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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดส าหรับพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กโดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม ในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่ม
ละ 501 คน และกลุ่มหน่วยงานเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชน จ านวน 20 คน ตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้ปกครอง จ านวน 202 คน และนักเรียน 329 คน วิธีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
แบบทดสอบ แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย และวิธีเชิงคุณภาพโดยการจัดการสนทนากลุ่ม 
และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชนร่วมกันสร้างรูปแบบการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยในเด็กโดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปญัหาการไมส่วมหมวกนิรภยัในเดก็ ทั้งที่การเดินทางส่วนใหญ่ของเด็ก
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.7 ของผู้ปกครองไม่มีหมวกนิรภัยส าหรับเด็ก และร้อยละ 82.4 ไม่มีการสวม
หมวกนิรภัยให้กับเด็ก จาการส ารวจไม่พบนักเรียนสวมหมวกนิรภัยไปและกลับจากโรงเรียน และพบว่า ร้อยละ 62.78 
ผู้ปกครองไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ปัญหาเกิดจากการเข้าไม่ถึงหมวกนิรภัยส าหรับเด็ก หา
ซื้อได้ยากและมีราคาแพง และจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด สภาพพื้นที่ โดยทั่วไป เป็นพื้นที่ที่มีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจ านวนมากและมีการจราจรขนส่งหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่  

การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการตลาดเชิงสังคม ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ การสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดหาหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับเด็ก 2) การก าหนดราคาเพื่อการ
กระจายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางและ กลุ่มเป้าหมาย 3) การก าหนดสถานที่จ าหน่ายให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 4) การส่งเสริมการตลาด เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทั้งในกลุ่มเด็กและ
ผู้ปกครอง และที่ส าคัญการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ:  หมวกนิรภัย ความปลอดภัยในเด็ก การตลาดเชิงสังคม 
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Abstract 
The study of behaviors and marketing environment for development of promote child helmet 

use applying the social marketing in HuaSamrong subdistrict plangyaw district Chachoengsao Province. 
The population was 3 groups, parents of 501 people, elementary school 501 people and local and non-
local officer’s government 20 people and sample consisted of 202 parents and 329 students. The 
methodology can be divided into 2 steps as follows Step 1 Need Assessment covered three target 
groups. Step 2 Product design base on social marketing and marketing planning by participation of local 
and non-local officer’s government. Methods by quantitative study, questionnaire and observed wearing 
child helmets and qualitative by focus group 

The research shows that the problem of children not wearing helmets. The majority of children 
traveling by motorcycle and 80.7 % of parents without helmets for children, 82.4% do not wear helmets 
to children, 62.8 % of the parents had not been information of the child helmet and on survey students 
not wearing helmets go to school. The problem is due to inaccessibility to buy helmets for children 
difficult and expensive and the analysis of the marketing environment, In general conditions area has the 
industrial estates and freight traffic density especially large trucks. 

The design model of promotion child helmet use applying the social marketing focused on 
solves the problems of wearing helmets among children to achieve behavioral change. Social marketing 
process it started with the study of target group and marketing plan base on concept of the marketing 
mix including Product, Price, Place, and Promotion (4P's) for consider the value of helmet use among 
child motorcycle passengers, locations reaching target group, affordable helmet price, public relations 
and widely providing information and knowledge among children and parents. More importantly, 
motivational activities are held to build motivation of helmet use for sustainable. 
Keywords: helmet child safety social marketing 
 
บทน า 
 ประเทศไทยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ านวนมาก ในปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 14,059 คน และ
บาดเจ็บ 110,777 คน ยานพาหนะของผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 82.97 และบาดเจ็บที่
ศีรษะสูงที่สุดร้อยละ 27.40 สาเหตุที่ของการเสียชีวิตที่ส าคัญมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย จากรายงานระบบการเฝ้า
ระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (National Injury Surveillance: IS) (ส านักระบาดวิทยา, 2553) พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงจากอุบัติเหตุขนส่งมากที่สุดโดยเกิดจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 71.02 และ
พบว่าเด็กท่ีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บร้อยละ 98.39 ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่จ าเป็นและกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคมไทย ในแต่ละวันผู้คน
เดินทางมากขึ้น ไกลขึ้น และรีบเร่งมากขึ้น รถจักรยานยนต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของครอบครัวชนช้ันกลาง
และผู้มีรายได้น้อยคนอยู่บนรถจักรยานยนต์มีตั้งแต่เด็กแบเบาะไปจนถึงคนผู้สูงอายุ จากข้อมูลจ านวนรถจดทะเบียน 
กรมการขนส่งทางบก ในปี 2556 (กรมการขนส่งทางบก, 2556) พบว่า ในประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์ 19 ล้านคัน 
คิดเป็นร้อยละ58ของจ านวนรถทั้งหมด เฉลี่ยแล้วคนไทย 4 คนมีรถจักรยานยนต์ 1 คัน หรือเกือบทุกหลังคาเรือนมี
รถจักรยานยนต์ใช้อย่างน้อย 1 คัน การใช้รถจักรยานยนต์เป็นการเดินทางที่มีต้นทุนต่ าในภาวะน้ ามันเช้ือเพลิงมีราคา
สูงขึ้น แต่กลับเป็นวิถีการเดินทางที่มีต้นทุนแฝงเร้นอย่างมากมายหากเกิดอุบัติเหตุทั้งส่วนบุคคลและครอบครัว     
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ความเสียหายจากอุบัติ เหตุมีทั้งการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงการเสี่ยงภัยจากการใช้
รถจักรยานยนต์ ที่มีสัดส่วนสร้างความสูญเสียมากกว่ายานพาหนะประเภทอ่ืนๆ  

การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยชมรมคนห่วงหัว สนับสนุนโดย
กองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ชมรมคนห่วงหัว, 2554) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 เก็บข้อมูลโดยการสุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนใน 50 โรงเรียน ครอบคลุม 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,300 พบว่า มีนักเรียนท่ีซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและสวมหมวกนิรภัย545 คน (ร้อยละ7.5) และในการส ารวจการสวมหมวกนิรภัยเด็กอายุ
ระหวา่ง 3 - 14 ปี ของโครงการ “รักและห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง” (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2550) ใน 15 จังหวัด ในปี 2550 พบว่า โดยภาพรวมมีเด็กสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่หรือซ้อนท้ายร้อยละ 9.3 เหตุผลที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย มีหลายประการ ได้แก่ โรงเรียนตั้งอยู่ในซอยใกล้บ้าน รถไม่พลุกพล่าน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่
นาน, เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่จับ, ไม่มีระเบียบของโรงเรียนว่าต้องสวมหมวกนิรภัย ที่ส าคัญผู้ปกครองเข้าใจว่า ไม่มีหมวกนิรภัย
ที่เหมาะสมกับขนาดของศีรษะเด็กวางจ าหน่าย และตั้งใจจะไม่ซื้อหมวกให้เด็กด้วยเหตุว่าเด็กยังเล็กเกินไปสิ้นเปลืองเงินทอง 
 จากการวิจัย ออฟเนอร์ และคนอื่นๆ (Offner PJ, Rivara FP, Maier RV, 1992) พบว่า ผู้บาดเจ็บที่สวม
หมวกนิรภัยมีการบาดเจ็บที่ศีรษะลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และความจ าเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ระยะเวลาใน
การอยู่รักษาในห้องผู้ป่วยหนักและการพักฟื้นก็ลดลงด้วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของผู้สวมหมวกนิรภัยน้อยกว่าผู้ไม่
สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 40  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสวมหมวกนิรภัยสามารถลดความรุนแรงการบาดเจ็บที่ศีรษะได้
จริง การส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นสิ่งที่ถูกสังคมมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมาย 
พ.ร.บ.จราจรทางบก ก าหนดให้ทุกคนที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน แต่สภาพความ
เป็นจริง ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายส าหรับเด็กที่ไม่สวมหมวกนิรภัย เหตุผลที่ส าคัญคือ หมวกนิภัยส าหรับเด็กยังหาซื้อ
ได้ยากตามท้องตลาด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท บริษัทผู้ผลิตไม่ผลิตหมวกส าหรับเด็กเนื่องจากจ าหน่ายได้น้อย แต่ตาม
สถิติที่แสดงจะเห็นว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากการใช้
รถจักยานยนต์ และในเด็กท่ีซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 98.39 สอดคล้องกับการส ารวจตามท้องถนน พบว่า มี
การสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7-9 เท่านั้น ถึงแม้ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติก าหนดให้ปี ค.ศ. 2011 – 2020 
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนรัฐบาลไทยจะให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมี
นโยบายและก าหนดมาตรการต่างๆและก าหนดให้ปี พ.ศ.2554-2557 เป็นปีของการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย100 เปอร์เซ็นต์  ผ่านมาหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
แต่ยังพบว่าการด าเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กยังมีน้อยมาก   

ส าหรับทางเลือกที่ปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนั้น เด็กที่ยังไม่สามารถสวมหมวกนิรภัยได้ ไม่ควรให้เดินทาง
โดยรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ส าหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปถ้ามีความจ าเป็นในการเดินทางโดย
รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย ซึ่งตามลักษณะทางกายภาพของศีรษะเด็กที่มีขนาดเล็กกว่าผู้ใหญ่ 
หมวกนิรภัยของเด็กจึงต้องมีขนาดทีเ่หมาะสม น้ าหนักเบาและกระชับกับศีรษะ ดังแสดงตามตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขนาดหมวกที่ได้มาตรฐานส าหรับเด็ก ที่มีการจ าหน่ายและผลิตในประเทศไทย 
อายุเด็ก ขนาดเส้นรอบวงในของหมวกนิรภัย 
2-5 ปี 500-530 มิลลิเมตร 
6-10 ปี 530-550มิลลิเมตร 
มากกว่า 10ปี 570-580 มิลลิเมตร 

* ขนาดน้ าหนักของหมวกเด็กไม่ควรเกิน 500 กรัม 

ที่มา: ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (2547) 
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การด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยในเด็กไทย (Child Safety) ในเรื่องการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
(Child Helmets) ซึ่งเด็กไทยสวมหมวกนิรภัยน้อยมาก ประการส าคัญ คือ จะท าอย่างไรให้เด็กสวมหมวกนิรภัยเพื่อความ
ปลอดภัยการส่งเสริมที่ตัวเด็กอย่างเดียวยังไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากเด็กอายุน้อยยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของตัวเอง ผู้ปกครอง โรงเรียน ครู และหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กที่ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์เข้าใจถึงหมวกนิรภัย และให้เห็นถึงอันตรายและความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวสิ่งที่ส าคัญ คือ 
จะมีการด าเนินการอย่างไรในรูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กได้อย่างยั่งยืนผู้วิจัยมีความ
สนใจประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคมในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์โดยการใช้หลักและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 
และค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกสังคมต้องการและยอมรับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการวางแผนที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใช้หลักการตลาดในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้
และแรงจูงใจ อ านวยความสะดวกทั้งในกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานท้ังในเชิง
กระบวนการและในระดับนโยบายให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข การศึกษา ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือ
ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์อย่างประสิทธิภาพและครอบคุลมรอบด้านมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. การศึกษาพฤติกรรมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 
2. เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กโดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เป็นกระบวนการที่ใช้แนวคิดด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
จุดประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในการยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองของกลุ่มหรือของสังคม โดยการค้นหาปัญหาและศึกษาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส าหรับวางแผนกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก
และผู้ปกครอง การให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ อ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแบบทดสอบ แบบสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย และวิธีเชิงคุณภาพโดยการจัดการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ (Need Assessment) เพื่อประเมินสภาพปัญหาความ
จ าเป็น และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด แบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.1 ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 501 คน ค านวณขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จ านวน 202 คน  

1.2 นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 
โรงเรียน จ านวน 501 คน ค านวณขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จ านวน 329 คน  

1.3 หน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชนและนอกชุมชน ได้แก่ คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง, 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว, โรงพยาบาลแปลงยาว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล , อสม., เทศบาล
ต าบลหัวส าโรง และหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ เช่น บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, บจก.โตโยต้าประเทศไทย, 
ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จ านวน 20 คน 
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เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview) จัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group) และการสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน(Observation) โดยใช้แบบแผนความเช่ือด้าน
สุขภาพ (health belief model) เป็นกรอบในการศึกษาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ และสิ่งแวดล้อม
ทางการตลาดทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน5 คน ตรวจสอบด้านความตรงของเนื้อหา (content 
validity) วัดดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และทดสอบความยากง่ายของทดสอบวัดความรู้ โดยก าหนดดัชนีความยาก
ง่าย (Index of difficulty) ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Conbrach’s Alpha Coefficient) ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ีสูงกว่า 0.75 ให้เป็นค่าท่ีอยู่ในระดับใช้ได้ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา     
            ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ (Product design) การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม 

ผู้วิจัยร่างรูปแบบฯ โดยประยุกต์ใช้การการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) โดยใช้แนวคิดการตลาดเชิง
สังคมของ Philip Kotler and Nancy R. Lee. (2011) ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม (Participatory) ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนและนอกชุมชน ร่วมกันออกกแบบและวางแผนกิจกรรม  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ (Need Assessment) ส าหรับประเมินสภาพปัญหาความจ าเป็น 
และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดในพื้นที่วิจัย ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการเก็บ
ข้อมูล ผู้ปกครองนักเรียน 202 คน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 147 คน นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 จ านวน 182 คน จ านวนจักรยานยนต์ที่สังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก จ านวน 263 คัน  

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก (โดยการสังเกต) 

กลุ่มผู้ปกครอง 
1) การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด   
อุบัติเหตุทางถนน 
2) การรับรู้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย 
3) การรับรู้ถึงอุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 
4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 

 

พฤติกรรมและแรงจูงใจในการสวมหมวกนิภัย
ในเด็ก 

กลุ่มนักเรียน 
1) ความรู้เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
2) แรงจูงใจการสวมหมวกนิรภัยและการรับรู้อุปสรรค  

  

สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 

สิ่งแวดล้อมจุลภาค 
(สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรง) 

สิ่งแวดล้อมมหภาค 
(สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทางอ้อม) 

  

รูปแบบการส่งเสริม 
การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก โดยประยุกต์ใช้

การตลาดเชิงสังคม 
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  1.1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในกลุ่มผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 

1) กลุ่มผู้ปกครอง จากการเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 65.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 43.7, การเดินทางของ
บุตรหลานมาโรงเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เดินทามาโรงเรียนโดยผู้ปกครองมาส่ง และร้อยละ 67.8 และยานพาหนะที่ใช้
เดินทางมาส่งบุตรหลานมาโรงเรียน เป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 68.8 จากการสอบถามผู้ปกครอง พบว่า 
ร้อยละ 80.7 ไม่มีหมวกนิรภัยส าหรับเด็กท่ีบ้าน และร้อยละ 82.4 ไม่มีการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็ก  

2) อัตราการสวมหมวกริภัย พบว่า จาการส ารวจการสวมหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยในเด็ก จ านวน 2 
วัน ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน จ านวน 263 คน ไม่พบ นักเรียนสวมหมวกนิรภัย ไป
และกลับจากโรงเรียน 

3) พฤติกรรมและแรงจูงใจในการสวมหมวกนิภัยในเด็ก พบว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ความรุนแรงและ
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน, การรับรู้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยการรับรู้ถึงอุปสรรคของการสวมหมวก
นิรภัยในเด็ก, แรงจูงใจในการสวมหมวกนิภัยให้เด็กอยู่ในระดับมาก 

4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยส าหับเด็กของผู้ปกครอง พบว่า ร้อยละ 62.78 ของ
ผู้ปกครองไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดารสวกหมวกนิรภัยส าหรับเด็ก  

5) ความรู้และแรงจูงใจต่อการสวมหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียนระดับช้ัน ป.1 –ป.3 พบว่า ความรู้
เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตทุางถนน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.63 อยู่ในระดับดีมาก และแรงจูงใจในการ
สวมหมวกนิภัย (Health Motivation) อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.34 

6) สรุปประเด็นการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
นักเรียนต่อการสวมหมวกนิรภัย ดังน้ี 
   6.1) ผลการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มในกลุ่มในผู้ปกครอง มีผู้ปกครองเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า
เหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภัยให้เด็ก กลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้เหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภัย 
โรงเรียนตั้งอยู่ในซอยใกล้บ้าน รถไม่พลุกพล่าน และใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน, เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่กวดขันในการ
สวมนิรภัยในเด็ก, ไม่มีระเบียบของโรงเรียนว่าต้องสวมหมวกกันนิรภัย ผู้ปกครองเข้าใจว่าไม่มีหมวกกันนิรภัยส าหรับเด็ก
ขายหรือถ้ามีขายก็หาซื้อได้ยาก  
   6.2) ผลการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus) บุคคลกรของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ พบว่า 
ปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เด็กไม่สวมหมวกนิรภัย มีปัจจัยหลายๆ สาเหตุ ได้แก่ ปัญหาการเข้าถึงหมวกนิรภัยส าหรับเด็กซึ่ง
หาซื้อได้ยาก เนื่องจากจะมีขายเฉพาะในตัวเมืองและร้านค้าใหญ่ๆ ท าให้เด็กชนบทไม่สามารถเข้าถึงได้, ร้านค้าที่มี
จ าหน่ายขนาดไม่ครบถ้วนตามขนาดของอายุ ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญและขาดความตระหนักของการสวมหมวก
นิรภัยของเด็ก ซึ่งให้ความส าคัญการสวมหมวกตามกฎหมายบังคับมากกว่า และการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ
ต ารวจยังไม่ได้ด าเนินการตามกฎหมายในเด็ก  
  1.2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน
ในพื้นที่ ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี ้
   1) ขนาดของปัญหา พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
พบว่า ปี 2554 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจ านวน 14,866 คน และมีผู้เสียชีวิต 266 ราย คิดเป็น 39.31 ต่อแสน
ประชากร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของประเทศ 13.30 ต่อแสนประชากร (ส านักระบาดวิทยา, 2554) คิดเป็นอัตราการ
ตายต่อแสนประชากรมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 3 เท่า ถือว่าเป็นอัตราการตายที่สูงมาก โดยสภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไป
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เป็นจ านวนมากมีการจราจรขนส่งหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่  
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   2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่
ควรที่จะด าเนินการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
   - กลุ่มผู้ปกครอง เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญที่สุดเพราะเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยให้แก่เด็กมากท่ีสุด ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัยให้กับบุตรหลาน รวมถึงการลงทุนใน
การซื้อหมวกนิรภัยส าหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะกับศีรษะของเด็ก ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความรู้ สร้างความตระหนักใน
อันตรายของอุบัติเหตุทางถนน และให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   - กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน เป็นกลุ่มที่ต้องปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัย จ าเป็นต้องสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการสวมหมวกนิรภัย ให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นเด็กมีความอยากสวมหมวกนิรภัย  
   - ชุมชนหรือหน่วยงานที่มีส่วนในการด าเนินโครงการ มีดังนี้  1. โรงเรียนในพื้นท่ี ซึ่งมีคณะครู 
ผู้บริหารโรงเรียน ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดนโยบายของโรงเรียนและการปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัย โดยครูจะมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง 2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล
ชุมชน, ส านักงานสาธารสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  4. สถานีต ารวจในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตัวของประชาชนในชุมชน 
   3) ด้านประชากรศาสตร์ ในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการ
วิเคราะห์พบว่า จ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลหัวส าโรง มีประชากรเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปี จ านวน 979 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.09 อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ สวนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม และ
รับจ้างท่ัวไป ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน 
   4) การเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ พรบ.จราจรทางบก ก าหนดให้ทุกคนที่ขับ
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน แต่สภาพความเป็นจริง ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายส าหรับ
เด็กท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย รัฐบาลไทยก าหนดให้ปี พ.ศ.2554-2557 เป็นปีของการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์  
 2. ผลการสร้างรูปแบบ (Product design) ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดการตลาดเชิงสังคมของ Philip Kotler 
and Nancy R. Lee. (2011) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบ โดยการร่างแผนการตลาดสง่เสริมการสวมหมวก
นิรภัยในเด็ก (Marketing Plan) และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory) ของหน่วยงานเครือข่ายในชุมชน
ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไดก้รอบแนวคิดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในภาพประกอบ 1 และแนวทางการจัด
กิจกรรม ดังแสดงในตาราง 2 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยกุต์ใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสรมิการสวมหมวกนริภัยในเด็ก 
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ตาราง 2 แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กท่ีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  
ขั้นตอน แผนการตลาดเชงิสังคม แนวทางการจดักิจกรรม 

1. Need Assessment 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
และวางแผนการตลาด 

- วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
ของกลุ่มป้าหมายและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด 
- วางแผนการตลาดเชิงสังคม 

เก็บข้อมูล แบบสอบถาม,  
จัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
การส ารวจชุมชน 

2. Product 
การสรรหาผลิตภัณฑ์ 
 

การสรรหาหมวกนิรภยัส าหรับเด็ก 
รูปแบบ และราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 

การสรรหาหมวกนิรภยัให้ตรงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ค านึงถึงรูปแบบ, ราคาหมวก
นิรภัย, จ านวนความต้องการ, แหล่งทุนหรือหน่วยงาน
สนับสนุน 

3.Price 
การกระจายผลิตภัณฑ์ 

การกระตุ้นให้กลุ่มเปา้หมายมีการซ้ือหรือจัดให้มี
สินค้าโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  
ในด้านราคา ความคุ้มค่าต่อการซ้ือ และเง่ือนไข
ในการได้รับสินค้าหากไม่ได้ซ้ือ 

กิจกรรมการกระจายหมวก ได้แก่ แจกแบบมีเง่ือนไข, 
การให้ยืม, การเช่าซ้ือ, ผ่อนช าระ, การจ าหน่ายราคาถกู
เป็นต้น 
 

4. Place 
สถานที่และช่องทางการส่ือสาร
ทางการตลาด 
 

การส่ือสารการตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  โดยใชก้ารสื่อสาร
ในสถานที่, ช่องทางการส่งข่าวสาร และกิจกรรม
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และสร้างการ
รับรู้ต่อความ เส่ียงและความรุนแรงต่ออบุัติเหตุ
ทางถนน และรับรู้ประโยชน์ของหมวกนริภัย 

4.1 กิจกรรมประกาศนโยบาย รณรงค์ของชุมชน 
4.2 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร  
แผ่นพับเสียงตามสาย 
4.3 การสอดแทรกให้ความรู้นักเรียนโดยครู เช่น 
ประกวดทีมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย,ประกวดวาด
ภาพ, ค าขวัญชิงรางวัล, ประกวดเต้นประกอบหมวกกัน
นิรภัย 
4.4 กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เช่น ในวันประชุม
ผู้ปกครอง วันแม่ งานประเพณีท้องถิ่น หรือโอกาสต่างๆ 
4.5 กิจกรรมการมีส่วนรว่มของชุมชน เช่น 
กิจกรรมอบรมสร้างวินยัจราจรโดย 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ, กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลโดย
โรงพยาบาลชุมชน 

5. Promotion 
สร้างแรงจูงใจ  

การสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกิดการสวมหมวก
นิรภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย และสร้าง
แรงจูงใจด้านลบเป็นกระทบจากการไม่สวมหมวก
นิรภัยมาโรงเรียน 

5.1แรงจูงใจด้านบวก กจิกรรมแจกคูปองแลกของรางวัล 
และแจกรางวัลส าหรับเด็กและผู้ปกครองที่สวมหมวก
นิรภัย 
5.2 แรงจูงใจด้านลบ การไม่ได้รับแจกคูปอง, การไม่ได้
รับรางวัล, การถกูต าหนิจากครูที่ไม่ปฏบิัติตามนโยบาย
ของโรงเรียน 

6. Evaluation 
ประเมินผลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานรูปแบบการ
ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยัในเด็กที่ซ้อนท้าย 

6.1 เก็บข้อมูล แบบสอบถาม, สัมภาษณ์,    
จัดสนทนากลุ่ม 
6.2 ส ารวจการสวมหมวกนิรภยั 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาพฤติกรรมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยในเด็ก โดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการไม่สวมหมวก
นิรภัยในเด็ก ทั้งที่การเดินทางส่วนใหญ่ของเด็กเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.7 ของผู้ปกครองไม่มีหมวก
นิรภัยส าหรับเด็ก และร้อยละ 82.4 ไม่มีการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็ก จาการส ารวจไม่พบนักเรียนสวมหมวกนิรภัยไป
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และกลับจากโรงเรียน และพบว่า ร้อยละ 62.78 ของผู้ปกครองไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก 
ปัญหาเกิดจากการเข้าไม่ถึงหมวกนิรภัยส าหรับเดก็ หาซื้อได้ยาก และมรีาคาแพง และจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง
การตลาด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพ้ืนท่ีที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เป็นจ านวนมาก มีการจราจรขนส่ง
หนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในด้านกฎหมายไม่มีการบังคับใช้กฎหมายส าหรับเด็กที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กนักเรียน และชุมชนหรือหน่วยงานที่มีส่วน
ส าคัญ เช่น โรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีคณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดนโยบายของโรงเรียน องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน, ส านักงานสาธารสุขอ าเภอ, โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และต ารวจในพ้ืนท่ี  
 การประยุกต์การตลาดเชิงสังคมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก เน้นการสร้าง
แรงจูงใจและการตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เริ่มด้วยศึกษากลุ่มเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมทางการตลาดและวางแผนการตลาด โดยใช้แนวคิดส่วนผสมทาง
การตลาด(4P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) สถานที่(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
โดยการการค านึงถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดราคาหรือคุณค่าของ
หมวกนิรภัยให้เหมาะสมรายได้เพื่อการกระจายหมวกนิรภัยให้ทั่วถึง  การก าหนดช่องทางและสถานที่ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด การส่งเสริมการตลาดเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทั้งในกลุ่มเด็กและ
ผู้ปกครอง และที่ส าคัญการสร้างแรงจูงใจเชิงให้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อกระตุ้น
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการมีมาตรการของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนร่วมด าเนินการ  
 ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการน ารูปแบบการการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก โดยการประยุกต์การตลาดเชิงสังคมที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ให้เกิดการด าเนินงานเป็นรูปธรรม และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ โดยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานด้านการศึกษา สาธารณสุข องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยน ากระบวนการที่ได้จากการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ เริ่มตั้งแต่การศึกษากลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด แล้ววางแผนการตลาดให้ครอบคลุม
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) สถานที่(Place) และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) โดยการออกแบบ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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