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1.1 มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลก
 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 รถจักรยานยนต์

ทุกๆปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกเกือบ1.2ล้าน

คนและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการอีกหลายล้านคน

ในประเทศทีป่ระชากรมรีายไดต้ำ่และรายไดป้านกลางหลายประเทศ

ที่มีการใช้รถจักรยานและจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ผู้ได้รับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตบนท้องถนนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้รถสองล้อเพราะต้องใช้ถนนร่วม

กบัรถยนต์รถโดยสารและรถบรรทกุทีแ่ลน่ดว้ยความเรว็สงูอยูเ่ปน็ประจำ

เช่น ในประเทศอินเดีย การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งหมด มาจากผู้ใช้รถสองล้อ ร้อยละ 27 ในประเทศมาเลเซียร้อยละ

60และในประเทศไทยร้อยละ70-90เป็นต้น


การบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
และความพิการ

สำหรับประเทศในยุโรปร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ใช้

ยานยนต์ที่มีสองล้อเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ประมาณกันว่าค่าเฉลี่ย

ในประเทศทีป่ระชากรมรีายไดต้ำ่ถงึปานกลาง (รวมประเทศไทย)ตวัเลขนี้

จะสูงถึงร้อยละ88

ผลกระทบทางด้านสังคมสำหรับผู้รอดชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่

ศีรษะต่อครอบครัวและชุมชนนั้นมีสูงมากเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนเหล่า

นี้ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษและเป็นเวลานาน ทั้งยังต้องเสียเงิน

ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

หมวกนิรภัยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจริงหรือ?
ประสิทธิผลของการสวมหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน

จากผลงานวจิยัของศนูยว์จิยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) อาศยัแบบจำลอง

ทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศพบว่า...

การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต
เนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้

สำหรับผู้ขับขี่

สำหรับผู้นั่งซ้อนท้าย
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การสวมหมวกนิรภัยนั้น มีส่วนลด

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้มากกว่า6,000ดอลลาร์ต่อคน


1.2 หมวกนิรภัย
 สามารถป้องกันศีรษะได้

เบื้องหลังการออกแบบโครงสร้างของหมวกนิรภัยนั้นมาจากความ

เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มาจากพื้นฐานความเข้าใจว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับ

ศีรษะของเราขณะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์



หมวกนิรภัยทำงานอย่างไร
หมวกนิรภัยป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างกระโหลกศีรษะกับสิ่ง

ที่มากระทบทำหน้าที่ป้องกันศีรษะจากวัตถุที่มาชน

ที่สำคัญหมวกนิรภัยมีจุดประสงค์ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่

สมองและศีรษะอย่างรุนแรง โดยการลดแรงกระแทกหรือการชนเข้ากับ

ศีรษะ วัสดุอ่อนนุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวกนิรภัยจะดูดซับแรงสะเทือน

ทำให้ศีรษะหยุดหรือเคลื่อนที่ช้าลง สมองจะได้ไม่ชนกับกระโหลกอย่าง

รุนแรง หมวกนิรภัยจะกระจายแรงกระแทกไปยังพื้นที่ที่กว้างขึ้น ทำให้

แรงกระแทกไม่ไปรวมอยู่ ณ พื้นที่เล็กๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งของกระโหลก

เท่านั้น

เหตุผลสำคัญของการไม่สวมหมวกนิรภัย
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รูปแบบของหมวกนิรภัย
•  หมวกนิรภัยยังต้องถูกออกแบบให้เข้ากับสภาพอากาศและ

สภาวะการจราจรในท้องถิ่น

• วัสดุที่ใช้ไม่ควรเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหรือการสัมผัสกับอากาศ

ไม่ควรเป็นพิษหรือก่อให้เกิดการระคายเคือง

•  ในบรรดาหมวกนิรภัยแบบต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ แบบครึ่งใบจะ

ปอ้งกนัศรีษะไดน้อ้ยทีส่ดุ สว่นแบบเตม็ใบหรอืแบบปดิเตม็หนา้นัน้

ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงและการมองเห็นรอบด้าน

•  เพื่อให้มั่นใจว่าหมวกนิรภัยจะสามารถดูดซับแรงกระแทกจาก

อุบัติ เหตุได้ ชั้นรองในที่บีบให้ยุบตัว ได้ควรมีความหนา

ประมาณ1.5ถึง3.0เซนติเมตร

 

√ Ÿª∑ Ë

™
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สีของหมวกนิรภัยมีความสำคัญหรือไม่
การวิจัยในนิวซีแลนด์พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่สวม

หมวกนิรภัยสีดำมากกว่าสีขาว คนที่สวมหมวกนิรภัยสีขาว มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าคนที่สวมหมวกนิรภัยสีดำถึงร้อยละ 24

ในทำนองกัน คนที่มีหมวกนิรภัย “สีอ่อน/สีสว่าง” มีความเสี่ยงต่อการ

ประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าคนที่มีหมวก“สีเข้ม/สีมืด”ถึงร้อยละ19















1.3หมวกนิรภัยมีประสิทธิภาพใน
การลดอัตราการบาดเจ็บที่
ศีรษะ

การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดการเสีย

ชีวิตและการบาดเจ็บที่ศีรษะอันเนื่องมาจากอุบัติ เหตุ ผู้ขับขี่ รถ

จักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับบาดเจ็บที่

ศีรษะหรือเสียชีวิตจากการบาดเจ็บประเภทนี้ นอกจากนี้ผู้ขับขี่ที่ไม่สวม

หมวกนิรภัยยังเพิ่มภาระให้แก่โรงพยาบาลที่รับตัวเข้ารักษาและเป็นภาระ

แก่บุคคลครอบครัว(หรือผู้ดูแล)และสังคมหากต้องกลายเป็นคนพิการ

1.4 โครงการรณรงค์มีผลให้คน
หันมาสวมหมวกนิรภัย

 มากขึ้น
กฎหมายหมวกนิรภัยเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการสวมหมวก

นิรภัย

ผลการศึกษาหลายฉบับพบว่า เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายหมวก

นิรภัยแล้ว ปริมาณการสวมหมวกนิรภัยได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 หรือสูง

กว่านั้น แต่เมื่อเลิกบังคับใช้ ปริมาณการสวมหมวกนิรภัยลดลงไปต่ำกว่า

ร้อยละ60

กฎหมายหมวกนิรภัยจะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีหมวกนิรภัยคุณภาพสูง

ที่หาได้ง่ายและราคาไม่สูงจนเกินไป

ต้องมีการบังคับใช้โดยไม่มีข้อยกเว้น
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มีการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย

มีโครงการรณรงค์อย่างแพร่หลายเพื่อให้การศึกษาแก่ชุมชนและ

ตำรวจ

ที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือ ต้องวางแผนเพื่อประเมินผลสำเร็จของ

กฎหมายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าก่อนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจะได้รับทราบ

ว่าการรณรงค์ที่จัดทำไปแล้วได้ผลมากน้อยเพียงใด





วิธีประเมินสถานการณ์
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2.1 ทำไมจึงจำเป็นต้องมี
 การประเมินสถานการณ์

มีเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องประเมิน

สถานการณ์ก่อนที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย



1. เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนิรภัย และเพื่อให้เข้าใจ

ขอบเขตพื้นที่ของปัญหาที่มีอยู่

2. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการบาดเจ็บ

ที่ศีรษะมีความสำคัญอย่างไรต่อกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน

พื้นที่ที่จะจัดทำโครงการ จะได้รู้ว่ากลุ่มไหนมีความจำเป็นต้อง

สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด เหตุผลใดที่ทำให้ไม่นิยมสวมหมวก

นิรภัย

    ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการจัดลำดับความสำคัญของ

กิจกรรมที่จะจัดทำ เพื่อให้โครงการสวมหมวกนิรภัยประสบ

ความสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนจาก

ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัย

ต่างๆ จะช่วยแสดงให้ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชนเห็นถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการ

3. เพื่อให้ได้ดัชนีที่จะใช้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง (Baseline

Indicators) ที่จะสามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผล

ของโครงการในอนาคต

คุณภาพของข้อมูล
สิ่งที่สำคัญในการประเมินสถานการณ์ ได้แก่ การมีข้อมูลที่ดี ซึ่ง

ได้แก่ข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ

ข้อมูลที่รวบรวมได้จะช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ในระบบข้อมูล

ท่านอาจจะเริ่มตระหนักได้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่

มีอยู่ในขณะนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

การเก็บข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีและข้อมูลที่รวบรวมได้ขึ้นอยู่กับ

แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและ

การบาดเจ็บจากการใช้จักรยานยนต์ ซึ่งอาจจะเบี่ยงเบนไปบ้าง เพราะ

โรงพยาบาลจะเก็บข้อมูลเฉพาะกรณีที่มีผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่

โรงพยาบาลเท่านั้น หรือข้อมูลของตำรวจก็อาจจะเก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องที่

ตำรวจเข้าไปสอบสวนเท่านั้น แม้ข้อมูลที่ได้แต่ละแหล่งจะไม่ใช่ข้อมูลที่

ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมด แต่ข้อมูลจากทั้งสองแหล่งนี้ก็สามารถใช้เป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีในการเก็บข้อมูลส่วนอื่นๆต่อไป
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2.2 ปัญหาการไม่ใช้หมวกนิรภัย
 มีมากน้อยเพียงใด

การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการ

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาใน

โครงการรณรงค์และการติดตามและประเมินผลดำเนินงานของโครงการ

ต่อไปได้



ปัญหาการบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์
มีมากน้อยเพียงใด
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน 

โดยเฉพาะข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และการบาด

เจบ็ทีศ่รีษะ เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์

และเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีโครงการรณรงค์ในเรื่องนี้

ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ ความ

รุนแรงและประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้รู้ถึง

สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่ และรู้ถึงประเภทของ

ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมาย

โครงการ เช่น จุดที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความ

เสี่ยงสูง

คำถามที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่

•ในพื้นที่ มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนเท่าไร

•ระดับของปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มีมากน้อยเพียงใด

โดยดูจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านั้น

ตัวเลขเหล่านี้จัดเป็นสัดส่วนเท่าไรของอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

•ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมากหรือน้อย หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม

มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ

•ใครบ้างเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

มากที่สุด



ดัชนีที่ใช้ ในที่นี้ ได้แก ่

•สัดส่วนของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

•อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (ต่อจำนวนยานพาหนะ

100,000คันหรือจำนวนคน100,000คน)

•จำนวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดบนถนนประเภทต่างๆ

•อายุและเพศของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น



ใครบ้างที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ 

ผู้ที่น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ ได้แก่ ตำรวจจราจร

หรืออาจเป็นองค์กรที่ทำงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน หรือกรม

การขนส่งควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ในฐานะที่เป็น“ข้อมูลทางการ”
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การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการบาดเจบ็ทีศ่รีษะทีเ่กดิจากอบุตัเิหตรุถจกัรยานยนต์

สามารถนำไปใช้เพื่อเน้นให้เห็นถึงผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและ

สังคม และสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดให้มีโครงการส่งเสริม

การสวมหมวกนริภยัได้ รวมถงึใชเ้ปน็ดชันใีนการตดิตามผลการดำเนนิการ

ของโครงการ

อยา่งไรกต็ามขอใหค้ำนงึดว้ยวา่อาจจะมปีจัจยัอืน่ๆทีม่ผีลตอ่อตัรา

การบาดเจ็บที่ศีรษะ เช่น การเพิ่มของจำนวนพาหนะสองล้อในท้องถนน

อาจทำให้จำนวนรวมของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

ดังนั้นอัตราการลดลงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติ เหตุ

รถจักรยานยนต์ จึงไม่อาจใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้

เสมอไป



ในการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องตั้งคำถามในเรื่องต่อไปนี้ 

•จำนวนการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ที่ศีรษะมีสัดส่วนเท่าไร

•ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุการบาดเจ็บ

•แบบแผนการกระจายตัวของการบาดเจ็บที่ศีรษะ

•มีประชากรกลุ่มใดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะ

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากเป็นพิเศษหรือไม่

•มีข้อมูลอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ

จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

•มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัยของผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ

จักรยานยนต์บ้างหรือไม่ ถ้ามีจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ

อาการบาดเจ็บระหว่างผู้ขับขี่ที่สวมและไม่สวมหมวกนิรภัยได้

การสำรวจตามบ้าน
(ชุมชน)
บันทึกสถานีอนามัย
บันทึกของแพทย์
ประจำครอบครัว
บันทึกของห้อง
ฉุกเฉิน
บันทึกการรับตัวเข้า
หอผู้ป่วย
บันทึกการรับตัวเข้า
ห้องไอซียู
ใบมรณบัตร
 

แหล่งที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
แบ่งตามระดับความรุนแรง 

ไม่มีการ 
บาดเจ็บ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ
ปานกลาง 

บาดเจ็บ
รุนแรง 

บาดเจ็บ
ถึงชีวิต 

อัตราการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ที่จะจัดโครงการ


การประเมินสัดส่วนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยได้

อย่างถูกต้องจะเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาสนับสนุนโครงการ

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยได้ทั้งนี้หมายความว่าต้องตั้งคำถามในเรื่อง

ต่อไปนี้

• ผู้ที่สวมหมวกนิรภัยมีสัดส่วนเป็นเท่าไรของจำนวนประชากร

ทั้งหมด



การตั้งคำถามเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย
คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยที่

สามารถนำมาใช้ในการสำรวจชุมชนได้: ในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมาท่าน

สวมหมวกนิรภัยในระหว่างขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์มากน้อย

แค่ไหน

รหัสที่ใช ้

01ตลอดเวลา

02บางครั้ง

03ไม่เคยสวมเลย

04ไม่เคยใช้รถจักรยานยนต์ในช่วง30วันที่ผ่านมาเลย

05ไม่มีหมวกนิรภัยใช้

06ไม่ยอมใช้

07ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้สามารถระบุได้ว่าใครบ้างที่สวมหรือไม่สวม

หมวกนิรภัยและบอกได้ว่ามีผู้ไม่สวมหมวกมากน้อยเท่าใด
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• ใครบ้างที่ไม่สามารถสวมหมวกนิรภัย โดยจัดแบ่งคนเหล่านี้ตาม

อายุ เพศ สถานภาพการเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร และตาม

วัตถุประสงค์ของการเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

•ความเสียหายจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในรูปแบบของการ

บาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีมากน้อยเพียงใด

•อัตราส่วนของผู้สวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องในรูปของการใส่

สายรัดคางและการใช้หมวกที่มีขนาดเหมาะสมคิดเป็นเท่าไร



จะหาข้อมูลเหล่านี้จากแหล่งใดบ้าง 

•บันทึกของตำรวจ

•บันทึกของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ

•บันทึกขององค์กรขนส่งระดับประเทศ

•รายงานการศึกษาวิจัย

•บันทึกทะเบียนยานยนต์ซึ่งสามารถใช้ได้แต่ใช้ได้จำกัด

•การสำรวจเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่

สวมหมวกนิรภัย

•บันทึกยอดขายของผู้ผลิตหมวกนิรภัย

•การศึกษาโดยสังเกตการณ์



การวัดอัตราการสวมหมวกนิรภัย:
การศึกษาโดยการสังเกตการณ์

หากยังไม่มีรายละเอียดและข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็นในเรื่องนี้

เราสามารถใช้วิธีการศึกษาแบบสังเกตการณ์เพื่อประเมินจำนวนการใช้

หมวกนิรภัยได้ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเก็บ

ข้อมูลและวิเคราะห์จากสถิติอุบัติเหตุจราจรแบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย ขอ

แนะนำให้ทำการศึกษาเฉพาะในถนนบางสายหรือพื้นที่บางแห่งที่รู้กันอยู่

แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

ช่วงวางแผน: ก่อนจะทำการสำรวจโดยการสังเกตการณ์ ควร

กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่า เป็นคนกลุ่มใด อาศัย

อยู่ที่ไหน และจะเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใด ควรจัดหาแผนที่ถนนแบบ

ละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจราจรและประมาณการความนิยมใน

การสวมหมวกนิรภัยของประชากรในพื้นที่ที่จะศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ไว้ก่อน

ขั้นตอนในการพัฒนาวิธีเก็บข้อมูล: ได้แก่ การจัดทำเอกสาร

อธิบายแนวทางที่จะใช้เก็บข้อมูลอย่างละเอียด โดยระบุกิจกรรม วิธีการ

เก็บข้อมูลผู้ดำเนินการและระยะเวลาในการดำเนินการเก็บข้อมูล

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล: ได้แก่ การจัดทำแบบหรือ

ชุดของแบบการกรอกข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การสุ่มตัวอย่าง: กลุ่มประชากรที่จะสังเกตการณ์ ควรเป็นกลุ่มที่

สามารถเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่เป้าหมายได้

จำนวนจุดสังเกตการณ์: จำนวนจุดสังเกตการณ์ ขึ้นอยู่กับ

งบประมาณ หากมีจำกัดอาจจะใช้วิธีเลือกจุดสังเกตการณ์ไม่มากนัก

และเก็บข้อมูลจากแต่ละจุดให้มากขึ้น

การเลือกจุดสังเกตการณ์: การเลือกจุดสังเกตการณ์โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง อาจทำได้โดยวางแผ่นตารางที่แบ่งออกเป็นช่องๆ และมีตัวเลข

กำกับทาบลงบนแผนที่ ควรกำหนดจุดสังเกตการณ์ไว้ให้ชัดเจนก่อนจะ

ออกไปสังเกตการณ์จริง หากเป็นไปได้ ควรเลือกจุดสังเกตการณ์ใกล้

สี่แยกที่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องชะลอความเร็วลง แม้จะไม่มีตำรวจอยู่

ก็ตาม

การสังเกตการณ์การสวมหมวก: 

• ในการวางแผนเพื่อสังเกตการณ์ หัวหน้าโครงการควรคำนึงถึง

ความปลอดภัยเป็นหลัก และหาทางลดความผิดพลาดในการ

เก็บข้อมูลให้มากที่สุด

• ควรมีการฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ก่อนออกไปเก็บข้อมูลจริง เพื่อ

ป้องกันอคติที่อาจเกิดขึ้นได้

• การสังเกตการณ์อาจใช้ผู้สังเกตการณ์สองคนหรือมากกว่านั้น

และอาจนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

•กำหนดจดุสงัเกตการณท์ีส่ะดวกและปลอดภยัเพือ่ความปลอดภยั

ควรให้ผู้สังเกตการณ์สวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและไปทำงานด้วย

กันสองคน

• ควรกำหนดช่วงเวลาที่จะใช้สังเกตการณ์ล่วงหน้า และการ

สังเกตการณ์ในแต่ละจุดควรใช้ระยะเวลาเท่าๆ กันเพื่อให้นำ

ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้

• การสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย อาจหมายรวมถึงการ

สวมหมวกแบบไม่ถูกต้อง หรือมีหมวกแต่ไม่สวมด้วยก็ได้ (การ

ใช้หมวกไม่ถูกวิธี)

การวัดซ้ำหลังจากการทำโครงการแล้ว: ควรให้ผู้สังเกตการณ์ที่

เก็บข้อมูลในครั้งแรกออกไปสังเกตการณ์ซ้ำโดยใช้ขั้นตอนแบบเดิมในวัน

เวลาและสถานที่เดียวกันกับที่เคยไปสังเกตการณ์ก่อนจะมีโครงการ
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ทำไมคนจึงไม่สวมหมวกนิรภัย
ทัศนคติของสาธารณชนต่อการสวมหมวกนิรภัย 

การเรียนรู้ทัศนคติทั่วไปของประชาชนต่อความปลอดภัยบน

ทอ้งถนนและตอ่การสวมหมวกนริภยัจะเปน็ประโยชนใ์นการจดัทำโครงการ

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

 

คำถามที่ควรใช้ในการเก็บข้อมูล 

•ประชาชนมีทัศนคติทั่วไปอย่างไรต่อความปลอดภัยบนท้องถนน

•ประชาชนเข้าใจประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยหรือไม่

•การรับรู้ถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยของสาธารณชนอยู่

ในระดับใด

•ทำไมคนจึงไม่สวมหมวกนิรภัย

•ใครบ้างที่ต่อต้านการใช้หมวกนิรภัยมากที่สุด



จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหน 

•บริษัทวิจัยตลาด

•มหาวิทยาลัยองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่รณรงค์เรื่อง

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ข้อมูลเกี่ยวกับความยากง่ายในการหาหมวกนิรภัยใช้ และ

ราคา 

เราสามารถรู้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและความยากง่าย จากการถาม

คำถามต่อไปนี้:

•จำนวนหมวกนิรภัยที่ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่ในช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่งมีเท่าไร

•ผู้จำหน่ายหมวกนิรภัยเป็นใครและอยู่ที่ไหนบ้าง มีเพียงพอกับ

ความต้องการหรือไม่

•ยี่ห้อหลักของหมวกนิรภัยที่ขายอยู่มีกี่ยี่ห้ออะไรบ้าง

•หมวกนิรภัยยี่ห้อหลักๆ ในพื้นที่มีราคาขายปลีกประมาณใบละ

เท่าไร



ตัวบ่งชี้ทั่วไปเกี่ยวกับหมวกนิรภัยที่น่าสนใจ 

•จำนวนและพื้นที่ในการกระจายสินค้าของผู้ผลิตหมวกนิรภัย

•จำนวนและประเภทของหมวกนิรภัยที่มีขายในท้องตลาด

•ราคาขายปลีกโดยประมาณ

•ยอดขายรวมทั้งปี



จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหน 

•จากบริษัทผู้ผลิตหมวกนิรภัย

•จากผู้จัดจำหน่ายหรือขายส่ง

•จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยบนท้อง

ถนน

•จากผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยใน

อดีต
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2.3 วธิปีระเมนิมาตรการทีม่อียู่แลว้
การประเมินว่ามีมาตรการอะไรอยู่แล้วบ้าง โดยดูจากโครงการ

ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยที่เคยมีหรือมีอยู่ในขณะนั้นจะช่วยให้เราได้

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลหลักที่ทำงานด้านนี้ที่ควรชักนำให้เข้าร่วม

โครงการด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ข้อมูลจากการ

ประเมินจะช่วยให้รู้ว่าจะหาแหล่งสนับสนุนทางการเมืองหรือการเงินได้

จากไหนนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่ควรพิจารณาได้แก่

 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนนและมีงบประมาณเท่าไร
วิธีดำเนินการโครงการนี้ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองในประเทศ ที่

สำคัญคือต้องพิจารณาว่ากฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ส่งเสริมให้มีการสวม

หมวกนิรภัยหรือไม่


การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์นี้เพื่อหาข้อมูลว่า ผู้ที่อาจจะสนใจเข้าร่วมส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภัยทั้งหมดมีใครบ้าง รวมถึงผู้ที่อาจจะต่อต้านการสวม

หมวกนิรภัยในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งผู้ที่อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ ที่อาจได้รับผล

กระทบ



มีกฎหมายให้สวมหมวกนิรภัยอยู่แล้วหรือยัง
บางครั้งกฎหมายที่มีอยู่อาจดีอยู่แล้วแต่การบังคับใช้ยังไม่ดีพอ



มีมาตรฐานหมวกนิรภัยอยู่แล้วหรือยัง
มาตรฐานเหล่านี้อาจเป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติก็ได้



เคยมีความพยายามในการนำโครงการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยมาใช้บ้างแล้วหรือยัง
ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ควรสำรวจดูว่า โครงการ กฎหมาย และการรณรงค์

เหล่านี้มีประสิทธิภาพเพียงใดและมีข้อที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้างหรือไม่



คำถามที่ควรถาม

 ขณะนี้มีโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอยู่แล้วหรือไม่

 ในประเทศของท่านหรือในประเทศใกล้เคียง

 ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่มีอยู่แล้วในขณะนี้

 เมื่อไม่นานมานี้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

บ้างหรือไม่

 ผลการดำเนินงานของโครงการเหล่านั้นเป็นอย่างไร

 (มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ทราบหรือไม่)

 โครงการเหล่านั้นประสบอุปสรรค/ข้อจำกัดอะไรบ้าง

 มีบทเรียนอะไรบ้าง



การใช้ข้อมูลเพื่อจัดลำดับกิจกรรมตามความสำคัญ
กระบวนการจัดลำดับกิจกรรมตามความสำคัญจะเริ่มต้นเมื่อได้มี

การประเมินสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว
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3
วิธีออกแบบและจัดทำ
โครงการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย
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3.1วธิตีัง้คณะทำงาน
ควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและกำหนดทิศทางการทำงานทั้ง

ในด้านการกระตุ้นให้มีการออกกฎหมาย กำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้

และการประชาสมัพนัธโ์ครงการ จดัหาทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุหนว่ยงานนี้

อย่างพอเพียงเพื่อให้สามารถจัดทำโครงการนี้ได้



ใครควรอยู่ในคณะทำงานบ้าง
ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ใคร

เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะติดต่อให้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ข้อมูลจากการประเมินควรบ่งชี้ได้ว่า นักการเมืองคนสำคัญ

และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคนใดบ้างที่ควรชักจูงให้เข้าร่วมในโครงการ

ตลอดจนวิธีที่ดีที่สุดในการระดมการสนับสนุนด้านการเงินและความ

ร่วมมือของชุมชน



คณะทำงานควรนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคคล

ต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์

•สมาชิกขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านนี้

•ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน

ด้านการขนส่ง สุขภาพ ตำรวจ การศึกษา และการบังคับใช้

กฎหมาย

•ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและป้องกันการบาดเจ็บ

•แพทย์และบุคคลด้านการดูแลสุขภาพ

•นักวิจัยอิสระ

•องค์กรเอกชนซึ่งรวมถึงองค์กรที่ เป็นตัวแทนของเหยื่อจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนน

•สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมจักรยานและจักรยานยนต์

•ผู้ผลิตหมวกนิรภัยและรถจักรยานยนต์

•วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

•นายจ้าง/ผู้จัดการของหน่วยงานที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

จำนวนมาก

คณะทำงานควรมีสมาชิกที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการรวมอยู่ด้วย

การทำความเข้าใจจุดยืนของคนเหล่านั้นจะช่วยให้สามารถจัดทำ

โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับเสียงคัดค้านต่างๆ และเป็นที่ยอมรับจาก

กลุ่มที่หลากหลายในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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คณะทำงานที่มีสมาชิกมาจากส่วนต่างๆ ของสังคมจะทำงานได้ดี

หากมีขั้นตอนและแผนการทำงานที่ชัดเจนที่สามารถดำเนินการได้จริง

สิ่งสำคัญได้แก่ การสื่อสารที่ดีภายในกลุ่ม ดังนั้นจึงควรจะมีการตั้ง

สมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้สมาชิกใน

กลุ่มทราบ



การกำหนดบทบาทให้สมาชิกในคณะทำงาน
ผู้ริเริ่ม: ควรหาทางใช้ความกระตือรือร้นของบุคคลหรือหน่วยงานที่

เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์

ผู้ปฏิบัติการ: บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานได้เต็มที่ ผู้

ปฏิบัติการต้องเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอื่น

ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค กรณีหลังนี้อาจพบได้บ่อยครั้งเมื่อผู้ปฏิบัติการ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ผู้ประสานงาน: ควรมีอำนาจเต็มในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งใน

การใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้

ด้วยเหตุนี้ผู้ประสานงานจึงควรเป็นผู้ที่มีงานประจำในด้านนี้อยู่แล้ว เช่น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคในกรมการขนส่ง ผู้รับผิดชอบงานตำรวจ

จราจรหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนับสนุน: ปกติแล้วจะได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสำคัญที่มี

ทักษะการสื่อสารสูงเป็นที่เคารพและรู้จักกันดีผู้สนับสนุนที่เหมาะสมมัก

จะเป็นบุคคลสำคัญที่เคยได้รับผลกระทบด้านลบจากการไม่สวมหมวก

นิรภัย



3.2วธิเีตรยีมแผนปฏบิตักิาร
กำหนดวัตถุประสงค์
โครงการหมวกนิรภัยควรมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงวัดได้ทำ

ตามได้ และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คณะทำงานต้องนำข้อมูลที่

ได้จากการประเมินสถานการณ์มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และ

ระบุปัญหาที่โครงการต้องดำเนินการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของโครงการมักได้แก่:

•เพื่อเพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้อง

ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หมวกนิรภัย

•เพื่อเพิ่มอัตราการใช้หมวกนิรภัยสำหรับการใช้รถจักรยานยนต์

•เพื่อพัฒนาคุณภาพของหมวกนิรภัยที่ใช้กันอยู่

•เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์




-
-
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กำหนดเป้าหมาย
เมื่อมีเป้าหมายทั่วไปแล้ว ต้องกำหนดเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจง

มากขึ้น เช่น อาจระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการ “เพิ่มอัตราการใช้หมวก

นิรภัยเป็นจำนวนเท่าใดในระยะเวลาเท่าใด” ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่

สามารถวัดได้และมีกำหนดเวลาแน่นอน

ในการกำหนดเป้าหมาย ต้องใช้ข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ (Baseline

Data) เพื่อกำหนดเป้าหมายที่วัดได้ในเชิงปริมาณ เช่น กิจกรรมที่เสนอ

อาจตั้งเป้าไว้ว่า จะเพิ่มอัตราการใช้หมวกนิรภัยขึ้นอีกร้อยละ 30 หรือ

ลดอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะลงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาที่ระบุ ควร

ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน และกำหนดเวลาในการดำเนินการไว้ค่อนข้าง

ยาวนาน เพราะจะทำให้สามารถค่อยๆ นำเสนอโครงการได้อย่างเป็น

ขั้นตอนโดยไม่รีบเร่งเกินไป
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กำหนดดัชนีผลการปฏิบัติงาน
เมื่อคณะทำงานได้กำหนดเป้าหมายของโครงการแล้ว ต้องตกลงกัน

ในเรื่องดัชนีสำหรับวัดผลความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายตัวบ่ง

ชี้ผลการปฏิบัติงาน อาทิ ปัจจัยที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งได้แก่

•ขอบเขตการรับรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย

•ขอบเขตการปฏิบัติตามกฎหมายหมวกนิรภัย

•ปริมาณการบาดเจ็บที่ศีรษะและการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้

•เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ ที่เกิด

ขึ้น จำเป็นต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนเริ่ม

โครงการ(BaselineData)

•ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานที่ใช้กันอยู่ได้แก่:

•ยอดขายหมวกนิรภัยในรอบปี

• อัตราการใช้หมวกนิรภัย (เช่น สัดส่วนผู้ใช้ต่อจำนวนผู้ขับขี่

ทั้งหมดหรือต่อประชากร100,000คน)

•จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใน

รอบปี

•จำนวนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะในโรงพยาบาลที่เลือกเป็น

สถานที่เก็บข้อมูล

•อัตราส่วนการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจากจำนวนผู้เสีย

ชีวิตจากการบาดเจ็บทั้งหมดตามบันทึกของโรงพยาบาลที่

เลือกไว้

•ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของตำรวจ

•ขอบเขตการรับรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยของสาธารณชน

 

ความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการใช้หมวกนิรภัย 

ทุกดัชนีควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะเป็นเป้า

หมายในเชิงปริมาณ อาจจะมีที่เป็นเชิงคุณภาพอยู่บ้างในบางกรณี แต่ไม่

ว่าจะใช้เป้าหมายแบบใด สิ่งสำคัญคือ ควรเป็นเป้าหมายที่ตรงกับความ

เป็นจริง
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เลือกกิจกรรมที่จะจัดทำ
หลังจากที่กำหนดดัชนีและเป้าหมายของโครงการแล้ว คณะทำงาน

ต้องตัดสินใจว่า จะจัดทำกิจกรรมอะไรบ้าง  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

สามารถจัดแบ่งได้อย่างกว้างๆ เป็นกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การออก

กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ควรจัดกิจกรรมด้านการให้ความรู้

ก่อนด้านการบังคับใช้ และควรจัดกิจกรรมด้านการบังคับใช้หลังจากมี

โครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้ว (เช่น มีกฎหมายบังคับใช้ และมีความ

สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง)
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กำหนดกรอบเวลา
ควรมีการตกลงกรอบเวลาโดยรวมให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน

โครงการโดยให้สัมพันธ์กับทรัพยากรที่มี



ประมาณการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
•คำนวณจำนวนทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งการ

ฝึกอบรมคนเหล่านี้ด้วย

•แยกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการออกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายและกิจกรรมที่จะจัดทำ

• ระบุแหล่งงบประมาณ

หากไม่มีการพิจารณาถึงแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ

ดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน โครงการอาจจะไม่ประสบความ

สำเร็จดังนั้นคณะทำงานจึงจำเป็นต้องประมาณการตามความเป็นจริง



ในการจัดทำงบประมาณขอแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

•ประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ

•กำหนดระดับความสำคัญของกิจกรรม หากจำเป็นอาจจะจัด

กิจกรรมทีละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่า มีงบประมาณพอสำหรับ

จัดกิจกรรมในลำดับต้นๆก่อน

•พูดคุยกับหน่ายงานราชการหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรใน

การดำเนินการและบริษัทในภาคเอกชนต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ

ลักษณะเดียวกันที่ เคยดำเนินการไปแล้ว เพื่อสอบถามถึง

รายจ่ายของแต่ละกิจกรรม

•ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานของโครงการ

•ประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน

•วางแผนจัดทำรายงานทางการเงินเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ























การติดตั้งกลไกติดตามผล
การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ได้แก่ การตรวจสอบ

ดัชนีที่ใช้วัดผลทุกประเภทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการ

จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ วิธีติดตามผลอาจ

ทำได้โดยการติดตามอย่างต่อเนื่องหรือการติดตามเป็นระยะๆขึ้นอยู่กับ

ลักษณะกิจกรรม

•ควรจัดสรรทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคลและการเงินตั้งแต่เริ่ม

ต้นโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตามและประเมินผล

ได้ในเวลาที่เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

-
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• การกำหนดกลไกในการติดตามผล ควรกำหนดว่าใครจะเป็น

ผู้รับผิดชอบติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ จะรายงาน

ผลเมื่อไรบ้างจะรายงานผลต่อใครและจะบังคับใช้การติดตาม

ผลได้อย่างไร

•ควรมีการประเมินโครงการเป็นระยะเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

ของโครงการ



ความยั่งยืนของโครงการ
ความยั่งยืนของโครงการหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อให้

ประโยชน์ที่ได้รับยังคงอยู่ต่อไป ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ จึงจำเป็น

ต้องมีการคาดการณ์ระยะยาวเกี่ยวกับแหล่งทุนและการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับกิจกรรมด้านการสื่อสารของโครงการ



หมวกนิรภัย50 คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน
สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ



51



3.3วธิทีำใหม้กีารปฏบิตัิ
 ตามกฎหมายมากขึน้

หากต้องการเพิ่มอัตราการใช้หมวกนิรภัย จำเป็นต้องใช้แนวทางที่

ได้รับความร่วมมือจากผู้คนจากหลายสาขาวิชา การชักจูงให้ผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์สวมหมวกมากขึ้น จะต้องใช้วิธีให้ทำตามโดยสมัครใจและ

การบังคับควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม

ควรจัดทำโครงการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยโดยสมัครใจ

ก่อนจะใช้มาตรการบังคับ เช่น การให้ความรู้แก่สาธารณชน การ

ประชาสัมพันธ์โดยบริษัทผู้ผลิต การนำบุคคลตัวอย่างเป็นผู้นำในการใช้

หมวกและโครงการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มลูกจ้าง

เมื่อมีมาตรการเหล่านี้แล้ว ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการให้ข้อมูลแก่

สาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัยที่กำลังจะนำมาบังคับใช้ เตรียม

การให้ตำรวจมีความพร้อมที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใหม่ และจัด

ตั้งระบบลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย





มาตรการเพิ่มการใช้หมวกนิรภัยโดยสมัครใจ
การให้ความรู้แก่สาธารณชน 

การใหค้วามรูแ้กส่าธารณชนไดแ้ก่กจิกรรมทกุประเภททีม่เีปา้หมาย

เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ เช่น มาตรฐานหมวกนิรภัย กฎหมาย

เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการบังคับใช้ ระดับความร้ายแรงของการ

บาดเจ็บจากการจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสวมหมวกนิรภัย

•กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรม

•ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนมากขึ้น

•มีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้การใช้หมวกนิรภัยเป็นที่

ยอมรับมากขึ้นในสังคม

•สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายและนโยบาย

ที่จะทำให้มีการใช้หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น



การประชาสัมพันธ์เชิงพาณิชย ์

บริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกหมวกนิรภัย มีบทบาทสำคัญในการเพิ่ม

การใช้หมวกนิรภัยโดยสมัครใจ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า

การรับรู้ของสาธารณชนในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าจากปากต่อปาก

ซึ่งทำให้การใช้หมวกนิรภัยกลายเป็นเรื่องปกติของสังคม



หมวกนิรภัย52 คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน
สำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ



53



การใช้บุคคลต้นแบบ (Role Model) เป็นผู้นำการใช้หมวก 

บุคคลที่เหมาะจะเป็นตัวแบบและผู้นำในการใช้หมวกนิรภัย ขึ้นอยู่

กับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มหนุ่มสาวซึ่งเป็นกลุ่ม

ที่ใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุดทั้งที่เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารสำหรับกลุ่มนี้

ตัวแบบที่จะใช้เป็นผู้นำในการสวมหมวกนิรภัยน่าจะเป็นนักร้อง นักแสดง

ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์หรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น

อาจจะใช้แพทย์หรือผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ที่ประชาชนรู้จักดี

หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ



มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง 

นายจ้างหรือหัวหน้างาน ทั้งในภาคราชการและเอกชน สามารถมี

บทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยได้ โดยดำเนินงานให้

ลูกจ้างหรือพนักงานของตนใส่หมวกนิรภัยเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน

นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้ว การนำเสนอให้สาธารณชนเห็น

ภาพพนักงานของตนใส่หมวกนิรภัย ยังเป็นการโฆษณาหน่วยงานด้วยว่า

มผีูบ้รหิารทีด่ี เปน็หว่งสวสัดภิาพของพนกังาน จงึแนะนำใหเ้กดิโครงการนี้

ขึน้ วธิกีารนีใ้ชไ้ดผ้ลดเีปน็พเิศษในประเทศทีล่กูจา้งและพนกังานสว่นใหญ่

ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน

นายจ้างหรือหัวหน้างานสามารถนำมาตรการต่อไปนี้มาใช้เป็นแรง

จูงใจให้พนักงานใช้หมวกนิรภัยได้:

•ออกเงินสนับสนุนให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัวซื้อหมวก

นิรภัย

•ระบุชื่อพนักงานที่ใช้หมวกนิรภัยในจดหมายข่าวของบริษัท

•เสนอให้สิ่งของที่บริษัทใช้ส่งเสริมการขาย ของขวัญ และรางวัล

ต่างๆ

•จัดขายล็อตเตอรี่งวดพิเศษ โดยให้เฉพาะพนักงานที่ใช้หมวก

นิรภัยซื้อได้

•บางบริษัทอาจให้คะแนนพิเศษกับผู้ที่ใช้หมวกนิรภัยเป็นประจำ

เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือให้โบนัสประจำปี

•กำหนดเป็นเงื่อนไขในการจ้างงาน

•กรณีนี้ถือว่าเป็นมาตรการส่งเสริมการใช้หมวกแบบกึ่งสมัครใจ

เพราะพนักงานอาจเลือกไม่ทำงานกับบริษัทที่มีระเบียบให้ต้อง

ใช้หมวกนิรภัยก็ได้

 

มาตรการสร้างแรงจูงใจและขจัดอุปสรรคในการใช้หมวกของ

รัฐบาล 

โครงการที่รัฐบาลจัดทำเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มอัตราการใช้

หมวกนิรภัย โครงการเหล่านี้มีตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจให้บริษัทผู้ผลิต

หมวกนิรภัยหรือผู้บริโภค ไปจนถึงการขจัดอุปสรรคที่ไม่จูงใจให้ใช้หมวก

เช่นอาจจะจัดตั้งโครงการออกเงินค่าหมวกนิรภัยให้เด็กในวัยเรียน

ราคาที่สูงของหมวกนิรภัยจัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่จูงใจให้คนใช้หมวก

นิรภัย อุปสรรคด้านนี้มักเป็นข้อมูลที่ถูก “ซ่อนเร้น” ไม่ให้ผู้บริโภครู้และ

ซ่อนมาในรูปของภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลกระทบของอุปสรรคนี้

ต่ออัตราการสวมหมวกนิรภัยมักเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจ

การหาทางขจัดอุปสรรคเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้สวม

หมวกนิรภัย ซึ่งอาจทำได้โดยการรณรงค์ชักชวนให้สนับสนุนการยกเว้น

ภาษีให้หมวกนิรภัยมาตรการในลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดราคา

หมวกให้แก่ผู้ซื้อจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้หมวกนิรภัยได้มาก
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มาตรการเพิ่มการใช้หมวกนิรภัยโดยการบังคับ
การประชาสัมพันธ์กฎหมายหมวกนิรภัย 

ควรให้เวลานานพอสมควรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ได้รับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมวกนิรภัย และควรได้รับรู้วิธีการบังคับใช้

และบทลงโทษหากฝ่าฝืนด้วย การเผยแพร่ข้อมูลนี้สามารถดำเนินการ

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์และป้ายโฆษณา



การบังคับใช้กฎหมายและการชักจูงให้ตำรวจมีส่วนร่วม 

เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยอย่างมีประสิทธิภาพ จะ

ต้องรณรงค์ให้ตำรวจจราจรเห็นด้วยและมีความกระตือรือร้นในการบังคับ

ใช้กฎหมายนี้

การบังคับใช้ฎหมายหมวกนิรภัยเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตำรวจ

ดังนั้นจึงควรจะต้องตรวจสอบขีดความสามารถของกำลังตำรวจไว้

ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาดูว่า จำเป็นจะต้องเพิ่มกำลังตำรวจหรือไม่ ในทุก

กรณีจะต้องมีการฝึกอบรมตำรวจจราจรเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการที่ดี

ที่สุดในการบังคับใช้กฎหมาย

ความสามารถของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นเครื่องช่วย

ตัดสินใจว่า ควรจะบังคับใช้กฎหมายพร้อมกันหมดในคราวเดียว หรือ

ค่อยๆ ทำไปทีละขั้น ถ้าจะบังคับใช้ทีละขั้น ควรเลือกบังคับใช้ในพื้นที่ที่

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัยน้อยและอัตราการตายและบาดเจ็บ

ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สูงก่อนพื้นที่อื่น



อะไรคือเป้าหมายในการให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยที่ก้าวหน้าจะ

ต้องหาทางให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนสวมหมวกนิรภัยบนถนนทุกสาย

ทุกเวลา

ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ อัตราการสวมหมวกนิรภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำ

ไปสู่การลดลงของจำนวนการบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บบนท้องถนน

และการเสียชีวิต



กลยุทธ์ในการบังคับใช้กฎหมายที่ดีต้องเป็นการบูรณาการ

หลักการเบื้องต้น 4 หลักการเข้าด้วยกัน การบังคับใช้กฎหมายต้อง

มีผลเพื่อ 

1. ให้ประชาชนรับรู้การบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ซึ่งได้แก่การตั้ง

จุดตรวจและด่านจราจรในจุดต่างๆ ที่เด่น ประชาชนเห็นได้ชัดเจน มี

การเปลี่ยนสถานที่ความเข้มงวดในการตรวจจับและเวลาที่ออกไปตรวจ

จับอยู่เรื่อยๆและในแต่ละทีมงานควรจะมีตำรวจอยู่หลายๆคน

2. รณรงคใ์หม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายซำ้หลายๆ ครัง้ เพือ่ยำ้ใหผู้ข้บัขี่

รถจักรยานยนต์ทราบว่ามีความเสี่ยงในการถูกจับสูงได้ในทุกที่และ

ทุกเวลา

3. มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ ไม่มีการแบ่งแยกหรือ

เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของพฤติกรรมของ

ผู้ขับขี่

4. เผยแพร่ข้อมูลการบังคับใช้อย่างแพร่หลาย   
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ในการปฏิบัติการ ควรมีการวางแผนอย่างดี โดยตำรวจจราจรทุก

คนต้องได้รับการฝึกฝนและรับรู้ข้อมูลที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่สุดควรจะ

เป็นเรื่องความปลอดภัยทั้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ขับขี่ยานยนต์ การ

ใช้อุปกรณ์และการเลือกสถานที่ตั้งด่านอย่างปลอดภัย

เป้าหมายที่สำคัญ คือการสร้างทัศนคติว่า ความเสี่ยงในการถูกจับ

และเสียค่าปรับนั้นสูงกว่าราคาหมวกนิรภัยหรือความรำคาญที่ต้องสวม

หมวกนิรภัยมากนัก

การฝึกอบรมตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องได้รับการฝึก

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากที่สุดซึ่งได้แก่: 

•ความรู้ด้านกฎหมาย

•ความเข้าใจว่าการสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาด

เจ็บทางศีรษะสมองและใบหน้าได้อย่างไร

•เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้อง

เคารพกฎหมายและทำตัวเป็นตัวอย่าง

•เข้าใจวิธีการตั้งด่านและจุดตรวจบนท้องถนนที่ให้สาธารณชน

สงัเกตไดม้ากทีส่ดุ และบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากที่สุด

•การตั้งเป้าหมายว่า จะบังคับใช้ในเขตที่มีอัตราการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายสูง

•การให้คำแนะนำและความรู้แก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์อย่างมี

ประสิทธิภาพ

•เข้าถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์จาก

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีต่อชุมชน รวมทั้งช่วยประหยัด

ทรัพยากรสำหรับหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานกู้ภัยฉุกเฉิน

•เข้าใจประเด็นอื่นๆในเรื่องความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์

พึงตระหนักว่า การบังคับใช้กฎหมายจราจรสามารถทำให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงได้ การนำกฎหมายหมวกนิรภัยไปปฏิบัติอย่างได้ผลนั้น จะ

ต้องมีมาตรการตักเตือนหรือขู่ที่ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวม

หมวกนิรภัยเกรงกลัวและต้องทำให้รู้สึกว่ามีความเสี่ยงในการถูกจับ



บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

ป้ายเตือน เตือนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบว่า กฎหมายได้มี

การเปลี่ยนแปลงและหากมีการฝ่าฝืนในอนาคตจะถูกลงโทษ

บทลงโทษที่ตายตัวลงโทษทันทีโดยการเขียนใบสั่งณจุดเกิดเหตุ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาเริ่มต้น อาจผ่อนผันการเสียค่าปรับให้ได้ในบางกรณี เช่น

หากแสดงให้เห็นว่าได้ซื้อหมวกนิรภัยหลังจากที่ถูกปรับแล้วพร้อมมี

หลักฐานเป็นใบเสร็จ

การปรับทันที ณ จุดเกิดเหต ุ ทั้งนี้พึงระวังมาตรการดังกล่าวจะ

ไม่มีประสิทธิภาพและอาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่นและการติดสินบนได้ใน

หลายกรณี

การยึดใบขับขี่หรือตัวรถจักรยานยนต์ อาจใช้กับทุกรายหรือ

เฉพาะรายที่ทำผิดซ้ำซากอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ส่วนมากมักจะนำมา

ใช้หลังจากมาตรการอื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น
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3.4วธิจูีงใจใหส้าธารณชนมสีว่นรว่ม
การรณรงค์ให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ต้องใช้ความชำนาญ

ด้านต่างๆ ทั้งการตลาด งานโฆษณา การพัฒนาเป้าหมายของการ

รณรงค์ที่ชัดเจน การกำหนดประเด็นในการรณรงค์ที่ต้องการสื่อให้น่า

สนใจ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกรอบเวลาในการ

ดำเนินการและวิธีการประเมินผลของโครงการ



การเลือกบริษัทโฆษณาเพื่อทำโครงการรณรงค์
การรณรงค์ด้านการตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้น อาจจะใช้

บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐบาลดำเนินการก็ได้ หากหน่วยงานของ

รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็อาจต้องใช้บริการของบริษัทโฆษณา

หรือองค์กรวิจัยแทนได้

โดยพิจารณาจาก:

•ประสบการณ์ของบริษัทในการจัดทำโครงการรณรงค์ทางสังคม

•ความคิดสร้างสรรค์

•ที่ตั้งของบริษัท

•ความสามารถในการซื้อสื่อโฆษณา

•ขนาดของบริษัท

 

วัตถุประสงค์ของการรณรงค์
สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุของการรณรงคใ์ดๆ กต็าม คอืการมแีผนทีช่ดัเจนวา่

เป้าหมายของการรณรงค์คืออะไร อาจระบุวัตถุประสงค์ของโครงการใน

เชิงปริมาณ อาจมีการแจ้งต่อสาธารณชนว่า “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ

ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดภายในเดือน

ธันวาคมปีพ.ศ.2549”

เป้าหมายต่างๆ นั้นเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและอัตรา

การใชห้มวกนริภยัทีม่อียูใ่นปจัจบุนั ซึง่เปา้หมายเหลา่นี้ ควรเปน็เปา้หมาย

ที่วัดได้ในเชิงปริมาณดังนั้นจึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

•ระดับของความตระหนักในคุณค่าด้านความปลอดภัยของหมวก

นิรภัย ความแพร่หลาย ราคา และข้อกำหนดทางกฎหมายที่มี

อยู่ในปัจจุบัน

•ระดับหรือปริมาณการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารใน

เขตเมืองและชนบทที่มีอยู่ในปัจจุบัน

•ระดับการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน



การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และทัศนคติ
ต่อการใช้หมวกนิรภัย
การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่

การรณรงค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การสร้าง

พฤติกรรมทำได้โดยใช้มาตรการควบคุมที่มีข้อมูลโดยใช้กฎหมายมา

สนับสนุน

อย่างไรก็ตามในเขตชนบทนั้น การบังคับใช้กฎหมายอาจมีอยู่อย่าง

จำกัดมาก การรณรงค์ที่เน้นแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการโน้ม

น้าวใจในชนบทมักไม่ประสบผลสำเร็จในระยะยาว

ในกรณีที่ขาดกำลังตำรวจ อาจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้อาวุโส

ของชุมชน หรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเด็กเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับ

ท้องถิ่น การรณรงค์ต้องพยายามโน้มน้าวบุคคลเหล่านี้ให้ช่วยชักจูงคนอื่น

ให้สวมหมวกนิรภัยด้วย
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การทำงานกับสื่อ
สื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมี

บทบาทหลายประการในโครงการรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนทุก

ประเภท สื่อเหล่านี้จะสนใจและรายงานถึงเป้าหมาย เนื้อหา สื่ออาจ

สนับสนุนโครงการ แต่ก็อาจไม่เห็นด้วยจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งอาจ

นำไปสูก่ารรณรงคเ์พือ่ตอ่ตา้นกไ็ด้ ฉะนัน้สิง่สำคญัคอื ตอ้งระบเุหตผุลของ

โครงการอย่างชัดเจนและหนักแน่น  ถ้าหากสื่อต่างๆ ให้การสนับสนุนดี

ก็ควรจะใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการรณรงค์ประเด็นหลักที่โครงการต้องการจะสื่อ

ให้สาธารณชนรับรู้



การสร้างประเด็นหลักที่ต้องการสื่อในการรณรงค์
ก่อนจะกำหนดประเด็นหลักที่โครงการใช้หมวกนิรภัยต้องการสื่อนั้น

ต้องหาข้อมูลจากคนท้องถิ่นและการวิจัยตลาดเพื่อระบุปัจจัยอะไรบ้างที่

ทำให้คนไม่สวมหมวกนิรภัยเสียก่อน และต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ

ด้วย

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย กิจกรรมรณรงค์

ใดๆ ก็ตาม ควรคำนึงถึงกลุ่มคนเหล่านี้ก่อน ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองที่

สำคัญ คือบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ที่อาจมีอิทธิพลต่อผู้ไม่

สวมหมวกนิรภัย และต้องการให้ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยใช้ชีวิตอย่าง

ปลอดภัย

ประเด็นหลักที่การรณรงค์ต้องการสื่อควรจะเป็นประเด็นที่:

•เรียบง่ายสม่ำเสมอและตรึงตาตรึงใจ

•เหมาะสมกับเงื่อนไข มาตรฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศนั้นๆ

•ไม่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจต่อกลุ่มใดๆ

•ตรงประเด็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือก และไม่จำเป็นต้อง

ใช้ได้กับประชาชนทั้งหมด

หากจะนำประเด็นเหล่านี้มาเป็น “เครื่องหมายการค้า” ของการ

รณรงค์ก็จะเป็นประโยชน์แก่โครงการ

สินค้าที่ต้องการขายในที่นี้ ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบการรณรงค์

แต่เป็น “การสวมหมวกนิรภัย” โครงการควรจะคงประเด็นที่ต้องการสื่อ

ไว้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อาจปรับเปลี่ยนวิธีการไปบ้างแล้วแต่กลุ่ม

เป้าหมายที่เลือกไว้



การกำหนดกรอบเวลาในการรณรงค์
โครงการรณรงค์มักจะมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอน ขั้นตอนต่อไปนี้

อาจนำไปใช้เฉพาะบางขั้นตอนหรือทุกขั้นตอนก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ด้านกฎหมายและการบังคับใช้หมวกนิรภัยในปัจจุบัน 

•ขั้นตอนการให้ความรู้แก่สาธารณชนเพื่อส่งเสริมการใช้หมวก

นิรภัยแบบสมัครใจ

•ขั้นตอนการให้คำแนะนำเมื่อวันเริ่มใช้กฎบังคับใหม่ใกล้เข้ามา

•ขัน้ตอนการตลาดซึง่นบัเปน็ขัน้ตอนทีส่ำคญัทีส่ดุ(สรา้งกระแส)

•ขั้นตอนการดูแลรักษา(การหล่อเลี้ยงกระแสอย่างต่อเนื่อง)

การให้ความรู้แก่สาธารณชนในระยะแรกก่อนที่กฎบังคับจะเริ่มนั้น

ไม่ควรมีระยะเวลานานกว่า6 เดือนถึง1ปี เนื่องจากประสิทธิภาพของ

การรณรงค์ที่ยืดเยื้อนานเกินไปจะเริ่มลดลง 

ขั้นตอนทางการตลาดจะมีผลต่อพฤติกรรมมากที่สุด และต้อง

ดำเนินการตลาดไปจนกระทั่งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
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อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การจัด

ทำการตลาดเป็นระยะๆ จะช่วยให้ประเด็นที่ต้องการสื่อเข้มข้นขึ้น แต่

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการตลาดแบบต่อเนื่องตลอดเวลา



การดำเนินการและประเมินผลโครงการ
ส่วนมากแล้วจะมีการใช้สื่อหลายแขนงเพื่อสื่อประเด็นหลักของการ

รณรงค์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายใน

การรณรงค์สื่อแต่ละประเภทเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเช่น

หนังสือพิมพ์เหมาะกับกลุ่มวัยกลางคนโรงภาพยนตร์เหมาะกับกลุ่มที่อายุ

น้อยกว่าเป็นต้น

ผลลัพธ์หลักของการรณรงค์ คือการนำหมวกนิรภัยไปไว้บนศีรษะ

ของผู้คนซึ่งสามารถวัดได้ดีที่สุดโดยการทำสำรวจอิสระแบบเฝ้าติดตาม

อย่างสม่ำเสมอทั้งที่จัดทำขึ้นก่อนระหว่างและหลังการรณรงค์

การสำรวจ ควรมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่พอที่จะระบุข้อแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ กลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์และผู้นั่งซ้อนท้าย เมืองใหญ่เมืองเล็ก ถนนในเขตเมืองและ

ทางด่วน และระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากสำรวจพบว่ามี

ข้อแตกต่าง ก็อาจจะต้องปรับปรุงจุดสำคัญของการรณรงค์เพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มผู้ที่สวมหมวกนิรภัยน้อยมาก



3.5วธิใีหค้วามรู้แกเ่ยาวชน
การให้ความรู้ที่เน้นแต่ข้อเท็จจริงอย่างเดียว มักจะไม่ประสบความ

สำเร็จ ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่า การรณรงค์ต้องใช้แนวทาง

หลายๆอย่างควบคู่กันไป

นอกจากการให้ความรู้อย่างเป็นทางการในโรงเรียนแล้ว การให้

ความรู้ผ่านเพื่อนก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง

พบว่า ในกรณีที่ตัวเด็กเป็นคนให้ความรู้แก่เพื่อน คำชักชวนของเด็กที่

มีอายุมากกว่า จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ในการ

ศึกษาอีกเรื่องหนึ่งพบว่ากำลังใจจากผู้ปกครองและเพื่อนสนิทเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการใช้หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีของเด็ก

 

บทบาทของโรงเรียนในการส่งเสริม
การใช้หมวกนิรภัย
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของชุมชน โรงเรียนมีบทบาทสำคัญใน

การส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย ตัวอย่างจากประเทศเวียดนามและ

สหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการแนะนำ

โครงการ ควรชักจูงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ผู้สนับสนุนด้านการเงินมัก

กระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ และสื่อมักยินดีรายงานข่าวอย่าง

ละเอียด ผู้วางแผนโครงการควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สภาพ

แวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อรณรงค์การใช้หมวกนิรภัยและช่วยเพิ่มการ

รับรู้ของสาธารณชนในเรื่องนี้
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3.6 การกำหนดมาตรการสนองตอบ
ทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม

แม้ว่าเป้าหมายหลักของโครงการหมวกนิรภัย จะได้แก่การส่งเสริม

ให้มีการใช้หมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น แต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้มีหน้าที่วางแผน

โครงการก็คือ ควรคำนึงถึงการดูแลผู้บาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

รถจกัรยานยนตข์ึน้ (ไมว่า่จะสวมหมวกนริภยัหรอืไมก่ต็าม)การตอบสนอง

ทางการแพทยท์ีร่วดเรว็และเหมาะสม อาจจะชว่ยรกัษาชวีติของผูบ้าดเจบ็

ไว้ได้ หรือช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บลง ดังนั้นผู้ออกแบบ

โครงการควรคำนึงถึงการปฐมพยาบาลในที่เกิดอุบัติเหตุและความพร้อม

ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลควบคู่กัน

หลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ให้การปฐมพยาบาลที่เชี่ยวชาญมีความสำคัญ

มาก อาจจะเป็นผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายให้คนเจ็บได้ การให้ความช่วยเหลือใน

ที่เกิดเหตุมีความสำคัญต่อผู้บาดเจ็บมาก เพราะอาจจะเกิดอันตราย

ร้ายแรงหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีหรือไม่ได้รับเลย



มาตรการทางกฎหมาย 

กฎหมายยกเลิกการฟ้องร้องผู้ให้การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ในหลายประเทศมกีารใหค้วามคุม้กนัทางกฎหมายแกผู่ท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอื

แก่ผู้บาดเจ็บจากข้อกล่าวหากระทำการด้วยความประมาท

ข้อบังคับให้ผู้ขอใบขับขี่ยานพาหนะสองล้อต้องมีความรู้ความ

สามารถในการปฐมพยาบาล

ข้อกำหนดให้ยานพาหนะบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดรถ

อยู่เสมอ

สร้างแรงจูงใจให้บริษัทผู้ผลิตหรือพนักงานขายยานพาหนะสองล้อ

แถมอุปกรณ์พยาบาลมากับรถด้วย หรือสนับสนุนให้ผู้ซื้อเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการปฐมพยาบาล

 

โครงการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 

โครงการนีค้วรใหค้วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการปฐมพยาบาล รวมทัง้

สร้างความมั่นใจในการให้การปฐมพยาบาลแก่คนทั่วไป โดยให้ความรู้

เกี่ยวกับ:

•วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในที่เกิดเหตุ

• วิธีขอความช่วยเหลือ

•วิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากที่เกิดเหตุเป็นการฉุกเฉิน

•วิธีประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บ โดยตรวจสอบสัญญาณชีวิต

ต่างๆ

•วิธีดูแลบาดแผลเลือดออกภายนอก อาการหมดสติ อาการ

หายใจติดขัดบาดแผลและการบาดเจ็บของกระดูก

•วิธีให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ

 

การปฐมพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยาน

และจักรยานยนต ์

กรณีที่ผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยแบบปิดหน้า ควรถอดหมวกออกใน

กรณีที่ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกหรือจำเป็นต้องเปิดทางเดินอากาศให้

หายใจได้สะดวกเท่านั้นพยายามอย่าให้ศีรษะและลำคอเคลื่อนไหว

กรณีที่ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยแบบปิดเฉพาะกะโหลกศีรษะ หากมี

การบาดเจบ็รนุแรงบรเิวณใบหนา้ทีอ่าจปดิทางเดนิอากาศ ควรใหผู้บ้าดเจบ็

นั่งและโน้มตัวไปข้างหน้าอย่าให้ศีรษะและลำคอเคลื่อนไหว
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กรณีผู้ที่บาดเจ็บใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง อาจทำให้มองเห็นบาดแผล

เลือดออกไม่ชัดเจนหากสงสัยว่าจะมีบาดแผลเลือดออกควรถอดหรือตัด

แผ่นหนังออกและกดที่บาดแผลเพื่อหยุดเลือด

กรณีที่มีการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ หากผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัว ให้ดู

ว่ามีอะไรปิดทางเดินอากาศหรือไม่ จับตัวผู้บาดเจ็บให้นอนตะแคงข้าง

ให้ศีรษะ คอ และลำตัวเป็นเส้นตรงตลอดเวลา ทำเช่นเดียวกันในกรณีที่

ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวแต่มีอาการอาเจียนหรือมีบาดแผลบริเวณใบหน้า

กรณีแผลไฟไหม้ ผู้ขับขี่ที่ติดอยู่ในตัวรถอาจมีแผลไฟไหม้จากท่อ

ไอเสียหรือเครื่องยนต์ร้อนๆ วิธีดูแลแผลไหม้ทุกชนิด ให้ดึงวัสดุปกปิด

ออกและลดความร้อนโดยใช้น้ำสะอาดชะล้างแผล
 

 

กิจกรรม ขั้นตอนในการออกแบบและการนำไปปฏิบัติ 

การจัดตั้งคณะทำงาน • ให้แน่ใจว่ามีสมาชิกที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม

  ผลประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วน

 •มอบหมายบทบาทให้สมาชิก

การพัฒนาแผนปฏิบัติการ•กำหนดวัตถุประสงค์

 •กำหนดเป้าหมาย

• การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์

  ของแต่ละข้อ

 • ระบุดัชนีบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานของกิจกรรม

  แต่ละอย่าง

 •ประมาณการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

 •กำหนดกรอบเวลา

 •ระบุวิธีติดตามและประเมินผลโครงการที่จะใช้

 •สร้างความยั่งยืนให้กับโครงการโดยกำหนด

  กรอบเวลาอย่างน้อย5ปีสำหรับแผนงาน

  ทั้งหมดและวางแผนหาทุนดำเนินการระยะยาว

  ไว้ด้วย

การจัดทำกฎหมาย •พิจารณาข้อจำกัดทางสถาบันหรือทาง

  วัฒนธรรม

 •เลือกวัตถุประสงค์

 •ร่างกฎหมาย

 •รับรองร่างกฎหมาย

 •นำกฎหมายไปปฏิบัติ

พัฒนากลยุทธ์ •ประเมินขีดความสามารถในการบังคับใช้

ในการบังคับใช้กฎหมาย •หากจำเป็นให้เพิ่มขีดความสามารถของนโยบาย

•ฝึกอบรมตำรวจในการบังคับใช้

 •สร้างระบบการลงโทษ

พัฒนาโครงการรณรงค์ •เลือกบริษัทโฆษณา

สร้างการรับรู้ให้แก่ •เลือกวัตถุประสงค์ของการรณรงค์

สาธารณชน •เลือกประเด็นหลักที่ต้องการสื่อในการรณรงค์

 •ดำเนินการรณรงค์

 •ประเมินผลการรณรงค์

การนำโครงการหมวก •ประเมินผลการใช้หมวกนิรภัย

นิรภัยทั้งหมดไปปฏิบัติ •ระบุปัญหา

 •เลือกวัตถุประสงค์

 •เลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รายการสิ่งที่ต้องทำในการนำโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยไปปฏิบัติ



หมวกนิรภัย6�

 •เริ่มโครงการ

  •ติดตามผลโครงการ

•ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ

 •วางแผนโครงการที่จะทำในอนาคต

จัดให้มีการตอบสนอง  •สง่เสรมิใหม้กีารปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็จาก

ทางการแพทย์ที่เหมาะสม อุบัติเหตุรถจักรยานและจักรยานยนต์อย่าง

ทั้งในที่เกิดเหตุและ  เหมาะสมโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ

หลังจากนั้น  โครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฐมพยาบาล

สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ  •พิจารณาในเรื่องการดูแลคนเจ็บก่อนถึง

  โรงพยาบาล

การดูแลที่จำเป็น  •การบริการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นและ

จากการกระทบกระเทือน  ความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ที่มี

  อยู่ในปัจจุบัน





การประเมินผล
โครงการ

4
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การติดตามและการประเมินผลของโครงการหรือมาตรการที่จัดทำ

ขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าโครงการนั้นได้ผลหรือไม่เพื่อนำข้อมูล

มาใช้ในการปรับปรุงและใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับความสนับสนุนในการ

ดำเนินงานต่อไปนอกจากจะช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของโครงการแล้ว

ข้อมูลจากการประเมินผลยังบอกได้ว่า การดำเนินงานของโครงการนั้น

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการนำไป

ปฏิบัติหรือการสนับสนุนของผู้อื่นและมีประเด็นใดบ้างที่ต้องแก้ไข



4.1การวางแผนการประเมนิผล
โครงการที่มีการวางแผนและดำเนินการเป็นอย่างดีและเสร็จสมบูรณ์

แล้วจะประเมินผลได้ง่ายกว่าโครงการที่มีการดำเนินงานแบบไม่คงเส้น

คงวาและไม่มีการวางแผนที่ดีไว้ล่วงหน้า

สิ่งที่สำคัญ คือควรมีการวางกรอบและกำหนดวิธีการประเมินผลไป

พร้อมๆกับการดำเนินการโครงการและต้องมีการเก็บข้อมูลสถานการณ์

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานในโครงการ เพื่อให้สามารถ

วัดความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้



เป้าหมายของการประเมินผล
การประเมินผล อาจมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง

ก็ได้ เช่น เพื่อดูว่าเมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วอัตราการสวมหมวก

นิรภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่ และอาจมีวัตถุประสงค์รองอื่นๆ เพื่อหาข้อมูล

ว่าการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ การฝึกอบรมตำรวจได้ผลไหม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับโครงการได้หรือไม่



วิธีการประเมินผล
การประเมินผลอาจทำได้หลายรูปแบบ และการประเมินที่เหมาะสม

อาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการที่

ถูกประเมิน
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การประเมินผลกระบวนการ 

ผลการประเมินจะบอกได้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการและ

ควรมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง

ตัวอย่างเช่น ในโครงการประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตรา

การสวมใส่หมวกนิรภัยโดยสมัครใจ การประเมินผลกระบวนการของ

โครงการนี้อาจทำได้โดยการตั้งคำถามต่อไปนี้

•มีการทดสอบสื่อและวัสดุประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในโครงการก่อน

นำไปใช้หรือไม่

•มีผู้ชมโฆษณาจำนวนเท่าไร

•กลุ่มเป้าหมายได้รับชมโฆษณาหรือไม่

•มีหมวกนิรภัยคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยาจำหน่ายในร้านค้า

ท้องถิ่นหรือไม่



การประเมินผลกระทบ 

เป็นการประเมินเพื่อดูว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ผลหรือไม่

เช่นคนที่ได้ดูโฆษณาเชื่อหรือไม่



การประเมินผลลัพธ ์

เป็นการประเมินเพื่อดูโครงการประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีผู้คนสวม

หมวกนิรภัยมากกว่าเมื่อก่อนไหม อัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะลดลงหรือไม่

การวัดผลลัพธ์ในรูปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นวิธีประเมินผล

ที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่ชี้ได้ว่า โครงการหรือ

กิจกรรมที่ทำนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงหรือไม่



4.2การเลอืกประเภทการประเมนิผล
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

วิธีการที่ใช้แตกต่างกันไปตามประเภทของการประเมินผล อาจนำ

วิธีประเมินผลเชิงคุณภาพมาใช้ในการประเมินผลขั้นต้นและการประเมิน

ผลกระบวนการ ในการประเมินผลกระทบและผลลัพธ์ของโครงการ อาจ

ใช้วิธปีระเมินผลเชิงปริมาณการประเมินโครงการที่ได้ผลมากที่สุดได้แก่

การประเมินแบบการทดลองหรือกึ่งการทดลอง เพื่อสาธิตให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลง(หรือไม่เปลี่ยนแปลง)ที่เกิดจากโครงการ



ประเภทของการศึกษาเพื่อประเมินผลขั้นต้น
และประเมินผลกระบวนการ
การศึกษาเชิ งคุณภาพ เป็นวิธีการที่ ใช้ เพื่ อทำความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาในเชิงลึก โดยจะเป็นการวิจัยเชิงบรรยายถึง

ลักษณะ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสภาพแวดล้อมอย่างละเอียด

เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆ ประเภทของการ

ศึกษามีหลายอย่างอาทิการศึกษาแบบโฟกัสกรุ๊ป(FocusGroup)การ

ศึกษาแบบสำรวจที่ใช้แบบสอบถามที่ต้องการคำตอบแบบสั้นๆ หรือ

คำถามแบบปลายเปิด
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ประเภทของการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบ
และประเมินผลลัพธ์
 

การทดลองแบบควบคุมโดยการสุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาแบบนี้ ให้ข้อมูลที่มีหลักฐานมาสนับสนุนได้ชัดเจน

เป็นการประเมินผลที่ได้มาตรฐานที่สุด ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่สามารถ

บ่งถึงความสำเร็จของโครงการได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามต้องคำนึงด้วยว่า

วิธีนี้ต้องใช้ทรัพยากรมากและงบประมาณสูงในการดำเนินการ



ที่สำคัญ เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ในการประเมิน เพราะจากการ

ศึกษาจำนวนมากที่ผ่านมาแสดงอย่างชัดเจนแล้วว่า หมวกนิรภัยมี

ประสิทธิภาพในการลดอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะและการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้จริง



การศึกษาแบบกึ่งการทดลอง 

การศึกษารูปแบบนี้ไม่เข้มงวดเท่าแบบควบคุมโดยการสุ่มตัวอย่าง

เป็นการศึกษาที่ใช้ข้อมูลจากการรวบรวมแนวโน้มของพฤติกรรม เพื่อสรุป

ว่าโครงการมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ โดยดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี

ส่วนสัมพันธ์กับการดำเนินการตามโครงการหรือไม่



การศึกษาแบบควบคุมทั้งก่อนและหลัง 

วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ประเมินโครงการได้จริงและดีที่สุด วิธีนี้เป็นการ

สังเกตความสนใจ (เช่นอัตราการสวมหมวกนิรภัย) ทั้งก่อนและหลัง

โครงการในกลุ่มผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม โดยทั้งสองกลุ่มต้องมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันให้มากที่สุด และศึกษาต้องคำนึงถึงความแตกต่างของทั้ง

สองกลุ่มด้วย



การเลือกดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ ได้แก่ตัววัดความสำเร็จของ

โครงการ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล ประเภท

ของการศึกษาที่ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ และความประสงค์ของผู้ให้ทุน

สนับสนุนดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเช่นผลของการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตหรืออัตราการสวมหมวกนิรภัยเป็นต้น



การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการ
อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินผลด้านนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึง

“ความคุ้มค่า” และหนทางที่รัฐบาลจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หาก

ใช้มาตรการป้องกัน การประเมินผลทางเศรษฐกิจช่วยตอบคำถามว่า

โครงการหนึ่งใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากกว่าอีกโครงการหนึ่งหรือไม่
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4.3การเผยแพรผ่ลการประเมนิ
และผลการตอบรบัทีไ่ด้

หลังจากการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว สิ่งสำคัญคือการรายงานผล

การประเมินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทราบ หากโครงการประสบ

ความสำเร็จ การประชาสัมพันธ์ผลการประเมินจะช่วยให้โครงการได้รับ

การสนับสนุนเพิ่มเติมและช่วยให้โครงการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันได้รับ

การสนับสนุนไปด้วยการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของโครงการอาจช่วยให้

โครงการทำงานได้ผลมากขึ้น หากโครงการไม่ประสบความสำเร็จก็

จำเป็นต้องให้ข้อมูลการประเมินผลแก่ผู้อื่นด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

ดำเนินโครงการรูปแบบเดียวกันอีก

การประชาสัมพันธ์อาจรวมไปถึงการนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการ

ผ่านการประชุมสาธารณะสื่อต่างๆการจัดพิมพ์รายงานและบทความใน

สิ่งตีพิมพ์เป็นต้น

 

การใชผ้ลประเมนิในกระบวนการวางแผนการทำงานรอบตอ่ไป 

พิจารณาดูว่า การประเมินผลแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการ

ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ ควรจะดำเนินการต่อไป ล้มเลิก หรือปรับปรุง

โครงการเสียใหม่ สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาโครงการที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันได้หรือไม่มีผลกระทบที่ไม่ได้คาดหมายไว้จากโครงการหรือไม่

ควรนำผลการประเมินมาใช้การวางแผนและปรับปรุงโครงการก่อนที่

จะยกระดับหรือขยายโครงการต่อไป


