิรภัย
แบบครึ่งใบมักเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นผู้หญิง เพราะหมวกเต็มใบเวลาขับข่ีจะไม่ได้ยินเสียง กลัวผมเสียทรง  
แป้งแต่งหน้าเปื้อนหมวก โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะสวมหมวกเมื่อต้องขับข่ีรถจักรยานยนต์ในระยะทาง
ตั้งแต่ 5 กิโลเมตรขึ้นไป โดยจะสวมหมวกในเวลาเช้าและเย็นที่เร่งด่วน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการจราจร
หนาแน่นและเจ้าหน้าที่ต่ารวจมักตั้งด่านในเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากเป็นการขับขี่ในระยะทางใกล้ผู้ขับขี่และผู้
ซ้อนมักจะไม่สวมหมวกนิรภัย โดยให้เหตุผลในการไม่สวมหมวกนิรภัย  หนักศีรษะ เกะกะ  ความรีบเร่ง
เดินทาง  มั่นใจว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะคุ้นเคยพ้ืนที่ รู้สึกอึดอัด  มีความคุ้นเคยเส้นทาง และเห็นว่าตนเอง
ขับข่ีรถด้วยความระมัดระวังไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ีกลุ่มผู้ใหญ่จะ
สวมมากกว่าเด็กและเยาวชน     

หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คนในชุมชนมีความตระหนักมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่
สวมหมวกนิรภัย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่แต่กลุ่มเยาวชนยังมีความตระหนักน้อยอยู่ จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาผู้ให้ข้อมูลว่ามักน าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการขับขี่รถจักรยา
ยนต์น ามาแจ้งหน้าเสาธงเพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก  และป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุมากข้ึนแต่สามารถสร้าง
ความตื่นตัวในระยะแรกเท่านั้น การรณรงค์ในพ้ืนที่ด้านการสวมหมวกนิรภัยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ยังไม่ท าให้เกิดความสนใจและตระหนักคนในชุมชนต่อการสวมหมวกนิรภัยภาพรวม เช่น กลุ่มเยาวชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดส าคัญพ้ืนที่ต่างๆ เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 % ไม่ส่งผลให้เกิด
ความตระหนักการสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) แนวทางหรือ วิธีการ เสนอให้กระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเน้นกลุ่มเยาวชน โดย

กระตุ้นความตระหนักในการสวมแม้ขับข่ีระยะใกล้ 
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในพ้ืนที่โดยน าผู้มีประสบการณ์ที่เคยประสบ

อุบัติเหตุมาเล่าเพื่อให้เกิดความกลัว แทนการใช้ภาพการ์ตูนรณรงค์การสวมหมวก 
100%  

3) เขตเมืองอุตสาหกรรมที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์พลุกพล่านจึง ควรเพิ่มมาตรการใน
การตั้งด่านให้มีความสม่ าเสมอ ต ารวจควรมีความเข้มงวดในการลงโทษผู้ไม่สวม
หมวกนิรภัย เช่น การยึดใบขับขี่ การไม่ อนุญาตให้ต่อทะเบียนรถ การก าหนค่าปรับ
เพ่ิมข้ึน 

4) ควรมีพื้นที่ส าหรับเก็บหมวกนิรภัยแทนการเก็บที่รถจักรยานยนต์ของตนเองที่มี
โอกาสหายได้ ตลอด จนเสนอให้สอดแทรกในรายวิชาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้เกิด
จิตส านึกในการตระหนักความส าคัญในการสวมหมวก 

5) เสนอว่ารู ปแบบหมวกท่ีมีสีสัน ลายการ์ตูน  ทีมฟุตบอลที่เป็นที่นิยมจะส่งผลต่อการ
สวมหมวกนิรภัยส าหรับกลุ่มเยาวชน 
 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ท่าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ สวมหมวกนิรภัย เพราะสภาพถนนไม่ดี ฝุ่นตาม
ถนนความรีบเร่ง ความสว่างของไฟถนน เมาสุรา ง่วงนอน ไม่เปิดไฟเลี้ยวรถ สุรา เวลาเร่งด่วน ประมาท 
ชั่วโมงเร่งด่วน ทัศนวิสัย ความคึกคะนองของผู้ขับขี่  รวมทั้งความเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรมการขับข่ีของ
รถบรรทุกที่ขับผ่านพื้นที่จ่านวนมากท่าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในเวลากลางคืน และทางเลี้ยวเขตชุมชน    
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ภาคตะวันออก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

สรุปผลการประเมิน 

ภาคตะวันออก 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี 

พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ภาคตะวันออก ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกท่ีท าการศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ แต่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก โดยวิธีการด าเนิน
กิจกรรมของจังหวัดภาคตะวันออกทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีก าหนดการกิจกรรมชัดเจนและมีการให้
ความรู้การใช้รถใช้ถนน โดยมีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการด าเนินกิจกรรมเพียงร้อย
ละ 34 ของจังหวัดในภาคตะวันออก แต่ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาค ตะวันออกมีการการประเมิน
ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังการด าเนินกิจกรรม และทุกจังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนั ก    
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  แต่ไม่มีจังหวัดใดในภาคตะวันออกมีการประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภั ยและไม่มีจังหวดในภาคจะวันออก       
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี

ส่วนด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคตะวันออกมีการ
ก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ      
มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
จังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวั ดในภาคตะวันออกมีการก าหนดได้อย่างชัดเจนและสามารถน าเกณฑ์         
ที่ก าหนดไป ปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยละเอียด
จังหวัดส่วนน้อยในภาคตะวันออกก าหนดเกณฑ์ได้เหมาะสม เพียงร้อยละ 34  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 229 
 
  

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ด้านปัจจัยน าเข้า 

ภาคตะวันออกได้ค ะแนนเฉลี่ย 0.5 เต็ม 1 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวก
นิรภัยที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง และทุกจังหวัดที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการ
โครงการมีความเต็มใจในการ ปฏิบัติงาน  คณะท างานทุกจังหวัดในภาคตะวันออกมีแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรตามความสามารถ ในการด าเนินโครงการ สถานที่ที่ใช้ทุกจังหวัดในภาคตะวันออก   
มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเพียงร้อยละ 34 ของจังหวัดในภาคตะวันออก    
ผู้จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย ด้านวิทยากรในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ี
บรรยาย และวิทยากรมีความหลากหลาย  
 
ด้านกระบวนการ 

 ทุกจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาคตะวันออกมีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์
ก่อนการด่าเนินโครงการ แต่จังหวัดส่วนน้อยในภาคตะวันออกมีการศึกษาในเรื่องหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ  
34  ทั้งนี้ไม่มีจังหวัดใดในภาคตะวันออกท่ีท าการศึกษามีการส ารวจความต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัย
ของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของการวางแผนงานและการประสานงานจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาค
ตะวันออก คณะท่างานในทุ กจังหวัดมีการวางแผนการท่าโครงการ แต่มีการทบทวนแผนระหว่างด่าเนิน
โครงการเพียงร้อยละ 34  โดยหน่วยงานที่ดูแลโครงการมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน     
และภายนอกอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 67  

ไม่มีจังหวัดในภาคตะวันออกมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง เข้มแข็งเพ่ือกระตุ้น
พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ของจังหวัดที่ท่าการศึกษา ส่วนมากของจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาค
ตะวันออกมีการติดตามคิดเป็นร้อยละ 67 ขณะที่ส่วนน้อยของจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคตะวันออก      
มีการประเมินการด าเนินงานของโครงการคิดเป็นร้อยละ 33 โดยไม่มีจังหวัดใดในภาคนี้น าผลประเมินเป็น
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 230 
 
  

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
  

ด้านผลผลิต 

ทุกจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาคตะวันออกไม่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนการ
ด่าเนินโครงการ ขณะที่ส่วนน้อยของจังหวัดมีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด่าเนิน
โครงการหรือมีการน่าผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นในประเด็นอัตราการสวมหมวกนิรภัยมาพิจารณา 
และส่วนน้อยของจังหวัดมีการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างก่อน  และหลังการด่าเนินโครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 33 

ทั้งนี้ทุกจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาคตะวันออกมีการส่ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อการด่าเนินโครงการ แต่ทุกจังหวัดที่ท่าการศึกษาในภาคตะวันออกไม่มีการประเมินก่อนและหลังการ
ด่าเนินโครงการในเรื่องความตระหนัก และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมห มวกนิรภัยก่อน
และหลังการด่าเนินโครงการ  
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 231 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  

 

 

 

 

ภาคกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 232 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคกลาง  

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 233 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของก รมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ตารางที่ 41-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริ มการสวมหมวกนิรภัยของ
กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคกลาง  

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 4.35 0.45 ดี 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.74 0.35 ดี 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.97 0.67 ดี 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.96 0.46 ดี 

รวมผลการประเมินโครงการ 3.98 0.48 ดี 

 

จากตารางท่ี  41-1 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน        
มีความเห็นว่าโครงการนี้ จัดอยู่ ในระดับดี  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้  ด้านสภาวะแวดล้อม 
(4.35) ด้านกระบวนการ (3.97) ด้านผลผลิต (3.96) และ ด้านปัจจัยน าเข้า (3.74) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 234 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางที ่41-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง     
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคกลาง ด้านสภาพแวดล้อม
จ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

4.71 0.48 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.43 0.78 เห็นด้วยมาก 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม 3.86 0.37 เห็นด้วยมาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

4.43 0.53 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 4.35 0.45 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 41-2 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็น ผู้ประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้ มีสภาพแวดล้อม จัดอยู่ใน  ระดับดี  เมื่อพิจารณา             
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยมาก  ยกเว้น เรื่อง  โครงการนี้
เป็นโครงการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมห มวกนิรภัยให้แก่ประชาชน  ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง (4.26) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 235 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 41-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคกลาง  ด้านปัจจัยน าเข้า
จ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.86 0.37 เห็นด้วยมาก 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.86 0.37 เห็นด้วยมาก 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

3.57 0.53 เห็นด้วยมาก 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

3.86 
 

0.37 เห็นด้วยมาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 3.57 0.78 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.74 0.35 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 41-3 ผลการประเมินโครงการรณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านปัจจัย น าเข้า  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณา             
ในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก โดยเรื่องท่ีเห็นด้วย น้อยกว่าเรื่อง
อ่ืน คือเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการมีความเหมาะสม  (3.57) และเรื่อง 
วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก ซ่ึงเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง (3.57) 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 236 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 41-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคกลาง  ด้านกระบวนการ
จ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.14 0.69 
เห็นด้วยมาก 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 4.29 0.75 
เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.00 0.81 
เห็นด้วยมาก 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.00 0.81 
เห็นด้วยมาก 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 3.86 0.69 
เห็นด้วยมาก 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 3.57 0.78 
เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.97 0.67 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 41-4 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกระบวนการจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า ทุกเรื่อง  ของด้านกระบวนการเจ้ าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่าเรื่องอ่ืน คือ การ
วางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน (4.29)  

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 237 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 41-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ) ภาคกลาง  ด้านผลผลิตการ
จ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เรื่องต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 3.57 0.53 เห็นด้วยมาก 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.00 0.57 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.29 0.48 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.96 0.46 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 41-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
ผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า    
ทุกเรื่อง ของด้านผลผลิตเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่าเรื่องอ่ื น คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจ (4.29)  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 238 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ภาคกลาง 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมกา รขนส่งทางบก     
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อันประกอบด้วย
ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลาง มีคณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการขนส่ง 
กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน ตั้งแต่ 4-12 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีกา รก าหนดเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป้าหมายหลัก 
คือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รองลงมาคือ ธุรกิจเอกชน และมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละจังหวัดที่ท าการศึกษาคือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มีใบขับข่ี และอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง 

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งานและความรับผิดชอบอย่างไม่เป็นทางการ มีการ
จัดล าดับขั้นตอนของงานส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากกิจกรรมนี้แทรกอยู่ในกิจกรรมอื่น ซึ่งการจัด
กิจกรรมจะร่วมกับบริษัทเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการใช้บุคลากร 

 บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีภารกิจหลักท่ีท าเป็นประจ าอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการนี้เพิ่ม
ขึ้นมาจึงท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ บุคลากรที่ท างานมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในบางกิจกรรม เช่น งานติดต่อประสานงาน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ในการด าเนินโครงการยังขาดทักษะ
ในการบริหารงาน ดังนั้น การให้ฝ่ายวิชาการด าเนินโครงการทั้งหมดจึงเป็นไปได้ยาก  

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 239 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และมีการติดต่ อสื่อสารส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการนั้นจะเป็น
หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ส่วนการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการนั้นคือ การติดต่อสื่อสาร
ด้วยวาจา หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดเป็นผู้สั่งการในการด าเนินงาน
โครงการ 

ด้านการควบคุม 

 จังหวัดที่ศึกษาในภาคกลางมีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าเรื่องการมอบหมวกนิรภัยหลังเสร็จสิ้น
โครงการให้กรมขนส่งรับทราบ เป็นการติดตามเชิงปริมาณตามจ านว นเป้าหมายและเชิงคุณภาพในการ
สอบถามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยสอบถามไปยังสถานศึกษา
และบริษัทเอกนชน มีการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ มีข้อมูลย้อนกลับ   
เพ่ือการปรับปรุงงาน 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกโดยไปสอดแทรกในโครงการอื่นๆ    
ของกรมขนส่งทางบก โดยเน้นรูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎจราจร และการขับขี่ปลอดภัยผ่านสื่อวีดีทัศน์       
บางจังหวัดที่ท าการศึกษา มีการเล่นเกมสอดแทรก มีการตอบค าถาม การจัดกิจกรรมมี ความเหมาะสม       
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยในสถานศึกษาเน้นความรู้คู่การละเล่น ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงงานเน้นความรู้      
คู่การปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวกนิรภัย คือ มอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 240 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 241 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคกลาง 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง ท าการส ารวจ 3 จังหวัด         
คือ จ.ราชบุรี  จ.สุพรรณ  และ จ.นครปฐม  จ านวนรวมทั้งหมด 62 คน ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด       
มีลักษณะดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 242 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 42-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคกลาง 
 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  

1.ชาย 34 54.84 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ ชาย คิด
เป็นร้อยละ 54.84  2.หญิง 28 45.16 

 อายุ  Mean SD  
อายุเฉลี่ย / SD 33.42 13.12 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย 33.42 ปี อายุ

ต่ าสุด 13 ปี อายุสูงสุด 61 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/61 
 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 15 24.19 

กลุ่มตัวอย่าง จบ หรือ ก าลังศึกษา ใน
ระดับ ปริญญาตรี และ ไม่เกิน
มัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 35.48 และ 24.19 ตามล าดับ   

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 14 22.58 
3. อนุปริญญา/ปวส. 6 9.68 
4. ปริญญาตรี 22 35.48 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 4 6.45 
6. อ่ืนๆ 1 1.61 
 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  
1. นักเรียน/นักศึกษา 19 30.65 

กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพ  พนักงานบริษัท/
เอกชน และ นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.32 และ 30.65 
ตามล าดับ   

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 22.58 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 25 40.32 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 3.23 

5. เกษตรกรรม/ประมง 1 1.61 
6. อ่ืนๆ 1 1.61 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  

1. โสด 35 56.45 กลุม่ตัวอย่าง มสีถานะภาพ โสด มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 56.45 รองลงมามี
สถานะภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 40.32 

2. สมรส 25 40.32 
3. อ่ืนๆ 2 3.23 

 

 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 243 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน            
ภาคกลาง 

ตารางท่ี 42-02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคกลาง 
  

 
จากตารางท่ี 42-02 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง จ านวน

ทั้งหมด 62 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและท่ีท าการขนส่ง  คิด
เป็นร้อยละ 30.65 รองลงมาคือ สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.81 ผู้ที่ด าเนินการ
มอบหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 75.81 และหลังจาก   
ที่ได้รับมอบหมวกนิรภัยแล้ว  กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเพียงร้อยละ 37.10 สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่
จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 19 30.65 

2. สถานที่ราชการ 13 20.97 

3. ที่ท าการขนส่ง 6 9.68 

4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 16 25.81 

5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 8 12.90 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 47 75.81 

2. อ่ืนๆ เช่น ครู 15 24.19 
 พฤติกกรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 

1. สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์ 23 37.10 
2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  35 56.45 
3. ไม่สวมเลย 4 6.45 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 244 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก ของ
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคกลาง 

ตารางท่ี 42-3 ระดับความพึงพอใจ ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทาง
บกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคกลาง ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.15 0.56 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 3.80 0.60 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.27 0.47 สูงมาก 

  ด้านอื่นๆ 4.07 0.56 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.07 0.42 สูง 

 
จากตารางท่ี 42-3 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการฯ ใน ภาคกลาง จ านวน

ทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหม วกนิรภัยของกรมการขนส่งทาง
บกใน ภาพรวม   อยู่ในระดับสูง  (4.07) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
มีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  (4.27) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ด้านอื่นๆในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึ งพอใจด้านกิจกรรม (4.15) สูงกว่าด้านอ่ืนๆ รองลงมาคือ ด้านอื่นๆ 
(4.07) ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าด้านอื่นๆคือ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  (3.80)       
แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 245 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 42-4 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคกลาง  

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

MEAN SD ระดับ 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 29.03 58.06 9.68 3.23 0.00 4.13 0.71 สูง 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 27.42 59.68 9.68 3.23 0.00 4.11 0.70 สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 33.87 50.00 12.90 3.23 0.00 4.15 0.76 สูง 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 33.87 53.23 11.29 1.61 0.00 4.19 0.70 สูง 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 31.05 55.24 10.89 2.82 0.00 4.15 0.56 สูง 

 

จากตารางท่ี 42-4 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 
62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน 
กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ  อยู่ในระดับสูง (4.15) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเรื่อง วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย (4.19) และความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.15) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ ใกล้เคียงกัน 
ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ผู้ด าเนินกิจกรรม  (4.11) แต่ยังคงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 246 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 42-5 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคกลาง 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่ได้รับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 32.26 38.71 27.42 1.61 0.00 4.02 0.82 สูง 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 35.71 28.57 21.43 14.29 0.00 3.63 0.75 สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 22.58 45.16 27.42 4.84 0.00 3.85 0.83 สูง 
4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 16.13 53.23 27.42 1.61 1.61 3.81 0.79 สูง 

 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 38.71 35.48 22.58 3.23 0.00 4.10 0.86 สูง 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 11.29 32.26 46.77 6.45 3.23 3.42 0.90 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 22.18 41.53 31.05 4.03 1.21 3.80 0.60 สูง 
 

จากตารางท่ี 42-5 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง จ านวน
ทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  อยู่ในระดับสูง (3.80 ) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภั ย (4.10)          
และ มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ (4.02) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ใกล้เคียง
กัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง   รูปแบบ สี ความสวยงาม  (3.42)    
แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 247 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 42-6 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคกลาง 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 37.10 48.39 14.52 0.00 0.00 4.23 0.69 สูงมาก 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 37.10 58.06 4.84 0.00 0.00 4.32 0.57 สูงมาก 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 40.32 58.06 1.61 0.00 0.00 4.39 0.52 สูงมาก 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 25.81 61.29 12.90 0.00 0.00 4.13 0.61 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 35.08 56.45 8.47 0.00  4.27 0.47 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 42-6 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง จ านวน

ทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการส วมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย อยู่ในระดับสูงมาก (4.27) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเกือบทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ความยิ้มแย้ม
แจ่มใสของเจ้าหน้าที่ (4.39) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความใส่ใจ     
ในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ (4.32) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ  คือเรื่อง 
ความสามารถในการแก้ปัญหา (4.13) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 248 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ตารางท่ี 42-7 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัย    
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคกลาง 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของ
การประชาสัมพันธ์ 

19.35 62.90 14.52 3.23 0.00 3.98 0.69 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

24.19 62.90 12.90 0.00 0.00 4.11 0.60 สูง 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

32.26 48.39 19.35 0.00 0.00 4.13 0.71 สูง 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม 

32.26 45.16 19.35 3.23 0.00 4.06 0.81 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 27.02 54.84 16.53 1.61 0.00 4.07 0.56 สูง 
 

จากตารางท่ี 42-7 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคกลาง         
จ านวนทั้งหมด 62 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (4.07) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเรื่อง ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวกนิรภัย 
(4.13) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่จัด
กิจกรรม (4.11) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสม       
และความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์ (3.98) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 249 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคกลาง 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4 ) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ   5 ) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                                        
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม  7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

    ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมาย   
ที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา โดยมีการประกาศหน้าเสาธง เสียงตามสาย บอร์ดประกาศ    
การกระจายข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ป้ายไวนิลติดตามจุดส าคัญในสถานศึกษา ส่วนกลุ่ มรถจักรยานยนต์
รับจ้าง ฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทางบก แจ้งข่าวสารผ่านกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อบอกต่อกลุ่มสมาชิก
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยและพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ด้านการจัดกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้นในด้าน
กฎหมาย ด้านการขับข่ีที่ถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี มีการใช้สื่อวีดีทัศน์ กิจกรรมมีตลอดทั้งวัน
และมีการแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และช่วงบ่าย เป็นการแจกหมวกนิรภัย 
โดยการจัดกิจกรรมมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่ เวลาและกลุ่มเป้าหมาย บางจังหวัดมีบริการตรวจสอบ
สภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องในราคาพิเศษ 

ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยา นยนต์ เน้นโรงเรียน มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนมีหัวหน้าคัดเลือกเน้นผู้ขับข่ีที่ยังไม่มีหมวก                      
มีข้อเสนอว่าควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากขึ้น  



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 250 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

 ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด า เนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวก มีการจัดที่โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน ตามความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้นที่ วิทยากรจากบริษัทท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ เช่นบริษัทเอพี ฮอนด้าซึ่งแต่ละท่ าน
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี สามารถ  ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วม       
ในกิจกรรม 

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

   โดยผู้ได้รับหมวกนิรภัยมีความเห็นว่าควรได้รับหมวกเต็มใบ ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะ
กับผู้ที่ได้รับ คุณภาพของหมว กนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น กระจก ฝ้ามัว ขุ่น สายรัดล็อคไม่อยู่ ตัวเลื่อน      
มีสนิม วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มอยากได้สีของหมวกนิรภัย
สะท้อนแสงเพื่อสวมขับขี่ตอนกลางคืน  

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับโครง การนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ควรเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วม มีกิจกรรมการสอบใบขับข่ีนอกสถานที่ โดยเฉพาะบริษัทเอกชน ช่วยให้สะดวก ไม่
กระทบเวลาท างาน ควรจัดเป็นทอล์คโชว์ให้เพลิดเพลิน บริษัทเอกชนมีความเห็นว่าควรขยายสู่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างด้าวที่เป็นแรงงาน เช่น กลุ่มเมียนมาเพ่ือการขับขี่ปลอดภัย 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 251 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

  

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยายนต ์

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์”  

ทั้งในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 252 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 150 ราย จ าแนกตามภาคดังนี้ 
ตารางท่ี 73-01  จ านวนและร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม  ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม รวม 

 เพศ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1.ชาย 9 30 26 65 43.05 
2.หญิง 41 20 25 86 56.95 

 อายุ  Mean Mean Mean Mean SD 
อายุเฉลี่ย / SD 27.24/10.33 23.96/11.60 25.13/8.77 25.44 10.31 
อายุต่่าสุด /สูงสุด 16/59 14/55 18/51   

 ระดับการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 5 25 4 34 22.52 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 2 5 7 25 16.56 
3. อนุปริญญา/ปวส. 4 10 3 8 5.30 

4. ปริญญาตร ี 27 5 36 71 47.02 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 12 5 1 13 8.61 
 อาชีพ  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 27 25 28 80 52.98 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 16 6 20 13.25 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 4 1 5 19 12.58 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 7 8 6 18 11.92 
5. เกษตรกรรม/ประมง 2 4 5 12 7.95 
6. อื่นๆ 1 6 1 2 1.32 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean Mean Mean Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 11506/10187.82 6245.38/4418.62 10813.72/15103.62 9530.25 11035.45 
รายได้ต่่าสุด /สูงสุด 2000/42000 1000/18000 2500/85000   

สถานะการศึกษา จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้ศึกษา 7 11 9 27 25.96 
2. ก่าลังศึกษา 27 24 26 77 74.04 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 73-01 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง  ที่ท าการส ารวจ        
3 จังหวัดคือ จ.ราชบุรี จ.สุพรรณ และ จ.นครปฐม จ านวนรวมทั้งหมด 151 คน เป็น เพศ ชาย และ หญิง 
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 43.05และ 56.95 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย 25.44 ปี อายุต่ าสุด 14 
ปี อายุสูงสุด 59 ปี ก าลังศึกษา  ในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.02 กลุ่มตัวอย่าง เป็น 
นักเรียน /นักศึกษา มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 52.98 มีรายได้เฉลี่ย  9,530.25บาท รายได้ต่ าสุด 1,000 
บาท/เดือน  รายได้สูงสุด 85,000 บาท/เดือน   

 

ส่วนก ลุ่มนักศึกษา  และเยาวชนทั้งหมดในภาคกลาง 104 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบ
จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.04 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน  27 คิดเป็นร้อยละ  25.96 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
ตารางท่ี 73-02 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง  

 

 
จากตารางท่ี 73-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 

คน มีลักษณะเป็นเจ้าของรถ มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 64.90 และ 35.10 ตามล าดับ 
การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้ายมากกว่าที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 59.60 และ 40.40 ตามล าดับ 
โดยมี ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.17คน สูงสุด 2 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ในภาคกลางมี  ประสบการณ์การขับขี่  โดย
เฉลี่ย 9.35 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 50 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่  ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 
72.19 ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 
1.51 ครั้ง ต่ าสุด 0 ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างขับขี่  เป็นขนาด 125 ซีซี มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 37.75 ต่ ากว่า 100 ซีซีมีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.97 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นเจ้าของเอง 98 64.90 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 53 35.10 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 61 40.40 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 90 59.60 

 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.17 คน ( SD= 037)   ต่่าสุด = 1 คน       สูงสุด= 2 คน 
ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 

 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 9.35 7.89 1 50 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 109 72.19 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 42 27.81 

 จ่านวนคร้ังที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.50 คร้ัง (SD= 0.67)  ต่่าสุด = 1 คร้ัง สูงสุด= 3 คร้ัง 
 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 6 3.97 

2. 100 ซีซี 31 20.53 

3. 110 ซีซี 47 31.13 

4. 125 ซีซี 57 37.75 

5. มากกว่า 125 ซีซี 10 6.62 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 73-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 24 15.89 
2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 105 69.54 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 12 7.95 
4. อื่นๆ 10 6.62 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 3 1.99 
2. 1- 2 กม. 34 22.52 
3. มากกว่า 2 – 5 กม. 51 33.77 
4. มากกว่า 5 กม. 63 41.72 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 10 6.62 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 71 47.02 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 55 36.42 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 15 9.93 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 58 38.41 
2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 66 43.71 
3. ถนนในหมู่บ้าน 27 17.88 

 อุปนิสัยส่วนตัว จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 75 49.67 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 76 50.33 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 73-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 
คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 69.54รองลงมา รับส่งคนในครอบครัว  และ ใช้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 15.89 และ 7.95 
ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ   มากกว่า 5 กม. มากที่สุดคิดเป็นร้อ ยละ 41.72 รองลงมา มากกว่า   
2 – 5 กม.คิดเป็นร้อยละ 33.77 ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ  30 - 60 กม./ ชม. มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 47.02 รองลงมา 61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 36.42 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ   เป็น ถนนเล็ก
ทางหลวงชนบท  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.71 รองลงมาคือ ถนนใหญ่ทางหลวงแผ่นดิน  คิดเป็นร้อยละ 
38.41 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ภาคกลาง  พบว่าเป็นผู้ที่มี อุปนิสัย
หุนหันพลันแล่น มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น คิดเป็นร้อยละ 50.33 และ 49.67 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 73-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 91 22.75 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 65 16.25 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 34 8.50 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 38 9.50 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 96 24.00 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 52 13.00 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 17 4.25 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 7 1.75 

 
จากตารางท่ี 73-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 คน 

มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 16.01-18.00 และ ช่วงเวลา 06.01-09.00 มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.00และ 22.75 ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
ตารางท่ี 73-05  พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 125 82.78 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 26 17.22 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 55 36.42 
2. แบบเต็มใบ 60 39.74 
3. แบบคร่ึงใบ 36 23.84 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 108 71.52 
2. เคย 43 28.48 

2.1  เคย 1 คร้ัง 27 62.79 
2.2  เคย 2 คร้ัง 6 13.95 
2.3  เคย 3 คร้ัง 1 2.33 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 9 20.93 

 
จากตารางท่ี 73-05  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง  จ านวนทั้งหมด 

151 คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อยละ 
82.78 ชนิดของหมวก  ที่สวม แบบเต็มใบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.74 รองลงมาคือ แบบปิดเต็มหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 36.42 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูก
จับ คิดเป็นร้อยละ 71.52 และ 28.48 ตามล าดับกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
เคยถูกจับ 1 ครั้ง  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.79 รองลงมาคือ มากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.93 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  
ภาคกลาง 

 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 

4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่สวม 11 7.28 
2. สวมบางครั้ง 48 31.79 

  3. สวมทุกครั้ง 92 60.93 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 30 19.87 
2. สวมบางครั้ง 57 37.75 

  3. สวมทุกคร้ัง 64 42.38 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 5 3.31 
2. สวมบางครั้ง 22 14.57 

  3. สวมทุกคร้ัง 124 82.12 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 6 3.97 
2. สวมบางครั้ง 41 27.15 

  3. สวมทุกคร้ัง 104 68.87 

 
จากตารางท่ี 73-06  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 คน 

มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณต์่างๆดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.93 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก 
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 7.28 

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.38 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก 
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.87  

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 82.12 ส่วนกลุ่ม   
ที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.31   

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.87 ส่วนกลุ่มที่     
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.97    

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่  จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่    
ไม่สวมหมวก ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี ่ภาคกลาง 
ตารางท่ี 73-07 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี ภาคกลาง 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 89 58.94 
2. มี 62 41.06 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.34/0.65 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/4 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 23 15.23 
2. มีปานกลาง 111 41.06 
3. ไม่มี 17 11.26 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 41 27.15 
2.  มีผลปานกลาง 73 48.34 
3.  ไม่มีผล 37 24.50 

 
จากตารางท่ี 73-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 คน มีร้อยละ 

41.06 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 1.34 ด่านต่อวัน
โดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 4 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 41.06 
จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ในระดับปานกลาง  และ     
การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มีผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับปานกลาง  เป็น
สัดส่วนที่มากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมาคือ  มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น ร้อยละ 27.15     
ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่ไม่มีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.50  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 

ตารางท่ี 73-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี ภาคกลาง 
 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

ร้อยละของผู้มี
ความรู้ 

มี 
ความรู้ 

ไม่ม ี
ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 41.06 58.94 

02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน  500 บาท 77.48 22.52 

03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

66.23 33.77 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 1 เดือน 58.94 41.06 

05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เท่านั้น 

90.73 9.27 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่สามารถที่
จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  

74.17 25.83 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวกนิรภัยโดย
จะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

88.74 11.26 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

89.40 10.60 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 70.86 29.14 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 11.92 88.08 

รวม 66.95 33.05 
 Mean SD Min Max 

ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 7.46 1.63 2 10 
 

จากตารางท่ี 73-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง  จ านวนทั้งหมด      
151 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย มีสัดส่วน มากกว่า กว่า กลุ่ม
ที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ สูง (7.46) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มกกกว่า 
กลุ่มท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่ รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวม
หมวกนิรภัยด้วย  โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน น้อยกว่า 
กลุ่มท่ี ไม่มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 41.06 และ 58.94 ตามล าดับ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคกลาง 

ตารางท่ี 73-09  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่  ภาคกลาง 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่ 

สวม 
 

สวมบางคร้ัง สวม 
ทุกคร้ัง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 5.30 54.30 40.40 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 28.48 41.72 29.80 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 24.50 36.42 39.07 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  7.28 31.79 60.93 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 11.26 33.77 54.97 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 15.89 41.06 43.05 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 19.87 31.79 48.34 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  10.60 47.02 42.38 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 19.21 34.44 46.36 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  4.64 19.87 75.50 

 
จากตารางท่ี 73-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง จ านวนทั้งหมด 151 

คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่ จะมี สัดส่วนน้อยกว่า กลุ่มที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี 
ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 262 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

  ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคกลาง 

ตารางท่ี 73-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคกลาง 
 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.61 1.00 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.30 1.10 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 3.85 1.00 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.02 1.31 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

2.98 1.28 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

2.90 1.24 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

3.99 1.00 สูง 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพ จนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.14 0.89 สูง 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.23 0.97 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.13 0.91 สูง 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.08 0.97 สูง 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.05 0.96 สูง 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 2.80 1.14 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 3.03 1.26 ปานกลาง 

15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.03 1.31 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.53 สูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 73-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคกลาง  จ านวนทั้งหมด      
151 คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง  (3.54)             
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆ  สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความ
ตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก สูงมาก  มี  1 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มีความรุนแรง
มากกว่าการสวมหมวก 

2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก สูง  มี  7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่
สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 
 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มี

ประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่

เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 
 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง   มี  7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตร ะหนักจาก
มากไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย

ความเร็วที่ไม่สูงมาก  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับข่ี

รถจักรยานยนตร์มานาน  
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความรู ้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 73-11  ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ภาคกลาง จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล *ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

 เพศ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0428) 
1. ชาย 6.77 3.23 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับสูง ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 6.64 2.66 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0880) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 6.75 1.53 
สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 21-30 ปี  มีความรู้สูงกว่า 

ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ ทุกช่วงอายุ มีความรู้ใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 

2. 21 - 30 6.79 1.60 สูง 

4. มากกว่า 30 6.46 1.34 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0789) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 6.76 1.50 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ในระดับสูง
ท่ีใกล้เคียงกัน  2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 6.88 1.32 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 6.60 1.58 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1768) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 6.76 1.50 สูง กลุ่มตัวอย่างที่เป็น ค้าขาย/ เกษตรกรรม มีความรู้
สูงกว่า กลุ่มอาชีพอื่นๆ  แต่กลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่
รัฐ/พนักงานเอกชน  มีความความรู้ต่่าสุด ในระดับ
ปานกลาง 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 6.28 1.43 ปานกลาง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 7.03 1.53 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1220) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 6.85 1.66 สูง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 
บาท  มีความรู้สูงกว่า กลุ่มรายได้อื่นๆ แต่กลุ่ม
รายได้ มากกว่า 10 ,000 มีความความรู้ต่่าสุด ใน
ระดับปานกลาง 

2. 5,001 – 10,000 6.73 1.35 สูง 

3. มากกว่า 10,000 6.36 1.48 ปานกลาง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความความรู้(0.0293) 
1. ไม่ได้ศึกษา 6.85 1.43 สูง 

กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่ ก าลังศึกษา  และ
ไม่ได้ศึกษา มีความรู้ในระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. ก่าลังศึกษา 6.75 1.51 สูง 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความตระหนัก  ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 

ตารางท่ี 73-12 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 
 เพศ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.0074) 
1. ชาย 3.55 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง  มีความตระหนักในระดับสูง 

กว่า เพศ ชาย มีความตระหนักระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน  2. หญิง 3.54 0.54 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2665 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.42 0.49 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  มากกว่า 30 ปี  มีความตระหนัก
สูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ช่วงอายุ น้อยกว่าเท่ากับ 20  
มีความตระหนักต่่าสุด ในระดับปานกลาง 

2. 21 - 30 3.54 0.49 สูง 

4. มากกว่า 30 3.78 0.59 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2076 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.73 0.62 สูง กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาทุกระดับ มีความตระหนักใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน แต่ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ขึ้นไป มีความตระหนักต่่าสุด ในระดับปานกลาง 

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.58 0.56 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.45 0.46 ปานกลาง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2837 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.40 0.42 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐ /พนักงานเอกชน   มี
ความตระหนัก สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มอาชีพ นักเรียน  
นักศึกษา มีความตระหนักต่่าสุด ในระดับปานกลาง 2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.72 0.53 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.67 0.68 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1070) 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.47 0.51 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท  มีระดับ
ความตระหนักสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ  แต่กลุ่มระดับ
รายได้ น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 มีความตระหนักต่่าสุด 
ในระดับปานกลาง 

2. 5,001 – 10,000 3.58 0.58 สูง 

3. มากกว่า 10,000 3.60 0.48 สูง 

สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1943) 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.63 0.62 สูง 
กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่ ไม่ได้ศึกษา  และกลุ่มที่ 
ก าลังศึกษา มีความตระหนักในระดับที่ใกล้เคียงกัน   2. ก่าลังศึกษา 3.41 0.43 สูง 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 266 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-13  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของรถ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0402) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.51 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ  และ ไม่ใช่
เจ้าของรถ  มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียง
กัน  6. เป็นเจ้าของ 3.56 0.53 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0781) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.59 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  และ ที่มีผู้ซ้อนท้าย 
มีความตระหนักในระดับสูงเท่ากัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.51 0.54 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1794) 

1. ไม่เกิน 3 ปี 3.46 0.49 ปานกลาง กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมี  ประสบการณ์การขับขี่
รถมานานจะมีระดับความตระหนักสูงขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์สูงคือ มากกว่า 5 
ปีขึ้นไป  มีความระดับตระหนักสูงกว่า กลุ่มอื่นๆ 
ทุกกลุ่มมีระดับความตระหนักระดับปานกลางที่
ใกล้เคียงกัน 

2. 4-5 ปี 3.40 0.44 ปานกลาง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.62 0.56 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0346) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.55 0.55 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  เคย และ  ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.51 0.47 สูง 

 ขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับ
ขี่ 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1577) 

6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.69 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีขนาดเครื่องยนต์  ต่่ากว่า 110 
ซีซี มีความตระหนักสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มขับ
ขี่ขนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 110 ซีซี มีความ
ตระหนักต่่าสุด ในระดับปานกลาง  

7. 110 ซีซี 3.50 0.54 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.49 0.53 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
 3.51 - 4.50     สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 267 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-14 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2718 

5. รับส่งคนในครอบครัว 
3.66 0.61 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่

ต่างกันมีระดับความตระหนักต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ประกอบอาชีพ  มีระดับความ
ตระหนักสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  แต่กลุ่มขับขี่ เพ่ือไป
ศึกษา /ท่างาน มีความตระหนักต่่าสุด ในระดับ
ปานกลาง 

6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 
3.45 0.47 ปานกลาง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 
3.84 0.60 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1403) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.62 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
กม . มีความตระหนักระดับสูงกว่าทุกกลุ่ม   แต่
กลุ่มขับขี่ระยะ มากกว่า 5 กม .มีความตระหนัก
ต่่าสุด ในระดับปานกลาง 

4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.59 0.54 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.46 0.51 ปานกลาง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3978 

5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 4.11 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว 30-60 กม./ชม 
มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่กลุ่ม  
มากกว่า 60 กม ./ ชม .มีความตระหนักต่่าสุดใน
ระดับปานกลาง 

6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.65 0.53 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.35 0.45 ปานกลาง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  0.2011 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.56 0.61 สูง กลุ่มตัวอย่างขับขี่ในพ้ืนที่ ถนนในหมู่บ้าน  มีความ

ตระหนักในระดับสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  แต่กลุ่ม  ถนน
เล็ก  ( ทางหลวงชนบท ) มีความตระหนักต่่าสุด
ในระดับปานกลาง 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.45 0.44 ปานกลาง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.74 0.51 สูง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0268) 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.56 0.51 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น มีระดับ
ความตระหนักสูงใกล้เคียงกัน 2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.53 0.55 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 268 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-15 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.1778 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.34 0.49 ปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ  และ ไม่ใช่เจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มี ระดับความตระหนัก
ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวก
นิรภัย มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มที่ไม่ได้
เป็นเจ้าของหมวกที่สวม  2.  เป็นของผู้ขับขี่เอง 3.59 0.53 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1538) 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.48 0.50 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ีสวมหมวกนิรภัย เต็มใบ มีความ
ตระหนักท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่น   แต่กลุ่มตัวอย่าง 
แบบครึ่งใบ มีความตระหนักต่่าสุดในระดับปาน
กลาง 

2. แบบเต็มใบ 3.64 0.54 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.47 0.54 ปานกลาง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2287 

3. ไม่เคย 3.62 0.55 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี  ไม่เคย  ถูกจับกุมเก่ียวกับการ
สวมหมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า 
กลุ่มท่ี เคย ถูกจับกุม อ่ืนๆ แต่กลุ่มตัวอย่างทีมี
เคย  มีประวัติการถูกจับกุม มีความตระหนัก
ต่่าสุดในระดับปานกลาง 

4. เคย 3.35 0.43 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                            3.51 - 4.50        สูง             4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 269 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง 

   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก(0.2092) 

1. ไม่สวม 3.28 0.48 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อฝนตก   มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวม มีความตระหนักต่่าสุด  ในระดับ
ปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.44 0.52 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.63 0.53 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1112) 

1. ไม่สวม 3.54 0.55 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อดื่มสุรา  มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ สวมบางครั้ง มีความตระหนักต่่าสุด  ใน
ระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.47 0.54 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.60 0.51 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2218 

1. ไม่สวม 3.33 0.89 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อทราบว่ามี
ด่านตรวจ  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ สวมบางครั้ง มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.28 0.30 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.60 0.54 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2340 

1. ไม่สวม 3.11 0.57 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก   มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.42 0.49 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.62 0.53 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00    สูงมาก 
 

จากตารางท่ี 73-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ
ระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีความตระหนักสูงกว่า
กลุ่มอ่ืนๆทุกสถานการณ ์
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 73-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกครั้ง สวมทุกครั้ง 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 50.77 66.28* 49.23 33.72 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 70.77* 69.77 29.23 30.23 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 58.46 62.79* 41.54 37.21 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  43.08* 36.05 56.92 63.95 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 41.54 47.67* 58.46 52.33 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 60.00* 54.65 40.00 45.35 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 49.23 53.49* 50.77 46.51 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  53.85 60.47* 46.15 39.53 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 53.85* 53.49 46.15 46.51 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  21.54 26.74* 78.46 73.26 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 73-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่เป็น เพศหญิง           

มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศชาย  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม .ขึ้นไป ) เมื่อขับข่ี ในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่
หนาแน่น เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน ที่เป็น เพศชายมีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า เพศหญิง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

58.82 64.58* 54.29 41.18 35.42 45.71 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

73.53* 66.67 68.57 26.47 33.33 31.43 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

61.76* 60.42 60.00 38.24 39.58 40.00 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

38.24 45.83* 31.43 61.76 54.17 68.57 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

36.76 64.58* 34.29 63.24 35.42 65.71 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

58.82 68.75* 37.14 41.18 31.25 62.86 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

48.53 62.50* 42.86 51.47 37.50 57.14 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

54.41 70.83* 45.71 45.59 29.17 54.29 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 61.76* 43.75 51.43 38.24 56.25 48.57 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

23.53 31.25* 17.14 76.47 68.75 82.86 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 73-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ในช่วงอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ ในทุกๆ กรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

41.18 57.58 67.86* 58.82 42.42 32.14 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

50.00 69.70 78.57* 50.00 30.30 21.43 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

47.06 66.67* 64.29 52.94 33.33 35.71 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

32.35 33.33* 44.05 67.65 66.67 55.95 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

23.53 39.39* 55.95 76.47 60.61 44.05 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

47.06 54.55 61.90* 52.94 45.45 38.10 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

41.18 45.45 58.33* 58.82 54.55 41.67 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

44.12 45.45 67.86* 55.88 54.55 32.14 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 50.00 54.55 54.76* 50.00 45.45 45.24 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

14.71 6.06 35.71* 85.29 93.94 64.29 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 73-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีขึ้นไป  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบ    
ทุกกรณี ยกเว้น  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้  (1-5 กม.) เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป)  
เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย /ปวช ./
อนุปริญญา/ปวส. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

63.75* 56.41 53.13 36.25 43.59 46.88 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

73.75* 66.67 65.63 26.25 33.33 34.38 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

62.50* 61.54 56.25 37.50 38.46 43.75 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

42.50* 41.03 28.13 57.50 58.97 71.88 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

47.50* 41.03 43.75 52.50 58.97 56.25 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

65.00* 48.72 46.88 35.00 51.28 53.13 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

57.50* 38.46 53.13 42.50 61.54 46.88 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

66.25* 46.15 50.00 33.75 53.85 50.00 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 55.00* 51.28 53.13 45.00 48.72 46.88 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

25.00 20.51 28.13* 75.00 79.49 71.88 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 73-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ระดับการศึกษา 

นักเรียน/นักศึกษา. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบ
ทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว/เกษตรกรรม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วง
รายได้ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

59.32 57.63 63.64* 40.68 42.37 36.36 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

67.80 69.49 75.76* 32.20 30.51 24.24 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

59.32 61.02 63.64* 40.68 38.98 36.36 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

40.68 33.90 45.45* 59.32 66.10 54.55 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

40.68 47.46 48.48* 59.32 52.54 51.52 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

61.02* 52.54 57.58 38.98 47.46 42.42 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

54.24* 52.54 45.45 45.76 47.46 54.55 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

57.63 62.71* 48.48 42.37 37.29 51.52 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 52.54 50.85 60.61* 47.46 49.15 39.39 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

69.49* 64.41 63.64 76.27 79.66 66.67 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 73-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ระดับรายได้  มากกว่า 
10,000 . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี 
ยกเว้น กรณ ี เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น  เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน  เมื่อขับ
ขี่ผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  ที่กลุ่มตัวอย่างระดับรายได้  น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 มีพฤติกรรม ไม่สวม
หมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์     
ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 57.60 69.23* 42.40 30.77 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 69.60 73.08* 30.40 26.92 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 59.20 69.23* 40.80 30.77 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  38.40 42.31* 61.60 57.69 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 42.40 57.69* 57.60 42.31 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 55.20 65.38* 44.80 34.62 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 48.80 65.38* 51.20 34.62 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  54.40 73.08* 45.60 26.92 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 51.20 65.38* 48.80 34.62 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  21.60 38.46* 78.40 61.54 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 73-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ  ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  
หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73- 23  พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ   ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
1. เมื่อมีฝนตก 34.40 61.54* 65.60 38.46 

2. เมื่อดื่มสุรา 55.20 69.23* 44.80 30.77 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 15.20 30.77* 84.80 69.23 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 25.60 57.69* 74.40 42.31 

  
จากตารางท่ี 73-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคกลาง ที่  ไม่ได้เป็นเจ้าของ    

หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกสถานการณ์ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73-24  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์   
ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

62.16* 58.82 58.73 37.84 41.18 41.27 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

62.16 66.67 77.78* 37.84 33.33 22.22 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

54.05 62.75 63.49* 45.95 37.25 36.51 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

37.84* 35.29 42.86 37.84 29.41 30.16 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

45.95 49.02* 41.27 54.05 50.98 58.73 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

59.46 62.75* 50.79 40.54 37.25 49.21 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

45.95 54.90* 52.38 54.05 45.10 47.62 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ีร่างกาย
เหน็ดเหน่ือย  

54.05 56.86 60.32* 45.95 43.14 39.68 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 48.65 49.02 60.32* 51.35 50.98 39.68 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

29.73* 17.65 26.98 70.27 82.35 73.02 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 73-24  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคกลาง  ที่ขับขี่ในระยะทาง 

มากกว่า 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.  
ในกรณี การขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ   เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล  (5 กม.ขึ้นไป) เมื่อขับข่ีผ่าน
เส้นทางมีต ารวจจราจร  และ 2 – 5 กม. ในกรณี เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน  เมื่อขับข่ี      
ในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น และ เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 73- 25   พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ภาคกลาง จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 35.14 35.29 44.44* 64.86 64.71 55.56 

2. เมื่อดื่มสุรา 56.76 56.86 58.73* 43.24 43.14 41.27 
 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 16.22 13.73 22.22* 83.78 86.27 77.78 
4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 32.43 25.49 34.92* 67.57 74.51 65.08 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 73-25  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคกลาง ที่ขับขี่ในระยะทาง  
มากกว่า 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่าเท่ากับ 2 
กม. และ 2 – 5  กม. ทุกกรณี    
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคกลาง 

ในการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  คณะผู้วิจัย
ไดท้ าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับผู้ขับข่ีรถจักร ยานยนต์ทั่วไป  โดยการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อ
ต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3 ) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4 ) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิ รภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 
 
หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคกลางจ านวน 48 คน ซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชน 
พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส่วนใหญ่จะสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง  ลักษณะการขับขี่
มีทั้งขับข่ีคนเดียวและมีผู้ซ้อน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยช่วงเวลาที่ใช้ รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้า และช่วง
เย็น เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไป
โรงเรียนและไปท างาน ความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ใช้เกือบทุกวัน เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่าร้อยล ะ 20 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีรถยนต์ตัดหน้า สภาพถนนที่มี
น้ ามัน ชนรถอ่ืน และ ผู้ซ้อนท้ายมักไม่สวมหมวกนิรภัย 
 
หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม  

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเ กี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยระดับ
ปานกลาง โดยทราบเรื่องกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยว่าผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย แต่ไม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการจับ-ปรับ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่ากฎหมายการสวม
หมวกนิรภัยมีประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากการบังคับกฎหมายยังไม่เข้มงวดเพียงพอ 
โดยบางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพบผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยก็ท าการเรียกเตือนโดยไม่ลงโทษ หรือ เรียก
ค่าปรับเท่าที่ผู้ขับข่ีมีจ่าย ท าให้ผู้ขับข่ีไม่เกรงกลัว  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ ใช้หมวกนิรภัยทั้งแบบครึ่งใบ
และแบบเต็มใบ ส่วนใหญ่ชอบแบบเต็มใบ และให้เหตุผลว่าที่เลือกหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเพราะสวมใส่สบาย 
เบา เก็บง่าย โดยหมวกครึ่งใบดังกล่าวเป็นหมวกนิรภัยที่ แถมมากับรถและเป็นหมวกนิรภัยที่กรมการขนส่ง
ทางบกมอบให้ แต่หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบเวลาขับด้วยความเร็วสูงจะต้านลมเป็นอุปสรรคในการขับขี่     
ส่วนหมวกนิรภัยแบบเต็มใบนั้นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่าที่เลือกเพราะรู้สึกปลอดภัย บังแดด กันฝุ่น
ได้ นอกจากนี้ผู้เข้ารั บการสัมภาษณ์จะสวมหมวกเมื่อต้องขับข่ีรถจักรยานยนต์ในระยะทางไกล โดยจะสวม
หมวกนิรภัยในเวลาเช้าและเย็นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นและเจ้าหน้าที่ต ารวจมักตั้งด่านใน
เวลาดังกล่าว หากเป็นการขับขี่ในระยะทางใกล้และขับขี่ในถนนรอง ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนมักไม่สวมห มวกนิรภัย 
โดยมีเหตุผลคือ ระยะทางใกล้ ไม่เท่ห์ ผมเสียทรง หมวกไม่สวย เก็บรักษายาก เกะกะ และเห็นว่าตนเองขับข่ี
รถด้วยความระมัดระวัง จราจรไม่หนาแน่น ขับไม่เร็วจึงไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้  ซึ่งพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยของคนในพื้นที่ผู้หญิงจะสวมมากกว่าผู้ชาย กลุ่ม คนวัยท างานและผู้ใหญ่จะสวมมากกว่าเด็ก           
และเยาวชน ทั้งนี้ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จะเลือกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  
 
หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยในพื้นท่ีภาคกลางมีการรณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกนิรภัยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสวมหมวกนิรภัย ผ่านหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต่ารวจ เป็นต้น โดยภาพรวมกลุ่มคนในวัยท่างาน จะมีความตระหนัก 
มากกว่า กลุ่มเยาวชน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) กระตุ้นให้รับรู้ถึงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและผลเสียของการไม่สวมหมวกนิรภัยผ่าน

ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์  
2) เพ่ิมความถ่ีและความเข้มข้นในการบังคับกฎหมาย  
3) สร้างต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย เช่น ในครอบครัวผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบใน

การสวมหมวกนิรภัยกับบุตรหลาน เป็นต้น  
4) ให้หน่วยงาน /องค์กรมีมาตรการในการบังคับและมีการติดตาม เช่น ตรวจที่ป้อมยาม

หากไม่มีหมวกนิรภัยไม่ให้ผู้ขับขี่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาในหน่วยงาน/องค์การ   

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความเร็วในการขับขี่ สภาพความไม่สมบูรณ์ของ
รถจักรยานยนต์ สภาพถนน สภาพอากาศ สภาพผู้ขับขี่ โดยความถี่และความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผลต่อ
การสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ขับข่ีส่วนใหญ่ทราบจุดตั้งด่านและพยายามหาทางหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ต้องสวมหมวก
นิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ภาคกลาง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

สรุปผลการประเมิน 

ภาคกลาง 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี 

พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ภาคกลาง ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

ทุกจังหวัดในภาคกลางที่ท าการศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก โดยวิธีการด าเนิน
กิจกรรมของทุกจังหวัดภาคกลาง มีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน มีการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน จะมีกิจกรรม
ส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  และทุกจังหวัดที่ศึกษายังมีการประเมินความรู้
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังกิจกรรม และส่วนมากของจังหวัดในภาคกลา งมีการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 67  

นอกจากนี้จังหวัดส่วนมากในภาคกลางมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
สามารถใช้เป็นแนว ปฏิบัติ ที่ดีคิดเป็นร้อยละ 67 ส่วนด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จังหวัด             
ที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคกลางมีการก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและ
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในการ
ก าหนดเกณฑ ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคกลางมีการก าหนดได้
อย่างชัดเจน  และสามารถน าเกณฑ์ที่ก าหนดไป ปฏิบัติ ได้ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
เกณฑ์ในการคัดเลือกโดยละเอียดทุกจังหวัดในภาคกลางยังก าหนดเกณฑ์อย่างเหมาะสม  

ด้านปัจจัยน าเข้า 

 ภาคตะวันกลางได้คะแนนเฉลี่ย 0.5 เต็ม 1 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวกนิรภัย
ที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง และทุกจังหวัดที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการ     
มีความเต็มใจในการ ปฏิบัติงาน  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในภาคกลางทุกจังห วัดมีความ
เหมาะสมตามความสามารถ ในการด าเนินโครงการสถานที่ในจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลางมีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพราะผู้จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ด้านวิทยากรในโครงการ ของทุกจังหวัดในภาคกลาง    
มีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยายและวิทยากรมีความหลากหลาย  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนัก
ต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ด้านกระบวนการ 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลางมีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์ก่อน
การด าเนินโครงการ แต่จังหวัดส่วนน้อยในภาคกลางมีการศึกษาในเ รื่องหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 33 ทั้งนี้
ไม่มีจังหวัดใดในภาคกลางที่ท าการศึกษามีการส ารวจความต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัยของ
กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของการวางแผนงานและการประสานงานจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลาง 
คณะท างานมีการวางแผนการท าโครงการและมีการ ทบทวนแผนระหว่างด า เนินโครงการ  มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด โดยส่วนมากในจังหวัดที่
ท าการศึกษามีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย 
คิดเป็นร้อยละ 67 ทุกจังหวัดในภาคกลางมีการติดตาม มีการ ประเมินการด าเนินงานของโครงการ รวมถึง
การน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงโครงการ 

ด้านผลผลิต 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลางไม่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการ
ด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายและไม่มีการน าผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นใน ประเด็นอัตราการสวม
หมวกนิรภัยมาพิจารณา และไม่มีการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างก่อน และหลังการด าเนินโครงการ  

ทั้งนี้ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลางมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการ
ด าเนินโครงการ แต่ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคกลางไม่มีการประ เมินก่อนและหลังการด าเนินโครงการ
ในเรื่องความตระหนัก และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อน  และหลังการ
ด าเนินโครงการ  



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 285 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 

ภาคใต ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 286 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคใต้  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 287 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของ กรมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่51-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ ง
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคใต้  
 

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 4.25 0.25 ดี 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.40 0.87 ดีปานกลาง 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 3.40 0.87 ดีปานกลาง 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 4.16 0.52 ดี 

รวมผลการประเมินโครงการ 3.80 0.52 ดี 

 

จากตารางท่ี  51-1 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน         
มีความเห็นว่าโครงการนี้ จัดอยู่ ในระดับดี  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้าน สภาพแวดล้อม (4.25) 
และด้านกระบวนการ (4.16) จัดอยูใ่นระดับดี ส่วนด้านปัจจัยน าเข้า (3.40) และด้านการประเมินโครงการ 
(3.40) จัดอยู่ในระดับดีปานกลาง 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 288 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางที ่51-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง     
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการ ขนส่งทางบก ) ภาคใต้  ด้านสภาพแวดล้อม
จ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้  

 

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 4.00 0.00 เห็นด้วยมาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 4.25 0.25 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  51-2 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน       
ด้านสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้ มีสภาพแวดล้อม จัดอยู่ใน  ระดับดี  เมื่อพิจารณา            
ในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องที่เห็นด้วยน้อย กว่า
เรื่องอ่ืน คือ การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัติได้จริง (4.00) 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 289 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 51-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) ภาคใต้ ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนก
ในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

3.67 1.15 เห็นด้วยมาก 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.33 1.52 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.00 1.00 เห็นด้วยมาก 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.00 1.00 เห็นด้วยมาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 2.00 1.00 เห็นด้วยน้อย 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 3.40 0.87 
ระดับด ี  

ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 51-3 ผลการประเมินโครงการรณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดปีานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  ยกเว้น เรื่อง งบประมาณท่ี
ได้รับมีความเหมาะสม ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง  (3.33) และเรื่อง วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการ   
นี้หาได้ยาก ซ่ึงเจ้าหน้าที ่เห็นด้วยน้อย (2.00) 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 290 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 51-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคใต้ ด้านกระบวนการจ าแนก
ในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.67 0.57 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 4.67 0.57 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.00 0.00 เห็นด้วยมาก 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.00 1.00 เห็นด้วยมาก 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 4.11 0.34 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  51-4 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน       
ด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกระบวนการจัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณา            
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านกระบวนการเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  ยกเว้น เรื่อง การศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  และเรื่อง  การวางแผนในการด าเนินโครงการ          
ทุกขั้นตอน ซึ่งเจ้าหน้าที่ มีความเห็นด้วยมากอย่างยิ่ง (4.67)  

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 291 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 51-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) ภาคใต้ ด้านผลผลิตการจ าแนก
ในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 4.33 0.75 เห็นด้วยมาก 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.33 0.57 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

3.67 0.57 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 4.16 0.52 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 51-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
ผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุก
เรื่อง ของด้านผลผลิตเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยน้อยกว่าเรื่องอ่ืน คือ เรื่อง หลังจากฝึกอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความรุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย (3.48) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 292 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

ภาคใต้ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อันประกอบด้วย
ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้ มีคณะท างาน ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการขนส่ง 
กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน ตั้งแต่ 3-7 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป้าหมายหลัก 
คือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รองลงมาคือ  ธุรกิจเอกชน และชุมชน  มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วม
โครงการเช่น กลุ่มไม่มีหมวก กลุ่มมีหมวกแต่หมวกช ารุด เน้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์รับจ้าง โรงงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ขับข่ีและใช้รถจักรยานยนต์  

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งานและความรับผิดชอบทั้งแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการ
จัดล าดับขั้นตอนของงานอย่างเป็นทางการ  

ด้านการใช้บุคลากร 

 บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการโดยการพูดคุยกัน บุคลากร
ส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในบางกิจกรรม จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เช่น งาน
ฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 293 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่  และความ
รับผิดชอบ และมีการติดต่อสื่อสารทั้ งอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นหนังสือราชการทั้งภายใน  และภายนอก 
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และวิทยากรจากกรมขนส่ง โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งเป็นผู้สั่งการให้ด าเนินงาน 

ด้านการควบคุม 

 จังหวัดที่ศึกษาในภาคใต้ไม่มีการตรวจติดตามงานโดยมีเอกสารอย่างเป็นทางการแต่จะมีการประชุม
กันว่าได้ท างานตามแผนหรือไม่และไม่มีการตรวจสอบผลปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้วิธี
สังเกต มีการรายงานความก้าวหน้าเฉพาะส่วนของการมอบหมวกนิรภัยว่าได้มอบตามจ านวน เป้าหมาย
หรือไม่ มีข้อมูลย้อนกลับจากผู้ได้รับหมวกที่เป็นข้อต าหนิเรื่องหมวกเพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการมอบ          
ครั้งต่อไป 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 ทุกจังหวัดที่ศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกตั้งชื่อต่างๆ เช่น โครงการสนามจราจร 
โครงการสวมหมวก 100% เน้นรูปแบบการให้ความรู้ด้านกฎจราจร และการขับขี่ถูกต้องปลอดภัย มีการจัด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการถามตอบสอดแทรกกิจกรรม ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวก
นิรภัย คือ มอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งนักเรียน บุคลากรที่ไม่มีหมวก รวมถึงผู้ขั บขี่รถจักรยานยนต์ที่มี
หมวกเก่าแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 294 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของภาคใต้  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 295 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ภาคใต ้
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้  ท าการส ารวจ 3 จังหวัดคือ              

จ.นครศรีธรรมราช จ .สุราษฎร์ธานี  และ จ.สงขลา   จ านวนรวมทั้งหมด 60 คน ที่ตอบแบบส ารวจจ า นวน
ทั้งหมด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 296 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  
ตารางท่ี 52-01  ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในภาคใต้ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  
1.ชาย 37 61.67 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ  ชาย คิด

เป็นร้อยละ 61.6  2.หญิง 23 38.33 

 อายุ  Mean SD  
อายุเฉลี่ย / SD 42.28 13.62 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย  42.28 ปี อายุ

ต่ าสุด 13 ปี อายุสูงสุด 71 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/71 
 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 28 46.67 กลุ่มตัวอย่าง จบ  หรือ ก าลังศึกษา  ใน

ระดับ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  และ 
มัธยมศึกษาปลาย /ปวช. มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 46.67 และ 23.33ตามล าดับ   

 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 14 23.33 
3. อนุปริญญา/ปวส. 8 13.33 
4. ปริญญาตรี 7 11.67 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 2 3.33 

6. อ่ืนๆ 1 1.67 

 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  

1. นักเรียน/นักศึกษา 3 5.00 กลุ่มตัวอย่าง มี อาชีพ  พนักงานบริษัท /
เอกชน  และ ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว   มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.67 และ 20.00
ตามล าดับ   
 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 11.67 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 19 31.67 

4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 12 20.00 

5. เกษตรกรรม/ประมง 4 6.67 

6. อ่ืนๆ 15 25.00 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  

1. โสด 11 18.33 กลุ่มตัวอย่าง มี สถานะภาพ สมรส มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.33 รองลงมามี
สถานะภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 18.33 

2. สมรส 47 78.33 
3. อ่ืนๆ 2 3.33 

 

 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 297 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  
 
 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน  

ภาคใต ้
ตารางท่ี 52-02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคใต้ 
  

 
ตารางท่ี 52-02 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด    

60 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน  สถานที่ราชการ  คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ สถานศึกษา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและท่ีท าการขนส่ง มีสัดส่วนเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 26.67 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวก
นิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 91.67 และหลังจากที่ได้รับมอบ
หมวกนิรภัยแล้ว กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเพียงร้อยละ 21.67 สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์
จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 16 26.67 
2. สถานที่ราชการ 25 41.67 
3. ที่ท าการขนส่ง 16 26.67 
4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 0 0.00 
5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 3 5.00 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 55 91.67 
2. อ่ืนๆ เช่น ครู 5 8.33 

 พฤติกกรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1. สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 13 21.67 
2. สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  40 66.66 
3. ไม่สวมเลย 7 11.67 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 298 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  
 ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก ของ

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคใต ้
ตารางท่ี 52-03 ระดับความพึงพอใจ  ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคใต้ ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.18 0.65 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 4.05 0.69 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.27 0.55 สูงมาก 

  ด้านอื่นๆ 4.14 0.67 สูง 

รวมทุกๆด้าน 4.16 0.51 สูง 

 
จากตารางท่ี 52-03 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 

60 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
ใน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (4.16) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในระดับสูงมาก ในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  (4.27) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน
อ่ืนๆในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจด้าน กิจกรรม (4.18) สูงกว่าด้านอ่ืนๆ รองลงมาคือ ด้านอื่นๆ 
(4.14) ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าด้านอื่นๆคือ ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก (4.05) 
แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 299 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  
ตารางท่ี 52-04 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคใต้   

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD ระดบั 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 41.67 43.33 11.67 1.67 1.67 4.22 0.85 
สูง
มาก 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 38.33 48.33 10.00 1.67 1.67 4.20 0.82 สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 30.00 48.33 18.33 3.33 0.00 4.02 0.89 สูง 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 45.00 43.33 8.33 1.67 1.67 4.28 0.83 
สูง
มาก 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 38.75 45.83 12.08 2.08 1.25 4.18 0.65 สูง 

 
จากตารางท่ี 52-04 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้ จ านวน

ทั้งหมด 60 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมห มวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก
ในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ  อยู่ในระดับสูง (4.18) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย (4.28) 
และ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (4.22) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่
ใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม (4.16) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 300 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 52-05 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคใต้  

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่ได้รับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด MEAN SD 

ระดั
บ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 46.67 40.00 11.67 1.67 0.00 4.32 0.75 
สูง
มาก 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 40.00 21.67 26.67 8.33 3.33 3.87 1.14 สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 45.00 30.00 23.33 1.67 0.00 4.18 0.85 สูง 
4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 35.00 35.00 23.33 3.33 3.33 3.95 1.02 สูง 

 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 60.00 28.33 6.67 5.00 0.00 4.43 0.83 
สูง
มาก 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 28.33 31.67 18.33 11.67 10.00 3.57 1.29 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 42.08 31.25 17.92 5.42 3.33 4.05 0.69 สูง 

 
จากตารางท่ี 52-05 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 

60 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน 
หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  อยู่ในระดับสูง  (4.05) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่ างๆ  พบว่า         
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก ในเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย  (4.43)           
และ มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ  (4.32) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ ในระดับที่ใกล้เคียง
กัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใ จ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือ เรื่อง รูปแบบ สี ความสวยงาม  (3.57)     
แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 301 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 52-06 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย   ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคใต้ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 33.33 50.00 13.33 3.33 0.00 4.13 0.77 สูง 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 38.33 51.67 10.00 0.00 0.00 4.28 0.64 สูง 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 56.67 38.33 5.00 0.00 0.00 4.52 0.60 สูงมาก 

4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 36.67 43.33 18.33 0.00 1.67 4.13 0.83 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 41.25 45.83 11.67 0.83  4.27 0.55 สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 52-06 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่ วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 

60 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกในด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูงมาก (4.27) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึ งพอใจในระดับสูง ในเกือบทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ความยิ้มแย้มแจ่มใส        
ของเจ้าหน้าที่ (4.52) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความใส่ใจในการ
จัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ (4.28) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเ รื่องอ่ืนๆ  คือเรื่อง      
ความยุติธรรมในวิธีการแจก และ ความสามารถในการแก้ปัญหา   มีระดับเท่ากันคือ (4.13) แต่ยังคงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 302 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 52-07 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภั ยของ
กรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ภาคใต้ 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของ
การประชาสัมพันธ์ 

31.67 43.33 18.33 6.67 0.00 4.00 0.88 สูง 

2. ความเหมาะ สมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

38.33 46.67 13.33 1.67 0.00 4.22 0.74 
สูง
มาก 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

43.33 41.67 15.00 0.00 0.00 4.28 0.72 
สูง
มาก 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม 

31.67 50.00 11.67 6.67 0.00 4.07 0.84 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 36.25 45.42 14.58 3.75 0.00 4.14 0.67 สูง 

 
จากตารางท่ี 52- 07  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน ภาคใต้         

จ านวนทั้งหมด 60 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (4.14) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก  ในเรื่อง ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย (4.28) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมา ะสมของสถานที่    
ทีจัดกิจกรรม (4.22) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสม
และความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์ (3.90) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 303 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคใต้ 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4 ) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ    5 ) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                              
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม  7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

    ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการจากกรมขนส่งผ่านสื่อ วิทยุ  วิทยุชุมชน และ สทว 
อสมท กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึ กษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา ส่วนกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง          
ฝ่ายวิชาการกรมขนส่งทางบก แจ้งข่าวสารผ่านชมรมรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อบอกต่อกลุ่มสมาชิก
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยและพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์โครงการ       
แต่อยากให้ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น 

ด้านการจัดกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้นในด้าน
กฎหมาย ด้านการขับข่ีที่ถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี การดูแลรถจักรยานยนต์ กิจกรรมมีทั้งวัน 
และมีการแบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และช่วงบ่าย เป็นการแจกหมวกนิรภัย 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่ากิจกรรมของโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากและมีความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 304 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่ มเป้าหมายค่อนข้างเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มท่ีต้องการใช้หมวกนิรภัยจริง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง นักเรียน พ่อแม่      
ที่รับส่งลูกแต่กระบวนการแจกควรด าเนินให้รัดกุม ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกคน 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสม 
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และการคมนาคมสะดวกใกล้สถานที่               
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนให ญ่มีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย แต่บางจังหวัดมีความเห็นว่าควรจัดเพียงครึ่งวันก็พอ 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ื นที่ วิทยากรจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  Honda ซ่ึงแต่ละท่าน      
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี และควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ให้ชุมชน
เข้มแข็ง  

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

 ผู้ได้รับหมวกนิรภัยมีความเห็นว่าลักษณะของหมวกนิรภัยที่ได้รับไม่เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับ ขนาดของ
หมวกนิรภัยไม่พอดีกับศีรษะกับผู้ที่ได้รับ คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น ตื้นไป กระจก ฝ้ามัว 
และเป็นรอยได้ง่าย วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน สายรัดขาดไว และรูเจาะข้างหูเล็กเกินไป ท าให้ไม่ได้
ยิน ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอให้มอบหมวกท่ีมีคุณภาพ ควรมีแถบสีสะท้อนแสงใส่กลางคืนได้ด้วย  

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 305 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับโครงการนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไป แต่อยากให้
ปรับปรุงคุณภาพของหมวกนิรภัยถ้ามีการด าเนินโครงการต่อไป และต้องมีการท า ข้อตกลงมิฉะนั้นผู้รับไปจะ
ไม่สวมใส่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 306 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยายนต ์

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์”  

ทั้งในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของภาคใต้ 

 

 

 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 307 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ภาคใต้ 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 163 ราย จ าแนกตามภาคดังนี้ 
ตารางท่ี 1-01 จ านวน และร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล  
 

ลักษณะส่วนบุคคล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา รวม 

 เพศ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1.ชาย 36 23 12 71 43.56 
2.หญิง 17 36 39 92 56.44 

 อายุ  Mean Mean Mean Mean SD 
อายุเฉลี่ย / SD 24.92/13.81 24.88/9.97 22.72/9.84 24.22 11.30 
อายุต่่าสุด /สูงสุด 15/65 15/50 10/54   

 ระดับการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 17 15 0 32 19.63 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 24 18 37 79 48.47 
3. อนุปริญญา/ปวส. 2 1 3 6 3.68 

4. ปริญญาตร ี 8 24 10 42 25.77 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 2 1 1 4 2.45 
 อาชีพ  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 25 25 25 75 46.01 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 8 5 19 11.66 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 2 11 15 28 17.18 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 15 9 1 25 15.34 
5. เกษตรกรรม/ประมง 5 4 5 14 8.59 
6. อื่นๆ 0 2 0 2 1.23 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean Mean Mean Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 7381.71/9743.27 10088.98/8311.41 11414.62/13090.58 9623.47 10527.43 
รายได้ต่่าสุด /สูงสุด 1500/60000 1400/40000 1000/45500   

 สถานะการศึกษา  จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้ศึกษา 9 13 11 33 31.43 
2. ก่าลังศึกษา 24 23 25 72 68.57 
 

 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 308 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-01 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ ที่ท าการส ารวจ  3 จังหวัด      
คือ จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี  จ านวนรวมทั้งหมด 163 คน เป็น เพศ หญิง และ 
ชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 56.44 และ 43.56 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย  24.22 ปี อายุ
ต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ก าลังศึกษา  ในระดับ มัธยมศึกษาปลาย /ปวช . มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
48.47 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.01 มีรายได้เฉลี่ย 9,623. บาท 
รายได้ต่ าสุด 1,000 บาท/เดือน รายได้สูงสุด 60,000 บาท/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษา  และเยาวชนทั้งหมดในภาคใต้ 105 คน ส่วนใหญ่เป็น  ผู้ที่อยู่ในระบบจ านวน   
72 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.57 และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 309 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
ตารางท่ี 1-02 ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
  

 
จากตารางท่ี 1-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน มี

ลักษณะเป็นเจ้าของรถ มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 58.28 และ 41.72 ตามล าดับ การ
ขับข่ีในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 65.03 และ 34.97 ตามล าดับ โดยมี 
ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.36 คน สูงสุด 4 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ขั บขี่ในภาคใต้มี  ประสบการณ์การขับขี่  โดยเฉลี่ย 
7.51 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 30 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 74.85 
ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 1.78 ครั้ง 
ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 5 ครั้ง  ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างขับข่ี  เป็นขนาด 110 ซีซี มากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 44.17 ต่ ากว่า 100 ซีซีมีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.52 

 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นเจ้าของเอง 95 58.28 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 68 41.72 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 57 34.97 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 106 65.03 

 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.36 คน ( SD= 0.68 )   ต่่าสุด = 0 คน       สูงสุด=4 คน 
ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 

 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 7.51 7.00 1 30 
 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 122 74.85 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 41 25.15 

 จ่านวนคร้ังที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.78 คร้ัง (SD= 1.05 )  ต่่าสุด = 1 คร้ัง สูงสุด= 5 คร้ัง 
 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 16 9.82 

2. 100 ซีซี 20 12.27 

3. 110 ซีซี 72 44.17 

4. 125 ซีซี 46 28.22 

5. มากกว่า 125 ซีซี 9 5.52 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี ภาคใต้ 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 23 14.11 
2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 106 65.03 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 13 7.98 
4. อื่นๆ 21 12.88 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 19 11.66 
2. 1- 2 กม. 33 20.25 
3. มากกว่า 2 – 5 กม. 47 28.83 
4. มากกว่า 5 กม. 64 39.26 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 15 9.20 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 102 62.58 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 40 24.54 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 6 3.68 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 78 47.85 
2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 54 33.13 
3. ถนนในหมู่บ้าน 31 19.02 

 อุปนิสัยส่วนตัว จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 83 50.92 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 80 49.08 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 1-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน    
มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์การขับข่ี เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 65.03 รองลงมา คือ รับส่งคนในครอบครัว และ อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 14.11 และ 12.88 ตามล าดับ 
ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ  มากกว่า 5 กม. มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.26 รองลงมา มากกว่า 2 – 5 กม. 
คิดเป็นร้อยละ 28.83 ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ   30 - 60 กม./ ชม. มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
62.58 รองลงมา  61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 24.54 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ  เป็น ถนนใหญ่ที่เป็น
ทางหลวงแผ่นดิน  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.85 รองลงมาคือ ถนนเล็กที่เป็นทางหลวงชนบท  คิดเป็นร้อย
ละ 33.13 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน ภาคใต้  พบว่า  เป็นผู้ที่มี อุปนิสัย
หุนหันพลันแล่น น้อยกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น คิดเป็นร้อยละ 49.08 และ 50.92 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1-04  ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 91 23.33 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 48 12.31 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 37 9.49 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 49 12.56 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 100 25.64 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 50 12.82 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 9 2.31 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 6 1.54 

 
จากตารางท่ี 1-04  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้  จ านวนทั้งหมด 163 คน      

มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 16.01-18.00 และ ช่วงเวลา 06.01-09.00 มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 25.64 และ 23.33 ตามล าดับ  น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็นร้อยละ 1.54 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต ้
ตารางท่ี 1-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 

 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 136 83.44 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 27 16.56 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 61 37.42 
2. แบบเต็มใบ 50 30.67 
3. แบบคร่ึงใบ 52 31.90 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 89 54.60 
2. เคย 74 45.40 

2.1  เคย 1 คร้ัง 36 48.65 
2.2  เคย 2 คร้ัง 13 17.57 
2.3  เคย 3 คร้ัง 2 2.70 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 23 31.08 

 
จากตารางท่ี 1-05  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้  จ านวนทั้งหมด       

163 คน  มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง คิดเป็นร้อยละ 
83.44 ชนิดของหมวกที่สวม   แบบปิดเต็มหน้า มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.42 รองลงมาคือ แบบเต็มใบ 
คิดเป็นร้อยละ 30.67 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูก
จับ  คิดเป็นร้อยละ 54.60 และ 45.40ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
เคยถูกจับ 1 ครั้ง  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.65 รองลงมาคือ มากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.08 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-06 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  
ภาคใต้ 
 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 

4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่สวม 3 1.84 
2. สวมบางครั้ง 49 30.06 

  3. สวมทุกคร้ัง 111 68.10 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 23 14.11 
2. สวมบางครั้ง 37 22.70 

  3. สวมทุกคร้ัง 103 63.19 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 3 1.84 
2. สวมบางครั้ง 16 9.82 

  3. สวมทุกคร้ัง 144 88.34 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 7 4.29 
2. สวมบางครั้ง 45 27.61 

  3. สวมทุกคร้ัง 111 68.10 

 
จากตารางท่ี 1-06 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน  

มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณต์่างๆดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.10 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก        
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.84 

 เมื่อดื่มสุรา  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.19 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก          
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.11 

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ   กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 88.34 ส่วนกลุ่ม     
ที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.84  

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.10 ส่วนกลุ่ม         
ที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.29   

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่  จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่      
ไม่สวมหมวก ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้               
ตารางท่ี 1-07 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี ภาคใต้ 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 58 36.94 
2. มี 99 63.06 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 2.09/1.40 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/8 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 45 28.66 
2. มีปานกลาง 101 64.33 
3. ไม่มี 11 7.01 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 61 37.42 
2.  มีผลปานกลาง 50 30.67 
3.  ไม่มีผล 52 31.90 

 
จากตารางท่ี 1-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้  จ านวนทั้งหมด 163 คน  มีร้อยละ 

63.06 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 2.09 ด่านต่อวัน
โดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 8 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อย ละ 64.33 
จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ในระดับปานกลาง  และ    
การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มี ผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับปานกลาง    
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.67 รองลงมาคือ  มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น ร้อยละ 37.42 
ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มทีไ่มม่ีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.90 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
ตารางท่ี 1-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี ภาคใต้ 

 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
ร้อยละของผู้มีความรู้ 

มี 
ความรู้ 

ไม่ม ี
ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 36.20 63.80 

02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน  500 บาท 84.05 15.95 

03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

71.17 28.83 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 
1 เดือน 

57.67 42.33 

05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เท่านั้น 

85.28 14.72 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่
สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  69.33 30.67 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวก
นิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

87.73 12.27 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

87.12 12.88 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 66.87 33.13 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 36.81 63.19 

รวม 68.22 31.78 

 Mean SD Min Max 
ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 6.82 1.68 1 10 

 
จากตารางท่ี 1-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน  

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่ ไม่มีความรู้
ความเข้าใจ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ  สูง (6.82) เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัย        
ด้วย และการสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น  โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มท่ี ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อย่างเห็นได้ชัด   
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคใต้ 
ตารางท่ี 1-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย สวม 
ทุกคร้ัง 

สวม
บางคร้ัง 

ไม่ 
สวม 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 0.64 50.96 48.41 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 12.10 57.32 30.57 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 14.65 40.13 45.22 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  3.18 18.47 78.34 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 2.55 33.76 63.69 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 7.01 42.68 50.32 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 9.55 42.04 48.41 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  9.55 37.58 52.87 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 12.10 35.03 52.87 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  0.64 16.56 82.80 

 
จากตารางท่ี 1-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี  จะมีสัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมาวกนิรภัย  ทุก
สถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  ภาคใต้ 
ตารางท่ี 1-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ ภาคใต้ 
 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.96 0.92 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.33 1.06 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 4.05 0.95 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.34 1.45 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

3.07 1.45 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

3.36 1.45 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

4.22 0.96 สูงมาก 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.32 0.91 สูงมาก 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.43 0.90 สูงมาก 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.52 0.81 สูงมาก 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.45 0.91 สูงมาก 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.33 0.87 สูงมาก 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 3.02 1.42 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 3.23 1.43 ปานกลาง 

15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  3.22 1.43 ปานกลาง 

รวม 3.79 0.58 สูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

จากตารางท่ี 1-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ภาคใต้ จ านวนทั้งหมด 163 คน  
กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.79) เมื่อพิจารณา        
ในรายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่องตามระดับความตระหนัก
ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูงมาก มี 6 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 
 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  
 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มีความรุนแรง

มากกว่าการสวมหมวก 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่สวม

หมวกนิ เมื่อเ กิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

  ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการ     
ไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ          
ที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 2 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมาก
ไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับข่ี
รถจักรยานยนตร์มานาน  

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย
ความเร็วที่ไม่สูงมาก  

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ 
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความรู ้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต ้จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 1-๑1 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
*ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ 
 เพศ Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0101) 
1. ชาย 6.80 1.84 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับสูง ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 6.84 1.55 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 0.1162 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 6.90 1.84 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ มีความรู้ในระดับสูง     
ที่ใกล้เคียงกัน 2. 21 - 30 7.04 1.22 สูง 

4. มากกว่า 30 6.49 1.50 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ( 0.0800 ) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 6.91 1.86 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน 2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 6.91 1.76 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 6.61 1.37 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0601) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 6.81 1.84 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุก กลุ่มอาชีพมีความรู้ในระดับสูงที่
ใกล้เคียงกัน 2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 6.70 1.68 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 6.98 1.35 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ   ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0830) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 6.81 1.86 สูง 

กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงรายได้ มีความรู้ในระดับสูงที่
ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 6.64 1.38 สูง 

3. มากกว่า 10,000 7.02 1.62 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรับรู้(0.0830) 

1. ไม่ได้ศึกษา 7.12 1.47 สูง กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่ ก าลังศึกษา และ
กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา มีความรู้ในระดับที่ระดับ น้อย
ทีใ่กล้เคียงกัน 2. ก่าลังศึกษา 6.83 1.88 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 ระดับความตระหนัก ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์     
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต ้จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 
ตารางท่ี 1-12 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ 
 เพศ Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1414) 
1. ชาย 3.70 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง  มีความตระหนักใน

ระดับสูง กว่า เพศ ชาย แต่ยังอยู่ในระดับสูง 2. หญิง 3.86 0.57 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3462 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.64 0.51 สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี มีความ
ตระหนักสูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ แต่ทุกช่วงอายุ      
มีความตระหนักในระดับสูง 

2. 21 - 30 3.88 0.60 สูง 

4. มากกว่า 30 4.11 0.60 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3570 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.73 0.54 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
มีความตระหนักสูงกว่า ระดับการศึกษา อ่ืนๆ      
แต่ทุกระดับการศึกษา มีความตระหนักใน
ระดับสูง 

2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 3.64 0.54 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 4.11 0.55 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ     มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  0.2016 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.78 0.45 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ /พนักงานเอกชน   
มีความตระหนัก สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่ม
อาชีพมีความตระหนักในระดับสูง 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.94 0.65 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.63 0.66 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2560 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.76 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท      

มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มรายได้อ่ืนๆ       
แต่ทุกกลุ่มมีความตระหนักในระดับสูง  

2. 5,001 – 10,000 3.61 0.60 สูง 

3. มากกว่า 10,000 4.01 0.63 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.4222 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.35 0.43 สูง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนท่ี ก าลังศึกษา มีความตระหนัก
ในระดับสูงกว่า กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา   แต่ยังอยู่ใน
ระดับสูง  2. ก่าลังศึกษา 3.80 0.45 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-13 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0523) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.75 0.53 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ และ ไม่ใช่
เจ้าของรถ มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียง
กัน  6. เป็นเจ้าของ 3.82 0.61 สูง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0608 ) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.74 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผู้ซ้อนท้าย  และ ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  
มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.82 0.58 สูง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1015)  
1. ไม่เกิน 3 ปี 3.75 0.54 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมี ประสบการณ์การขับขี่ท่ีต่างกัน
มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 

2. 4-5 ปี 3.72 0.56 สูง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.86 0.62 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0216 ) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.80 0.57 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  เคย และ  ไม่เคย เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรง มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.77 0.62 สูง 

 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0453) 
6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.82 0.55 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถยนต์ในขนาดต่างๆ           
มีระดับความตระหนักสูงใกล้เคียงกัน 

7. 110 ซีซี 3.80 0.56 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.76 0.63 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
 3.51 - 4.50      สูง             4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-14 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ 
 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2166 

5. รับส่งคนในครอบครัว 4.10 0.63 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่
ต่างกันมีระดับความตระหนักต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ รับส่งคนในครอบครัว  มีระดับความ
ตระหนักสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ทุกกลุ่ม มีความ
ตระหนักในระดับสูง  

6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 3.73 0.55 สูง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.78 0.57 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.05191 ) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.83 0.56 สูง กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มที่มี ระยะทางท่ีขับข่ีปกติใน   
1 วันที่ต่างกัน  มีความตระหนักในระดับสูง
ใกล้เคียงกัน 

4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.81 0.55 สูง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.75 0.62 สูง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  (0.1132) 

5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 3.96 0.50 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว ที่แตกต่างกัน        
มีความตระหนักในระดับสูงใกล้เคียงกัน  6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.80 0.58 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.71 0.60 สูง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  ( 0.0803 ) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.77 0.61 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกันในระดับสูง 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.76 0.57 สูง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.89 0.52 สูง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2560 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.94 0.58 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น มีระดับ
ความตระหนัก  ในระดับสูงกว่า เป็นคนหุนหัน
พลันแล่น  2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.64 0.54 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 323 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-15 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ 
 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2214 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.50 0.52 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง ผู้ที่เป็น เจ้าของ หมวกนิรภัยมี
ความตระหนักในระดับสูงกลุ่ม ไม่ใช่เจ้าของหมวก
นิรภัย  2.  เป็นเจ้าของ 3.85 0.57 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1607) 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.68 0.55 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีสวมหมวกนิรภัยทุกแบบมีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน 2. แบบเต็มใบ 3.91 0.58 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.80 0.60 สูง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.1246 

3. ไม่เคย 3.86 0.56 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี  ไม่เคย ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก  สูงกว่า กลุ่ม
ที่ เคย ถูกจับกุม แต่ทั้งสองกลุ่มมีความตระหนัก
ในระดับสูง 

4. เคย 3.71 0.59 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                              3.51 - 4.50      สูง             4.51 - 5.00   สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก *ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  

   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2701 

1. ไม่สวม 3.69 0.60 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  เมื่อมีฝนตก  มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ สวมหมวกบางครั้ง มีความตระหนักต่่าสุด  
ในระดับปานกลาง  

2. สวมบางครั้ง 3.56 0.49 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.90 0.59 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.2852 

1. ไม่สวม 3.41 0.50 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อดื่มสุรา   มี
ความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน ๆ 
โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนักต่่าสุด  ใน
ระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.76 0.63 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.89 0.54 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ ไมมี่ความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1982) 
1. ไม่สวม 3.56 0.20 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกันทุกกลุ่ม  

2. สวมบางครั้ง 3.46 0.48 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.83 0.58 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก 0.3259 

1. ไม่สวม 3.41 0.43 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 
3.53 0.48 สูง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.92 0.58 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00 สูงมาก 
 
จากตารางท่ี 1-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน     

กับระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีความตระหนักสูง
กว่ากลุ่มอ่ืนๆทุกสถานการณ ์ยกเว้น กรณี เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมการสวมหมวก      
ที่ต่างกัน มีความตระหนักใกล้เคียงกัน   
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต ้จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 1-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 52.11* 45.65 47.89 54.35 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 53.52 70.65* 46.48 29.35 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 60.56 63.04* 39.44 36.96 
04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป) 33.80* 27.17 66.20 72.83 
05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 28.17 30.43* 71.83 69.57 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 54.93* 52.17 45.07 47.83 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 36.62* 35.87 63.38 64.13 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย 42.25 42.39* 57.75 57.61 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 49.30* 42.39 50.70 57.61 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร 18.31* 13.04 81.69 86.96 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
 จากตารางท่ี 1-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  ที่เป็นเพศชาย       
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อเป็น ผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 
และ เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย   ที่เป็นเพศหญิง  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า      
เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

61.22* 42.31 20.51 38.78 57.69 79.49 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

64.29 76.92* 51.28 35.71 23.08 48.72 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

67.35* 65.38 46.15 32.65 34.62 53.85 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

38.78* 15.38 17.95 61.22 84.62 82.05 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

35.71* 30.77 12.82 64.29 69.23 87.18 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

65.31* 38.46 33.33 34.69 61.54 66.67 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

41.84* 38.46 20.51 58.16 61.54 79.49 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

47.96* 42.31 28.21 52.04 57.69 71.79 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 50.00* 46.15 33.33 50.00 53.85 66.67 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

19.39* 15.38 5.13 80.61 84.62 94.87 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 1-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  ในช่วงอายุ น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ ในเกือบกรณี 
ยกเว้น กรณี  เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์  กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวม
หมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มอื่นๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

71.88* 52.94 23.91 28.13 47.06 76.09 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

59.38 64.71* 63.04 40.63 35.29 36.96 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

75.00* 64.71 47.83 25.00 35.29 52.17 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

46.88* 37.65 4.35 53.13 62.35 95.65 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

46.88* 32.94 10.87 53.13 67.06 89.13 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

81.25* 55.29 30.43 18.75 44.71 69.57 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

53.13* 38.82 19.57 46.88 61.18 80.43 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

40.63 52.94* 23.91 59.38 47.06 76.09 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 56.25* 50.59 28.26 43.75 49.41 71.74 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

21.88* 18.82 4.35 78.13 81.18 95.65 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 1-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  ที่ระดับการศึกษา 

ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ         
ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์  และ เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ด
เหนื่อย ที่กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย /ปวช./อนุปริญญา/ปวส.มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวก
นิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 
ตารางท่ี 1-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ่าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

58.67* 27.66 53.66 41.33 72.34 46.34 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

62.67 59.57 68.29* 37.33 40.43 31.71 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

64.00 48.94 73.17* 36.00 51.06 26.83 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

29.33 17.02 46.34* 70.67 82.98 53.66 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

25.33 21.28 46.34* 74.67 78.72 53.66 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

58.67 34.04 65.85* 41.33 65.96 34.15 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

37.33 25.53 46.34* 62.67 74.47 53.66 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

41.33 29.79 58.54* 58.67 70.21 41.46 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 44.00 36.17 58.54* 56.00 63.83 41.46 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

9.33 17.02 24.39* 90.67 82.98 75.61 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 1-20 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  ที่เป็น ค้าขาย/

ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อ่ืนๆ มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ ที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามช่วง
รายได ้

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

58.44* 54.76 25.00 41.56 45.24 75.00 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

66.23* 59.52 61.36 33.77 40.48 38.64 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

67.53* 66.67 47.73 32.47 33.33 52.27 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

33.77 35.71* 18.18 66.23 64.29 81.82 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

29.87 38.10* 20.45 70.13 61.90 79.55 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

62.34* 54.76 36.36 37.66 45.24 63.64 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่ง
หรือเร่งด่วน 

38.96 45.24* 22.73 61.04 54.76 77.27 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

44.16 52.38* 29.55 55.84 47.62 70.45 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 42.86 64.29* 31.82 57.14 35.71 68.18 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

10.39 26.19* 13.64 89.61 73.81 86.36 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 1-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคใต้  ที่ช่วงรายได้ 5,001 – 

10,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี 
ยกเว้น กรณี ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ   เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ เมื่อขับข่ีรถเดินทาง
ในระยะใกล้(1-5 กม.) และ เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ น้อยกว่า
เท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์       
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 44.12 70.37* 55.88 29.63 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 61.76 70.37* 38.24 29.63 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 57.35 85.19* 42.65 14.81 
04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  25.74 51.85* 74.26 48.15 
05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 25.74 48.15* 74.26 51.85 
06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 48.53 77.78* 51.47 22.22 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 33.09 51.85* 66.91 48.15 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  38.97 59.26* 61.03 40.74 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 43.38 55.56* 56.62 44.44 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  13.24 25.93* 86.76 74.07 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 1-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคใต้ ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ        
หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกกรณี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ภาคใต้ จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

1. เมื่อมีฝนตก 30.88 37.04* 69.12 62.96 

2. เมื่อดื่มสุรา 35.29 44.44* 64.71 55.56 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 11.03 14.81* 88.97 85.19 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 31.62 33.33* 68.38 66.67 

 
จากตารางท่ี 1-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก  ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ  

หมวกนิรภัยที่สวม  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม 
ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ จ่าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับข่ีรถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

65.38* 59.57 64.06 34.62 40.43 35.94 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

65.38* 59.57 64.06 34.62 40.43 35.94 

 03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

65.38* 57.45 62.50 34.62 42.55 37.50 

 04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

34.62* 21.28 32.81 65.38 78.72 67.19 

 05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรพลุกพล่าน 

34.62* 29.79 25.00 65.38 70.21 75.00 

 06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมี
การจราจรไม่หนาแน่น 

67.31* 44.68 48.44 32.69 55.32 51.56 

 07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

40.38* 38.30 31.25 59.62 61.70 68.75 

 08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย  

46.15* 31.91 46.88 53.85 68.09 53.13 

 09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 40.38 36.17 56.25* 59.62 63.83 43.75 

 10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

11.54 17.02 17.19* 88.46 82.98 82.81 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 1-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคใต้  ที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่า

เท่ากับ 2 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มที่ขับข่ีในระยะทางอ่ืนๆ เกือบทุกกรณี ยกเว้น 
กรณี เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืนและเม่ือขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง 
มากกว่า 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ตารางท่ี 1-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  
ภาคใต้ จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 32.69 29.79 32.81* 67.31 70.21 67.19 

2. เมื่อดื่มสุรา 32.69 29.79 45.31* 67.31 70.21 54.69 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 9.62 8.51 15.63* 90.38 91.49 84.38 
4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 30.77 27.66 35.94* 69.23 72.34 64.06 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 ก.ม.     2*   2 – 5  ก.ม.    3*   มากกว่า 5 ก.ม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 1-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภาคตะวันออก  ที่ขับขี่ในระยะทาง 
มากกว่า 5 กม . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ ในทุก
สถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ภาคใต้ 

ในการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คณะผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป  โดยการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อ
ต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3 ) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4 ) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการ      
ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 
หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่ภ าคใต้จ านวน 45 คน ซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชน 
พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส่วนใหญ่จะสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง  ลักษณะการขับขี่
มีทั้งขับข่ีคนเดียวและมีผู้ซ้อน มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้า และช่วง
เย็น เหตุผลที่เลื อกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไป
โรงเรียนและไปท างาน ความถี่ของการใช้รถจักรยานยนต์ คือ ทุกวัน เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 20 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีรถยนต์ตัดหน้า สภาพถนนที่มีน้ ามัน 
ชนรถอ่ืน และ ผู้ซ้อนท้ายมักไม่สวมหมวกนิรภัย โดยส่วนน้อยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เคยประสบอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์  โดยเป็นการประสบอุบัติเหตุแบบไม่รุนแรงรุน 
 
หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยระดับ
ปานกลาง โดยทราบเรื่องกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยว่าผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย       
แต่บางกลุ่มไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการจับ -ปรับ จากการสัมภ าษณ์ผู้ขับขี่ ซึ่งผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่ากฎหมายการสวมหมวกนิรภัยมีประโยชน์ แต่ยังไม่เข้มงวดโดยเฉพาะตามพ้ืนที่
ชุมชน 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ควรเพิ่มด่านในชุมชนให้มากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สวม
หมวกนิรภัยในระยะทางใกล้บ้าน ในเรื่องค่าปรั บเห็นสมควรเพ่ิมมากข้ึน โดยปรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย       
ในอัตราประมาณ 3000 บาท และยึดใบขับขี่ หรือจ าคุกเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัยในการจับครั้งที่ 2 และควร
แจ้งรายชื่อไปยังสถานศึกษาหรือสถานที่ท างานเพื่อรายงานการจับ นอกเหนือจากโทษต่างๆในการไม่สวม
หมวกนิรภัยแล้ว  ควรมีรางวัลส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยส าหรับในขณะขับข่ี
รถจักรยานยนต์ด้วย  

 
หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ จากการ สัมภาษณ์ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ลักษณะการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ขับข่ีส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะไม่สวมหมวกเวลาขับข่ีเพราะอายที่ จะใส่ 
เนื่องจากคนอื่นไม่ใส่ ถ้าใส่ก็จะถูกมองว่าแตกต่างจากคนอ่ืนๆ นอกจากนั้นผู้ขับข่ีให้เหตุผลว่า ที่ไม่ชอบ        
ใส่หมวกเพราะ อึดอัด ระยะทางใกล้ๆ เสียเวลา ผมเสียทรง เก็บรักษายาก เร่งรีบ (โดยเฉพาะ ) หมวกไม่สวย 
ความประมาท และมองเห็นไม่ชัด ทั้งนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้เหตุผลว่ายังให้เหตุผลในการไม่สวมหมวก
นิรภัยว่าหากเป็นการขับขี่ในระยะทางใกล้และการขับขี่ในถนนรองผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนมักจะไม่สวมหมวกนิรภัย 

 
หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยในพื้นท่ีภาคใต้มีการรณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกนิรภัยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสวมหมวกนิรภัย การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน /องค์กร
ต่างๆ ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือจุดใหญ่ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เห็นว่า
การณรงค์ต่างๆยังไม่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัยมากนัก โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายมีผลต่อ
การสวมหมวกนิรภัยมาก จึงเสนอให้เพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิมด่านให้มากขึ้น และไม่ควรเป็นด่านประจ า 

ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักในการ
สวมหมวกนิรภัยกับผู้ขับขี่และผู้ใช้รถจักยานยนต์ในชุมชนโดยเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน และควรมี มาตรการ
ต่างๆในการควบคุมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ผ่านไปยังชุมชนให้มากขึ้น 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) ควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้น และการประชาสัมพันธ์ต่างที่ใช้

ในการกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยหรือกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ควรผ่านทางผู้ปกครอง
หรือชุมชน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนเน้นการบังคับหรือก ากับดูแลจากผู้ ปกครอง 
เพราะกลุ่มเยาวชนให้เหตุผลว่าคนที่เกรงกลัวมากที่สุดคือ ผู้ปกครอง 

2) เพ่ิมความเข้มงวดด้านกฎหมาย  
3) ให้รางวัลกับผู้สวมหมวกนิรภัย เช่น มอบคูปองลดราคาต่างๆ มอบประกาศเกียรติคุณ

กับนักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยท างาน ผ่านไปยังสถานการศึกษา หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นต้น  

4) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ยังเสนอให้ทางหน่วยงานหรือบริษัทผู้ผลิต พัฒนาเทคโนโลยี     
คู่กับหมวกนิรภัย โดยเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัยผู้ขับข่ีจะไม่สามารถสตาร์ท
รถจักรยานยนต์ได้ 

5) ให้หน่วยงาน /องค์กรมีมาตรการในการบังคับและมีการติดตาม เช่น ตรวจที่ป้อมยาม
หากไม่มีหมวกนิรภัยไม่ให้ผู้ขับขี่น ารถจักรยานยนต์เข้ามาในหน่วยงาน/องค์การ   

6) การประชาสัมพันธ์ควรเน้นไปที่โทษของการสวมหมวกนิรภัย และเปรียบเทียบให้เห็น
อย่างชัดเจนระหว่างคนสวมหมวกนิรภัยและไม่สวมหมวกนิรภัย  

7) สร้างกระแสการสวมหมวกนิรภัย เช่น จากพ่อแม่สู่ลูกในครอบครัว จากตัวเราสู่เพ่ือนๆ 
 

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจเกิดจากความเร็วในการขับขี่ สภาพความไม่สมบูรณ์ของ
รถจักรยานยนต์ สภาพถนน สภาพอากาศ สภาพผู้ขับขี่ โดยความถี่และความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผลต่อ
การสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ขับข่ีส่วนใหญ่ทราบจุดตั้งด่านและพยายามหาทางหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ต้องสวมหมวก
นิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

ภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                   
 

บทที่ 3 หน้า 338 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

สรุปผลการประเมิน 

ภาคใต้ 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย         

ในปี พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ภาคใต้ ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 
ทุกจังหวัดในภาคใต้ที่ท าการศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ  และสอดคล้อง               

กับวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก โดยวิธีการด าเนิน
กิจกรรมของจังหวัดภาคใต้ มีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน และมีการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนและมีกิจกรรม
ส่งเสริมความตระหนั กและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย โดยส่วนน้อยของจังหวัดในภาคใต้                 
ที่ท าการศึกษามีการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการก่อน  และหลังการด าเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
33 แต่ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก              
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  

นอกจากนี้ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภ าคใต้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยสามารถใช้เป็นแนว ปฏิบัติ ที่ดี ส่วนด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จังหวัดที่ท าการศึกษา          
ทุกจังหวัดในภาคใต้ไม่มีการก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม ของโครงการของภาคใต้มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในการก าหนด
เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดที่ท าการศึกษาทุกจังหวัดในภาคใต้มีการก าหนดได้อย่าง
ชัดเจนและสามารถน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไป ปฏิบัติ ได้ และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ในการ
คัดเลือกโดยละเอียดจังหวัดในภาคใต้ก าหนดเกณฑ์ได้เหมาะสม 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ภาคใต้ได้คะแนนเฉลี่ย 0.4 เต็ม 1 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวกนิรภัยที่มอบ
กับคณะท างานที่ด าเนินการจริง และทุกจังหวัดที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการมีความ
เต็มใจใ นการ ปฏิบัติงาน  การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในภาคใต้มีความเหมาะสมตาม
ความสามารถ ในการด าเนินโครงการสถานที่ในจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้มีความเหมาะสม              
กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพราะผู้จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย            
โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ด้านวิทยากรในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อ            
ที่บรรยาย และวิทยากรมีความหลากหลาย  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 

ด้านกระบวนการ 

 ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้มีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์ก่อนการ
ด าเนินโครงการ แต่ไม่มีจังหวัดใดในภาคใต้มีการศึกษาในเรื่องหมวกนิรภัยคิดก่อนการด าเนินโครงการรวมถึง
การศึกษามีการส ารวจความต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องขอ งการวางแผนงาน
และการประสานงานจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้ คณะท างานทุกจังหวัดมีการวางแผนการท าโครงการ
และมีการทบทวนแผนระหว่างด าเนินโครงการ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง โดยภาคใต้ส่วนมากมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแ ข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรม
ในการสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 67 ของจังหวัดที่ท าการศึกษา ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้       
มีการติดตาม และมีการประเมินการด าเนินงานของโครงการ แต่จังหวัดส่วนน้อยของภาคใต้น าผลประเมิน
เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการคิดเป็นร้อยละ 33 
 
ด้านผลผลิต 

ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้ไม่มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนหลังการด าเนิน
โครงการ แต่ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนิน
โครงการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้มีการส าร วจความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการ  

ทั้งนี้ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษาในภาคใต้ไม่มีการประเมินก่อน  และหลังการด าเนินโครงการในเรื่อง
ความตระหนัก และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อน และหลังการด าเนินโครง
กา 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 340 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 341 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 342 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง ) เชิงปริมาณ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่61-1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ ง
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ(เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก) กรุงเทพมหานคร  
 

ล าดับ 
ด้านต่างๆในการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก

นิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 
Mean SD ระดับ 

1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 4.06 0.55 ดี 

2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 4.45 0.30 ดี 

3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ 4.08 0.56 ดี 

4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.93 0.59 ดี 

รวมผลการประเมินโครงการ 4.13 0.52 ดี 

 

จากตารางท่ี  61-1 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน         
มีความเห็นว่าโครงการนี้ จัดอยู่ ในระดับดี  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้  ด้านปัจจัยน าเข้า 
(4.45)ด้านกระบวนการ (4.08) ด้านสภาวะแวดล้อม (4.06) และ ด้านผลผลิต (3.93)  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 343 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางที ่61-2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง     
ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) กรุงเทพมหานคร                
ด้านสภาพแวดล้อมจ าแนกในแต่ละเรื่องดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านสภาพแวดล้อม Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
เป็นโครงการทีส่ร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 

4.50 1.00 เห็นด้วยมาก 

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัตไิด้จริง 4.00 1.41 เห็นด้วยมาก 

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 4.00 0.00 เห็นด้วยมาก 

4 
การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

3.75 0.50 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม 4.06 0.55 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 61-2 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้ มีสภาพแวดล้อม จัดอยู่ใน  ระดับดี  เมื่อพิจารณา            
ในรายละเอียด พบว่า ทุกเรื่อง ของด้านสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่า
เรื่องอ่ืน คือ โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน (4.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 344 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 61-3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) กรุงเทพมหานคร  ด้านปัจจัย
น าเข้าจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านปัจจัยน าเข้า Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 
จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

4.75 0.50 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 4.75 0.50 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

3 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.75 0.50 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

4 
อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.25 0.50 เห็นด้วยมาก 

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 3.75 1.25 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า 4.45 0.30 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี 61-3 ผลการประเมินโครงการรณรงค์ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน
ด้านปัจจัย น าเข้า  เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีปัจจัยน าเข้าจัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่ อพิจารณา             
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง  ของด้านปัจจัยน าเข้าเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก อย่างยิ่ง  ทั้งเรื่อง จ านวน
บุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ  (4.75) เรื่อง งบประมาณท่ีได้รับมีความ
เหมาะสม (4.75) และเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการมีความเหมาะสม  
(4.75) ยกเว้น เรื่อง  อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ  มีความเหมาะสม  (4.25) 
และเรื่อง วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก (3.75)ซ่ึงเจ้าหน้าที ่เห็นด้วยมาก  

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 345 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 61-4 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก  พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ  (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) กรุงเทพมหานคร                
ด้านกระบวนการจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านกระบวนการ Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.00 0.81 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกข้ันตอน 4.00 0.81 
เห็นด้วยมาก 

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.50 0.57 
เห็นด้วยมาก 

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 4.75 0.50 
เห็นด้วยมาก

อย่างยิ่ง 

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ 4.25 0.50 
เห็นด้วยมาก 

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 4.00 0.81 
เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ 4.08 0.56 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  61-4 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน       
ด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกระบวนการจัดอยู่ใน ระดับดี  เมื่อพิจารณา            
ในรายละเอียด พบว่า เกือบทุกเรื่อง ของด้านกระบวนการเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  ยกเว้น เรื่อง การศึกษา
สภาพปัญหา  และความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยปานกลาง (3.00) และเรื่อง   
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งเจ้าหน้าที่  เห็นด้วยมากอย่ างยิ่ง
(4.19) 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 346 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 61-5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง    
ทางบก พ.ศ. 2556 โดยผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ) กรุงเทพมหานคร  ด้านผลผลิต
การจ าแนกในแต่ละเรื่องได้ดังนี้  

ล าดับ เร่ืองต่างๆในด้านผลผลิต Mean SD 
ระดับความ

คิดเห็น 

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น 3.50 1.29 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 4.25 0.50 เห็นด้วยมาก 

4 
หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้ารว่มโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 

4.00 0.81 เห็นด้วยมาก 

รวมผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 3.93 0.59 ระดับด ี

 

จากตารางท่ี  61-5 ผลการประเมินโครงการ ฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการเป็นผู้ประเมิน       
ด้านผลผลิต เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าโครงการนี้มีผลผลิตจัดอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
เกือบทุกเรื่อง  ของด้าน ผลผลิต เจ้าหน้าที่ เห็นด้วยมาก  โดยเรื่องท่ีเห็นด้วยมากกว่าเรื่องอ่ืน คือ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ  (4.25) ยกเว้น เรื่อง หลังจากด าเนินโครงการ  มีการสวมหมวกในพ้ืนที่มากขึ้น      
ซึ่งเจ้าหน้าที่ เห็นด้วยปานกลาง (3.50) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 347 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้ด าเนินโครงการ (เจ้าหน้าที่ของกรมขนส่ง) เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินโครงการ 

กรุงเทพมหานคร 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเ สริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้ด าเนินโครงการ อันประกอบด้วย    
ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการจัดโครงสร้างของงาน  3) ด้านการใช้บุคลากร  4) ด้านการสั่งการ                 
5) ด้านการควบคุม และ 6) กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

ด้านการวางแผน 

 ทุกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีคณะท างานภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก มีจ านวน 7 คน มีผู้รับผิดชอบหลัก 1-3 คน มีการจัดประชุมคณะท างานทั้งเป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วม
โครงการซึ่งเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รองลงมาคือ  ธุรกิจเอกชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง และประชาชนทั่วไป บางพื้นที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ถูกควบคุมความประพฤ ติในคดีจราจร มีการ
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่คล้ายคลึงกันในแต่ละพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้ขับข่ีและใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับการอบรมจากโครงการ 

ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 

 ทุกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามีการแบ่งหน้าที่งานและความรั บผิดชอบทั้งแบบเป็นทางการ  และไม่เป็น
ทางการ มีการจัดล าดับขั้นตอนของงาน เพื่อก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดการจัดวัน เวลา         
และสถานที่ ตลอดจนวิทยากรล่วงหน้า 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 348 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ด้านการใช้บุคลากร 

 บุคลากรหลักคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีงานประจ าอยู่แล้วและมีภารกิจ หลายด้าน             
เมื่อมีโครงการนี้เพ่ิมข้ึนมาจึงท าให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ ต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย 
บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะในบางกิจกรรม เช่น การติดต่อประสานงาน อาจไม่ช านาญในทุกกิจกรรม         
ของโครงการ โดยเฉพาะงานบางอย่างที่จ าเป็นต้อ งใช้ในโครงการนี้ เช่น งานฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงท าให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น 

ด้านการสั่งการ 

มีการมอบหมายงานในคณะท างานอย่างเป็นทางการ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่  และความ
รับผิดชอบ และมีการติดต่อสื่อสารทั้งอย่างเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารอย่างเป็น
ทางการนั้นจะเป็นหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ส่วนการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการนั้น     
คือ การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทน
จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ทั้ง Honda และ Yamaha และเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ขนส่งเป็นผู้สั่งการและตัดสินใจ  

ด้านการควบคุม 

 พ้ืนที่ที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจติดตามอย่างเป็นทางการ มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าของ
งาน และตรวจสอบผลปฏิบัติงาน เฉพาะส่วนของการมอบหมวกนิรภัยว่าไ ด้มอบตามจ านวนเป้าหมายหรือไม่ 
แต่ขาดการตรวจติดตาม พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้าร่วมโครงการหลังโครงการเสร็จสิ้น        
ส่วนใหญ่พื้นที่ท่ีศึกษาขาดการประเมินโครงการ  จึงไม่มีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน มีข้อมูล
ย้อนกลับเฉพาะเรื่องคุณภาพหมวก 

กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 ทุกพ้ืนที่ที่ศึกษามีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก โดยเน้นรูปแบบการให้ความรู้
ด้านกฎจราจร และการขับขี่ปลอดภัย บางพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา มีการเล่นเกมสอดแทรก มีการฉายวีดีโอ   
ตอบค าถาม การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เงื่อนไขการมอบหมวกนิรภัย คือ มอบให้
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น  

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 349 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก           
พ.ศ. 2556 

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ของกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 350 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร จ านวนรวมทั้งหมด      

61 คน ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 351 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 62-01 ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะส่วนบุคคล  

 เพศ จ านวน ร้อยละ  

1.ชาย 43 70.49 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศ  ชาย คิด
เป็นร้อยละ 70.49 2.หญิง 18 29.51 

 อาย ุ Mean SD  

อายุเฉลี่ย / SD 21.41 8.54 กลุ่มตัวอย่าง มี อายุเฉลี่ย  21.41 ปี อายุ
ต่ าสุด 13 ปี อายุสูงสุด 50 ปี  อายุต่ าสุด /สูงสุด 13/50 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ  

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 17 27.87 กลุ่มตัวอย่าง จบ  หรือ ก าลังศึกษา  ใน
ระดับ มัธยมศึกษา ปลาย /ปวช .  และ     
ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  มากที่สุด         
คิดเป็นร้อยละ 50.82 และ 27.87
ตามล าดับ   

 

2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 31 50.82 
3. อนุปริญญา/ปวส. 4 6.56 
4. ปริญญาตรี 9 14.75 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

6. อ่ืนๆ 0 0.00 
 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ  

1. นักเรียน/นักศึกษา 42 68.85 กลุ่มตัวอย่าง มี อาชีพ  นักเรียน /
นักศึกษา และ พนักงานบริษัท /เอกชน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.85 และ 
16.13 ตามล าดับ   
 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 11.48 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 12 19.67 

4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0 0.00 

5. เกษตรกรรม/ประมง 0 0.00 

6. อ่ืนๆ 0 0.00 
 สถานะภาพสมรส  จ านวน ร้อยละ  

1. โสด 49 80.33 กลุ่มตัวอย่างมี สถานะภาพ โสด มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 80.33 รองลงมามี
สถานะภาพ  คิดเป็นร้อยละ 16.39 

2. สมรส 10 16.39 
3. อ่ืนๆ 2 3.28 

 

 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 352 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ ฯ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน  
กรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 62- 02 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม                
ในกรุงเทพมหานคร 
  

 
จากตารางท่ี 62-02 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร 

จ านวนทั้งหมด 61 คน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใน สถานศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและท่ีท าการขนส่ง  
คิดเป็นร้อยละ 67.21 รองลงมาคือ สถานที่ของเอกชน /โรงงาน /บริษัท  คิดเป็นร้อยละ 26.23               
ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก  คิดเป็นร้อยละ 65.57 
และ หลังจากท่ีได้รับมอบหมวกนิรภัยแล้ว  กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 47.54  สวมทุกครั้ง         
หรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์จะสวมหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานที่จัดกิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานศึกษา 41 67.21 
2. สถานที่ราชการ 0 0.00 
3. ที่ท าการขนส่ง 4 6.56 
4. สถานที่ของเอกชน /โรงงาน/บริษัท 16 26.23 
5. อ่ืนๆ เช่น วัด สมาคม สโมสร 0 0.00 

 ผู้ที่ด าเนินการมอบหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1. เจ้าหน้าที่จาก กรมการขนส่งทางบก 40 65.57 
2. อ่ืนๆ เช่น ครู 21 34.43 

 พฤติกกรมการสวมหมวกที่ได้รับแจก จ านวน ร้อยละ 
1.  สวมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ 29 47.54 
2.  สวมบางครั้งที่ขับข่ีจักรยานยนต์  20 32.79 
3.  ไม่สวมเลย 12 19.68 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 353 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

  ความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก ของ
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 62-03 ระดับความพึงพอใจ ต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ กรมการขนส่ง
ทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุงเทพมหานคร ใน ภาพรวม    

 

ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ Mean SD ระดับ 

  ด้านกิจกรรม 4.07 0.57 สูง 

  ด้านหมวกนิรภัยที่ได้รับแจก 3.54 0.80 สูง 

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 4.10 0.59 สูง 

  ด้านอื่นๆ 3.98 0.59 สูง 

รวมทุกๆด้าน 3.92 0.52 สูง 

 
จากตารางท่ี 62-03 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร 

จ านวนทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกใน ภาพรวม อยู่ในระดับสูง (3.92) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง    
มีความพึงพอใจในเรื่องด้านอื่นๆในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  
และ ด้านกิจกรรม  ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ (4.10) และ (4.07) ตามล าดับ รองลงมาคือ ด้านอื่นๆ 
(3.98) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 354 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 62-04 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน กิจกรรม ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน กิจกรรม มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

MEAN SD ระดับ 

 1.ลักษณะของกิจกรรม 27.87 59.02 11.48 1.64 0.00 4.13 0.67 สูง 

 2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 32.79 40.98 21.31 4.92 0.00 4.02 0.87 สูง 

 3.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 29.51 55.74 14.75 0.00 0.00 4.15 0.65 สูง 

 4.วิธีกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 27.87 45.90 21.31 4.92 0.00 3.97 0.84 สูง 

รวมระดับความพึงพอใจ ต่อ กิจกรรม 29.51 50.41 17.21 2.87 0.00 4.07 0.57 สูง 

 
จากตารางท่ี 62-04 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร  

จ านวนทั้งหมด 61 คน  มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน กิจกรรมที่จัดในโครงการฯ  อยู่ในระดับสูง (4.07) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่อง
ต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม (4.15) และ  ลักษณะของกิ จกรรม (4.13) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ       
ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง วิธีกระตุ้นให้อยาก
สวมหมวกนิรภัย (3.97) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 355 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 62-05 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน  กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน หมวกที่ได้รับ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด MEAN SD ระดับ 

1. มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ 31.15 32.79 27.87 8.20 0.00 3.87 0.96 สูง 

2. ขนาดและน้ าหนักของหมวกที่ได้รับ 16.39 31.15 37.70 14.75 0.00 3.49 0.94 สูง 

 3. คุณภาพของหมวก เช่น ความคงทน 14.75 37.70 34.43 13.11 0.00 3.54 0.91 สูง 
  4. หมวกท่ีได้รับมีความสะดวกสบาย 18.03 40.98 24.59 16.39 0.00 3.61 0.97 สูง 

 5. หมวกท่ีได้รับมีความปลอดภัย 39.34 24.59 27.87 3.28 4.92 3.90 1.12 สูง 

 6. รูปแบบ สี ความสวยงาม 13.11 19.67 22.95 24.59 19.67 2.82 1.32 
ปาน
กลาง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 21.31 30.74 27.46 14.34 6.15 3.54 0.80 สูง 

 
จากตารางท่ี 62-05 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร  

จ านวนทั้งหมด 61 คน  มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน หมวกนิรภัยที่ได้รับแจก  อยู่ในระดับสูง (3.54) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเกือบทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง หมวกท่ีได้รับมีความ
ปลอดภัย (3.90) และ มาตรฐานของหมวกที่ได้รับ (3.87) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ 
ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึ งพอใจน้อยกว่า  เรื่องอ่ืนๆคือ เรื่อง รูปแบบ สี ความสวยงาม  (2.82)       
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 356 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 62-06 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย   ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด MEAN SD ระดับ 

1. ความยุติธรรมในวิธีการแจก 32.79 50.82 16.39 0.00 0.00 4.16 0.69 สูง 

2. ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 29.51 50.82 18.03 1.64 0.00 4.08 0.74 สูง 

3. ความยิ้มแย้มแจ่มใส 34.43 49.18 16.39 0.00 0.00 4.18 0.70 สูง 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 19.67 63.93 11.48 4.92 0.00 3.98 0.72 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 29.10 53.69 15.57 1.64 0.00 4.10 0.59 สูง 

 
จากตารางท่ี 62-06 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร  

จ านวนทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  อยู่ในระดับสูง (4.10) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่อง
ต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่ างยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูงในเกือบทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ความยิ้มแย้ม
แจ่มใสของเจ้าหน้าที่ (4.18) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความยุติธรรม
ในวิธีการแจก (4.16) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ คือเรื่อง ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา (3.98) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 357 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ตารางท่ี 62-07 ระดับความพึงพอใจต่อ ต่อด้าน อ่ืนๆ ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ของ
กรมการขนส่งทางบกของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความพึงพอใจด้าน อ่ืนๆ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

MEAN SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของ
การประชาสัมพันธ์ 

18.03 59.02 21.31 1.64 0.00 3.93 0.68 สูง 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัด
กิจกรรม 

31.15 45.90 21.31 1.64 0.00 4.07 0.77 สูง 

3. ความเหมาะสมในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการมอบหมวก
นิรภัย 

21.31 59.02 19.67 0.00 0.00 4.02 0.65 สูง 

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม 

24.59 45.90 26.23 3.28 0.00 3.92 0.80 สูง 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 23.77 52.46 22.13 1.64 0.00 3.98 0.59 สูง 

 
จากตารางท่ี 62-07  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ใน กรุงเทพมหานคร  

จ านวนทั้งหมด 61 คน มีความพึงพอใจต่อ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่ง
ทางบกในด้าน อ่ืนๆ อยู่ในระดับสูง (3.98) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในเรื่ องต่างๆพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ยังคงมีความพึงพอใจในระดับสูง ในเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม (4.07) กลุ่มตัวอย่าง      
มีความพึงพอใจสูงกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมาคือเรื่อง ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการมอบ
หมวกนิรภัย (4.02) ส่วนเรื่องท่ีกลุ่มตัวอ ย่างมีความพึงพอใจ น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆคือเรื่อง ความเหมาะสม    
ของวัน และเวลาที่ด าเนินกิจกรรม (3.95) แต่ยังคงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 358 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ผลการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 

กรุงเทพมหานคร 

ในการประเมินการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก                    
พ.ศ. 2556 คณะผู้วิจัยท าการประเมินกระบวนการในเชิงคุณภาพส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการ
ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

1) ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ   2) ด้านการจัดกิจกรรม    3) ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย                            
4 ) ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ    5 ) ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ                                               
6) ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกจิกรรม   7) ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย และ 8) ข้อเสนอแนะ 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

    ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมาย    
ที่เป็นนักศึกษาจะผ่านทางสถาบันการศึกษา โดยผ่านทางครู /อาจารย์ หน่วยงานราชกา ร และโรงงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการท าการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  

ด้านการจัดกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมน่าสนใจ รูปแบบของกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เน้นในด้าน
กฎหมาย ด้านการขับข่ีที่ถูกต้อง ด้านความปลอดภัยในการขับข่ี  ด้านการดูแลรักษารถจักรยานยนต์          
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและเสนอว่าควรให้ความรู้เรื่องผลกระทบ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัย และสอนเรื่องการป้องกันตัวเองขณะล้ม หรือเชิญมูลนิธิร่วมกตัญญูมาบรรยาย
เรื่องอุบัติเหตุให้ฟัง 

ด้านการเลือกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การคัดเลือกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมเพราะเน้นผู้ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่เลือกจากกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้หมวกนิรภัยจริง       
ผู้ร่วมโครงการเสนอแนะว่าควรจัดโครงการนี้ อีกเนื่องจากผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์บางคนติดภารกิจไม่สามารถ
เข้าร่วมได้และไม่ได้รับหมวก 



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 359 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 
 

ด้านสถานที่ในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า สถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม   
เพราะสถานที่มีความกว้างขวาง รองรับกลุ่มเป้าหมายได้ และง่ายต่อการเดินทาง และด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่
ที่กลุ่มเป้าหมายท างานหรือศึกษาอยู่ ผู้เข้าร่วมที่เป็นสถานศึกษาเสนอว่าควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
โครงการในวันอาทิตย์หรือวันหยุด 

ด้านช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมา ะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย     
โดยใช้เวลาเพียง 1 วัน ซึ่งถือว่าไม่รบกวนเวลาในการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่บางกลุ่มเสนอว่าจัดเพียงครึ่งวัน    
ก็เพียงพอ 

ด้านบุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

 บุคลากรที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าจากกลุ่มวิชาการ กรมการขนส่งทางบก เ จ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้นที่ วิทยากรจากบริษัทท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทาง สื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างดี ให้ความรู้และอุปกรณ์ได้ดี 

ด้านลักษณะของหมวกนิรภัย 

 ลักษณะของหมวกนิรภัยที่มอบในแต่ละพ้ืนที่นั้น ผู้เข้าร่วมโครงกา รส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลักษณะ
ของหมวกไม่เหมา ะสมกับผู้ที่ได้รับ  โดยผู้ได้รับหมวกนิรภัยมีความเห็นว่า ขนาดของหมวกนิรภัยไม่พอดีกับ
ศีรษะกับผู้ที่ได้รับ มีความตื้นมากเกินไป คุณภาพของหมวกนิรภัยยังไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น กระจก ฝ้ามัว      
และเป็นรอยได้ง่าย ไม่มีฟิล์มกันแดดที่กระจก วัสดุที่ใช้ของหมวกนิรภัยไม่ทนทาน และกระจังหน้าไม่มีล็อค 
เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอว่าควรมอบหมวกท่ีมีคุณภาพเป็นหมวกชนิดเต็มใบ เจาะรูที่หูให้มีขนาดกว้าง
ขึ้นเพ่ือการได้ยินที่ดี มีแถบสะท้อนแสดงตอนกลางคืน และตัวล็อคหมวกต้องมีคุณภาพดี ผู้เข้าร่ว มโครงการ
บางกลุ่มพึงพอใจในเรื่องสีของหมวกนิรภัยแต่บางกลุ่มไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับโครงการนี้ และมีความเห็นว่าควรจัดโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยากให้ปรับปรุงคุณภาพของหมวกนิรภัยถ้ามีการด าเนินโครงการต่อไป กรมการ



                                                                                                   

 

บทที่ 3 หน้า 360 งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 ขนส่งควรมีการจัดวันขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยโดยให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ตามเส้นทางต่างๆ 
เพ่ือให้เยาวชนเห็นตัวอย่างและปฏิบัติตามโดยเป็นการสร้างกระแส 

 

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ผู้ขับข่ีรถจักรยายนต์ 

 

โครงการ 

“การศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์”  

ท้ังในงานวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของกรุงเทพมหานคร  
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โครงการ  
“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

แบบประเมินโครงการส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ค าชีแ้จง  แบบส ารวจนีจั้ดท าขึน้เพือ่ ประเมนิโครงการรณรงคส์ง่เสรมิการสวมหมวกนริภัยของ

กรมการขนสง่ทางบก ซึง่ผูจั้ดท าจะเก็บขอ้มลูไวเ้ป็นความลับ ไมม่กีารเปิดเผยเป็นรายบคุคล  

แบบส ารวจประกอบดว้ย 2 สว่น ดังนี ้

 
ขอ้มลูท ัว่ไปของผูเ้ขา้รว่มโครงการรณรงคส์ง่เสรมิการสวมหมวกนริภยัของ

กรมการขนสง่ทางบก 

โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงใน    ทีต่รงกับขอ้มลูของทา่น 

 เพศ  (1) ชาย          (2) หญงิ 

 อายุ............ปี  ทา่นอาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ าเภอ/จงัหวดัใด ........................ 

 สถานภาพ   (1) โสด        (2) สมรส  (3) อืน่ๆ (โปรด

ระบ)ุ.........................  

 ระดบัการศกึษา 

 (1) ประถมศกึษา      (2) มธัยมศกึษาตอนตน้   (3) มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.

 (4) ปวส./อนุปรญิญา   (5)  ปรญิญาตร ี  (6) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 (7) อืน่ๆ................................... ..........   

 

 อาชพี  

 (1) รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ/จนท.รัฐ     (2) ธรุกจิสว่นตวั   (3) เกษตรกรรม   

 (4) นักเรยีน/นักศกึษา/เยาวชน           (5) พนักงานบรษัิทเอกชน/รับจา้ง/ลกูจา้ง

 (6) อืน่ๆ ................................ ......... 

 สถานทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมวกนริภัย ................................... จังหวดั.....................  

 ใครเป็นผูด้ าเนนิการมอบหมวกนริภัย 1. เจา้หนา้ทีจ่ากกรมการขนสง่ทางบก 2. อืน่ๆ เชน่ คร.ู......... 

 ทา่นสวมหมวกทีไ่ดร้ับมอบบอ่ยแคไ่หน 

 (1) สวมทกุครัง้หรอืเกอืบทกุครัง้  (2) สวมบางครัง้  (3) ไมส่วมเลย 

 

              

 

 สว่นที ่1   
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โครงการ  
“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

 

ความพงึพอใจตอ่โครงการรณรงคส์ง่เสรมิการสวมหมวกนริภัยของกรมการขนสง่
ทางบก 

                    โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทีต่รงกับความพงึพอใจของทา่น  

ทา่นมคีวามพงึพอใจในเรือ่งตอ่ไปนีม้ากนอ้ยเพยีงใด 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ทีส่ดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีส่ดุ 

 ดา้นกจิกรรม      

    1. ลักษณะของกจิกรรม      

    2. ผูด้ าเนนิกจิกรรม      

    3. ความรูท้ีไ่ดรั้บจากการรว่มกจิกรรม      

    4. วธิกีารกระตุน้ใหอ้ยากสวมหมวกนริภยั      

 ดา้นหมวกนริภยัทีไ่ดร้บัแจก      

1.  มาตรฐานของหมวกนริภยั      

2. ขนาดและน ้าหนักของหมวกนริภยั      

3. คณุภาพของหมวกนริภยั เชน่ ความทนทาน      

4. ความสะดวกสบายเมือ่สวมใสห่มวกนริภยั      

5. ความปลอดภยัเมือ่สวมใสห่มวกนริภยั      

6. รปูแบบ ส ีความสวยงาม      

 ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ม้อบหมวกนริภยั      

1. ความยตุธิรรมในวธิกีารแจกหมวกนริภยั      

2. ความใสใ่จในการจัดกจิกรรม      

   3. ความยิม้แยม้แจม่ใส      

   4. ความสามารถแกไ้ขปัญหา      

  ดา้นอืน่ๆ      

1. ความเหมาะสมและความทั่วถงึของการประชาสมัพันธ ์      

2. สถานทีจ่ัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม      

3. ความเหมาะสมในการก าหนดกลุม่เป้าหมายในการมอบ

หมวกนริภยั 

     

4. ความเหมาะสมของวัน และเวลาทีจ่ัดกจิกรรม      

 
ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 สว่นที ่2   



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 361 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถจักรยนต์ที่ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งหมด 250 ราย จ าแนกตามภาคดังนี้ 

ตารางท่ี 63-01 จ านวนและร้อยละกลุ่มท่ีตอบแบบส ารวจจ าแนกตาม  ลักษณะส่วนบุคคล  

ลักษณะส่วนบุคคล กทม. 

 เพศ จ านวน ร้อยละ 

1.ชาย 175 70.00 
2.หญิง 75 30.00 

 อายุ  Mean SD 

อายุเฉลี่ย / SD 25.04 10.33 
อายุต่่าสุด /สูงสุด 15/60 

 ระดับการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 28 11.20 
2. มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 55 22.00 
3. อนุปริญญา/ปวส. 19 7.60 

4. ปริญญาตร ี 143 57.20 

5. สูงกว่าปริญญาตร ี 5 2.00 
 อาชีพ  จ านวน ร้อยละ 

1. นักเรียน/นักศึกษา 122 48.80 

2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 2.80 

3. พนักงานบริษัท/เอกชน 48 19.20 
4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 51 20.40 

5. เกษตรกรรม/ประมง 0 0.00 

6. อื่นๆ 22 8.80 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD 

รายได้เฉลี่ย / SD 11041.24 11600.53 
รายได้ต่่าสุด /สูงสุด 1000/10000 

 สถานะการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่ได้ศึกษา 81 43.09 
2. ก่าลังศึกษา 107 56.91 

 
 
 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 362 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 จากตารางท่ี 63-01 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร ที่ท าการส ารวจ 

จ.กรุงเทพมหานคร จ านวนรวมทั้งหมด 250 คน เป็น เพศ  ชาย มากกว่า  หญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00     
และ 30.00 ตามล าดับมี อายุเฉลี่ย  25.04  ปี อายุต่ าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 60 ปี ก าลังศึกษา  ในระดับ  
ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.20 กลุ่มตัวอย่าง เป็น  นักเรียน/นักศึกษา มากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 
48.80 มีรายได้เฉลี่ย 11,041.24 บาท รายได้ต่ าสุด 1,000 บาท/เดือน  รายได้สูงสุด 100,000 บาท  
/เดือน   

ส่วนกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 188 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบ
จ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.91  และเป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษา จ านวน 81 คิดเป็นร้อยละ  43.09 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63-02 ข้อมูลทั่วไปที่เก่ียวกับการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
  

 
จากตารางท่ี 63-02 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน มีลักษณะเป็น เจ้าของรถ  มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 61.60 และ 38.40 
ตามล าดับ  การขับขี่ในลักษณะมีผู้ซ้อนท้าย  มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 50.40 และ 49.60 
ตามล าดับ  โดยมี  ผู้ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.11 คน สูงสุด 3 คน  กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ใน กรุงเทพมหานคร              
มี ประสบการณ์การขับขี่  โดยเฉลี่ย 8.60 ปี ต่ าสุด 1 ปี สูงสุด 50 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่ ไม่เคย
เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 70.40 ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องถึงกับ
เข้าโรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 1.54 ครั้ง ต่ าสุด 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง ขนาดของรถยนต์ที่กลุ่มตัวอย่างขับข่ี     
เป็นขนาด 125 ซีซี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.00 ต่ ากว่า 100 ซีซี มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.80 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ลักษณะความเป็นเจ้าของ จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นเจ้าของเอง 154 61.60 
2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 96 38.40 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 124 49.60 
2. มีผู้ซ้อนท้าย 126 50.40 

 จ่านวนผู้ซ้อนท้ายโดยเฉลี่ย 1.11คน ( SD= 0.36 )   ต่่าสุด = 1 คน       สูงสุด=3 คน 
ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD Min Max 

 จ่านวนปีที่ขับขี ่ 8.60 8.45 1 50 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 176 70.40 

2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 74 29.60 

 จ่านวนครั้งท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ย 1.54 ครั้ง (SD= 0.75 )  ต่่าสุด = 1 ครั้ง สูงสุด= 4 ครั้ง 
 ขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ต่่ากว่า 100 ซีซี 12 4.80 

2. 100 ซีซี 40 16.00 

3. 110 ซีซี 68 27.20 

4. 125 ซีซี 110 44.00 

5. มากกว่า 125 ซีซี 20 8.00 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
พฤติกรรมการใช้รถจักยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 63-03 พฤติกรรมการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ขับข่ี กรุงเทพมหานคร 
  

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ในการขับขี่จักรยานยนต์ จ่านวน ร้อยละ 
1. รับส่งคนในครอบครัว 51 20.40 
2. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 156 62.40 
3. ใช้ประกอบอาชีพ 28 11.20 
4. อื่นๆ 15 6.00 

 ระยะทางที่ขับขี่โดยปกติใน 1 วัน จ่านวน ร้อยละ 
1. น้อยกว่า 1 กม. 21 8.40 
2. 1- 2 กม. 67 26.80 
3. 2 – 5 กม. 63 25.20 
4. มากกว่า 5 กม. 99 39.60 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ในการขับขี่ จ่านวน ร้อยละ 
1. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 22 8.80 
2. 30 - 60 กม./ ชม. 105 42.00 
3. 61 - 90 กม./ ชม. 86 34.40 
4. มากกว่า 90 กม./ ชม. 37 14.80 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 132 52.80 
2. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 68 27.20 
3. ถนนในหมู่บ้าน 50 20.00 

อุปนิสัยlส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น 117 46.80 

2. เป็นคนหุนหันพลันแล่น 133 53.20 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-03 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน มีพฤติกรรมการขับข่ีดังต่อไปนี้ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไปท างาน  มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมา  รับส่งคนในครอบครัว  และ  ใช้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 20.40  
และ 11.20 ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ   มากกว่า 5 กม . มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.60 
รองลงมา  1 – 2 กม.คิดเป็นร้อยละ 26.80 ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ   30 - 60 กม./ ชม. มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา  61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 34.40 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ   
เป็น ถนนใหญ่ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ ถนนเล็กที่เป็นทางหลวง
ชนบท คิดเป็นร้อยละ 27.20 

ส่วนอุปนิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างใน กรุงเทพมหานคร  พบว่าเป็นผู้ที่มี 
อุปนิสัยหุนหันพลันแล่น  มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหันพลันแล่น  คิดเป็นร้อยละ 53.20 และ 46.80 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 63-04 ช่วงเวลาที่ขับขี่โดยปกติของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
  

  ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างขับขี่จักรยานยนต์โดยปกติขับที่โดยปกติ จ่านวน ร้อยละ 
1. เวลา 06.01 – 09.00 น. 141 20.74 
2. เวลา 09.01 – 12.00 น. 84 12.35 
3. เวลา 12.01 – 13.00 น. 56 8.24 
4. เวลา 13.01 – 16.00 น. 62 9.12 
5. เวลา 16.01 – 18.00 น. 136 20.00 
6. เวลา 18.01 – 21.00 น. 118 17.35 
7. เวลา 21.01 – 24.00 น. 59 8.68 
8. เวลา 24.01 – 06.00 น. 24 3.53 

 
จากตารางท่ี 63-04 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน มีพฤติกรรมการขี่จักรยานยนต์ในช่วงเวลา 06.01-09.00 และ ช่วงเวลา 16.01-18.00 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 20.74 และ 20.00 ตามล าดับ  น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิดเป็นร้อยละ 3.53 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63-05 พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัยที่สวม จ่านวน ร้อยละ 
1. เป็นของผู้ขับขี่เอง 213 85.20 
2.  ไม่ได้เป็นเจ้าของ 37 14.80 
 ชนิดของหมวกที่สวม จ่านวน ร้อยละ 

1. แบบปิดเต็มหน้า 62 24.80 
2. แบบเต็มใบ 123 49.20 
3. แบบคร่ึงใบ 65 26.00 
 ประวัติการถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่เคย 135 54.00 
2. เคย 115 46.00 

2.1  เคย 1 คร้ัง 40 34.78 
2.2  เคย 2 คร้ัง 32 27.83 
2.3  เคย 3 คร้ัง 11 9.57 
2.4  เคยมากกว่า 3 คร้ัง 32 27.83 

 
จากตารางท่ี 63-05 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อยละ 
85.20 ชนิดของหมวกที่สวม   แบบเต็มใบ  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.20 รองลงมา คือ แบบครึ่งใบ       
คิดเป็นร้อยละ 26.00 ประวัติการถูกจับกุมเม่ือไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูก
จับ คิดเป็นร้อยละ 54.00และ 46.00 ตามล าดับ  กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
เคยถูกจั บ 1 ครั้ง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ เคย 2 ครั้ง  และ เคยมากกว่า  3 ครั้ง        
มีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 27.83 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-06  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  

กรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ดังนี้ 

4.1  เมื่อมีฝนตก จ่านวน ร้อยละ 
1. ไม่สวม 12 4.80 
2. สวมบางครั้ง 41 16.40 

  3. สวมทุกคร้ัง 197 78.80 
  4.2  เมื่อดื่มสุรา จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 20 8.00 
2. สวมบางครั้ง 57 22.80 

  3. สวมทุกคร้ัง 173 69.20 
4.3  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 3 1.20 
2. สวมบางครั้ง 26 10.40 

  3. สวมทุกคร้ัง 221 88.40 
4.4  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ จ่านวน ร้อยละ 

1. ไม่สวม 4 1.60 
2. สวมบางครั้ง 50 20.00 

  3. สวมทุกคร้ัง 196 78.40 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 250 คน               

มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในสถานการณต์่างๆดังต่อไปนี้  

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.80 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก   
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.80   

 เมื่อดื่มสุรา  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.20 ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก        
มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.00  

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ   กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 88.40 ส่วนกลุ่มที่     
ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.20  

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 78.40 ส่วนกลุ่มที่          
ไมส่วมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1.60 

โดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่  จะมี สัดส่วนมากกว่า กลุ่มที่      
ไม่สวมหมวก ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวมหมวก  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ 
กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63 -07 ข้อมูลด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ี
กรุงเทพมหานคร 
  

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกนิรภัย 

 การตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่มี 111 44.40 
2. มี 139 55.60 

 จ่านวนแห่งของด่านโดยเฉลี่ยต่อวัน/SD 1.76/0.88 

 ต่่าสุด/สูงสุด 1/7 
 การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่ที่ขับขี่ จ านวน ร้อยละ 

1. มีมาก 38 15.20 
2. มีปานกลาง 173 69.20 
3. ไม่มี 39 15.60 

  ผลของการรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
1.  มีผลมาก 50 20.00 
2.  มีผลปานกลาง 136 54.40 
3.  ไม่มีผล 64 25.60 

 
 จากตารางท่ี 63-07 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 250 คน    
มีร้อยละ 55.60 สัดส่วนที่ เห็นการตั้งด่านตรวจการในพื้นที่ที่ขับขี่ และโดยเฉลี่ยจะเห็นด่านตรวจ 1.76 
ด่านต่อวันโดยกลุ่มตัวอย่างจะพบด่านตรวจสูงสุดถึง 7 ด่านต่อวัน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
69.20 จะพบเห็น การรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย ใน พ้ืนที่ที่ขับขี่ ในระดับปานกลาง  
และ การรณรงค์ต่อการสวมหมวกนิรภัย มีผลต่อการ สวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ใน  ระดับปานกลาง  
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.40 รองลงมาคือ ไม่มีผลต่อการสวมหมวก คิดเป็น ร้อยละ 25.60 
ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มทีม่ีผลมากมีสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63-08 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี กรุงเทพมหานคร 

 

ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
ร้อยละของผู้มีความรู้ 

มี 
ความรู้ 

ไม่ม ี
ความรู้ 

01. กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย 45.60 54.40 

02. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนตร์ที่ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน  500 บาท 84.00 16.00 

03. ผู้ใช้รถจักรยานยนตร์ที่มีผู้ซ้อนท้าย หากผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

75.20 24.80 

04. ต่ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส่าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 
1 เดือน 

75.20 24.80 

05. กฎหมายได้ก่าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เท่านั้น 

86.00 14.00 

06. บุคคลที่เป็น เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อื่นใดไม่
สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนตร์และสวมหมวกนิรภัย  62.40 37.60 

07. ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร์จะต้องสวมหมวก
นิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

84.40 15.60 

08. กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ  
1) แบบปิดเต็มหน้า 2) แบบเต็มใบ 3) แบบคร่ึงใบ 

77.60 22.40 

09. หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง 66.00 34.00 
10. การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น 12.00 88.00 

รวม 66.84 33.16 

 Mean SD Min Max 
ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (คะแนน 10 คะแนน) 6.68 1.48 1 9 

 
จากตารางท่ี 63-08 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่ 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในระดับ  สูง  (6.68)             
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน 
มากกว่า กลุ่มที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกือบทุกข้อ ยกเว้น เรื่อง กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้ซ้อนท้าย
ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย  และ การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย  มีสัดส่วน น้อยกว่า กลุ่มที่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
อย่างเห็นได้ชัด 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 370 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63-09 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่ 
สวม 

สวม
บางคร้ัง 

สวม 
ทุกคร้ัง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 1.20 49.60 49.20 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 17.60 52.40 30.00 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 16.00 47.60 36.40 

04. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  1.60 25.20 73.20 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน 2.00 32.00 66.00 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 4.40 46.80 48.80 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 6.80 37.60 55.60 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  6.40 34.80 58.80 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 6.00 31.20 62.80 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  0.00 17.20 82.80 

 
จากตารางท่ี 63-09 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่สวมหมวกนิรภัยในการขับข่ี  จะมีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมาวกนิรภัย    
ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ ไม่สวม  มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

  ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู้ขับขี่  กรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 63-10 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ Mean SD ระดับ 

01. ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  3.59 0.88 สูง 

02. ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  3.24 1.01 ปานกลาง 

03. ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 3.85 0.83 สูง 

04. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตร์ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

3.12 1.14 ปานกลาง 

05. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ใน
สถานที่ใกล้ๆ 

2.85 1.12 ปานกลาง 

06. ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์มานาน  

2.97 1.16 ปานกลาง 

07. ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิด
อุบัติเหตุที่ศีรษะที่เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 

3.96 0.88 สูง 

08. ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้จากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

4.18 0.86 สูง 

09. ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

4.19 0.89 สูง 

10. ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 4.16 0.82 สูง 

11. ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  4.14 0.85 สูง 

12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

4.04 0.83 สูง 

13. ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 2.82 0.98 ปานกลาง 

14. ความรู้สึกท่าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 2.70 1.16 ปานกลาง 

15. ความล่าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  2.76 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.45 สูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 จากตารางท่ี 63-10 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งหมด 

250 คน กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.66) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดถึงความตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มเรื่องตามระดับความ
ตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 8 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความตระหนักถึงความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ที่มีความรุนแรง
มากกว่าการสวมหมวก 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน พิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่
สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่และเกิดอุบัติเหตุ 

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 
 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย  
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ 
 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่

เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น 
 ความเห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 
 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  ปานกลาง มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมาก
ไปน้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์ด้วย

ความเร็วที่ไม่สูงมาก 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับข่ี

รถจักรยานยนตร์มานาน 
 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ 
 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย 
 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ  
 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

ระดับความรู ้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 63-11 ระดับความรู้เกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์      
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
*ระดับความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 เพศ Mean SD ระดับ     ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.0846) 
1. ชาย 6.77 1.53 สูง กลุ่มตัวอย่างท้ัง เพศ ชาย และ หญิง มีความรู้ใน

ระดับสูง ที่ใกล้เคียงกัน 2. หญิง 6.49 1.34 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรู้ระดับต่่า 0.1924 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 6.92 1.57 สูง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  น้อยกว่าเท่ากับ 20 มี
ความรู้ สูงกว่า ช่วงอายุอื่นๆ  ในระดับสูง  ยกเว้น
ช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี อยู่ในระดับปานกลาง 

2. 21 - 30 6.69 1.36 สูง 
4. มากกว่า 30 6.10 1.41 ปานกลาง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ( 0.0983 ) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 6.54 1.53 สูง 
กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงการศึกษา มีความรู้ใน
ระดับสูงที่ใกล้เคียงกัน  2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา. 6.50 1.67 สูง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 6.80 1.36 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ (0.1164) 

1. นักเรียน/นักศึกษา 6.84 1.32 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น นักเรียน/นักศึกษา  มีความรู้
สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ แต่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่ม  
ค้าขาย/เกษตรกรรม/อ่ืนๆ ในระดับสูง  

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 6.40 1.47 ปานกลาง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 6.64 1.70 สูง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความรู้ระดับต่่า 0.2691 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 6.90 1.66 สูง กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มี
ความรู้สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ในระดับ สูง ยกเว้นกลุ่ม 
มากกว่า 10,000 บาท อยู่ในระดับปานกลาง 

2. 5,001 – 10,000 6.98 1.31 สูง 

3. มากกว่า 10,000 6.08 1.32 ปานกลาง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  ไมม่ีความสัมพันธ์กับความรู้  (0.0266) 

1. ไม่ได้ศึกษา 6.86 1.63 สูง กลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ ไม่ได้ศึกษา  และ กลุ่มท่ี 
ก าลังศึกษา มีความรู้ใกล้เคียงกันในระดับ สูง  2. ก่าลังศึกษา 6.79 1.36 สูง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-8.00 น้อยมาก 2.81-4.60 น้อย  4.61-6.40 ปานกลาง  6.41-8.00 สูง  8.21-10.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 ระดับความตระหนัก  ใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะต่างๆ 

ตารางท่ี 63 -12  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 เพศ Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1400 
1. ชาย 3.46 0.43 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง เพศ หญิง  มีความตระหนักใน

ระดับสูงกว่า เพศ ชาย  2. หญิง 3.60 0.50 สูง 

 อายุ  Mean SD ระดับ  มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2091 

1. น้อยกว่าเท่ากับ 20 3.39 0.38 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ  มากกว่า 30 ปี  มีความ
ตระหนักสูงกว่า ช่วงอายุ อื่นๆ โดย มีความ
ตระหนักในระดับสูง  

2. 21 - 30 3.58 0.48 สูง 

4. มากกว่า 30 3.59 0.49 สูง 

 ระดับการศึกษา  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1192 ) 

1. ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น 3.42 0.46 ปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่างทุกระดับการศึกษา มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน 2. มัธยมศึกษาปลาย-อนุปริญญา 3.45 0.39 ปานกลาง 

3. ปริญญาตรีขึ้นไป 3.55 0.48 สูง 

 อาชีพ  Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1418 

1. นักเรียน/นักศึกษา 3.49 0.43 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ /พนักงานเอกชน   
มีความตระหนัก สูงกว่า  กลุ่มอ่ืนๆ โดยมีความ
ตระหนักในระดับสูง 

2. เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน 3.62 0.42 สูง 

3. ค้าขาย/ เกษตรกรรม/อ่ืนๆ 3.44 0.51 ปานกลาง 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1298) 
1. น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 3.45 0.43 ปานกลาง 

กลุ่มตัวอย่าง ทุกช่วงรายได้ มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน 

2. 5,001 – 10,000 3.48 0.45 ปานกลาง 

3. มากกว่า 10,000 3.59 0.47 สูง 

 สถานะการศึกษา(เฉพาะเด็ก) Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0101) 

1. ไม่ได้ศึกษา 3.47 0.45 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ ก าลังศึกษา  และ กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา 
มีความตระหนักใกล้เคียงกัน ในระดับปานกลาง 2. ก่าลังศึกษา 3.48 0.40 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ ระดับ 1.00-1.50 น้อยมาก  1.51-2.50 น้อย  2.51–3.50  ปานกลาง 3.51-4.50 สูง  4.51-5.00 สูงมาก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-13  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อมูลการใช้รถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 ลักษณะความเป็นเจ้าของ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0983) 

5. ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง 3.56 0.47 สูง กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เป็น เจ้าของ และ ไม่ใช่เจ้าของ
รถ มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 6. เป็นเจ้าของ 3.47 0.44 ปานกลาง 

 เกี่ยวกับการขับขี่ที่มีผู้ซ้อนท้าย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0477 ) 

3. ไม่มีผู้ซ้อนท้าย 3.53 0.48 สูง กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีผู้ซ้อนท้าย  และกลุ่ม  มีผู้ซ้อน
ท้าย มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 4. มีผู้ซ้อนท้าย 3.48 0.43 ปานกลาง 

 ประสบการณ์การขับขี่  Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1280)  

1. ไม่เกิน 3 ปี 3.45 0.43 ปานกลาง ทุกกลุ่มตัวอย่างท่ีมี  ประสบการณ์การขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกัน มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน 

2. 4-5 ปี 3.51 0.46 สูง 

3. มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 3.58 0.47 สูง 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล 

Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.0869 ) 

1. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.53 0.46 สูง กลุ่มตัวอย่าง ที่  ไม่ เคย และ กลุ่มท่ี  เคย  เกิด
อุบัติเหตุ มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 2. เคยเกิดอุบัติเหตุ 3.44 0.44 ปานกลาง 

 ขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1181 ) 

6. ต่่ากว่า 110 ซีซี 3.40 0.45 ปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ขนาดต่างๆ มี
ความตระหนักใกล้เคียงกัน 

7. 110 ซีซี 3.51 0.46 สูง 

8. มากกว่า 110 ซีซี 3.54 0.45 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

  
 
 
 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 376 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-14 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 

พฤติกรรมการขับข่ีรถ 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 วัตถุประสงค์ในการขับขี่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0592) 

5. รับส่งคนในครอบครัว 3.53 0.44 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมี วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่
แตกต่างกัน มีความตระหนักใกล้เคียงกัน  6. เพื่อไปศึกษา/ท่างาน 3.48 0.44 

ปาน
กลาง 

7. ใช้ประกอบอาชีพ/อื่นๆ 3.55 0.52 สูง 

 ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน Mean SD ระดับ  ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1045 ) 

3. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. 3.45 0.47 
ปาน
กลาง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ขับขี่ในระยะทางที่แตกต่างกัน          
มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 4.  มากกว่า 2 – 5 กม. 3.49 0.44 

ปาน
กลาง 

7. มากกว่า 5 กม. 3.56 0.45 สูง 

 ความเร็วโดยปกติที่ใช้ขับขี ่ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก ( 0.1310) 

5. ต่่ากว่า 30 กม./ ชม. 3.33 0.35 
ปาน
กลาง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน        
มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 

6. 30 - 60 กม./ ชม. 3.55 0.48 สูง 

7. มากกว่า 60 กม./ ชม. 3.50 0.45 
ปาน
กลาง 

 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก  ( 0.1110 ) 
4. ถนนใหญ่ ( ทางหลวงแผ่นดิน ) 3.54 0.47 สูง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ีในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน 

5. ถนนเล็ก  ( ทางหลวงชนบท  ) 3.50 0.46 
ปาน
กลาง 

6. ถนนในหมู่บ้าน 3.41 0.37 
ปาน
กลาง 

 อุปนิสัยส่วนตัว Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.2093 

1. ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.61 0.50 สูง กลุ่มตัวอย่างท่ี ไม่เป็นคนหุนหันพันแล่น มีระดับ
ความตระหนัก สูงกว่า กลุ่ม ที่ เป็นคนหุนหันพัน
แล่น  2. เป็นคนหุนหันพันแล่น 3.42 0.39 

ปาน
กลาง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                            3.51 - 4.50       สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 377 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-15  ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย 
 

พฤติกรรมการใช้หมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.0542) 

2. ไม่ได้เป็นเจ้าของ 3.45 0.45 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นเจ้าของ และ ไม่ใช่เจ้าของ 
หมวกนิรภัยที่สวม มีความตระหนักใกล้เคียงกัน 2.  เป็นเจ้าของ 3.51 0.45 สูง 

 ชนิดของหมวกที่สวม Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1414) 

1. แบบปิดเต็มหน้า 3.57 0.50 สูง 
กลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกแบบ มีความ
ตระหนักใกล้เคียงกัน 2. แบบเต็มใบ 3.52 0.45 สูง 

3. แบบคร่ึงใบ 3.40 0.41 ปานกลาง 

 ประวัติการถูกจับกุม Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1162 

3. ไม่เคย 3.55 0.49 สูง 
กลุ่มตัวอย่างท่ี  ไม่เคย ถูกจับกุมเก่ียวกับการสวม
หมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก ในระดับสูง 
ขณะที่ กลุ่มท่ี เคย  ถูกจับกุม มีความตระหนักใน
ระดับปานกลาง 4. เคย 3.45 0.41 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 378 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-16 ระดับความตระหนักเกี่ยวกับ การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวก 
*ระดับความตระหนักในการการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
   เมื่อมีฝนตก Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1170) 

1. ไม่สวม 3.43 0.62 ปานกลาง 
ทุก กลุ่มตัวอย่าง เมื่อมีฝนตก  มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน  2. สวมบางครั้ง 3.40 0.35 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.53 0.46 สูง 

  เมื่อดื่มสุรา Mean SD ระดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก (0.1143) 

1. ไม่สวม 3.37 0.54 ปานกลาง ทุกกลุ่มตัวอย่างท่ี เมื่อดื่มสุรา   มีความตระหนัก
ใกล้เคียงกัน 

2. สวมบางครั้ง 3.46 0.40 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.54 0.46 สูง 

  เมื่อทราบว่ามีด่านต ารวจ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1882 

1. ไม่สวม 3.31 0.37 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อทราบว่ามี
ด่านตรวจ  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่ม ที่ สวมบางครั้ง  มีความตระหนัก
ต่่าสุด  ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.26 0.33 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.53 0.46 สูง 

  เมื่อขับผ่านถนนใหญ ่ Mean SD ระดับ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักระดับต่่า 0.1662 

1. ไม่สวม 3.22 0.32 ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง   เมื่อขับผ่านถนน
ใหญ ่ มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีความตระหนักต่่าสุด  
ในระดับปานกลาง 

2. สวมบางครั้ง 3.38 0.42 ปานกลาง 

  3. สวมทุกคร้ัง 3.54 0.46 สูง 
 

หมายเหตุ ระดับความตระหนัก  1.00 - 1.50      น้อยมาก       1.51 - 2.50   น้อย       2.51 – 3.50  ปานกลาง  
                             3.51 - 4.50      สูง              4.51 - 5.00   สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 63-16 พฤติกรรมการสวมหมวกของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับ

ระดับความตระหนักในทุกสถานการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีความตระหนักสูงกว่า
กลุ่มอ่ืนๆทุกสถานการณ ์
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 พฤติกรรมใน การสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 63-17 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับข่ี จ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 51.43* 49.33 48.57 50.67 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 70.86* 68.00 29.14 32.00 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 61.71 68.00* 38.29 32.00 
04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  31.43* 16.00 68.57 84.00 
05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 35.43* 30.67 64.57 69.33 
06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 48.57 57.33* 51.43 42.67 
07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 40.57 53.33* 59.43 46.67 
08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  40.00 44.00* 60.00 56.00 
09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 38.29* 34.67 61.71 65.33 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  18.29* 14.67 81.71 85.33 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 

จากตารางท่ี 63-17 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ที่เป็น
เพศชาย  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า เพศหญิง  ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี เมื่อขับข่ีรถ
เดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) เมือ่ขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือ
เร่งด่วน  และ เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย   ที่เป็นเพศหญิง  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  
มากกว่า เพศชาย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-18 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่ จ าแนกตามช่วงอายุ 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวม สวมทุกคร้ัง 
20 ปีลงไป 21 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 20 ปีลงไป 21–30 ปี 31 ปีขึ้นไป 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกต ิ

61.00 37.04 61.90* 39.00 62.96 38.10 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

75.00 62.04 78.57* 25.00 37.96 21.43 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล้(1-5 กม.) 

66.00 60.19 66.67* 34.00 39.81 33.33 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

34.00* 23.15 19.05 66.00 76.85 80.95 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

46.00* 25.93 26.19 54.00 74.07 73.81 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

59.00 39.81 61.90* 41.00 60.19 38.10 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

53.00* 33.33 52.38 47.00 66.67 47.62 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะที่
ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  

47.00* 34.26 45.24 53.00 65.74 54.76 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 41.00* 33.33 38.10 59.00 66.67 61.90 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

28.00* 10.19 9.52 72.00 89.81 90.48 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-18 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ในช่วง 

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุอื่นๆ ใน
เกือบทุกกรณี ยกเว้น  กรณี ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรย านยนตร์ เมื่อ
ขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้ (1-5 กม.) และเมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น  ที่ กลุ่มช่วงอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 31 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-19 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

64.29* 60.81 43.24 35.71 39.19 56.76 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

75.00 86.49* 60.81 25.00 13.51 39.19 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

64.29 67.57* 61.49 35.71 32.43 38.51 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

17.86 36.49* 23.65 82.14 63.51 76.35 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

39.29* 37.84 31.08 60.71 62.16 68.92 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

50.00 62.16* 45.95 50.00 37.84 54.05 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

50.00* 50.00* 40.54 50.00 50.00 59.46 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

39.29 50.00* 37.16 60.71 50.00 62.84 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 46.43* 44.59 31.76 53.57 55.41 68.24 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

21.43 25.68* 12.16 78.57 74.32 87.84 

หมายเหตุ   1*  ไม่เกินมัธยมศึกษาต้น      2*  มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.     3*   ปริญญาตรีขึ้นไป 

 * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-19 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          

ที่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย/ปวช./อนุปริญญา/ปวส. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  ในการขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ เมื่อขับ
ขี่ในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน และ เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน ที่กลุ่มตัวอย่างระดั บการศึกษา ไม่เกิน
มัธยมศึกษาต้น มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-20 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

54.10 36.36 56.16* 45.90 63.64 43.84 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

72.13* 63.64 71.23 27.87 36.36 28.77 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

65.57 54.55 67.12* 34.43 45.45 32.88 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

26.23 20.00 32.88* 73.77 80.00 67.12 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

38.52* 18.18 38.36 61.48 81.82 61.64 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

50.82 38.18 61.64* 49.18 61.82 38.36 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

48.36 27.27 50.68* 51.64 72.73 49.32 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

42.62 29.09 47.95* 57.38 70.91 52.05 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 34.43 29.09 47.95* 65.57 70.91 52.05 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

19.67 7.27 20.55* 80.33 92.73 79.45 

หมายเหตุ  1* นักเรียน/นักศึกษา  2* ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท  3*ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เกษตรกรรม/อื่นๆ  

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-20  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          

ที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว /เกษตรกรรม /อ่ืนๆ มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์  และ เมื่อขับ
ขี่ในเส้นทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน ที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียน /นักศึกษา   มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวก
นิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
 
 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 383 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-21 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่  จ าแนกตามช่วง

รายได ้
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

55.84* 48.98 48.00 44.16 51.02 52.00 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

75.32* 66.33 69.33 24.68 33.67 30.67 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

66.23* 60.20 65.33 33.77 39.80 34.67 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

32.47* 28.57 18.67 67.53 71.43 81.33 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

46.75* 35.71 18.67 53.25 64.29 81.33 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

55.84* 47.96 50.67 44.16 52.04 49.33 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

49.35* 41.84 42.67 50.65 58.16 57.33 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

45.45* 41.84 36.00 54.55 58.16 64.00 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 36.36 39.80* 34.67 63.64 60.20 65.33 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

29.87* 14.29 8.00 70.13 85.71 92.00 

หมายเหตุ  1*  น้อยกว่าเท่ากับ 5,000     2*   5,001 – 10,000     3*   มากกว่า 10,000 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ที่ช่วง

รายได้ น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้
อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน  ที่กลุ่มตัวอย่างที่ช่วงรายได้ 5,001 – 10,000 
มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-22 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์   

ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 
 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 

01. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตร์โดยปกติ 45.54 81.08* 54.46 18.92 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสารรถจักรยานยนตร์ 67.14 86.49* 32.86 13.51 

03. เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้(1-5 กม.) 60.56 81.08* 39.44 18.92 

04. เมื่อขับขี่รถเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป)  23.00 48.65* 77.00 51.35 

05. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน 28.64 64.86* 71.36 35.14 

06. เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 48.83 64.86* 51.17 35.14 

07. เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน 40.38 67.57* 59.62 32.43 

08. เมื่อขับข่ีในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย  38.03 59.46* 61.97 40.54 

09. เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน 36.15 43.24* 63.85 56.76 

10. เมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต่ารวจจราจร  15.49 27.03* 84.51 72.97 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-22 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          

ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ 
หมวกนิรภัยที่สวม ในทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

ส่วนที่ 3 หน้า 385 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-23 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  

ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ ความเป็นเจ้าของหมวก 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 

เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็น 
1. เมื่อมีฝนตก 19.72 29.73* 80.28 70.27 

2. เมื่อดื่มสุรา 29.11 40.54* 70.89 59.46 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 9.86 21.62* 90.14 78.38 
4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 19.25 35.14* 80.75 64.86 

หมายเหตุ  * ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 63-23 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          
ที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ 
หมวกนิรภัยที่สวม ในทุกสถานการณ์  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-24 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์             

ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 01. ในการขับขี่รถจักรยาน
ยนตร์โดยปกติ 

63.64* 53.97 37.37 36.36 46.03 62.63 

02. เมื่อเป็นผู้โดยสาร
รถจักรยานยนตร์ 

77.27* 74.60 60.61 22.73 25.40 39.39 

 03. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะใกล(้1-5 กม.) 

64.77 74.60* 55.56 35.23 25.40 44.44 

 04. เมื่อขับขี่รถเดินทางใน
ระยะไกล(5 กม.ขึ้นไป)  

30.68* 25.40 24.24 69.32 74.60 75.76 

 05. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรพลุกพล่าน 

39.77* 39.68 25.25 60.23 60.32 74.75 

 06. เมื่อขับขี่ในเส้นทางที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น 

65.91* 50.79 38.38 34.09 49.21 61.62 

 07. เมื่อขับขี่ในช่วงเวลา
รีบเร่งหรือเร่งด่วน 

55.68* 53.97 28.28 44.32 46.03 71.72 

 08. เมื่อขับขี่ในขณะท่ี
ร่างกายเหน็ดเหน่ือย  

45.45 50.79* 31.31 54.55 49.21 68.69 

 09. เมื่อขับขี่ในช่วงกลางคืน 43.18* 34.92 33.33 56.82 65.08 66.67 

 10. เมื่อขับขี่ผ่านเส้นทางมี
ต่ารวจจราจร  

21.59* 14.29 15.15 78.41 85.71 84.85 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  

 
จากตารางท่ี 63-24 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ที่ขับขี่

ในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม . มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่        
ในระยะทาง อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี ยกเว้น กรณี  เมื่อขับข่ีรถเดินทางในระยะใกล้  (1-5 กม.) และ เมื่อขับข่ี  
ในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ที่กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทาง 2-5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ตารางท่ี 63-25 พฤติกรรมการสวมหมวกในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ ระยะทางท่ีขับข่ี 
 

พฤติกรรม 
การสวมหมวกนิรภัย 

ไม่สวมทุกคร้ัง สวมทุกคร้ัง 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

1. เมื่อมีฝนตก 28.41* 23.81 13.13 71.59 76.19 86.87 

2. เมื่อดื่มสุรา 31.82* 30.16 30.30 68.18 69.84 69.70 

 3. เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ 11.36 14.29* 10.10 88.64 85.71 89.90 

4. เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ 23.86* 19.05 21.21 76.14 80.95 78.79 

หมายเหตุ  1* น้อยกว่าเท่ากับ 2 กม.     2*   2 – 5  กม.    3*   มากกว่า 5 กม. 

* ร้อยละที่มากกว่าในแถวเดียวกัน  
 

จากตารางท่ี 63-25 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ที่ขับขี่
ในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม.  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่       
ในระยะทางอ่ืนๆ ในเกือบทุกสถานการณ์ ยกเว้น สถานการณ์ เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  ที่กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี
ในระยะทาง 2-5 กม. มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ขับขี่ในระยะทางอ่ืนๆ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ผลการวิเคราะห์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ 
กรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คณะผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทั่วไป  โดยการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อ
ต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 
1) พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์  2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัย                  
3 ) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย    4 ) ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                                          
5) ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่
สวมหมวกนิรภัย 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ในภาพรวม 

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน ซึ่งเน้นกลุ่ ม
เยาวชน พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ส่วนใ หญ่จะสวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง ลักษณะ
การขับขี่จะขับข่ีคนเดียวมากกว่ามีผู้ซ้อน โดยช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นช่วงเช้าและช่วงเย็น 
เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ส่วนใหญ่ใช้เดินทางไป
โรงเรียนและไปท างาน รวมทั้งจับจ่ายซื้อหาอาหาร ความถ่ีของกา รใช้รถจักรยานยนต์ คือ ใช้เกือบทุกวัน  
เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
รถยนต์ขับชน หมาตัดหน้า ขับกลางคืนในซอยไม่มีไฟ ขับรถเร็วไม่โดยคุ้นเคยเส้นทาง และถนนลื่น เป็นต้น 

หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยระดับ
ปานกลาง โดยทราบเรื่องกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยว่าผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย แต่ไม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการจับ-ปรับ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่ากฎหมายการสวม
หมวกนิรภัยมีประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากการบังคับ กฎหมายยังไม่เข้มงวดเพียงพอ     
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเคยมีประสบการณ์ถูกต ารวจที่ตั้งด่านในพ้ืนที่ปรับ แต่ มีการปรับในอัตราที่
แตกต่างกันเนื่องจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์บอกต่อกัน ว่ามีจุดตั้งด่าน
ในพ้ืนที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ท าให้หลบเลี่ยงการจับกุมได้ 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นดังนี้คือ ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 
มากกว่า หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ โดยให้เหตุผลว่าที่เลือกหมวกนิรภัยแบบเต็มใบเพราะ ความปลอดภัย     
กันแดด ทันสมัย นอกจากนี้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะสวมหมวกเมื่อต้องขับข่ีรถจักรยาน ยนต์ในระยะทางไกล 
ขับข่ีบนถนนใหญ่ หรือเห็นต ารวจตั้งด่าน ส่วนผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ให้เหตุผลว่า คือ ร าคาญ รีบเร่ง
เดินทาง ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี บีบ ศีรษะ การเก็บรักษาล าบาก เกะกะ ร้อนอบอ้าว ไม่คล่องตัว หันไป
มายาก และหากมีการขับขี่ในระยะใกล้ๆ ก็จะไม่สวมใ ส่ กลุ่มคนวัยท างานและผู้ใหญ่จะสวมมากกว่าเด็ก   
และเยาวชน  

หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

คนในพ้ืนที่มีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีการรณรงค์
เรื่องการสวมหมวกนิรภัยผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจรโครงการรณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัย ผ่านหน่วยงาน /องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น โดยภาพรวมกลุ่มคนในวัยท างาน จะมีความตระหนัก มากกว่า 
กลุ่มเยาวชน 

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสนอแนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
1) แจกหมวกนิรภัยที่ตรงต่อความต้องการกับกลุ่มเยาวชน เพราะลักษณะของหมวก

นิรภัยมีผลต่อการสวม  
2) จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างบ่อยครั้ง เพราะการจัดแต่ละครั้งจะสร้างความตระหนัก

เพียงชั่วคราว ดังนั้นควรมี มาตรการ ต่างๆในการความคุมและติดตามเพ่ือให้มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมมือกันเพ่ือให้กลุ่ม
เยาวชนสวมหมวกนิรภัยเมื่อเข้าและออกสถานที่ต่างๆ มีการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งของ
การพบเห็นและเรียกไปตักเตือนถ้าไม่สวมหมวก 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 3) กิจกรรมที่จัดควรแสดงให้เห็นถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างชัดเจน โดยมีคน

ที่น่าเชื่ อถือที่เคยผ่านประสบการณ์ หรือพบเห็น เช่น หมอ หน่วยกู้ภัย คนที่เคย
ประสบอุบัติเหตุ กลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ Big Bike เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เสมือน 
Idol ของกลุ่มเยาวชน เป็นต้น มาเป็นวิทยากรในการอบรม   

4) การเพ่ิมอัตราค่าปรับ การลงโทษให้เกิดความเกรงกลัว และบังคั บซื้อหมวกนิรภัยที่จุด
ตั้งด่าน   

 
ทั้งนี้มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงเมื่อไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ได้แก่ ถนนลื่น กรณีเมาสุรา ง่วงนอน      

จากการเรียน และท างาน การรับโทรศัพท์ เวลาเร่งด่วน ประมาท สภาพถนน และความคึกคะนองของผู้ขับขี่     
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
การด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย              

ในปี พ.ศ. 2556 ของกรมการขนส่งทางบก 
 

กรุงเทพมหานคร 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 สรุปผลการประเมิน 

กรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย         

ในปี พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต 
การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม 

ทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่ท าการศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ โดยร้อยละ 75   
ของพ้ืนที่มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก การด าเนินกิจกรรมของทุกพ้ืน ที่ของกรุงเทพมหานคร                
มีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน มีการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย โดยส่วนมากมีการประเมินในกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก         
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ  75  ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
ขณะที่ไม่มีการประเมินความรู้การใช้รถใช้ถนนของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังโครงการฯ 

นอกจากนี้พ้ืนที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ถึงร้อยละ 75 ส่วนด้านระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม พื้นที่ส่วนมาก
ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานครมีการก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 
75 แต่ในด้านระยะเวลาของทุกพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากนั้นในการก าหนดเกณ ฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ท่ีท าการศึกษาทุกพ้ืนที่                
ในกรุงเทพมหานครมีการก าหนดได้อย่างชัดเจนและสามารถน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไปปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม   
เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยละเอียด พื้นที่ส่วนน้อยของกรุงเทพมหา นคร     
มีการก าหนดเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 25  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ด้านปัจจัยน าเข้า 

 กรุงเทพมหานครได้คะแนนเฉลี่ย 0.3 เต็ม 1คะแนนเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาณหมวก
นิรภัยที่มอบกับคณะท างานที่ด าเนินการจริง และทุกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการ
มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครทุกพ้ืนที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แต่มี
เพียงร้อยละ 50 ที่แบ่งหน้าที่เหมาะสมตามความสามารถ ในการด าเนินโครงการสถานที่ในพื้นที่               
ทีท่ าการศึกษาทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพราะผู้จัด
โครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 
ด้านวิทยากรในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยาย และวิทยากรมีความหลากหลาย  

ด้านกระบวนการ 

 ส่วนมากพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครมีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์ก่อนการ
ด าเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 75 แต่มีเพียงส่วนน้อยของพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาในเรื่อง
หมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 25  โดยไม่มีพ้ืนที่กรุงเทพมหา นครท าการศึกษามีการส ารวจความต้องการ
คุณลักษณะหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย  

ในเรื่องของการวางแผนงานและการประสานงานพื้นที่ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
คณะท างาน มีการวางแผนการท าโครงการ โดยเพียงร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครมีการทบทวน
แผนระหว่างด าเนินโครงการ  ส่วนเรื่องการประสานงานทุกพ้ืนที่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก และส่วนมากมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 75  โดยบางพื้นท่ีมีการสร้าง
เครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 50   
ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ทุกพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานครมีการติดตามและมีการประเมินการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยบางพื้นท่ีน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 

โครงการ  
“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ

สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 
 
 ด้านผลผลิต 

บางพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในกรุงเทพมหานครมีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนิน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา แต่ส่วนมากมีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัย
หลังการด าเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายและมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 75 
นอกจากนี้บางพ้ืนที่ที่ศึกษามีการน าผลการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยมาเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  

ทั้งนี้ไม่มีพ้ืนที่ใดท่ีท าการศึกษาในกรุงเทพมหานครมีการประเมินก่อนและหลังการด าเนินโครงการ   
ในเรื่องความตระหนัก  และไม่มีการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการ
ด าเนินโครงการ  
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  

“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการ  “การศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ” 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

๑) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒)  เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกร รมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย      
ในการขับขี่ของของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

๔) เพ่ือทดลองด าเนินการโครงการน าร่องการแจกหมวกนิรภัยตามแนวทางของคณะท างาน 
๕) เพ่ือสร้างแบบประเมินกระบวนการด าเนินการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ

กรมการขนส่งทางบก 

* หมายเหตุ ผลสรุปของวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๔ และ ๕ ได้น าเสนอในส่วนของ รายงานผลการติดตาม
โครงการน าร่อง 
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๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

 คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑.๑ ผลสรุปส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี พ .ศ. 
๒๕๕๖ ตามแนวคิด แนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, ๑๙๗๑) และ POSDC (Harold D. 
Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1) ด้านสภาวะแวดล้อม 

1. การก าหนดเป้าหมายของโครงการ  

2. วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ 

3. ระยะเวลา/ความเหมาะสมของเวลา 

4. เกณฑ/์เงื่อนไขท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า 

1. บุคลากรของขนส่งที่ด าเนินโครงการ 

2. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 

3. อาคาร/สถานที่ในการด าเนินโครงการ 

4. วิทยากรในโครงการ 

3) ด้านกระบวนการ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา  

2. ส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมเก่ียวกับหมวกนิรภัย 

3. วางแผนการท าโครงการ 

4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

5. ติดตามและประเมินการด าเนินงานของโครงการ และมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 



                                                                                                   
 

บทที่ 4 หน้า 4 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
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4) ด้านผลผลิต 

1. การประเมินการสวมหมวกนิรภัย 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. การส ารวจความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการ 

การประเมิน โครงการฯ พิจารณาจาก ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  จาก
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการของกรมขนส่งทางบก และผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ฯ ในแต่ละภาค รวม 6 ภาค 
ภาคละ 3 จังหวัด รวม 18 พ้ืนที่ การศึกษาได้ผลการประเมินในภาพรวม ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 64 ) โดยมีผลการประเมินในแต่
ละด้านต่อไปนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม    อยู่ในระดับ ดี (คิดเป็นร้อยละ 77)  

ด้านปัจจัยน าเข้า    อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (คิดเป็นร้อยละ 84) 

ด้านกระบวนการ        อยู่ในระดับ ปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 59) 

ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง (คิดเป็นร้อยละ 22) 

1) ด้านสภาวะแวดล้อม มีรายละเอียดผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายของโครงการ  

โดยภาพรวมทั่วประเทศ  ผู้รับผิดชอบโครงการใน ทุกจังหวัดที่ท าการศึกษามี การก าหนดเป้าหมายของ
โครงการ  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 ในการก าหนดเป้าหมายของโครงการ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก  ได้ผลการการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 79  
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2. วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ 

จากการศึกษาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบกท่ัวประเทศ ซึ่ง
ทุกจังหวัดที่ศึกษา มีการก าหนดกิจกรรมชัดเจน มีการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนในการด าเนินกิจกรรม  รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
100 ส่วนการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในด้านความรู้การใช้รถใช้ถนนทั้งก่อน และ หลังการเข้าร่วมโครงการ  
ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 42 และ 53 ตามล าดับ ส าหรับ การประเมินกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก
และพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 58 นอกจากนี้บางจังหวัด มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยที่สามารถใช้เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีได้ ได้ผลการการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 58 เช่น มีกิจกรรมการกล่าวค าป ฏิญาณของผู้เข้าร่วมโครงการในการให้ค ามั่นสัญญาว่าจะสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีการปลุกกระแสการสวมหมวกนิรภัยโดย จัดกิจกรรมวันขับขี่
รถจักรยานยนต์ปลอดภัยตามท้องถนน มีกิจกรรมสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นต้น 

ผลการส ารวจความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ พบว่ามีความพึงพอใจ ใน
เรื่องลักษณะของกิจกรรม  ความรู้ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  และ วิธีการกระตุ้นให้สวมหมวกนิรภัย  ใน
ระดับสูง 

3. ระยะเวลา/ความเหมาะสมของเวลา 

ด้านระ ยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จังหวัด ที่ท าการศึกษา  มีการก าหนดระยะเวลาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  เกือบทุกจังหวัด  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 74 ใน ด้านการด าเนิน
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  100 

ผลการส ารวจความพึงพอใจ  ด้านความเหมาะสมของวันและเวลาที่ด าเนินกิจกร รม พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับสูง แต่ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนยังมีข้อเสนอว่า ควรก าหนดวันและเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมไม่ให้กระทบกับอาชีพประจ า 

4. เกณฑ/์เงื่อนไขท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกจังหวัด ที่ศึกษา ทั่วประเทศมี  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  และ 
สามารถน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไป ปฏิบัติได้จริง ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณา
ถึง ความเหมาะสมของเกณฑ์ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 53 เช่น มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง เพ่ือมาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย มีการน าข้อมูลทางสถิติด้านการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห ์เป็นต้น 
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2) ด้านปัจจัยน าเข้า มีรายละเอียดผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. บุคลากรของขนส่งที่ด าเนินโครงการ 

ผลจากการประเมินการท างานของ บุคลากรขนส่งที่ด าเนินโครงการ โดยเปรียบเทียบ  จ านวน
ผู้รับผิดชอบโครงการหลักกับ ปริมาณหมวกนิรภัยที่ รับผิดชอบ ในโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
49 ในเรื่อง ความเต็มใจของเจ้าหน้าที่หรือผู้ด าเนินการโครงการ ในการปฏิบัติงาน ได้ผลการประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 84 

ผลการส ารวจความพึงพอใจใน ด้านบุคลากร ในเรื่อง ความใส่ใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับสูง 

2. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ทุกจังหวัด  มีการแบ่งหน้าความรับผิดชอบ  ได้ผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ  100 ส่วนด้ าน การแบ่งหน้าที่เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร  ได้ผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ  68 เนื่องมาจาก การบริหารโครงการจ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้าน  แต่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นฝ่ายวิชาการ มีทักษะเฉพาะด้าน ที่เป็นงานประจ า เช่น ทักษะด้านการประสานงาน  ติดต่อสื่อสาร 
ส่วนความสามารถด้านอื่นต้องอาศัยบุคลากรภายนอก  

3. อาคาร/สถานที่ในการด าเนินโครงการ 

สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  ทั่วประเทศ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  100 ในเรื่อง
ความสามารถในการจัดสถานที่ให้ตรงกับ ความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
84  

ผลการส ารวจความพึงพอใจใน ด้านความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความพึงพอใจในระดับสูง 

4. วิทยากรในโครงการ 

ด้านวิทยากรในโครงการทั่วประเทศ  มีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยาย  และ  วิทยากรมีความ
หลากหลาย ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการส ารวจความพึงพอใจใน ด้านผู้ด าเนินกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับสูง 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ
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สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 

3) ด้านกระบวนการ มีรายละเอียดผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา  

ในการประเมินการศึกษาสภาพปัญหา เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้ รถจักรยานยนต์
ก่อนการด าเนินโครงการ  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 79 แต่เรื่อง การศึกษาในเรื่องหมวกนิรภัย ก่อน
การด าเนินโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 16 

2. ส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมเก่ียวกับหมวกนิรภัย 

ในการประเมิน การส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องคุณลักษณะหมวกนิรภัย  ทุกจังหวัด
ไม่มีการส ารวจ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 0 

ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการส ารวจความต้องการก่อนการมอบ ในด้าน 
รูปแบบ สี ความสวยงาม ขนาดและน้ าหนัก ความคงทน เช่น หน้ากาก สายรัดคาง เป็นต้น 

3. วางแผนการท าโครงการ 

การวางแผนงาน ในการจัดท าโครงการ  เรื่อง การจัดท าโครงการ  ทุกจังหวัดที่ศึกษา มีการวางแผนงาน  
ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 แต่ในเรื่อง มีการทบทวนแผนระหว่างด าเนินโครงการ  ได้ผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 79 เช่น มีการประชุมก่อนจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4. ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

ในการประเมินเรื่อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 100 และเรื่อง สร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอก  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 89  
แต่ในเรื่อง สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็งเพ่ือกระตุ้นพฤติกรร มในการสวมหมวกนิรภัย  ได้ผล
การประเมินคิดเป็นร้อยละ  47 เช่น การสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โรงงาน สถานศึกษา 
ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ
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สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 

5. ติดตาม ประเมินการด าเนินงานของโครงการ และมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

ในการประเมิน เรื่อง การติดตาม  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95 และเรื่อง การประเมินการ
ด าเนินงานของโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 79 แต่เรื่อง การน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือการปรับปรุงโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 37 เช่น สถานศึกษารายงานย้อนกลับมายังกรม
ขนส่งในพ้ืนที ่

ในการติดตามและประเมินการด าเนินงานโครงการ ส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินในเรื่องความ
ครบถ้วนของหมวกนิรภัยที่ได้มอบ แต่ไม่ได้ตรวจติดตามถึงพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้เข้าร่วม
โครงการหลังจากท่ีได้มอบหมวกนิรภัยแล้ว  

4) ด้านผลผลิต มีรายละเอียดผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. การประเมินการสวมหมวกนิรภัย 

การด าเนินโครงการ มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนินการ  ได้ผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 11 แตก่ารด าเนินโครงการ มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการกับ
กลุ่มเป้าหมาย  ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 63 ซ่ึงส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ จะประเมินแบบไม่
เป็นทางการ  ส่วน การน าผลการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ด าเนินโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 16   

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในการประเมิน เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
89  

3. การส ารวจความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ในการประเมิน เกี่ยวกับ  เรื่องความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย  ทุกโครงการของแต่ละจังหวัดที่
ศึกษาไม่ได้ด าเนินการทั้ง ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  รวมถึงการเปรียบเทียบความตระหนักต่อการสวม
หมวกนิรภัยก่อนและหลังการด าเนินโครงการ ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 0   
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ
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 ๔.๑.๒ ผลสรุปส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักและพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

1) ระดับความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ  จ านวนทั้งหมด 1,033 คน กลุ่มตัวอย่าง มีความ
ตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมอยู่ใน ระดับ สูง (3.66) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดถึงความ
ตระหนักในเรื่องต่างๆสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มเรื่อง ตามระดับความตระหนักดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูงมาก มี  4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากข้ึนจากการได้สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี 

 ความตระหนักถึงความรุนแรง เมื่อเกิดอุบัตเิหตุที่มมีากกว่าจากการไม่สวมหมวก 

 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี  และเกิด
อุบัติเหตุ 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงถึงข้ัน ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการไม่สวมหมวก
นิรภัย  

 

2. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก  สูง มี 4 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 ความตระหนักถึงความร้ายแรงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะที่
เปรียบเสมือนตกตึกสูงหลายชั้น  

 เห็นด้วยเมื่อหน่วยงานของรัฐมีการรณรงค์ถึงภัยจากการไม่สวมหมวก 

 ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
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“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 

3. กลุ่มเรื่องที่มีระดับความตระหนัก ปานกลาง มี 7 เรื่อง เรียงล าดับระดับความตระหนักจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้ คือ เรื่อง   

 ความสนใจอ่าน ป้าย ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย  

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตร์       
ด้วยความเร็วที่ไม่สูงมาก  

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อมีประสบการณ์ในการขับขี่
รถจักรยานยนตร์มานาน 

 ความล าบากยุ่งยากในการเก็บหมวก เมื่อเดินทางไปในที่ต่างๆ 

 ความรู้สึกท าให้ผมเสียทรง จากการสวมหมวกนิรภัย 

 ความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่ในสถานที่ใกล้ๆ  

 ความรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย เมื่อสวมหมวกนิรภัย  
 

2) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ กับความตระหนัก 

โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ กับความตระหนักต่อการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ กับความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ได้แก่ 

 เพศ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยเพศ หญิง มีความตระหนักในระดับสูง กว่า เพศ 
ชาย  

 อายุ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยช่วงอายุ  มากกว่า 30 ปี ค วามตระหนักสูงกว่า    
ช่วงอายุ อื่นๆ  

 อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดย  เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานเอกชน  มีความตระหนัก 
สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

 รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยกลุ่มที่มีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท มีระดับ
ความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มรายได้อ่ืนๆ  

 สถานะการศึกษาของกลุ่มเยาวชน (มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี) มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก 
โดยกลุ่มเยาวชนที่ ก าลังศึกษา มีความตระหนักในระดับ สูงกว่า กลุ่มท่ี ไม่ได้ศึกษา   
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 ประสบการณ์การขับขี่ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก กล่าวคือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การขับ

รถมานานจะมีระดับความตระหนักสูงขึ้น โดยกลุ่มที่มีประสบการณ์สูงคือ มากกว่า 5 ปีขั้นไป  
มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

 วัตถุประสงค์ในการใช้งานรถจักรยานยนต์ มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยกลุ่มที่ ใช้เพื่อ
ประกอบอาชีพ มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

 ความเร็วปกติท่ีใช้ในการขับข่ี มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดย กลุ่มท่ีขับข่ีด้วยความเร็ว
30-60 กม./ชม.  มีระดับความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

 อุปนิสัยส่วนตัว มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยกลุ่มที่ ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น มีระดับ
ความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มท่ี เป็นคนหุนหันพลันแล่น 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดยกลุ่มที่ เป็นเจ้าของ หมวก
นิรภัย มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัย 

 ลักษณะของหมวกนิรภัย มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก กลุ่มที่สวมหมวก แบบเต็มใบ        
มีความตระหนักสูงกว่า กลุ่มอ่ืนๆ  

 ประวัติการถูกจับกุม มีความสัมพันธ์ต่อความตระหนัก โดย กลุ่มท่ี ไม่เคย ถูกจับกุมเก่ียวกับการ
สวมหมวกนิรภัย มีระดับความตระหนัก สูงกว่า กลุ่มท่ี เคย ถูกจับกุม 

ปัจจัยท่ีไม่สัมพันธ์ กับความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ได้แก่ ระดับการศึกษา ลักษณะความ
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ลักษณะการขับขี่ ประวัติการเคยเกิดอุบัติเหตุ ระยะทางที่ขับขี่ปกติใน 1 วัน พื้นที่ที่

ขับขี่โดยปกติ และขนาดรถยนต์ที่ใช้ในการขับขี่ 

 

3) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 1,033 คน มีพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ดังต่อไปนี้  

ข้อมูลการใช้รถ กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ท่ัวประเทศ มีลักษณะดังนี้ 

 ความเป็นเจ้าของ  การเป็นเจ้าของรถ  มากกว่าที่ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ  คิดเป็นร้อยละ 62.44 
และ 37.56   

 การขับข่ี มีผู้ซ้อนท้าย มากกว่า ที่ไม่มีผู้ซ้อนท้าย คิดเป็นร้อยละ 57.02 และ 42.98 โดยมี ผู้
ซ้อนท้ายเฉลี่ย  1.23 คน สูงสุด 4 คน  



                                                                                                   
 

บทที่ 4 หน้า 12 
 

งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
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การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  

“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 
 ประสบการณ์การขับขี ่กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี ่มี ประสบการณ์การขับขี่ โดยเฉลี่ย 8.12 ปี ต่ าสุด 

1 ปี สูงสุด 50 ปี 

 การเกิดอุบัติเหตุ  กลุ่มตัวอย่างท่ีขับข่ี  ส่วนใหญ่  ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 72.99 
ส าหรับกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 72.99   

 จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ  ที่ต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 1.54 ครั้ง ต่ าสุด 1 
ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง   

 ขนาดของรถยนต์ที่ขับขี่ เป็น ขนาด 125 ซีซี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.79 ต่ ากว่า 100 
ซีซี  มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.61 

พฤติกรรมการขับข่ี  กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ท่ัวประเทศ มี วัตถุประสงค์การขับข่ี  เพ่ือใช้ในการศึกษา /ไป
ท างาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.89 รองลงมา รับส่งคนในครอบครัว  และ  ใช้ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 
15.39 และ 13.07 ตามล าดับ ระยะทางท่ีขับข่ีโดยปกติ   มากกว่า 5 กม. มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 39.30 
รองลงมา  2 – 5 กม.คิดเป็นร้อยละ 31.46 ความเร็วที่ใช้ในการขับข่ีโดยปกติ   30 - 60 กม./ ชม. มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 56.05 รองลงมา  61 - 90 กม./ ชม. คิดเป็นร้อยละ 27.88 พื้นที่ที่ขับขี่โดยปกติ  เป็น ถนน
ใหญ่ที่เป็นทางหลวงแผ่นดิน   มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 46.47 รองลงมาคือ ถนนเล็กที่เป็นทางหลวงชนบท  คิด
เป็นร้อยละ 36.11 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน ทั่วประเทศ  จ านวนทั้งหมด 1,033 คน 
ช่วงเวลาที่ขับข่ี  ขับข่ีจักรยานยนต์ในช่วงเวลา 16.01-18.00 และ ช่วงเวลา 06.01-09.00 มากที่สุด         
มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 23.18 และ 23.14 ตามล าดับ น้อยที่สุดคือ ช่วงเวลา 24.01-06.00 คิด
เป็นร้อยละ 2.03 

ส่วน อุปนิสัย ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่มี อุปนิสัยหุนหันพลันแล่น มากกว่า ผู้ที่ไม่เป็นคน หุนหัน
พลันแล่น คิดเป็นร้อยละ 51.21 และ 48.79 ตามล าดับ  

พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย   กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ท่ัวประเทศ  มีพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย
ดังต่อไปนี้ หมวกที่สวม  ส่วนใหญ่ เป็นของผู้ขับขี่เอง  คิดเป็นร้อยละ 86.16 ชนิดของหมวกที่สวม เป็น                 
แบบเต็มใบ  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมาคือ  แบบปิดเต็มหน้า  คิดเป็นร้อยละ 31.66 ประวัติ
การถูกจับกุมเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย  ไม่เคยถูกจับ  มีสัดส่วนที่สูงกว่า เคยถูกจับ  คิดเป็นร้อยละ 57.79     
และ 42.21 กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกจับจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เคยถูกจับ  1 ครั้ง  มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 40.37 รองลงมาคือ เคยมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.13 
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การสวมหมวกนิรภัยในสถานการณ์ต่างๆ  
เมื่อมีสถานการณ์ต่างๆ การสวมหมวกนิรภัยในการขับข่ีจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ      

กลุ่มท่ี สวมหมวกทุกครั้ง จะมีสัดส่วน มากกว่า กลุ่มที่  ไม่สวมหมวกนิรภัย  ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะ กลุ่ม
ที่  ไม่สวม มีน้อยกว่า กลุ่มอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ ์ดังตอ่ไปนี้ 

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 71.06 ส่วนกลุ่มที่ ไม่
สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4.94 

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.20 ส่วนกลุ่มที่ ไม่
สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13.94  

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  กลุ่มตัวอย่าง  สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 87.22 
ส่วนกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.61 

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง สวมหมวกทุกครั้ง  มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 73.48 ส่วน
กลุ่มท่ี ไม่สวมหมวก มีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3.39 

 

4) ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ขับขี่ทั่ว
ประเทศ 

ผลการวิเคราะห์ความตระหนักทั้ง 15 เรื่อง สามารถจัดกลุ่มความตระหนักได้ 3 กลุ่ม (Factor) ตาม
ระดับความส าคัญท่ีมีต่อกลุ่มดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 1  คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่ กลัวตาย   

กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 2  คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่  อวดดี   

กลุ่มท่ีเป็นองค์ประกอบที่ 3  คือ กลุ่มผู้ขับขี่จักยานยนต์ที่  ใส่ใจ   

โดยผลการทดสอบพบว่า ระหว่างกลุ่มผู้ขับข่ีที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง กับ กลุ่มผู้ขับขี่ท่ี  สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง  มีระดับความตระหนัก ในกลุ่มองค์ประกอบทั้ง 3 ต่างกันทุกองค์ประกอบดังนี้  

๑) กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ  กลัวตาย  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  จะมีระดับ 
ความ กลัวตาย  มากกว่า กลุ่มผู้ขับข่ีที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

๒) กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ  อวดดี  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  จะมีระดับ ความ 
อวดดี น้อยกว่า กลุ่มผู้ขับขี่ที่ ไมส่วมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

๓) กลุ่มองค์ประกอบที่มีความตระหนักแบบ  ใส่ใจ  ผู้ขับขี่ที่  สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  จะมีระดับ ความ 
ใส่ใจ มากกว่า กลุ่มผู้ขับข่ีที่ ไม่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
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๔.๑.๓ ผลสรุปส าหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย มีดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงด้านสถานการณ์ต่างๆ ผลการวิจัย พบดังนี้ 

 เมื่อมีฝนตก กลุ่มตัวอย่างที่ สวมหมวกทุกครั้ง  มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่ม
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีความตระหนักต่ าสุด   

 เมื่อดื่มสุรา กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง มีความตระหนักในระดับสูง และ สูงกว่า กลุ่มอ่ืน 
ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีความตระหนักต่ าสุด   

 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง มีความตระหนักในระดับสูง และ สูง
กว่า กลุ่มอื่น ๆ โดยกลุ่มที่ สวมบางครั้ง มีความตระหนักต่ าสุด   

 เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างท่ี สวมหมวกทุกครั้ง  มีความตระหนักในระดับสูง และ สู ง
กว่า  กลุ่มอ่ืน ๆ โดยกลุ่มที่ ไม่สวมหมวก มีความตระหนักต่ าสุด 

2) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยอ่ืน ได้แก่ 

 เพศ โดยกลุ่ม เพศชาย มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า เพศหญิง 

 อายุ โดย กลุ่มท่ี ช่วงอายุ  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  
มากกว่า กลุ่มในช่วงอายุอื่นๆ 

 ระดับการศึกษา โดย กลุ่มท่ีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปลาย /ปวช/.อนุปริญญา/ปวส.  มี
พฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

 อาชีพ โดยกลุ่มที่เป็น นักเรียน /นักศึกษา  มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

 รายได้ โดยกลุ่มที่มีรายได้ น้อยกว่าเท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงรายได้อ่ืนๆ 

 ความเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย โดยกลุ่มท่ี ไม่ได้เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม 
ไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ หมวกนิรภัยที่สวม นอกจากนั้นกลุ่ม
ที่  ไม่ได้เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม มีพฤติกรรม ไม่สวมหมวกนิรภัย  มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นเจ้าของ  หมวกนิรภัยที่สวม เมื่อเผชิญสถานการณ์เสี่ยง ได้แก่ เมื่อฝนตก ดื่ม
สุรา เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ และเม่ือขับผ่านถนนใหญ่ 
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 ระยะทางในการขับข่ี โดยกลุ่มที่ขับขี่ในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 กม. มีพฤติกรรม ไม่

สวมหมวกนิรภัย มากกว่า กลุ่มที่ขับข่ีในระยะทาง มากกว่า 5 กม. 

 
๔ .๒ อภิปรายผลการศึกษา 

๑) จากผลการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการ
ขนส่งทางบก พ .ศ. ๒๕๕๖ ใน ๔ ด้าน พบว่า ด้านผลผลิต  อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากว่าการด าเนินโครงการใน พ .ศ. ๒๕๕๖ ขาดการตรวจติดตาม พฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย ทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ จึงเห็นสมควรปรับปรุง  ส่วนด้านที่ดีเยี่ยม คือ ด้านปัจจัย
น าเข้า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยน าเข้าท่ีผู้ด าเนินโครงการได้เลือกด าเนินการ เป็นสิ่งที่สามารถ
ควบคุมได้ง่าย เช่น อาคาร สถานที่ การเลือกวิทยากรที่เหมาะสม จึงท าให้เป็นที่น่าพอใจ 

๒) จากผลการศึกษาเรื่องความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ พบว่า ผู้ขับขี่มีระดับความตระหนักในระดับ สูง ในภาพรวม แต่ปัจจัยที่ท าให้มีความ
ตระหนัก ปานกลาง ได้แก่  ความรู้สึกอึดอัดไม่สบาย เมื่อสวมใส่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะหมวก
นิรภัยไม่ได้ขนาดและไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ได้รับมอบ และกลัวผมเสียทรง  ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มหลักที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยรักสวยรักงาม ส่วนผู้ที่การขับขี่ด้วยความเร็ว      
ที่ไม่สูงมากก็มีความตระหนักปานกลางเช่นกัน เพราะคิดว่ามีความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้ที่เข้าข่ายอวดดี  
นอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี ความสนใจน้อยต่อการอ่านป้ายประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย การสวมหมวก
นิรภัยก็มีความตระหนักปานกลางเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะป้าย ประกาศอาจไม่เป็นที่ไม่น่าดึงดู ดใจ
และคนไทยไม่รักการอ่านและคิดว่าโทษไม่รุนแรง ตลอดจนมีความยุ่งยากในการเก็บหมวกนิรภัย  ผู้ขับ
ขี่อาจเป็นกังวลว่าหมวกนิรภัยจะสูญหาย จึงท าให้ไม่อยากสวมใส่ 

๓) จากการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตระหนัก พบว่า  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตระหนักได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ขับขี่ วัตถุประสงค์ในการขับขี่ ความเร็ว อุปนิสัยส่วนตัว 
ความเป็นเจ้าของหมวก ลักษณะหมวก และประวัติการถูกจับกุม จะเห็นได้ว่า เพศหญิง มีความ
ตระหนักสูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเป็นเพรา ะเพศหญิง ส่วนใหญ่อ่อนแอกว่าเพศชาย และผู้ที่มีอายุมา
กว่า ๓๐ ปี มีความตระหนักสูงมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ อาจเป็นเพราะ ช่วงมากกว่า ๓๐ ปี เป็นกลุ่มคน
ในวัยท างาน มีครอบครัว จึงมีความรับผิดชอบมากกว่าเยาวชน ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะมีความตระหนัก
สูงกว่า ผู้ที่ไม่ได้ศึกษา อาจเป็นเพราะ ผู้ที่ศึกษามีระดับการอ่านออกเขียนได้ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษา ท าให้มี โอกาสได้รับข่าวสารมากกว่า รวมทั้งการรับทราบตัวบท กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มท่ีใช้รถจักรยานยนต์เพื่อประกอบอาชีพ มีระดับความตระหนักสูง
กว่ากลุ่มอ่ืน อาจเป็นเพราะ คิดว่ารถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือในการท ามาหากิน จึงต้องระวังรักษา 
รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มที่
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สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 

ไม่ได้เป็นเจ้าของหมวกนิรภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเป็นเจ้าของหมวกท าให้มีคว ามสะดวกในการ
หยิบมาใช้ ไม่ต้องรังเกียจที่จะสวมใส่ เพราะเป็นของตนเอง ผู้ใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความ
ตระหนักสูงกว่า ผู้ใช้หมวกนิรภัยชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ที่เลือกใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ เป็นผู้ที่
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย  

๔) จากการศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย พบว่า สถานการณ์ที่ท าให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
มากกว่า สวมไม่ทุกครั้ง เรียงล าดับจากร้อยละของการสวมหมวกนิรภัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่    
เมื่อมีด่านตรวจ เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ เมื่อมีฝนตก และเมื่อดื่มสุรา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่ด่านตรวจจะ
มีการท าโทษให้เ สียค่าปรับทันที เมื่อขับผ่านถนนใหญ่จะมีการจราจรพลุกพล่านท าให้มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุสูงและรุนแรง ส่วนเมื่อเวลาฝนตกท าให้ถนนลื่น มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ส่วนเมื่อ
ดื่มสุราท าให้ผู้ขับข่ีขาดความทรงตัว ท าให้เสียหลักได้ง่ายจึงต้องสวมหมวกนิรภัยป้องกันไว้ 

๕) จากการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า สามารถจัดกลุ่มความตระหนักได้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มกลัวตาย กลุ่มอวดดี 
และกลุ่มใส่ใจ  โดยผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความกลัวตาย มากกว่า ผู้ที่ไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง ในท านองเดียวกันผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความอวดดี น้อยกว่า ผู้ที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง และผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความใส่ใจ มากกว่า ผู้ที่ไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งแสดงว่า ความตระหนักส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย  

๔.๓ ข้อเสนอแนะ 

  ๔.๓.๑ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้ 

๑) จากผลการประเมินกระบวนการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของกรมการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๔ ด้าน พบว่า ด้านผลผลิต อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การติดตามและควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น ผู้ ที่จะด าเนินการในโครงการต่อไป จะต้องท าการตรวจ
ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน  โดยเน้นพฤติกรรม การสวมหมวกนิรภัยหลังจากได้รับ มอบ 
ตลอดจนมีการก าหนดตัวชี้ วัด ( Key Performance Indicator, KPI ) ให้ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น 
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวม มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ และในหลายพื้นท่ีของ โครงการที่ผ่านมา  ไม่ได้ท าการประเมินผู้เข้าร่วม
โครงการในด้านความรู้การใช้รถใช้ถนนทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้น ส่วนใหญ่
ไม่ได้เน้นการวัดความรู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้หมวกนิรภัย  และไม่ได้เน้นการวัดความตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นผู้ด าเนินการในโครงการต่อต้องไม่ละเลยประเด็นเหล่านี้  พร้อมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดทั้งเรื่องความรู้และความตระหนักให้ชัดเจน 
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๒) จากผลการศึกษาเรื่องความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ พบว่า ผู้ขับขี่มีระดับความตระหนักในระดับ สูง ในภาพรวม แต่ปัจจัยที่ท าให้มีความ
ตระหนัก ปานกลาง ได้แก่ ความรู้สึกอึดอัดไม่สบายเมื่อสวมใส่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะหมวก
นิรภัยไม่ได้ขนาดและไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ได้รับมอบ นอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความ
สนใจน้อยต่อการอ่านป้ายประกาศเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยก็มีความตระหนักปานกลาง
เช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะป้าย ประกาศอาจไม่เป็นที่ไม่น่าดึงดูดใจ  ดังนั้นผู้ด าเนินโครงการต่ อไป 
ควรส ารวจความต้องการหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย และมอบหมวกนิรภัยให้ตรงกับความ ต้องการ 
นอกจากนั้นผู้ด าเนินโครงการต่อไป ควรปรับปรุงเรื่องสื่อให้น่าดึงดูดใจ ในการเพิ่มความตระหนัก  เช่น 
จัดท าคลิปวีดีโอให้เห็นถึงอันตรายของการไม่สวมหมวกนิรภัย 

๓) จากการศึกษา  พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ พฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัย ได้แก่ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ จะเห็นได้ว่า กลุ่มท่ีมีการสวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุด  คือ กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ป ี  
ในทุกกรณี  ได้แก่ การขับขี่รถจักรยานยนตร์โดยปกติ เมื่อเป็นผู้โดยสาร เมื่อขับข่ีรถเดินทางใน
ระยะใกล้ และระยะไกล  (5 กม .ขึ้นไป ) เมื่อขับข่ีในเส้นทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่าน เมื่อขับขี่ใน
เส้นทางท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น เมื่อขับข่ีในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วน เมื่อขับข่ีในขณ ะที่ร่างกาย
เหน็ดเหนื่อย   เมื่อขับข่ีในช่วงกลางคืน และเมื่อขับข่ีผ่านเส้นทางมีต ารวจจราจร  กลุ่มนักเรียน /
นักศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาปลาย /ปวช/.อนุปริญญา/ปวส.  สวมหมวกนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท สวมหมวกนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มรายไ ด้อ่ืนๆ ในเกือบทุกกรณี
เช่นกัน ดังนั้น ผู้ด าเนินการในโครงการต่อไป สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเลือกเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมน าร่อง ต่อไป  ควรเป็นกลุ่มเยาว ชนที่เป็นนักเรียน /นักศึกษา  เพราะสอดคล้องกับผล
การศึกษาข้างต้น ซึ่งสวมใส่หมวกนิรภัยน้อยที่สุด 

๔) จากการศึกษา พบว่า กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย มีระดับความตระหนักสูงกว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของหมวกนิรภัย  และยังพบว่ากลุ่มท่ีเป็นเจ้าของหมวกนิรภัย มีพฤติกรรมที่สวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้ง มากกว่า กลุ่มที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหมวกนิรภัย  ในทุกกรณีและทุกสถานการณ์ ดังนั้น  ผู้ด าเนิน
โครงการต่อไป ควรมอบหมวกนิรภัยให้กลุ่ม เป้าหมาย ได้ครอบครองเป็นเจ้าของ เพ่ือเพ่ิมระดับของ
การสวมใส่หมวกนิรภัย 
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งวดที่ ๔ – รายงานฉบับสมบูรณ์              
โครงการการศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักต่อ

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

 

โครงการ  

“การศึกษาพฤติกรรม และความตระหนัก ต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์” 

 

 

๕) จากการศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย พบว่า สถานการณ์ที่ท าให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
มากกว่า สวมไม่ทุกครั้ง เรียงล าดับจากร้อยละขอ งการสวมหมวกนิรภัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เมื่อ
มีด่านตรวจ เมื่อขับผ่านถนนใหญ่ เมื่อมีฝนตก และเมื่อดื่มสุรา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่ด่านตรวจจะมี
การท าโทษให้เสียค่าปรับทันที จะเห็นได้ว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เกรงกลัวต าร วจ ดังนั้นผู้ด าเนินโครงการ
ต่อไปควรเรียนเชิญผู้ที่เ กี่ยวข้องกับการรักษา กฎหมาย  โดยเฉพาะต ารวจจราจรมาให้ความรู้ ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับหมวกนิรภัย มาเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

๖) จากการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า สามารถจัดกลุ่มความตระหนักได้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มกลัวตาย กลุ่มอวดดี 
และกลุ่มใส่ใจ โดยผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความกลัวตาย มากกว่า ผู้ที่ไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง ในท านองเดียวกันผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความอวดดี  น้อยกว่า ผู้ที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง และผู้ที่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะมีระดับความใส่ใจ มากกว่า ผู้ที่ไม่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งแสดงว่า ความตระหนักส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ดังนั้น ผู้ด าเนินโครงการ
ต่อไป ควรจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจ าแนกเป็น  ๓ สถานที่ (จุด) คือ กลัวตาย อวดดี และ
ใส่ใจ โดยแต่ละจุดมีการกระตุ้นความตระหนัก  ผ่านเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการศึกษาพบว่า กลุ่มกลัวตายสูง อวดดีต่ า และใส่ใจสูง มีพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยสูง 

  ๔.๓.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรท าการศึกษาวิจัยกับกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก และอยู่ในหน่วยงานที่มีลักษณะเป็น

องค์การที่ความเป็นทางการ  เพราะสามารถติดตามและประเมินผลได้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม  

๒) ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เป็นเยาวชน  ควรจะมีกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้น 
อย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลตรวจติดตาม พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง 

๓) ควรมีการวิจัยคุณลักษณะหมวกนิรภัย กับผู้ใช้หมวกนิรภัย ในเชิงลึก ที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่ผู้ผลิตอาจจะต้องวิจัยและพัฒนาหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับ
คนไทย และน าข้อค้นพบมาบูรณาการ 



ภาคผนวก หน้า  1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
  



ภาคผนวก หน้า  2 
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ผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนด าเนินการวิจัยทั้งการ

ตรวจสอบความตรง ( Validity ) ความเที่ยง ( Reliability ) ได้ผลจ าแนกตามประเภทของเครื่องมือ ที่ใช้ 6 
ประเภทดังต่อไปนี้ 

1.1 ผลการประเมินความตรง(Validity) 
คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบการประเมินเชิง เนื้อหาจากการค านวณค่า  IOC (Indexes of Item 

Objective Congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านรวมทั้งหมด  3 ท่าน ให้ความ
คิดเห็น โดยก าหนดระดับความคิดเห็น 3 ระดับ และน าผลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เพื่อหา
ความตรง โดยก าหนดค่าแทนความคิดเห็นดังต่อไปนี้  

 ให้ค่าเป็น +1 ถ้าผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 
 ให้ค่าเป็น  0  ถ้าผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 
 ให้ค่าเป็น  -1  ถ้าผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า ข้อค าถามมีความไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 

ในการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ ได้ท าการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจทั้งเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ  6 แบบดังนี้คือ 

 

แบบที่ 1  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินการโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556   

แบบที่ 2  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 
2556 ( ส าหรับผู้ด าเนินโครงการ ) 

แบบที่ 3  แบบประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 

แบบที่ 4  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 
2556( ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ) 

แบบที่ 5  แบบประชุมกลุ่มย่อย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ือประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

แบบที่ 6  แบบประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
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  ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 1  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินการโครงการการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556  ( ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ) 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

 1. ด้านการวางแผน 
  1.1 มีคณะท างานหรือไม ่ถ้ามี คณะท างานประกอบด้วยใคร
บ้าง มีกี่คน 

1 1 1 1 

1.2 มีการจัดประชุมคณะท างาน หรือไม่ อย่างไร 1 1 0 0.67 
  1.3 มีการวางเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร 1 1 1 1 
1.4 มีการก าหนดเกณฑ์/เงื่อนไขที่ใช้ในการมอบหมวกนิรภัย
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ และอย่างไร 

1 0 1 0.67 

 2. ด้านการจัดโครงสร้างของงาน 
 2.1 มีการแบ่งหน้าที่งาน และแบ่งความรับผิดชอบอย่างไร 1 1 1 1 
 2.2 มีการจัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างไร 1 1 1 1 
3. ด้านการใช้บุคลากร  
3.1 จ านวนบุคลากรที่ท างานในโครงการเพียงพอหรือไม่ มา
จากส่วนใด 

1 1 0 0.67 

3.2 บุคลากรที่ท างานมีความสามารถและความเหมาะสมตรง
กับงานหรือไม่  

1 0 1 0.67 

4. ด้านการสั่งการ 
 4.1 มีการมอบหมายงานอย่างไร (มีความเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการอย่างไร) 

1 1 1 1 

4.2 มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ กับ
หน่วยงานใดบ้าง 

1 1 1 1 

4.3 บุคลากร/องค์กร/หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยท างานใน
โครงการหรือไม่ ใครบ้าง  

1 1 1 1 

4.4 ใครเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ ในการท างาน 
(ผู้ตัดสินใจหลัก) 

1 1 1 1 

5.ด้านการควบคุม 
 5.1 มีการติดตามงานหรือไม ่อย่างไร 1 1 0 0.67 
5.2 มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 1 1 1 1 

 5.3 มีการประเมินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม ่ 0 1 1 0.67 
 5.4 มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงงานหรือไม ่ 1 1 1 1 
 6. ด้านกิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 
 6.1 กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย มีรูปแบบอย่างไร
บ้าง 

1 1 1 1 

6.2 แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างไร  

1 1 0 0.67 
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ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

6.3 มอบหมวกนิรภัยให้ใครบ้าง (หรือเงื่อนไขในการมอบหมวก   
นิรภัยมีอะไรบ้าง) 

1 1 1 1 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 2  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 ( ส าหรับผู้ด าเนินโครงการ ) 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3 

การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 
 1.โครงการนี้สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่
ประชาชน 1 1 1 1 

2.การก าหนดเปูาหมาย สามารถปฏิบัติได้จริง 1 1 0 0.67 
 3.วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม 1 1 0 0.67 
4.การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินโครงการ 1 0 1 0.67 

การประเมินโครงการด้านปัจจัย   
 1.จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 1 1 1 1 

 2.งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม 1 1 1 1 
 3.วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 1 1 1 1 

 4.อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 1 1 1 1 

 5.วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก 1 1 0 0.67 
การประเมินโครงการด้านกระบวนการ   
1.มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 1 1 0 0.67 
2.มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน 1 1 1 1 
3.การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างด ี 1 1 1 1 

4.การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างด ี

0 1 1 0.67 

5.มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนที่ก าหนดทุก
ระยะ 1 1 1 1 

6.มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ 1 0 1 0.67 
การประเมินโครงการด้านผลผลิต   
 1.หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพื้นที่มากข้ึน 1 1 1 1 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ 1 1 1 1 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 1 1 1 1 
4.หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากข้ึน ถึง
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 1 1 1 1 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 3  แบบประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วม โครงการการ
รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 

 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3 

 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
สื่อในการรับทราบข่าวสารจากโครงการ การรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก ความ
หลากหลายของสื่อ ความเหมาะสมของสื่อ ชอบสื่อชนิดใด
มากที่สุด  

1 1 1 1 

 การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่จัดเป็นอย่างไร รูปแบบของกิจกรรมมีความ
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
อย่างไร มีการให้ความรู้ในเร่ืองใด และเป็นประโยชน์หรือไม่
อย่างไร  อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่ อยากให้มี
กิจกรรมอะไรในคร้ังต่อไป  

1 1 1 1 

 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลที่ถูกคัดเลือกมาร่วมโครงการมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด  มีความยุติธรรมหรือไม่ มีการมอบหมวกนิรภัยซ้ า
หรือไม่ การรอคอยนานหรือไม่ มีคนที่มาเข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ได้รับหมวกหรือไม่ ถ้ามีทราบได้อย่างไร  

1 1 1 1 

 สถานที่ในการจัดโครงการ 
สถานที่มีความเหมาะสมหรือไม่ (เล็ก/ใหญ่)   การคมนาคม
สะดวกหรือไม่ (ใกล้/ไกล)  

1 1 1 1 

 ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 
 วัน และช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม และแจกหมวกนิรภัย มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 1 1 0 0.67 

 บุคลากร 
 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถ่ายทอด จิตใจพร้อมให้บริการ 
บุคลิกภาพ  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส การตอบข้อสงสัย เป็นต้น 

1 1 1 1 

 ลักษณะหมวกนิรภัย 
คุณภาพ ขนาด สี  รูปแบบ เป็นต้น 1 1 1 1 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ท่านเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ ควรมีโครงการนี้ต่อไป
หรือไม่ ถ้ามี ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

1 1 1 1 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 4  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556(ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3 

 ด้านกิจกรรม 
1.ลักษณะของกิจกรรม 1 1 1 1 
2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 1 1 1 1 
3.ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 1 1 1 1 
4.วิธีการกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 1 1 1 1 

 ด้านหมวกนิรภัยท่ีได้รับแจก 
 1.มาตรฐานของหมวกนิรภัย 1 1 1 1 
 2.ขนาดและน้ าหนักของหมวกนิรภัย 1 1 1 1 
 3.คุณภาพของหมวกนิรภัย เช่น ความทนทาน     
 4.ความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่หมวกนิรภัย 1 1 1 1 
 5.ความปลอดภัยเมื่อสวมใส่หมวกนิรภัย 1 1 1 1 
 6.รูปแบบ สี ความสวยงาม 1 1 0 0.67 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย 
1.ความยุติธรรมในวิธีการแจกหมวกนิรภัย 1 1 0 0.67 
2.ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 1 1 1 1 
3.ความยิ้มแย้มแจ่มใส 1 1 1 1 
4.ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 0 1 1 0.67 

 ด้านอ่ืนๆ 
 1.ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของการ
ประชาสัมพันธ์ 

1 1 1 1 

2.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 
3.ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการมอบ
หมวกนิรภัย 

1 1 1 1 

4.ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่จัดกิจกรรม 1 1 1 1 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 5   แบบแบบประชุมกลุ่มย่อยผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์
เพ่ือประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที่1 ท่านที่2 ท่านที่3 

 หัวข้อที ่1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพ้ืนที่ในภาพรวม 
ลักษณะการขับขี่ ขับขี่คนเดียวหรือมีผู้ซ้อน 
ช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์ เหตุผลที่ใช้
รถจักรยานยนต์ ความถ่ีของการใช้
รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

1 1 1 1 

 หัวข้อที่ 2 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ในภาพรวม 
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยมากน้อย
เพียงใด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัย 
เป็นต้น  

1 1 1 1 

 หัวข้อที่ 3  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 
ลักษณะการสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์เป็น
อย่างไร ลักษณะหมวกนิรภัยที่นิยมใช้ ระยะทางและ
ระยะเวลา ตลอดจนช่วงเวลาที่ขับขี่มีผลต่อการสวม
หมวกหรือไม่ อย่างไร เหตุผลในการไม่สวมหมวกนิรภัย
ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

1 1 1 1 

 หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ในภาพรวม 
คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวก
นิรภัยมากน้อยเพียงใด ในพื้นท่ีมีการรณรงค์เรื่อง
การสวมหมวกริภัยหรือไม่ คนในชุมชนมีความ
ตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยมากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น 

0 1 1 0.67 

 หัวข้อที ่5 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 
เช่น แนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นในการสวม
หมวกนิรภัย ปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ความถ่ีและ
ความเข้มข้นในการตั้งด่านมีผลต่อการสวมหมวก
นิรภัยหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น 

1 1 1 1 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 6 แบบประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 

ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ไม่ประเมิน 
ส่วนที ่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
1.รถจักรยานยนต์ที่ท่านใช้อยู ่ท่านเป็นเจ้าของเองหรือไม ่ 1 1 1 1 
2. ท่านขับขี่จักรยานยนต์มาแล้ว ................... ปี 1 1 1 1 
3. ปกติท่านขับขี่จักรยานยนต์มีผู้ซ้อนท้ายหรือไม ่ 1 1 1 1 
4. ท่านเคยประสบอุบัติเหตหุนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลจาก
ขับขีร่ถจักรยานยนต์หรือไม่  

1 1 1 1 

5. ท่านเคยถูกจับกุมในความผิดเก่ียวกับการขับขี่โดยไม่สวม
หมวกนิรภัยหรือไม่  

1 1 1 1 

6. หมวกนิรภัยที่ท่านสวมเป็นของตนเองหรือไม ่ 1 1 1 1 
7. ชนิดหมวกนิรภัย ที่ท่านสวม 0 1 1 0.67 
8. โดยปกติท่านขับขี่จักรยานยนต์ช่วงเวลาใดบ้าง 1 1 1 1 
9. วัตถุประสงคห์ลักในการขับขี่จักรยานยนต์ของท่าน 1 1 0 0.67 
10. ภายใน 1 วันโดยปกติท่านขับขี่รถจักรยานยนต์เป็น
ระยะทางเท่าใด 

1 1 1 1 

11. ความเร็วโดยปกติที่ท่านใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 1 1 1 1 
12. ขนาดรถจักรยานยนต์ที่ท่านใช ้ 0 1 1 0.67 
14.1 ถ้ามีใครมาท าให้คุณต้องเสียเวลา คุณจะขุ่นเคืองใจทันที
และรู้สึกเหมือนถูกบังคับ 

1 1 1 1 

14.2 คุณมักหงุดหงิดอย่างไม่รู้สาเหตุ และหลายครั้งอยู่ดีๆ
คุณก็รู้สึกโมโห  

1 1 1 1 

14.3 คุณรู้สึกทนไม่ได้ ถ้าต้องรอคอยสิ่งใดนาน 1 1 1 1 
15.ในพื้นที่ที่ท่านขับรถจักรยานยนต์ มีการตั้งด่านตรวจ
รถจักรยานยนต์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

1 1 1 1 

16. ถ้ามีการรณรงค์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย มีผลต่อการ
สวมหมวกของท่านหรือไม่ 

1 1 1 1 

17.ในพื้นที่ของท่านมีการรณรงค์เก่ียวกับกฎหมายสวมหมวก
นิรภัย เช่น ปูาย ประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์ อย่างไร 

1 1 1 1 

18. พื้นที่ที่ท่านขับรถจักรยานยนต์เป็นประจ ามากที่สุด  1 1 1 1 
19. กรณีต่อไปนี้ ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 

 เมื่อมีฝนตก      
 เมื่อดื่มสุรา    
 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ   

1 1 1 1 
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ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

   เมื่อขับผ่านถนนใหญ่      
ส่วนที ่3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยและข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวก
นิรภัย 
1.บังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเท่านั้น
ไม่รวมถึงผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย 

1 1 1 1 

2.ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 
500 บาท 

1 1 1 1 

3 .ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมรผู้โดยสารซ้อนท้าย หาก
ผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับ 2 เท่า คือไม่เกิน 
1,000 บาท 

1 1 1 1 

4.ต ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส าหรับผู้ฝุาฝืนไม่สวม
หมวกนิรภัยเป็นเวลาสูงสุด 1 เดือน 

0 1 1 0.67 

5.กฎหมายหมวกนิรภัยได้ก าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น 

1 1 1 1 

6.บุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์และสวม
หมวกนิรภัย เช่น ภิกษ ุสามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับ
ลัทธิศาสนา อื่นใด 

1 1 1 1 

7.ตามกฎหมายแล้วในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จะต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

1 1 1 1 

8.กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ 
1) หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า 2) หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 
3) หมวกนิรภัยแบบคร่ึงใบ 

1 1 1 1 

9.หมวกนิรภัยที่ตกพื้นแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรง
กระแทกจะลดลง 

1 1 1 1 

10.การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุด
กว่าแบบอื่น 

1 1 1 1 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
1.ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 1 1 1 1 
2.เมื่อท่านเป็นผู้โดยสาร (ซ้อนท้าย) รถจักรยานยนต์ท่านสวม
หมวกนิรภัยอย่างไร 

0 1 1 0.67 

3.เมื่อเดินทางในระยะใกล้ ( ไม่เกิน 5 กม.) ท่านสวมหมวก
นิรภัยอย่างไร   

1 1 0 0.67 

4.เมื่อเดินทางในระยะไกล (5 กม.ขึ้นไป) ท่านสวมหมวก
นิรภัยอย่างไร 

1 1 0 0.67 

5.ในเส้นทางที่เดินทางมีการจราจรพลุกพล่านท่านสวมหมวก
นิรภัยอย่างไร 

1 1 1 1 

6.ในเส้นทางที่เดินทางมีการจราจรไม่หนาแน่นเดินทาง 1 1 1 1 
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ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

สะดวกท่านจะสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 
7.ในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วนขณะขับขีร่ถจักรยานยนต์
ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 

1 1 1 1 

8.เมื่อท่านต้องเดินทางในขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ท่าน
สวมหมวกนิรภัยอย่างไร 

1 1 1 1 

9.เมื่อท่านเดินทางในช่วงกลางคืนขณะขับรถจักรยานยนต์
ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 

1 1 1 1 

 10.เมื่อเส้นทางที่ท่านเดินทางผ่านมีต ารวจจราจร ท่านสวม
หมวกนิรภัยอย่างไร 

1 1 1 1 

ส่วนที ่5 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย 
1.เมื่อในชุมชน  หน่วยงาน หรือ โรงเรียนของท่าน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ท่านให้
ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสาร 

1 1 1 1 

2.เมื่อท่านเห็นปูาย ประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ี ท่านแวะ
อ่านเสมอเมื่อผ่าน 

1 1 0 0.67 

3.ท่านเห็นด้วยกับหน่วยงานของรัฐที่มีการรณรงค์ถึงภัย
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 

1 1 0 0.67 

4.ท่านคิดว่าการขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วที่ไม่สูง
มาก ไม่จ าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้ 

1 0 1 0.67 

5.ท่านคิดว่าไม่จ าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีไปใน
สถานที่ใกล้ๆ 

1 1 1 1 

6.ท่านคิดว่าการมปีระสบการณ์ในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์มานาน ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้
โดยไม่จ าเป็นต้องสวมหมวก 

1 1 1 1 

7.การไม่สวมหมวกนิรภัย ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ
เปรียบเสมือนท่านตกตึกสูงหลายชั้น 

1 1 1 1 

8.หากเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่
สวมหมวกนิรภัย ผลอาจท าให้ท่านพิการ ทุพลภาพจน
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

1 1 1 1 

9.การไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความ
รุนแรงมากกว่าการสวมหมวก 

1 1 0 0.67 

10.การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ท าให้
ท่านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 

1 1 0 0.67 

11.ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมี โอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้
ที่สวมหมวกนิรภัย  

1 1 1 1 
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ข้อค าถาม 
ค่าคะแนนความสอดคล้อง

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการ
ค านวณ
ค่าIOC ท่านที1่ ท่านที2่ ท่านที3่ 

12.เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มี มาตรฐานสามารถลด
ความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

1 1 1 1 

13. เมื่อสวมหมวกนิรภัยแล้ว ท าให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบาย
ท าให้ทนสวมหมวกไม่ได ้ 1 0 1 0.67 

14.ท่านคิดว่าการสวมหมวกนิรภัยท าให้ผมเสียทรง 0 1 1 0.67 
15.ท่านคิดว่าหลังจากสวมหมวกนิรภัยแล้วมคีวามล าบาก
ในการเก็บ 

1 1 1 1 
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1.2 ผลการประเมินความเที่ยง (Reliability) 

คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ ความเที่ยงของแบบส ารวจว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยจะน าแบบ
ส ารวจที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว น าแบบส ารวจไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มเป้าหมายจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 ชุด และวัด

ค่าความเท่ียง  (ค่า  ของ Cronbach) ถ้าแบบส ารวจชุดใดมีค่า  ต่ ากว่า 0.70 จะน าแบบส ารวจมา

พิจารณารายข้อ และปรับแก้ไขแบบส ารวจจนกว่าจะได้ค่า  ที่แสดงความเที่ยงไม่ต่ ากว่า 0.70 

ในการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ ได้ท าการตรวจสอบเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ใน
การส ารวจเชิงปริมาณ  2 แบบดังนี้คือ 

แบบท่ี 1  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ .ศ. 
2556( ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ) 

แบบท่ี 2  แบบประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 1  แบบประเมินโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556( ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ) 

 

ข้อค าถาม 
ค่าความเที่ยง 

Cronbach’s Alpha 

 ด้านกิจกรรม     

1.ลักษณะของกิจกรรม 

0.7626 
2.ผู้ด าเนินกิจกรรม 
3.ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 
4.วิธีการกระตุ้นให้อยากสวมหมวกนิรภัย 

  ด้านหมวกนิรภัยท่ีได้รับแจก    
 1.มาตรฐานของหมวกนิรภัย 

0.7967 

 2.ขนาดและน้ าหนักของหมวกนิรภัย 
 3.คุณภาพของหมวกนิรภัย เช่น ความทนทาน 
 4.ความสะดวกสบายเมื่อสวมใส่หมวกนิรภัย 
 5.ความปลอดภัยเมื่อสวมใส่หมวกนิรภัย 
 6.รูปแบบ สี ความสวยงาม   0.7724 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมวกนิรภัย  
1.ความยุติธรรมในวิธีการแจกหมวกนิรภัย 

0.7724 
2.ความใส่ใจในการจัดกิจกรรม 
3.ความยิ้มแย้มแจ่มใส 
4.ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 ด้านอ่ืนๆ   
 1.ความเหมาะสมและความท่ัวถึงของการประชาสัมพันธ์ 

0.9176 
2.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
3.ความเหมาะสมในการก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการมอบหมวกนิรภัย 
4.ความเหมาะสมของวัน และเวลาที่จัดกิจกรรม 
รวมทุกด้าน 0.8931 
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ผลการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือส ารวจแบบท่ี 1  แบบประเมินความตระหนักและพฤติกรรมต่อ
การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะวัด 2 ด้าน คือ ด้าน ความรู้ และ ความตระหนัก 
 

ข้อค าถาม 
ค่าความเที่ยง 

Cronbach’s Alpha 

 ด้านความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัย    0.7756 

 ด้านความตระหนัก 0.8310 
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ภาคผนวก 2 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินโครงการรณรงค์
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินโครงการรณรงค์ 

โดยคณะผู้วิจัย 

จากการศึกษาเพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในปี       
พ.ศ. 2556 ตามแนวคิด แนวคิด CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam, 1971) และ POSDC (Harold 
D. Koontz, 1972) โดยมีการประเมินใน 4 ด้านต่อไปนี้  

1. ด้านสภาวะแวดล้อม 
1.1 การก าหนดเป้าหมายของโครงการ  
1.2 วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ 
1.3 ระยะเวลา/ความเหมาะสมของเวลา 
1.4 เกณฑ/์เงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
2.1 บุคลากรของขนส่งที่ด าเนินโครงการ 
2.2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
2.3 อาคาร/สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
2.4 วิทยากรในโครงการ 

3. ด้านกระบวนการ 
3.1 ศึกษาสภาพปัญหา  
3.2 ส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมเก่ียวกับหมวกนิรภัย 
3.3 วางแผนการท าโครงการ 
3.4 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
3.5 ติดตามและประเมินการด าเนินงานของโครงการ และมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

4. ด้านผลผลิต 
4.1 การประเมินการสวมหมวกนิรภัย 
4.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.3 การส ารวจความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละด้าน 

ด้านสภาวะแวดล้อม  

1.1 การก าหนดเป้าหมายของโครงการ 

ก. มีการก าหนดเป้าหมาย  

ข. มีการก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2 วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ 

ก. มีก าหนดการกิจกรรมชัดเจน  

ข. มีกิจกรรมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน  /มีการประเมินก่อน และหลัง   

ค. มีกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก และพฤติกรรม ในการสวมหมวกนิรภัย /มีการประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  

ง. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  

1.3 ระยะเวลา/ความเหมาะสมของเวลา 

 ก.มีการก าหนดระยะเวลาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน  

ข.ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย  

1.4 เกณฑ/์เงื่อนไขท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 ก. มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายชัดเจน  

ข. เกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปปฏิบัติได ้ 

ค. การก าหนดเกณฑ์ทีค่วามเหมาะสม (มีการพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ+เงื่อนไขในการแจก) 
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ด้านปัจจัยน าเข้า 

2.1 บุคลากรของขนส่งทีด่ าเนินโครงการ 

ก. ค านวณสัดส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการจริงเทียบกับปริมาณหมวกท่ีมอบหมวกนิรภัย  

ข. ความเต็มใจในการปฏิบัติงานโครงการนี้  

2.2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 

 ก. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  

 ข. มีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารโครงการนี้ของบุคลากรตามความสามารถ   

2.3 อาคาร/สถานที่ในการด าเนินโครงการ 

 ก. สถานที่ในการด าเนินโครงการเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

ข. ผู้จัดโครงการสามารถจัด ณ สถานที่ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้  

2.4 วิทยากรในโครงการ 

 ก. วิทยากรในโครงการมีความรู้เหมาะกับหัวข้อท่ีบรรยาย  

 ข. วิทยากรมีความหลากหลาย  
 

ด้านกระบวนการ 

3.1 การศึกษาสภาพปัญหา 

 ก. มีการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นในการใช้จักรยานยนต์ก่อนการด าเนินโครงการ  

 ข. มีการศึกษาในเรื่องหมวกนิรภัย  

3.2 ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย 

 ก. มีการส ารวจความต้องการคุณลักษณะหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 การวางแผนการท าโครงการ 

 ก. มีการวางแผนในการจัดท าโครงการ   

 ข. มีการทบทวนแผนระหว่างด าเนินโครงการ  

3.4 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
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 ก. มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  

 ข. มีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอก  

ค. มีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย  

3.5 มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานของโครงการ 

 ก. มีการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  

 ข. มีการประเมินการด าเนินงานของโครงการ  

 ค.มีการน าผลประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงโครงการ  

 

ด้านผลผลิต 

4.1 การประเมินการสวมหมวก 

 ก. มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนินกับกลุ่มเป้าหมาย /มีการน าผลการประเมิน
จากหน่วยงานอื่นในประเด็นอัตราการสวมหมวกนิรภัยมาพิจารณา  

 ข. มีการประเมินอัตราการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการ  

ค. มีการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  

4.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ก. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

4.3 การส ารวจความตระหนักของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ก. มีการประเมินความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนินโครงการ /มีการน าผลการ
ประเมินความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อนการด าเนินโครงการพิจารณา 

 ข. มีการประเมินความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยหลังการด าเนินโครงการ  

ค. มีการเปรียบเทียบผลการประเมินความตระหนักระหว่างก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  
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ภาคผนวก 2.1 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ด าเนินโครงการ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ด าเนินโครงการ 
ประเด็นที่ใช้ในการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ 

(ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

 

ส่วนที่ 1. ด้านการวางแผน (Planning)  

 1.1 มีคณะท างานหรือไม่ ถ้ามี คณะท างานประกอบด้วยใครบ้าง มีก่ีคน 

1.2 มีการจัดประชุมคณะท างาน หรือไม่ อย่างไร 

 1.3 มีการวางเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  

 1.4 มีการก าหนด เกณฑ์/เงื่อนไข ที่ใช้ในการ มอบหมวกนิรภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่    
และอย่างไร 

 

ส่วนที่ 2. ด้านการจัดโครงสร้างของงาน (Organizing) 

 2.1 มีการแบ่งหน้าที่งาน และแบ่งความรับผิดชอบอย่างไร  

 2.2 มีการจัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างไร 

 

ส่วนที่ 3. ด้านการใช้บุคลากร (Staffing) 

 3.1 จ านวนบุคลากรทีท่ างานในโครงการเพียงพอหรือไม่ มาจากส่วนใด 

 3.2 บุคลากรที่ท างานมีความสามารถและความเหมาะสมตรงกับงานหรือไม่  

 

ส่วนที่ 4. ด้านการสั่งการ (Directing) 

 4.1 มีการมอบหมายงานอย่างไร (มีความเป็นทางการหรือไม่อย่างไร) 

 4.2 มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ กับหน่วยงานใดบ้าง 

4.3 บุคลากร/องค์กร/หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยท างานในโครงการหรือไม่ ใครบ้าง  

 4.4 ใครเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ ในการท างาน 
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ส่วนที่ 5. ด้านการควบคุม (Controlling) 

 5.1 มีการติดตามงานหรือไม่ อย่างไร 

 5.2 มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

 5.3 มีการประเมินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่  

 5.2 มีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงงานหรือไม่ 

 

ส่วนที่ 6. กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย  

 6.1 กิจกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย มีรูปแบบอย่างไรบ้าง 

 6.2 แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร  

 6.3 มอบหมวกนิรภัยให้ใครบ้าง (หรือ เงื่อนไขในการมอบหมวกนิรภัยมีอะไรบ้าง) 
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แบบประเมินโครงการส าหรับผู้ด าเนินโครงการ 
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แบบประเมินโครงการ ส าหรับผู้ด าเนินโครงการ 
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2556 

ล า 
ดับ 

 
ท่านเห็นกับเร่ืองต่อไปนี้ในระดับใด  

เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 
ตอนที ่1 การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม 

1 โครงการนี้สร้างพฤติกรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน      

2 การก าหนดเป้าหมาย สามารถปฏิบัติได้จริง      

3 วิธีการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการมีความเหมาะสม      

4 การจัดบรรยากาศในการด าเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินโครงการ 

     

ตอนที ่2 การประเมินโครงการด้านปัจจัย   
1 จ านวนบุคลากรที่ร่วมด าเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและ

เพียงพอ  
     

2 งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม      
3 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินการโครงการ มีความ

เหมาะสม 
     

4 อาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติงาน ในการด าเนินการโครงการ มีความ
เหมาะสม 

     

5 วิทยากรที่มีเหมาะสมกับโครงการนี้ หาได้ยาก      

ตอนที ่3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ   

1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ      

2 มีการวางแผนในการด าเนินโครงการ ทุกขั้นตอน      

3 การประสานงานภายในระหว่างบุคลากรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด ี      

4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างด ี      

5 มีการติดตามก ากับการด าเนินโครงการตามขั้นตอนท่ีก าหนดทุกระยะ      

6 มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอ      

ตอนที ่4 การประเมินโครงการด้านผลผลิต   

1 หลังจากด าเนินโครงการ มีการสวมหมวกในพ้ืนท่ีมากขึ้น      

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการให้ความสนใจ      

3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ      

4 หลังจากฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย 
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แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
โครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประเด็นที่ใช้ในการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อที่ 1 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

เช่น สื่อในการรับทราบข่าวสารจากโครงการการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย     
ของกรมการขนส่งทางบก ความหลากหลายของสื่อ ความเหมาะสมของสื่อ  ชอบสื่อชนิด
ใดมากท่ีสุด เป็นต้น 

หัวข้อที่ 2 การจัดกิจกรรม 

เช่น กิจกรรมที่จัดเป็นอย่างไร รูปแบบข องกิจกรรมมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด  
กิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร มีการให้ความรู้ในเรื่องใด และเป็นประโยชน์
หรือไม่อย่างไร อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่ อยากให้มีกิจกรรมอะไร ในครั้งต่อไป  
เป็นต้น  

หัวข้อที่ 3 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น บุคคลที่ถูกคัดเลือกมาร่วมโครง การมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีความ
ยุติธรรมหรือไม่ มีการ มอบหมวกนิรภัย ซ้ าหรือไม่ การรอคอยนานหรือไม่ มีคนท่ีมาเข้า
ร่วมโครงการแล้วไม่ได้รับหมวกหรือไม่ ถ้ามีทราบได้อย่างไร เป็นต้น 

หัวข้อที่ 4 สถานที่ในการจัดโครงการ 

เช่น สถานที่มี ความเหมาะสมหรือไม่ (เล็ก/ใหญ)่ การคมนาคมสะดวกหรือไม่ (ใกล้/ไกล) 
เป็นต้น 

หัวข้อที่ 5 ช่วงเวลาในการจัดโครงการ 

เช่น วัน และช่วงเวลาที่ ใช้ในการจัดกิจกรรม และ การแจกหมวกนิรภัย มีความ เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร  

หัวข้อที่ 6 บุคลากรที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 

เช่น มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การถ่ายทอด จิตใจพร้อมให้บริการ  บุคลิกภาพ หน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใส การตอบข้อสงสัย เป็นต้น 

หัวข้อที่ 7 ลักษณะของหมวกนิรภัย 

เช่น คุณภาพ ขนาด สี รูปแบบ เป็นต้น  
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หัวข้อที่ 8 ข้อเสนอแนะ  

เช่น ท่านเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ ควรมีโครงการนี้ต่อไปหรือไม่  ถ้ามีโครงการ ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไร  
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ภาคผนวก 2.4 

แบบประเมินโครงการส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก 2.5 

แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องพฤติกรรม และความตระหนักต่อการสวม
หมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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แบบประชุมสนทนากลุ่มย่อยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ประเด็นที่ใช้ในการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย มีหัวข้อต่อไปนี้ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ) 

หัวข้อที่ 1 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

เช่น ลักษณะการขับขี่ ขับขี่คนเดียวหรือมีผู้ซ้อน ช่วงเวลาที่ใช้รถจักรยานยนต์ เหตุผลที่ใช้
รถจักรยานยนต์ ความถ่ีของการใช้รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์ การเกิด อุบัติเหตุ จาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

หัวข้อที่ 2 ความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การสวมหมวกนิรภัย ของคนในพื้นที่             
ในภาพรวม 

เช่น ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การสวมหมวกนิรภัย
มากน้อยเพียงใด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัย เป็นต้น  

หัวข้อที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

เช่น ลักษณะการสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์เป็นอย่างไร ลักษณะหมวกนิรภัย
ที่นิยมใช้ ระยะทางและระยะเวลา ตลอดจนช่วงเวลาที่ขับขี่มีผลต่อการสวมหมวกหรือไม่ 
อย่างไร เหตุผลในการไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

หัวข้อที่ 4 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

เช่น คนในชุมชนมีการรับรู้ถึงโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัยมากน้อยเพียงใด ในพื้นท่ี มี
การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกริภัย หรือไม่ คนในชุมชนมีความตระหนักต่อการสวมหมวก
นิรภัยมากน้อยเพียงใด เป็นต้น  

หัวข้อที่ 5 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สวมหมวกนิรภัย มากขึ้น  และมีความตระหนัก มากขึ้น ต่อการเกิด
อุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยของคนในพื้นที่ ในภาพรวม 

เช่น แนวทาง หรือวิธีการที่จะกระตุ้นในการสวมหมวกนิรภัย  ปัจจัยอื่นและปัจจัยเสี่ยง      
ทีก่่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น 
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ภาคผนวก 2.6 

แบบส ารวจในเรื่องพฤติกรรม และความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย                
ส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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โครงการ  

“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

แบบส ำรวจส ำหรับผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์  
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการและความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

ค าชี้แจง วัตถุประสงค์ของการส ารวจ เพ่ือศึกษา พฤติกรรม และความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ เพ่ือน าผลสรุปไปหาวิธีการให้ผู้ขับขี่ได้สวมหมวกนิรภัยกันมากข้ึน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย√ ในช่อง (  ) หรือเติมค าลงในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็น
จริงเพียงหนึ่งค าตอบ หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
1. เพศ    (  )  ชาย   (  )  หญิง 
2. อายุ    (  ) ……….. ปี  
3. ระดับการศึกษา 
            (  )  ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น (  )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
            (  )  อนุปริญญา / ปวส.         (  )  ปริญญาตรี        (  )  สูงกว่าปริญญาตรี           
4. อาชีพ 

(  )  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา           (  )  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(  )  พนักงานบริษัท/ห้างร้าน เอกชน (  )  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว    
(  )  เกษตรกรรม/ประมง              (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………..………  

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ……………………..……….. บาท 
 

ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย√ ในช่อง (  ) หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
1.รถจักรยานยนต์ที่ท่านใช้อยู่ ท่านเป็นเจ้าของเองหรือไม่  

(  )  เป็นเจ้าของ  (  ) ไม่เป็นเจ้าของ 
2. ท่านขับข่ีจักรยานยนต์มาแล้ว ................... ปี 
3. ปกติท่านขับขี่จักรยานยนต์มีผู้ซ้อนท้ายหรือไม่ 

(  )  ไม่มี   (  )  มี จ านวน ………… คน 
4. ท่านเคยประสบอุบัติเหตุหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลจากขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือไม่  

(  )  ไม่เคย   (  )  เคยประสบอุบัติเหตุ …..…. ครั้ง   
5. ท่านเคยถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับการขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่  

(  ) ไม่เคย                 (  )  เคย 1 ครั้ง           ( )  เคย 2 ครั้ง 
(  ) เคย 3 ครั้ง           (  )  เคยมากกว่า 3 ครั้ง    

6. หมวกนิรภัยที่ท่านสวมเป็นของตนเองหรือไม่  
(  )  ใช่  (  ) ไมใ่ช่  
 

7. ชนิดหมวกนิรภัย ที่ท่านสวม 
(  ) แบบปิดเต็มหน้า     (  ) แบบเต็มใบ    (  ) แบบครึ่งใบ 

8. โดยปกตทิ่านขับข่ีจักรยานยนต์ช่วงเวลาใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
    (  ) เวลา 06.01 – 09.00 น.   (  ) เวลา 09.01 – 12.00 น.  (  ) เวลา 12.01 – 13.00 น.    
    (  ) เวลา 13.01 – 16.00 น.   (  ) เวลา 16.01 – 18.00 น.  (  ) เวลา 18.01 – 21.00 น.      

 เด็กท่ีก ำลงัศกึษำ 
 เด็กท่ีไม่ได้ศกึษำ 
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โครงการ  

“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

    (  ) เวลา 21.01 – 24.00 น.   (  ) เวลา 24.01 – 06.00 น. 
9. วัตถุประสงค์หลักในการขับขีจ่ักรยานยนต์ของท่าน 
  (  ) รับส่งคนในครอบครัว         (  ) ใช้ในการเดินทางเพ่ือไปศึกษา/ไปท างาน   

(  ) ใช้ในการประกอบอาชีพ             (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ............... 
10. ภายใน 1 วันโดยปกติท่านขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นระยะทางเท่าใด 
     (  )  น้อยกว่า 1 ก.ม.     (  )  1-2 ก.ม.  (  )  มากกว่า 2-5 ก.ม.    (  )  มากกว่า 5 ก.ม.  11. 
ความเร็วโดยปกตทิี่ท่านใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
    (  )  ต่ ากว่า 30 ก.ม./ชม.             (  )  30-60 ก.ม./ชม.        
    (  )  61-90 ก.ม./ชม.                 (  )  มากกว่า90 ก.ม./ชม. 
12. ขนาดรถจักรยานยนต์ที่ท่านใช้ 

(  ) ต่ ากว่า 100 ซีซี   (  ) 100 ซีซี   (  ) 110 ซีซี   (  ) 125 ซีซี   (  ) มากกว่า 125 ซีซี 
13. เลือกรูปที่ท่านชอบมากที่สุด ..................... (ให้ระบุเลขท่ีท่านเลือก เพียงข้อเดียว) 

 

 
14. ให้เลือกค าตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ ส าหรับข้อต่อไปนี้ที่ตรงกับตัวของท่าน  

ใช่ (  ) ไม่ใช่ (  )  ถ้ามีใครมาท าให้คุณต้องเสียเวลา คุณจะขุ่นเคืองใจทันทแีละรู้สึกเหมือนถูกบังคับ 
ใช่ (  ) ไม่ใช่ (  )  คุณมักหงุดหงิดอย่างไม่รู้สาเหตุ และหลายครั้งอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกโมโห  
ใช่ (  ) ไม่ใช่ (  )  คุณรู้สึกทนไม่ได้ ถ้าต้องรอคอยสิ่งใดนาน 

15. ในพ้ืนที่ที่ท่านขับรถจักรยานยนต์ มีการตั้งด่านตรวจรถจักรยานยนต์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
        (  )  มี ............ แห่ง/วัน      (  )  ไม่มี 
16. ถ้ามีการรณรงค์เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย มีผลต่อการสวมหมวกของท่านหรือไม่ 
   (  )  มีผลมาก         (  )  มีผลปานกลาง  (  )  ไม่มีผล 
17.ในพ้ืนที่ของท่านมีการรณรงค์เก่ียวกับกฎหมายสวมหมวกนิรภัย เช่น ป้าย ประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์ 

อย่างไร 
(  )  มีมาก         (  )  มีปานกลาง            (  )  ไม่มี 

18. พ้ืนที่ที่ท่านขับรถจักรยานยนต์เป็นประจ ามากที่สุด มีลักษณะอย่างไร 
(  )  ถนนใหญ่ (ทางหลวงแผ่นดิน) (  )  ถนนเล็ก (ทางหลวงชนบท) (  )  ถนนในหมู่บ้าน 

19. กรณีต่อไปนี้ ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร 
 เมื่อมีฝนตก      สวมทุกครั้ง (  )   บางครั้ง (  )    ไม่สวม (  )     
 เมื่อดื่มสุรา    สวมทุกครั้ง (  )   บางครั้ง (  )    ไม่สวม (  )     
 เมื่อทราบว่ามีด่านตรวจ  สวมทุกครั้ง (  )   บางครั้ง (  )    ไม่สวม (  )     

   เมื่อขับผ่านถนนใหญ่     สวมทุกครั้ง (  )   บางครั้ง (  )    ไม่สวม (  )     
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โครงการ  

“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ส่วนที ่3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยและข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวกนิรภัย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัย    
และข้อควรปฏิบัติในการใช้ หมวกนิรภัย ของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
01 กฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเท่านั้น 

ไม่รวมถึงผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย 
  

02 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท   
03 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีผู้โดยสารซ้อนท้าย หากผู้โดยสารไม่สวมหมวก

นิรภัยจะมีโทษปรับ 2 เท่า คือไม่เกิน 1,000 บาท 
  

04 ต ารวจสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยเป็น
เวลาสูงสุด 1 เดือน 

  

05 กฎหมายหมวกนิรภัยได้ก าหนดไว้ว่าหมวกนิรภัยจะต้องได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น 

  

06 บุคคลต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะขับข่ีรถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัย เช่น 
ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับลัทธิศาสนา อ่ืนใด 

  

07 ตามกฎหมายแล้วในขณะขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะต้องสวม
หมวกนิรภัยโดยจะต้องคาดสายรัดคางทุกครั้ง 

  

08 กฎหมายอนุญาตให้สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ 3 แบบ คือ 1) หมวกนิรภัย
แบบปิดเต็มหน้า 2) หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 3) หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ 

  

09 หมวกนิรภัยที่ตกพ้ืนแข็งประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจะลดลง    
10 การสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีความปลอดภัยสูงสุดกว่าแบบอื่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

ภาคผนวก หน้า  39  

โครงการ  

“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อ พฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัย สวมทุก

ครั้ง 
สวมบาง 

ครั้ง 
ไม่สวม 

01 ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร    
02 เมื่อท่านเป็น ผู้โดยสาร  (ซ้อนท้าย ) รถจักรยานยนต์ ท่านสวมหมวก

นิรภัยอย่างไร 
   

03 เมื่อเดินทางในระยะใกล้ ( ไม่เกิน 5 กม.) ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร      
04 เมื่อเดินทางในระยะไกล (5 กม. ขึ้นไป) ท่านสวมหมวกนิรภัยอย่างไร     
05 ในเส้นทางท่ีเดินทางมีการจราจรพลุกพล่านท่านสวมหมวกนิรภัย

อย่างไร 
   

06 ในเส้นทางท่ีเดินทาง มีการจราจรไม่หนาแน่นเดินทางสะดวกท่านจะ
สวมหมวกนิรภัยอย่างไร 

   

07 ในช่วงเวลารีบเร่งหรือเร่งด่วนขณะขับ ขี่รถจักรยานยนต์ ท่านสวม
หมวกนิรภัยอย่างไร 

   

08 เมื่อท่านต้องเดินทางใ นขณะที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อย ท่าน สวมหมวก
นิรภัยอย่างไร  

   

09 เมื่อท่านเดินทางในช่วงกลางคืนขณะขับ รถจักรยานยนต์ ท่านสวม
หมวกนิรภัยอย่างไร 

   

10 เมื่อเส้นทาง ที่ท่านเดินทางผ่าน มีต ารวจจราจร ท่านสวมหมวกนิรภัย
อย่างไร 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

ภาคผนวก หน้า  40  

โครงการ  

“การศึกษาความพฤติกรรม และตระหนักต่อการ
สวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”  

ส่วนที่ 5 ความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัย   
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความตระหนักต่อการสวมหมวกนิรภัยของท่านมากที่สุด 
ข้อ ระดับความคิดต่อความตระหนัก 

ในการสวมหมวกนิรภัย 
 

ระดับความเห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

01 เมื่อในชุมชน หน่วยงาน หรือ โรงเรียนของท่านประชาสัมพันธ์เพื่อ
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ท่านให้ความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสาร 

     

02 เมื่อท่านเห็น ป้าย ประกาศ หรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในพื้นท่ี ท่านแวะอ่านเสมอเมื่อผ่าน 

     

03 ท่านเห็นด้วยกับ หน่วยงานของรัฐ ที่มีการรณรงค์ถึงภัยจากการ       
ไม่สวมหมวกนิรภัยผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง 

     

04 ท่าน คิดว่าการ ขับข่ี รถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็ว ที่ ไม่ สูงมาก        
ไม่จ าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้ 

     

05 ท่านคิดว่าไม่จ าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีไปในสถานที่ใกล้ๆ      
06 ท่านคิดว่าการมี ประสบการณ์ในการขับข่ี รถจักรยานยนต์ มานาน  

ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องสวมหมวก 
     

07 การไม่สวมหมวกนิรภัย ถ้าเกิดอุบัติเห ตุที่ศีรษะเปรียบเสมือนท่าน
ตกตึกสูงหลายชั้น 

     

08 หากเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่ รถจักรยานยนต์  โดยไม่สวมหมวก
นิรภัย ผลอาจท าให้ท่านพิการ ทุพลภาพจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

     

09 การไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมี ความรุนแรง มากกว่า
การสวมหมวก 

     

10 การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี รถจักรยานยนต์ ท า ให้ ท่าน รู้สึก
ปลอดภัยมากขึ้น  

     

11 ผู้ที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมี โอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่สวมหมวก
นิรภัย  

     

12 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมวกนิรภัยที่มี มาตรฐานสามารถลดความสูญเสีย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

     

 13 เมื่อสวมหมวกนิรภัยแล้ว  ท าให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายท าให้ทน
สวมหมวกไมไ่ด ้

     

14 ท่านคิดว่าการสวมหมวกนิรภัยท าให้ผมเสียทรง      
15 ท่านคิดว่าหลังจากสวมหมวกนิรภัยแล้วมคีวามล าบากในการเก็บ       

 


