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ม.อุบล ฯ และชุมชนร่วมใจ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 

 



 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  
 

ค ำน ำ 
 

  ข้อมูลของบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า  มีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 6 ราย  บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 205 ราย จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นเงิน 3,792,408 บาท ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างมาก  

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงก าหนดจัดด าเนินโครงการ “ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ ขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัยในการป้องกันและ
ลดปัญหาดังกล่าว และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการนี้ขึ้น เพ่ือติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการนี้ต่อไป 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                ตุลาคม 2562 
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รายละเอียดโครงการ   
โครงการ “ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง  เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 
 
ความสอดคล้องกับแผนในระดับที่สูงกว่า 
 โครงการ “ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ประจ าปีงบประมาณ  
2562  มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ที่  2  ว่าด้วยการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ  มี
เครื่องมือ  มีความรู้ในทฤษฎีพ้ืนฐานและสามารถน าความรู้ไปคิดแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จริงได้ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลาย
หน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนสายวารินช าราบ  – 
เดชอุดม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10 โดยบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ประกอบกับมีอาคารพาณิชย์และหอพักจ านวนมาก  มีผู้คนสัญจรทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้า – ออก
มหาวิทยาลัยฯ อย่างพลุกพล่าน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป  
แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองศรีไค ไปคอย
อ านวยความสะดวกและตรวจจับผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนมาตรการ
และกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่เป็นประจ า ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

จากข้อมูลของมูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ภายใต้ความร่วมมือ
กับเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค  ผลการส ารวจพบว่า ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย
ของวัยรุ่นนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าออกเขตพ้ืนที่สถานศึกษาเพียงร้อยละ 53 โดยแบ่งเป็นผู้ขับขี่
ร้อยละ 63 และผู้โดยสารร้อยละ 11 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นนักศึกษารวมทั้งสิ้ น 11,040 ราย และจาก
ข้อมูลของบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดท าประกัน
อุบัติเหตุส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า  มีนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 6 ราย  บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 205 ราย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับ
อุบัติเหตุทั้งหมดเป็นเงิน 3,792,408 บาท ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างมาก ดังนั้น งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงก าหนดจัดด าเนินโครงการ “ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ 
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ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างวินัยในการป้องกัน
และลดปัญหาดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ 

1. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบตาม พ .ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 

2. ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านจราจรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายตรีภพ  เดชภิมล  หัวหน้างานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา 
 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณ  1,000  คน  
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  6 กันยายน 2562 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนข้างเคียงโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 เชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นภาพรวมโครงการ ได้รับคะแนนเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป 
 
แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
แผนงาน :ด าเนินโครงการ     
1.วางแผน /ประชุมคณะกรรมการฯ /มอบหมาย 

 
   

2.จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ     
3.ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา  

 
  

4.ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน   
 

 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน    

 

6.รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
 

7.เบิกจ่ายโครงการ    
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณ 10,000 คน มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง และสามารถ
ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี 
 เชิงคุณภาพ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามกฎ ลด
อุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการจราจร และร่วมกันพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนเป็นสังคม   “ม.อุบลฯ น่าอยู่” 
 
งบประมาณ 
    ขอรับงบสนับสนุนจากเงินงบประมาณ หมวดรายจ่ายอ่ืนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,872 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังนี้ 
 หมวดค่าใช้สอย 

1.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เป็นเงิน  16,500 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
1.  ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ เป็นเงิน 9,372 บาท 
2.  ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตกแต่งซุ้มปล่อยรถ   เป็นเงิน   7,000 บาท 
3.  ค่าประเมินผลและจัดท ารายงาน     เป็นเงิน   1,000 บาท 

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  33,872 บาท 
               (สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)        
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การด าเนินโครงการ   
 

1. ก าหนดการ 
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2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2070/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ม.อุบลฯและ
ชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% "เราท าดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร" เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

 



 
6 

 



 
7 

 



 
8 

 



 
9 

 
 
 



 
10 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
การติดตามประเมินผลโครงการม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% "เราท าดี ด้วย

หัวใจ สร้างวินัยจราจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด าเนินการเพ่ือติดตามการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น 
โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน 290 คน 
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) 

(อ้างอิงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 164) ดังนี้    
                                   
    n =             

  
  
 เมื่อ   n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
  N  =  ขนาดของประชากร 
  e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
       
โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05  
 
  แทนค่า  n  =           1,000 

                    1+ 1,000(0.05)2 
   =  285.71 
 
 
 
 

N            
1+Ne2 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินโครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์        

สวมหมวกนิรภัย 100% "เราท าดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      
ส ร้ า งขึ้ น ต ามกร ะบวนกา ร เก็ บ ร วบ รวมข้ อมู ล  เป็ นแบบประ เมิ นออน ไลน์  ผ่ า น  Google form : 
https://qrgo.page.link/9XUhH โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถานะ สังกัด และพฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจการสวมใส่หมวกกันน็อค ขณะขับขี่/

ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์และด้านการ
บริหารจัดการโครงการ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและได้รับแบบประเมินคืนแล้ว  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

1. ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และ

โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 24 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอ

เป็นตารางแสดงความถ่ีและค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจการสวมใส่หมวกกันน็อค 
ขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ และทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อค ขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถ
มอเตอร์ไซค์ เป็นแบบเลือกตอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยน าเสนอเป็นตารางแสดงความถี่และค่าร้อยละ และด้าน
การบริหารจัดการโครงการ เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการทางสถิติ 
หาค่าเฉลี่ย   ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยมาจัดอันดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
โดยถือเกณฑ์ ดังนี้ (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543, 62) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

2. สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นโครงการฯ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 

https://qrgo.page.link/9XUhH


 
12 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็น “โครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
100% "เราท าดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะท างานได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=193) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
46 
147 

 
23.8 
76.2 

รวม 193 100.0 

สถานภาพ 
1. ผู้บริหาร/อาจารย์ 
2. เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร 
3. นักศึกษา 

 
2 
2 

189 

 
1.0 
1.0 
97.9 

รวม 193 100.0 

สังกัด 
1. คณะเกษตรศาสตร์  
2. คณะเภสัชศาสตร ์
3. คณะวิทยาศาสตร ์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5. คณะศลิปศาสตร ์
6. คณะบริหารศาสตร ์
7. คณะนติิศาสตร ์
8. คณะรัฐศาสตร ์
9. คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
10. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
11. คณะพยาบาลศาสตร ์
12. ส านักงานอธิการบด ี

 
7 
- 

19 
48 
44 
19 
22 
20 
- 
1 
8 
5 

 
3.6 
- 

9.8 
24.9 
22.8 
9.8 
11.4 
10.4 

- 
0.5 
4.1 
2.6 

รวม 193 100.0 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 
เป็นนักศึกษา จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 และสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.9 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของพฤติกรรมการขับข่ีรถมอเตอร์ไซต์ 
พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ (n=193) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ความถี่เฉลี่ยในการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ใน 1 สัปดาห์ 
1. น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห ์
2. 1 วัน/สัปดาห ์
3. 2 วัน/สัปดาห ์
4. 3 วัน/สัปดาห ์
5. 4 วัน/สัปดาห ์
6. 5 วัน/สัปดาห ์
7. 6 วัน/สัปดาห ์
8. 7 วัน/สัปดาห ์

 
4 
3 
2 
2 
7 
16 
10 
149 

 
2.1 
1.6 
1.0 
1.0 
3.6 
8.3 
5.2 
77.2 

รวม 193 100.0 

ส่วนมากในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คุณจะเป็น  
1. คนขับขี่ 
2. คนซ้อน 

 
167 
26 

 
86.5 
13.5 

รวม 193 100.0 

มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์  
1. มี   
2. ไม่ม ี   
3. มีแต่หมดอาย ุ

 
151 
40 
2 

 
78.2 
20.7 
1.0 

รวม 193 100.0 

เคยถูกจับ/ปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวกับการใช้รถ
มอเตอร์ไซค์  

1. ไม่เคย 
2. เคย 

 
 

98 
95 

 
 

50.8 
49.2 

รวม 193 100.0 

เคยได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ 
1. ไม่เคย 
2. เคย 

 
72 
121 

 
37.3 
62.7 

รวม 193 100.0 

ทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายสวมหมวกกันน็อค 100% 
1. ทราบ 
2. ไม่ทราบ 

 
189 
4 

 
97.9 
2.1 

รวม 193 100.0 

มีหมวกกนัน็อคเป็นของตัวเอง 
1. มี 
2. ไม่ม ี  

 
187 
6 

 
96.9 
3.1 

รวม 193 100.0 
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พฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ (n=193) จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
สวมใส่หมวกกนัน็อคบอ่ยแค่ไหนเวลาเป็นผู้ขับขี่/นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 

1. ไม่ใส่เลย 
2. แทบจะไม่ใส่เลย 
3. นานๆครั้ง 
4. บ่อยครั้ง 
5. ใส่เป็นประจ าทุกครั้ง 

 
- 
2 
12 
76 
103 

 
- 

1.0 
6.2 
39.4 
53.4 

รวม 193 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ 7 วัน/สัปดาห์ จ านวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 เป็นคนขับขี่ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ จ านวน 151 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.2  ไม่เคยถูกจับ/ปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 เคยได้รับอุบัติเหตุเก่ียวกับรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ทราบ
ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายสวมหมวกกันน็อค 100% จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 มีหมวก
กันน็อคเป็นของตัวเอง จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และสวมใส่หมวกกันน็อคเป็นประจ าทุกครั้งเวลาเป็น
ผู้ขับขี่/นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

 
2. ประเมินระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.1 ความรู้ความเข้าใจการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของความรู้ความเข้าใจการสวมใส่หมวกกันน็อค ฯ 

รายการ 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

n % n % n % 

1. ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 159 82.4 20 10.4 14 7.3 
2. ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อคจะต้องโทษปรับ 2 เท่าของผู้
ขับขี่ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค 

89 46.1 59 30.6 45 23.3 

3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อคจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและ
ใบหน้ามากกว่าผู้ท่ีสวมใส่ 

177 91.7 9 4.7 7 3.6 

4. หมวกกันน็อคท่ีมีคุณภาพต้องมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก ากับ  171 88.6 6 3.1 16 8.3 
5. การรัดสายรัดคางของหมวกกันน็อคท าให้หมวกไม่หลุดเมื่อมีการชนหรือ
กระแทก 

184 95.3 2 1.0 7 3.6 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่
สวมหมวกกันน็อค มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่
ไม่สวมหมวกกันน็อคจะต้องโทษปรับ 2 เท่าของผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อคจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้ามากกว่าผู้ที่สวมใส่ จ านวน 177
คน คิดเป็นร้อยละ 91.7  หมวกกันน็อคที่มีคุณภาพต้องมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก ากับ จ านวน 171 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 และการรัดสายรัดคางของหมวกกันน็อคท าให้หมวกไม่หลุดเมื่อมีการชนหรือกระแทก 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 
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2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่ /ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์   
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนของทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อค ฯ 

รายการ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. สวมหมวกกันน็อคช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน - - 40 53 100 
2. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้ผู้ขับขี่รู้สึก
มั่นใจในความปลอดภัย 

- - 42 51 100 

3. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้ดูเท่ห์ ทันสมัย - 60 84 49 - 
4. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้มองเห็นภาพ
ด้านข้างไม่ชัด 

49 60 84 - - 

5. สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้เกะกะ งุ่มง่าม 
ไม่กระฉับกระเฉง 

52 78 63 - - 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่/
ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีทัศนคติเฉยๆ ในการสวมหมวกกันน็อคขณะขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ท าให้ดูเท่ห์ ทันสมัย 
และท าให้มองเห็นภาพด้านข้างไม่ชัด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  และไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการสวมหมวก
กันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้เกะกะ งุ่มง่าม ไม่กระฉับกระเฉง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 

 
2.3 ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

ความหมายของค่าคะแนน 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ 
2. ระยะเวลาการจัดโครงการ 
3. สถานที่จัดโครงการ 
4. สื่อการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเหมาะสมและทั่วถึง 
5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ท าให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อค 
เวลาขับขี่-ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 

4.04 
3.90 
4.10 
4.10 
4.20 

 

0.859 
0.788 
0.740 
0.848 
0.716 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.790 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดยมีความคิดเห็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ท าให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อค เวลาขับขี่-ซ้อน
รถมอเตอร์ไซค ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 สถานที่จัดโครงการ สื่อการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเหมาะสมและ
ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ
ระยะเวลาการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ 
 
3. ข้อเสนอแนะ  
 เป็นกิจกรรมที่ด ีควรจัดขึ้นทุก ๆ 3 เดือน (5) 
 ควรรณรงค์บ่อยๆ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย  
 การรณรงค์ครั้งหน้าไม่ควรจัดแบบเดิม หรือ หากจัดควรปรับเปลี่ยนเส้นทางการขับขี่รณรงค์ และเปลี่ยน

รูปแบบกิจกรรม 
 ควรมีเก้าอ้ีให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งรอพิธีการเริ่ม 
 ควรด าเนินกิจกรรมกระชับและรวดเร็วกว่านี้ (2) 
 นัดหมายเวลาผู้เข้าร่วมโครงการให้ใกล้เคียงกับพิธีการ/พิธีเปิด (4) 
 เนื่องจากนัดหมายเช้ามาก ต้องรอพิธีเปิดนาน นักศึกษาไม่ได้ทานข้าว อากาศร้อนท าให้เป็นลม (3) 
 ควรมีแผนการรณรงค์ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดปี ไม่ใช่กิจกรรมวันเดียวจบ (2) 
 ควรค านึงถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมว่า ส่งผลกระทบในด้านอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น ความคล่องตัวของสภาพ

จราจรในช่วงขับข่ีรณรงค์ มลภาวะทางการอากาศท่ีเกิดจากการรถจ านวนมากในบริเวณเดียวกัน (3) 
 การจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนสวมหมวกนิรภัย 100% อย่าง

แท้จริง แน่นอนทุกคนสวมหมวกในกิจกรรม แต่ภายหลังก็ยังมีคนที่ใส่และไม่ใส่ตามความต้องการของแต่
ละบุคคล และการขับรถจักรยานยนต์ในกิจกรรมเหมือนกัน ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย มิหน าซ้ ายังสร้าง
ความวุ่นวายให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา ผู้อ่ืนต้องมารอให้นักศึกษาขับรถผ่านไปก่อน บางคนรีบแต่ต้องมารอ
อะไรไม่รู้ไร้สาระ และการขับรถแบบนี้ยังสร้างฝุ่นละออง PM2.5 ที่ทุกคนก็รู้ว่าเกิดจากก๊าซคาร์บอนมอน
อกออกไซน์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ที่มาจากการเผาพลังงานเชื้อเพลิงจากรถ  

 ควรตระหนักถึงการจัดโครงการนี้อาจได้ประสิทธิภาพแต่ไม่ก่อให้ เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมี
โครงการที่ต้องจัดในครั้งถัดไป ควรให้มันมีอะไรมากกว่านี้ ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อาจจะเป็น
การอบรมหรือการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันของผู้ที่เข้าร่วมก็ได้ 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

การติดตามประเมินผลโครงการ“ม.อุบลฯและชุมชนร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”
ประจ าปีงบประมาณ  2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมิน
วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประมาณ  1,000  คน ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้งานในประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ คือ แบบประเมินโครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% " เราท า
ดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สร้างขึ้นตามกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินออนไลน์ ผ่าน Google form : https://qrgo.page.link/9XUhH โดยแบ่งเนื้อหา
เป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  เพศ  สถานะ สังกัด และพฤติกรรมการขับขี่
รถมอเตอร์ไซต์ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจการสวมใส่หมวกกันน็อค 
ขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
และด้านการบริหารจัดการโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 193 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 290 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 เป็นนักศึกษา 

จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 และสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 
3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ 7 วัน/สัปดาห์ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.2 เป็นคนขับขี่ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.2  ไม่เคยถูกจับ/ปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรที่เกี่ยวกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.8 เคยได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ทราบว่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายสวมหมวกกันน็อค 100% จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 มีหมวก
กันน็อคเป็นของตัวเอง จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และสวมใส่หมวกกันน็อคเป็นประจ าทุกครั้งเวลาเป็น
ผู้ขับขี่/นั่งซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

4. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ผู้ขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค 
มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่สวมหมวกกันน็อค
จะต้องโทษปรับ 2 เท่าของผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่
ไม่สวมหมวกกันน็อคจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้ามากกว่าผู้ที่สวมใส่  จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.7  หมวกกันน็อคที่มีคุณภาพต้องมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก ากับ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.6 และการรัดสายรัดคางของหมวกกันน็อคท าให้หมวกไม่หลุดเมื่อมีการชนหรือกระแทก จ านวน 184 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.3 

5. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งการสวมใส่หมวกกันน็อคขณะขับข่ี/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์
ไซค์ช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.8 มีทัศนคติเฉยๆ ในการสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ท าให้ดูเท่ห์ ทันสมัย และท าให้
มองเห็นภาพด้านข้างไม่ชัด จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการสวมหมวกกัน     น็อ
คขณะขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ท าให้เกะกะ งุ่มง่าม ไม่กระฉับกระเฉง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 
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6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 โดยมีความคิดเห็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ท าให้ท่านสวมใส่หมวกกันน็อค เวลาขับขี่ -ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 สถานที่จัดโครงการ สื่อการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเหมาะสมและทั่วถึง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 การประชาสัมพันธ์และการประสานงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และระยะเวลาการจัด
โครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ    
 
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมหรือโครงการที่จัด 
 

เป้าหมายที่ระบใุนแผนกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานที่ปฏิบตัิได้จริง 
1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษา จ านวน 483 คน บุคลากร 
จ านวน 40 คน รวมทั้งสิน้ 523 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 
(ผลการประเมินตามตวัชี้วัด : ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

2. ผู้เข้าร่วมมีความคิดเห็นภาพรวมโครงการ ได้รับ
คะแนนเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการโครงการ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.07 
(ผลการประเมินตามตวัชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
1) นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปมี

ความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบตาม พ.ร.บ.
จราจรทางบก พ.ศ.2522 

2) ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิด
จากการใช้รถใช้ถนนร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี 

3) เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านจราจรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง ผู้ขับขี่รถ
มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันนอ็ค มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 82.4  ผู้ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวก
กันน็อคจะต้องโทษปรับ 2 เท่าของผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค 
คิดเป็นร้อยละ 46.1 
(ผลการประเมินตามวตัถุประสงค์ ข้อ 1 : บรรลุเป้าหมาย) 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่
สวมหมวกกันน็อคจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า
มากกว่าผู้ที่สวมใส่ คิดเป็นร้อยละ 91.7 หมวกกันน็อคที่มี
คุณภาพต้องมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก ากับ คิดเป็น
ร้อยละ 88.6 และการรัดสายรัดคางของหมวกกันน็อคท าให้
หมวกไม่หลุดเมื่อมีการชนหรือกระแทก คิดเป็นร้อยละ 95.3 
(ผลการประเมินตามวตัถุประสงค์ ข้อ 2 : บรรลุเป้าหมาย) 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
นโยบายสวมหมวกกันน็อค 100% คิดเป็นร้อยละ 97.9 มีหมวก
กันน็อคเป็นของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 96.9 และสวมใส่หมวก
กันน็อคเป็นประจ าทุกครั้ ง เวลา เป็นผู้ ขับขี่ /นั่ งซ้อนรถ
มอเตอร์ไซค์ คิดเป็นร้อยละ 53.4 และเห็นด้วยอย่างยิ่งการสวม
ใส่หมวกกันน็อคขณะขับขี่/ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ช่วยลด
อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจใน
ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 51.8  
(ผลการประเมินตามวตัถุประสงค์ ข้อ 3 : บรรลุเป้าหมาย) 
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ภาคผนวก 
1. แบบประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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2. ภาพกิจกรรม 
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