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The purposes of this research were 1) to study the knowledge of traffic law, perceived of
accident , locus of control, emotional instability and protective behaviors against accidents from motorcycle
riding among students 2) to compare protective behaviors against accidents from motorcycle riding among
students by their educational levels, experiences in motorcycle riding and experiences in accident from
motorcycle riding 3) to find out the variables determine the protective behaviors against accidents from
motorcycle riding among students. Two hundred fifty six samples, derived by a stratified random sampling
technique were the students of Suphan Buri Technical School who commuted by motorcycles. Constructed
questionnaires were used to collect data. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard
deviation, t-test, One-Way ANOVA and the stepwise multiple regression technique.
The findings were as follows :
1. Protective behaviors against accidents from motorcycle riding, knowledge of traffic law,
powerful others locus of control, chance locus of control and emotional instability of the students were average
2. Perceived of accident, susceptibility, severity, and benefit and internal locus of control of the
students were high.
3. Protective behaviors against accidents from motorcycle riding among students of different
educational levels, experiences in accident from motorcycle riding were significantly different at a statistical
level of .05. But they were significantly different at a statistical level of .01 when compared between the
students of different experiences of motorcycle riding.
4. Emotional instability, perceived of accident, internal locus of control and knowledge of
traffic law predicted the protective behaviors against accidents from motorcycle riding among students at
34.3%, with a statistical significant level of .001
5. Emotional instability, perceived of susceptibility, internal locus of control and knowledge of
traffic law predicted the protective behaviors against accidents from motorcycle riding among students at
34.9%, with a statistical significant level of .001.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการพัฒนาประเทศในปจจุบันที่มุงเนนเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และการพัฒนาสิ่งตางๆ
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่ตองการความสะดวก สบายและความทันสมัย ประกอบกับเพื่อใหกาวทันโลกในยุค
โลกาภิวัฒน จะเห็นไดจาก องคกรและหนวยงานตางๆของภาครัฐและเอกชน ไดนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชบริหารจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสาร อุปกรณและของใช
ตางๆในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการคมนาคมและการขนสง ซึ่งรัฐบาลทุก
ยุคสมัยไดนํางบประมาณของแผนดินจํานวนมากมาใชสรางถนนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ทํา
ใหการคมนาคมทางบกมีความเปลี่ยนแปลงอยางมาก สมัยกอนการคมนาคมทางบกมีเสนทางการ
ตัดผานของถนนที่คอนขางนอยและมีลักษณะเปนลูกรัง ซึ่งประชาชนขับขี่ยานพาหนะโดยใช
ความเร็วไดไมสูงทําใหการเดินทางลาชาและยากลําบาก แตในปจจุบันมีการตัดผานเสนทางถนน
มากขึ้น สภาพถนนสวนใหญเปนลักษณะลาดยางหรือคอนกรีต ทําใหประชาชนสามารถใชเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานของการ
ผลิตยานพาหนะที่มีสมรรถนะในการขับขี่ที่มีความเร็วสูง
จากการพัฒนาดังกลาวไดทําให
ประชาชนที่ใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่ตามมา ก็คือ ปญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจราจร
ปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก นับวาเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งปญหาหนึ่ง เนื่องจาก
ปญหาอุบัติเหตุจราจร กอใหเกิดความเสียหายทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ เพราะ
ในแตละปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจํานวนมาก ทําใหประเทศชาติตองสูญเสียประชากรที่เปนกําลัง
สําคัญของประเทศ และสูญเสียคาใชจายที่ใชรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ หรือพิการ ตลอดจนมูลคา
ทรัพยสินความเสียหายเปนจํานวนเงินหลายลานบาท ดังมีรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1

1

2
ตารางที่ 1 แสดงสถิติคดีจราจรทางบก พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต ป พ.ศ. 2538 – 2544

พ.ศ.

จํานวน
(ราย)

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544

94,362
88,556
82,336
73,725
67,800
73,737
77,616

ความเสียหายที่เกิดกับบุคคล (ราย)
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
ตาย
สาหัส
เล็กนอย
16,727
14,811
35,907
14,405
12,638
37,406
13,836
11,910
36,801
12,234
15,011
37,527
12,040
12,054
35,716
11,988
12,502
40,609
11,652
12,034
41,926

มูลคาทรัพยสิน
ความเสียหาย
(บาท)
1,631,117,000
1,561,708,187
1,571,786,469
1,378,673,826
1,345,985,811
1,242,205,524
1,240,801,187

ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ศูนยขอมูลขอสนเทศ, “สถิติจราจรทางบก,”
2546. (อัดสําเนา)
จากตารางจะเห็นไดวา สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ตั้งแตป พ.ศ.2538 –2542 มีแนวโนม
ลดลง แตป พ.ศ. 2543-2544 อุบัติเหตุจราจรทางบกมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในแตละปมีจํานวนผูที่
ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเปนจํานวนมาก อีกทั้งมูลคาทรัพยสิน
ความเสียหายปละกวาพันลานบาท ผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางออม ความสูญเสียทางตรง ไดแก การเสียชีวิต การไดรับบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ
และความพิการ ตลอดจนการสูญเสียสุขภาพจิตจากการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ
สวนความสูญเสีย
ทางออม ไดแก การสูญเสียรายไดของครอบครัว สูญเสียงบประมาณของรัฐบาลในเรื่องคาใชจายใน
ดานการรักษาพยาบาล ตลอดจนในดานทรัพยากรบุคลากรทางการแพทยที่ใชในการดูแลรักษา
ผูปวย (วิจิตร บุณยะโหตระ 2530 : 6-7)
รถจักรยานยนตนับวาเปนยานพาหนะที่ประชาชนนิยมใช จะเห็นไดจากสถิติจํานวนรถ
ที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 พบวา มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนตทั่วประเทศ
จํานวน 15,236,081 คัน ซึ่งเปนยานพาหนะที่จดทะเบียนมากที่สุด (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 2546)
จากจํานวนของยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นทุกปนั้น
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ยอมสงผลกระทบใหเกิดปญหาอุบัติเหตุจราจรตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุบัติเหตุจราจรจาก
รถจักรยานยนต ซึ่งสอดคลองกับสถิติคดีจราจรทางบกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ป พ.ศ. 2541-2544 พบวา รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
มากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของทุ ก ป รองลงมาได แ ก รถยนต ส ว นบุ ค คล และรถป ค อั พ ตามลํ า ดั บ
นอกจากนี้รถจักรยานยนตยังเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตมากเปนอันดับหนึ่ง
ซึ่งปญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต จึงนับวาเปนปญหาที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจของผูบาดเจ็บและครอบครัว อีกทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และ สังคมของประเทศชาติอีกดวย
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่มีปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจะเห็นไดจากสถิตใิ น
แตละปจะพบวา ปญหาอุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายที่สําคัญอันดับตนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
สาเหตุการตายจากโรคอื่นๆ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและอัตราตายตอประชากรแสนคน จําแนกตามสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตปงบประมาณ 2543 – 2545
โรค

ปงบประมาณ 2543 ปงบประมาณ 2544

จํานวน
1. มะเร็ง
405
2. อุบัติเหตุจราจร
293
3.โรคระบบไหลเวียนเลือด 199
4.โรคปอด
213
5.โรคติดเชื้อและปรสิต
182

อัตรา
47.32
34.24
23.25
24.89
21.27

จํานวน
381
348
289
242
217

อัตรา
44.40
40.55
33.68
28.20
25.29

ปงบประมาณ 2545
จํานวน
267
208
109
102
256

อัตรา
31.05
24.19
12.68
11.86
29.77

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, “รายงานประจําป 2545,” 2546. (อัดสําเนา)
จากขอมูลรายงานประจําป 2545 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา
ปงบประมาณ 2543 – 2544 อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง และมี
อัตราการตายในปงบประมาณ 2543 - 2544 เทากับ 34.24 และ 40.55 ตามลําดับ
สําหรับ
ปงบประมาณ 2545 พบวา อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 3 มีอัตราการตายเทากับ 24.19
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ซึ่งลดลง แตก็ยังคงเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ และจากสถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดสุพรรณบุรี
พบวา ประเภทของยานพานะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด ไดแก รถจักรยานยนต ซึง่ เปน
ยานพาหนะที่มีประชาชนนิยมใชกันมาก ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูประสบภัยจากรถจําแนกตามประเภทของยานพาหนะตั้งแตปงบประมาณ
2543 –2545
ประเภทของยานพาหนะ ปงบประมาณ 2543
ที่ประสบอุบัติเหตุ
จํานวน (ราย)
1. รถจักรยานยนต
2. รถยนต
3. รถอืน่ ๆ
รวม

8,321
1,384
561
10,266

ปงบประมาณ 2544
จํานวน (ราย)

ปงบประมาณ 2545
จํานวน (ราย)

8,188
1,359
640
10,187

9,116
1,495
529
11,140

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี,งานแผนงาน, “รายงานผูประสบภัยจากรถ,” 2545.
(อัดสําเนา)
จากขอมูลการรายงานผูประสบภัยจากรถ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ปงบประมาณ 2543-2545 จะเห็นไดวา รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทุกป
รองลงมาไดแก รถยนต และยานพาหนะอื่นๆ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสถิติคดีจราจรทางบก
ของแตละจังหวัดในเขตตํารวจภูธรภาค 7 ประจําป 2544 พบวา จังหวัดสุพรรณบุรี มีรถที่เกิด
อุบัติเหตุที่รับแจง 279 ราย เปนประเภทรถจักรยานยนตมากที่สุด จํานวน 143 ราย (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ 2546)
สําหรับสาเหตุที่
รถจักรยานยนตเกิดอุบัติเหตุมาก
อาจเนื่องมาจากประชาชนนิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ดังจะเห็นไดจากขอมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนตของสํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี ป
พ.ศ. 2542 – 2544 เทากับ 10,826 คัน 12,555 คัน และ 14,759 คัน ตามลําดับ ซึ่งการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตจะเพิ่มมากขึน้ ปละประมาณกวา 2,000 คัน
จากการศึกษาของทวี วิเชียรเกื้อ ไดศึกษาอุบัติเหตุระดับหมูบานในจังหวัดสุพรรณบุรี
(2535) พบวา ประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดมากที่สุดคือ อุบัติเหตุจราจรทางบก มีอัตราการเกิด รอยละ
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59.45 และสวนมากเกิดจากรถจักรยานยนต รอยละ 78.36 ปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร ไดแก
ผูขับขี่ยานพาหนะ ไมสวมหมวกนิรภัย รอยละ 67.74 ขับขี่รถดวยความเร็วสูงและประมาท รอยละ
50.85 เมาสุรา รอยละ 24.58 สภาพเครื่องยนตชํารุด รอยละ 19.34
ซึ่งสอดคลองกับจาก
การศึกษาของสินีนาถ แยมละออ และกมล คงศิริ (2539) ไดศึกษาลักษณะทางการระบาดวิทยาการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุด คือ รถจักรยานยนต รอยละ 75.91
รองลงมาไดแก รถจักรยาน และรถยนต และจาก
การศึกษาของ สุภาพรรณ ทรัพยมาดี (2540) ไดศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติเหตุจราจรจาก
รถจักรยานยนต จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา กลุมอายุ 15 – 19 ป เปนกลุมอายุที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุด รอยละ 20.9 รองลงมาไดแก กลุมอายุ 20 – 24 ป รอยละ 15.1 และอุบัติเหตุจราจรมักเกิดใน
เพศชายมากกวาเพศหญิงถึง 3 เทา ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร บุณยะโหตระ (2536) พบวา อุบัติเหตุ
จราจรเกิดขึ้นในวัยรุนและเยาวชน ชวงอายุ 15 – 24 ป เกือบรอยละ 50 ซึ่งเปนกลุมที่มีอัตราเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุสูง ทั้งนี้เพราะวัยรุนชอบขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง โลดโผน สําหรับ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรนั้น แมวาในทางระบาดวิทยาจะระบุวาการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากปจจัย
3 ประการคือ ยานพาหนะ สิ่งแวดลอมทางการจราจร ถนน และพฤติกรรมการขับขี่ของคน แต
จากการศึกษาและการวิจัยของสถาบันสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข (2537)
พบวา
พฤติกรรมที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากดานตัวบุคคล ซึ่งผูขับขี่รถมักใชความเร็วสูงใน
การขับขี่ มีอาการมึนเมาสุราในขณะขับขี่ การไมปฏิบัติตามกฎจราจร ไดแก การไมใหสัญญาณไฟ
เลี้ยวกอนเลี้ยวรถ การฝาฝนสัญญาณไฟแดง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ แทจริง ศิริ
พานิช (2538)
ที่พบวา ปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ปจจัยดานตัวบุคคลในเรื่องของ
พฤติกรรมการขับขี่รถสูงถึง รอยละ 80 และจากการศึกษาของกฤตยา พันธุวิไล (2540) พบวา การ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ และการรับรูประโยชน
ในการปองกันอุบัติเหตุของวัยรุนมีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากการศึกษาของ
ประภา นัครา (2539) พบวา การขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร จะทําใหผูขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร
ไมถูกตอง เปนผลทําใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได นอกจากนี้การศึกษาของรุงศรี ศศิธร (2536)
พบวา ความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตน มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล การที่บุคคลเชื่อวาสิ่ง
ตางๆ เปนอยางไร ก็จะคิดวาขอเท็จจริงเปนอยางนั้น เชน ถาเชื่อวาอุบัติเหตุเปนเรื่องของเคราะห
กรรม ก็คิดวาขอเท็จจริงเปนอยางนั้นจริงๆ และจะมองขามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ แตถา
บุคคลใดมีความเชื่ออํานาจภายในตน ก็จะคิดวาอุบัติเหตุเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดหรือไมไดขึ้นอยู
พฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ไดกลาวมานั้น สวนใหญ
แลวเกิดจากปจจัยของผูขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะผูขับขี่ที่เปนวัยรุน
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร จะพบมากในกลุมวัยรุนเพศชายชวงอายุ 15 – 19 ป ประกอบกับ
นักศึกษาเทคนิคเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเปนวัยรุนเพศชาย และเปนชวงวัยที่มี
ความคึกคะนอง โลดโผน แขงขัน ชอบทาทายในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการขับขี่
รถจักรยานยนต สําหรับปญหาอุบัติเหตุจราจรนั้น เปนปญหาที่สงผลกระทบตอความเสียหาย
หลายดานดวยกันไดแก ดานเศรษฐกิจของประเทศชาติ ที่ตองสูญเสียงบประมาณคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลแกผูบาดเจ็บ ความเสียหายในดานบุคลากรของประเทศชาติ เพราะผูบาดเจ็บ พิการ
หรือเสียชีวิต สวนใหญอายุยังไมมากนัก ซึ่งเปนวัยที่เปนกําลังของประเทศชาติ ตลอดจนสภาพ
จิตใจของผูที่ประสบอุบัติเหตุ ตลอดจนญาติพี่นองและผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลและสภาพเศรษฐกิจของประเทศชาติ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สาเหตุที่
เปนปจจัยสําคัญของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา เพื่อ
ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะไดใชเปนแนวทางการปองกันปญหาอุบัติเหตุ กําหนดนโยบาย และ
มาตรฐานในการวางแผนปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
โครงการตางๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในสถานศึกษาในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจ
ควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา
ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต
3. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวน
ทางอารมณ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพื่อศึกษาความรูเกีย่ วกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจ
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ภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยงและความผันผวน
ทางอารมณ เปนปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ปญหาการวิจัย
1. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ความเชื่ออํานาจควบคุม
ความผันผวนทางอารมณ
และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาอยูในระดับใด
2. นักศึกษาทีม่ ีปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนต ประสบการณการเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันหรือไม
3. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
หรือไม
4. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
หรือไม
สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตแตกตางกัน
2. นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน
3. นักศึกษาที่มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน
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4. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
5. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั สนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จึงไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจยั ไวดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ศึกษาไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี เพศชายที่กําลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่1 ปที่ 2 ปที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ปที่ 2 ทั้งภาคเชาและภาคบาย ปการศึกษา 2545 ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
มาเรียน จํานวน 707 คน (วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2545)
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
เพศชายที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 256 คน
ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 : 10-11) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ มีดังนี้
3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนต ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
3.1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
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3.1.3 การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
- การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ
3.1.4 ความเชื่ออํานาจควบคุม
- ความเชื่ออํานาจภายในตน
- ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
- ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
3.1.5 ความผันผวนทางอารมณ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. รถจักรยานยนต หมายถึง รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟหรือพลังงานอื่น
และมีลอไมเกิน 2 ลอ
2. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับของการศึกษาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยูในปการศึกษา
2545 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน
(1 ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต หมายถึง ระยะเวลานับเปนจํานวนปเต็ม
ที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตเริ่มขับขี่รถจักรยานยนตจนถึงปจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน
(1) นอยกวา 5 ป
(2) ตั้งแต 5 – 10 ป
(3) มากกวา 10 ปขึ้นไป
4. ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หมายถึง การที่ผูขับขี่
รถจักรยานยนตเคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตไมวาจะเกิดรุนแรงหรือเล็กนอย
โดยมีประสบการณที่ตองไปพักรักษาตัวหรือเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ไดแก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงเปน
(1) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตและเคยเขารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
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(2) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตไมถึงขั้นเขา
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(3) ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
5. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หมายถึง ความรูในเรื่องของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร ความเร็วในการขับขี่ การบรรทุก การเลี้ยว การแซง การกลับรถ การหยุดรถ
เปนตน
6. การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ หมายถึง ความรูสึก ความเขาใจของผูขับขี่รถจักรยานยนต
เกี่ยวกับเรื่องโอกาสเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต และการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ที่
ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ และการ
รับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต
6.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง การรับรูของบุคคลวาตนเองมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต ถามีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมถูกตอง
6.2 การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ หมายถึง การรับรูของบุคคลวาอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตเปนเรื่องที่กอใหเกิดความพิการ เสียชีวิต สูญเสียทรัพยสิน และการตองใช
ระยะเวลานานในการรักษา ตลอดจนมีผลกระทบทางดานจิตใจของผูเกี่ยวของ
6.3 การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ หมายถึง การรับรูของบุคคลถึงผลดี
ของการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ที่ ป ลอดภั ย โดยรั บ รู ป ระโยชน ข องการปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร
ประโยชนของการสวมหมวกนิรภัย การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่ และการไมดื่มสุราหรือของ
มึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
7. ความเชื่ออํานาจควบคุม ( Locus of Control) หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวา
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมาจากปจจัยภายในตน และมีความเชื่อวาตนเอง
สามารถควบคุมและปองกันอุบัติเหตุได หรือมาจากปจจัยภายนอกตนที่ตนเองควบคุมไมได
ขึ้นอยูกับบุคคลอื่น โชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญ และเปนเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม หรือเหตุการณทางธรรมชาติ เปนตน ซึ่งความเชื่อที่แตกตางกันนี้
ทําใหแตละบุคคลมีรูปแบบพฤติกรรมที่ตางกัน ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงความเชื่ออํานาจควบคุม
ออกเปน 3 ดาน ดังนี้คือ
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7.1 ความเชื่ออํานาจภายในตน หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวาการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง และเชื่อวาตนเองสามารถควบคุม
พฤติกรรมการขับขี่รถ และสามารถปองกันอุบัติเหตุได
7.2 ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวาการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตเปนผลมาจากการกระทําของผูอื่น และเชื่อวาบุคคลอื่นมีผลตอ
พฤติกรรมการขับขี่รถ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ ผูซอนทายรถจักรยานยนต และพฤติกรรมการ
ขับขี่รถของผูอื่น
7.3 ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวา
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเปนผลมาจากอํานาจภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม
ของบุคคล ไดแก โชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญ และเปนเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอม หรือเหตุการณทางธรรมชาติ ฯลฯ
8. ความผันผวนทางอารมณ หมายถึง สภาพหรือสภาวะทางอารมณของบุคคลที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไรเหตุผลขณะขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งประกอบดวย ความคึกคะนอง
ความหุนหัน ใจรอน และชอบแขงขัน ทาทาย สนุกสนาน
9. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หมายถึง การกระทําที่
แสดงออกของผูขับขี่รถจักรยานยนตถึงลักษณะของการปองกันอุบัติเหตุ
ซึ่งประกอบดวย
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัย การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่
รถจักรยานยนต และการไมดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ไดทราบถึงระดับของความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาจัดลําดับความสําคัญในการวางแผนปองกันปญหา
อุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา
และวางแผนการดําเนินงานของเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรการแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรตอไป
4. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในสถานศึกษา และเปนขอมูลเบื้องตน
ใหแกผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุจราจรในกลุมประชากรอื่นตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จัย ที่เ กี่ย วขอ ง เพื่ อนํ า มาเป น แนวทางและสรา งกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย โดยได เ สนอ
ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและกฎจราจร
1.1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
สวนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
2.3 ความเชื่ออํานาจควบคุม
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน
2.5 ความผันผวนทางอารมณ
2.6 พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษา
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจควบคุม
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผันผวนทางอารมณ
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถ
จักรยานยนต
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สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและกฎจราจร
1.1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
ความหมายของอุบัติเหตุ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของคําวา อุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ความบังเอิญเปน
พัชรา กาญจนารัณย (2522 : 7) ไดใหความหมายของอุบัติเหตุวา เหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยมิไดตั้งใจ และเหตุการณนั้นตองทําใหบุคคลถึงแกความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหาย
ศราวุฒิ พนัสขาว (2525 : 6) ไดใหความหมาย อุบัติเหตุจราจร หมายถึง เหตุการณที่
เกิดขึ้นในถนน โดยการบังเอิญหรือขาดความระมัดระวัง หรือ ความประมาทของผูใชถนน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หมายถึง
การเกิดเหตุการณไมคาดคิด เนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนตไมวาจะเปนการเฉี่ยว การชนก็ตาม
ทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ และทรัพยสินเสียหาย
สาเหตุของอุบัติเหตุ
ณรงค ณ เชียงใหม (2532 : 7-9) ไดสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุมีดังนี้
1. เกิดจากการมีเจตคติและความเชื่อที่ผิดๆ ไดแก การมีความเชื่อที่วาอุบัติเหตุเปนเรื่อง
ของโชคลาง โชคชะตา เรื่องของดวงหรือการกระทําของผีสางเทวดา เปนตน ผลกระทบจากการมี
ความเชื่อที่ผิดทําให ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามคําเตือน ชอบฝาฝน
กฎระเบียบของสังคม เปนตน
2. สภาวะทางดานจิตใจไมปกติ บุคคลประเภทนี้เปนคนเจาอารมณ โมโหราย เชน
ชอบขับรถดวยความเร็ว แซงซายแซงขวาอยางหวาดเสียว บางคนอารมณออนไหวงาย ขาดสมาธิ
และสมองสั่งงานชา สิ่งเหลานี้เปนขอบกพรองทางจิต ที่เปนชนวนของการเกิดอุบัติเหตุ
3. การไมมีระเบียบวินัย การไมยอมรับรูในสิ่งที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อยากทํา
อะไรก็ทําโดยไมเกรงใจใคร เชน การขับรถ การจอดรถไมเปนที่หรือกีดขวางการจราจร เปนตน
4. การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย อุบัติเหตุทมี่ ักพบเสมอ ถาหากไมมกี ารตรวจสอบสภาพ
ความพรอมของงานตางๆ
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5. สภาพทางรางกายของบุคคล ซึ่งมีสวนสําคัญที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
การที่จะปองกันการเกิดอุบัตเิ หตุ ควรตรวจสภาพรางกายใหพรอมกอน
6. สาเหตุอื่นที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก การขาดความรู ขาดประสบการณ ไมมีทักษะ
ไมมีการบังคับใหปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย และไมมีการแกไขขอบกพรอง เปนตน
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ศราวุฒิ พนัสขาว (2525 : 6 – 32 ) ไดสรุปลักษณะการคมนาคมขนสงทางบกโดยทัว่ ไป
แลวตองประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ที่มีความสัมพันธกันอยางมาก หากเกิดความ
บกพรองอยางหนึ่งอยางใด ยอมกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรไดดังนี้คือ สภาพถนน ยานพาหนะ
ผูใชทาง และสภาพแวดลอม
1. สภาพถนน (Road Way) คุณลักษณะของถนน ซึ่งควรพิจารณาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
บนถนนจําแนกได 7 ประการ
1.1 จํานวนชองถนน (Lane) ถนนที่มี 3 ชองทางจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย เพราะเมื่อ
รถวิ่งตามชองกลาง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและมีผูบาดเจ็บเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ถนนที่
มี 4 ชองทางจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาถนนที่มี 2 ชองทาง เนื่องจากมีปริมาณการจราจรมาก
และมีถนนอื่นมาเชื่อมตอ
1.2 ความกวางของชองถนน (Lane Width) อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ
ความกวางของชองถนนเพียงเล็กนอยเทานั้น ชองถนนที่มีความกวาง 18 ฟุต และมีขอบถนนจะมี
ความปลอดภัยกวาชองถนนที่กวาง 22 ฟุตแตไมมีขอบถนน
1.3 แนวกั้นกลางถนน (Medians) ใชกั้นถนนที่มีการจราจร 2 ชองทาง โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยเปนอันดับแรก เมื่อรถวิ่งสวนทางกัน และมีแนวกั้นกลางถนน
1.4 ไหลถนน (Shoulders) เปนพื้นที่ตอจากขอบทางออกไปทางดานขาง ซึ่งยังมิได
จัดทําเปนทางเทา ไหลถนนมีอิทธิพลมากตอความปลอดภัยในการจราจร
1.5 สิ่งกั้นขางถนน (Roadside Obstruction) จะชวยปองกันมิใหรถที่เกิดอุบัติเหตุ
วิ่งออกนอกถนนไปทําลายสิ่งของอื่นบริเวณขางทางได
1.6 พื้นผิวถนน (Road Surface) ไดแก ความโคงของถนน ผิวลาดของถนนและ
ระยะสายตา มีอิทธิพลอยางมากตอความปลอดภัยในการจราจร
1.7 ความสวางของถนน (Lighting) ถนนที่มีความสวางจะปลอดภัยกวาถนนที่มดื

15
2. ยานพาหนะ (Vehicle)
ยานพาหนะที่มีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาที่ดีกอนการใชงาน ซึ่งยานพาหนะที่มีสภาพชํารุด ไดแก สภาพของยาง ยางไมมีดอก ไม
เกาะถนน ระบบหามลอซึ่งอาจทําใหเบรกแตก กระจกมองหลัง มองขางชํารุดทําใหมองเห็นรถที่วิ่ง
ตามมาไมชัดเจน ตลอดจนยวดยานพาหนะที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน นับเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรไดทั้งสิ้น
3. ผูใชถนน (Road User) ผูใชถนนในที่นี้ หมายถึง ผูขับขี่ และผูเดินทางเทาที่ใชถนน
สัญจรไปมา ผูใชทางที่มีสวนสําคัญตอการเกิดอุบัติเหตุมาก มีดังนี้
3.1 ผูขับขี่ (Driver) เปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุโดยตรง การขับขี่ที่ไมชํานาญไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจร การขับขี่รถที่ขาดความระมัดระวัง ยอมกอใหเกิดอุบัติเหตุได การจะมีใบอนุญาต
ขับขี่ก็มิใชรับรองวาขับรถโดยปลอดภัย ผูขับขี่ที่ดีจะตองรอบรูกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
คําสั่ง เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ตลอดจนวิธีขับรถที่ถูกตอง และมีความชํานาญในการขับขี่
เปนอยางดีทั้งยังตองรูจักหาวิธี เพิ่มพูน ความรูในการขับรถใหดียิ่งขึ้น มีความรูในการทํางานของ
เครื่องยนตพอสมควร องคประกอบที่ทําใหผูขับขี่ฝาฝนการจราจรจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ
จราจรมีดังนี้คือ
3.1.1 อายุ ผูมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
สามารถทําใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตชั่วคราว สําหรับรถจักรยานยนต
ความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกิน 90 ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ผูขับ
ขี่ที่กออุบัติเหตุจากการจราจรทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา คือชวงอายุ 15 – 24 ป
ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากอยูในชวงวัยรุนที่มีความคึกคะนอง ชอบความสนุกสนานตื่นเตน จึงมักจะขับ
รถดวยความเร็วสูง และมีความระมัดระวังไมเพียงพอ อีกทั้งยังเปนผูที่เริ่มฝกหัดขับขี่ยวดยาน
พาหนะ จึงยังไมมีความชํานาญในการควบคุมบังคับ และตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนาไมดีพอ ผู
ขับขี่ที่มีอายุระหวาง 20 – 24 ป มักจะเกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่รุนแรง
3.1.2 เพศ เปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร
เพศชายสูงกวาเพศหญิง เพราะเพศชายขับขี่ยานพาหนะมากกวาเพศหญิง แตถาหากชายและหญิง
ขับรถดวยปริมาณที่เทาๆกันแลว จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผูหญิงจะสูงกวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
ผูชาย ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการตัดสินใจไมแนนอน ปฏิกิริยาตอบสนองชา และไมมีความ
ชํานาญในการใชเครื่องอุปกรณประจํารถ
3.1.3 ความชํานาญ ผูขับขี่จําเปนตองมีความชํานาญในการขับขี่รถเปนอยางมาก
อีกทั้งควรที่จะรูจักเสนทาง รูจักกฎขอบังคับของเจาพนักงานจราจรเปนอยางดี
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3.1.4 สภาพรางกายผูขับขี่ที่มีรางกายไมสมบูรณ จากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
หรือโรคตางๆ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ยากระตุนไมใหงวง ยาระงับประสาท ยานอนหลับ
ตลอดจน ยาเสพติดทุกชนิด เปนอันตรายตอการขับขี่ยวดยานพาหนะไดทั้งนั้น
3.1.5 แอลกอฮอล มีความสําคัญและเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ
เพราะฤทธิ์ของ
แอลกอฮอลจะทําลายความสามารถในการขับขี่ การตัดสินใจ และการบังคับยวดยานพาหนะ ซึ่งมี
ผลทําใหความระมัดระวังลดลง การตัดสินใจผิดพลาด และกอใหเกิดอุบัติเหตุ
3.1.6 การขับขี่ดวยความเร็วสูง มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เนื่องจากไม
สามารถหยุดรถไดอยางกระทันหัน ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงและเปนอันตรายถึงชีวิตได
3.2 ผูเดินเทา (Pedestrian) ผูเดินเทาอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจาก
การจราจร เพราะการใชถนนรวมกับยานพาหนะอื่นๆ ยอมจะเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุได ทั้งนี้
เพราะสาเหตุตา ง ๆ ดังตอไปนี้
ผูเดินเทาไมมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
ผูเดินเทามีนิสยั ไมยอมรับรู และปฏิบัติตนตามนิสัยของตนเอง เอาความสะดวก
ของตนเปนใหญ
ผูเดินเทาไมมีความชํานาญและไมรูหลักในการขามถนน
ผูเดินเทาไมมีมารยาท และไมเห็นใจผูขับขี่ยวดยานอื่น นึกจะเดินหรือขามถนนที่
ใดก็ทําตามใจชอบ
การแตงกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได เชน การสวมเสื้อผาที่
มีสีมืดคล้ํา ทําใหผูขับขี่มองไมเห็น และทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
เพศ วัย และความบกพรองทางกายของผูเดินเทา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ
4. สภาพแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม
กฎหมาย การศึกษา การแพทย และนโยบาย
4.1 สิ่งแวดลอมประกอบดวยสภาพผังเมือง สภาพทางภูมิศาสตร และดิน ฟา อากาศ
มลพิษ การจัดสภาพผังเมือง ควรคํานึงถึงการใชสอย ของสิ่งกอสรางตางๆใหถูกตอง
4.2 กฎหมาย และการบังคับใช ในปจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการใชรถใชถนน ซึ่งมี
ลักษณะซ้ําซอนบางสวนขัดแยงกันและมีมากหลายฉบับ ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเกิดความสับสน
และยุงยาก การปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายจึงไมคอยรัดกุม และไมมีประสิทธิภาพ เปนผลให
ผูใชถนนบางสวนไมปฏิบัติตาม
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4.3 การศึกษาเกี่ยวกับการใชถนน สวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการใช
ถนน กลาวคือ การใหการศึกษาแก นักเรียน นักศึกษา ยังไมเพียงพอ และไมตอเนื่อง
4.4 การแพทย การบริการผูบ าดเจ็บจากอุบัติเหตุ ยังไมเพียงพอ ขาดเจาหนาที่ทมี่ ี
ความรูในการดูแล ชวยเหลือผูปวยที่ถูกตอง
4.5 นโยบายหลักในการควบคุมอุบัติเหตุจากการจราจร ยังขาดแผนหลักและนโยบาย
ที่ตอเนื่อง การมีแผนหลักจะทําใหไมวาจะเปนผูบริหารชุดไหนที่เขามาบริหารตองดําเนินตอไป
ตามแผนแผนนั้นจนเสร็จสิ้น
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ไดสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตดังนี้
1. การดื่มสุราแลวขับขี่รถจักรยานยนต จากสถิติ พบวา รอยละ 50 ของการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถจักรยานยนต มีสาเหตุจากการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หากมีระดับแอลกอฮอล
ในเลือดสูงกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ฤทธิ์ของแอลกอฮอลจะไปกดการทํางานของสมอง ทําให
สั่งงานชาลง การตัดสินใจชา กะระยะผิดพลาดและทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
2. ผูขับขี่รถจักรยานยนตไมปฎิบัติตามกฎจราจรหรือไมรูกฎจราจรจึงทําใหเกิดอุบัตเิ หตุ
3. ผูขับขี่รถจักรยานยนต ไมไดรับการฝกหัดการขับขี่อยางถูกวิธี สวนใหญจะฝกหัด
ขับขี่กันเอง ทําใหไมมีความชํานาญในการหลีกเลี่ยงอันตราย ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดบอยและพบวา
มากกวารอยละ 50 ของผูขับขี่รถจักรยานยนตไมมีใบอนุญาตขับขี่
4. ขาดการตรวจสอบสภาพรถกอนการขับขี่รถจักรยานยนต เครื่องยนตบกพรอง
กอใหเกิดอุบัตเิ หตุได
จากที่ไดกลาวแลวขางตน พอจะสรุปไดวา ปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตที่สําคัญ ไดแก ปจจัยดานบุคคล เพราะเปนสาเหตุสําคัญของอุบัติเหตุมากที่สุด
โดยเฉพาะผูขับขี่ ชวงอายุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือ ผูขับขี่ที่อยูในชวงอายุ 15 – 24 ป ทั้งนี้
เกิดจากการไมมีปฏิบัติตามกฎจราจร เพราะขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร มีอาการมึนเมาขณะขับขี่
ไมชํานาญในการขับขี่รถ ขาดการตรวจสอบสภาพรถ ตลอดจนอารมณที่คึกคะนองของผูขับขี่
รถจัก รยานยนต ซึ่ง เป น สาเหตุข องการเกิด อุ บัติ เ หตุ ที่มี ผ ลกระทบตอ รา งกาย และจิ ต ใจของ
ผูเกี่ยวของ
และมีผลกระทบตอประเทศชาติ
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มาตรการปองกันอุบัติเหตุจราจร
วิจิตร บุณยะโหตระ (2536 ) ไดกลาววา มาตรการสากลที่ใชในการปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจรนั้น ประกอบดวยมาตรการหลัก 3 ประการ คือ
1. การใหการศึกษาอบรม (Education) เพือ่ ใหประชาชนทุกระดับชัน้ ตั้งแตเด็กเล็กจนถึง
ประชาชนทั่วไป มีความรูในการปองกันตนเองจากอุบตั ิภัยได และเกิดจิตสํานึกของความปลอดภัย
2. การบังคับตามกฎหมาย (Enforcement) เพื่อใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎจราจร
ซึ่งเปนกฎแหงความปลอดภัย รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วของ เชน การตรวจสภาพรถ การสอบ
ใบขับขี่ การสวมหมวกนิรภัย และการใชเข็มขัดนิรภัย เปนตน
3. การวิศวกรรม (Engneering) การปรับปรุงแกไขทางดานวิศวกรรม โดยศึกษาขอมูล
จากลักษณะและสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และใชวธิ ีทางดานวิศวกรรมเขามาปรับปรุงแกไข
ทั้งสภาพของถนน สิ่งแวดลอมของถนน และการปรับปรุงยานพาหนะ
จากที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวาปญหาอุบัติเหตุจราจรกําลังเปนปญหาทางสุขภาพที่
สําคัญ เพราะเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตของประชาชนในประเทศเปนจํานวน
มาก โดยมีแนวโนมที่จะมีอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไมมีแนวโนมที่จะลดลง ซึ่งเปนการทําลาย
หรือทําความเสียหายแกเศรษฐกิจทําลายกําลังคน และทําลายสุขภาพจิตของประชาชนอีกดวย
ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในเรื่องของการปองกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะผูขับขี่ที่เปนวัยรุน เนื่องจาก
วัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง ถาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
เหลานั้นได ความสูญเสียตางๆ ที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรก็จะไมเกิดขึ้น
1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
ความหมายความรู
บลูม (Bloom 1971: 21, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 : 25) กลาววา ความรูเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับการระลึกไดถึงสิ่งเฉพาะหรือสิ่งทั่วไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ และสถานการณ
ตางๆ โดยเนนความจํา
กูด (Good 1973 : 325, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 : 25) กลาววา ความรู หมายถึง
ประมวลประสบการณตางๆที่บุคคลไดรับจากการศึกษาขอเท็จจริง ปรากฏการณ และรายละเอียด
ตางๆโดยผานการรวบรวมและสะสมไวเพื่อสําหรับประโยชน
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พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster, Dictionary 1988 : 748, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน
2542 : 25) ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง กฎเกณฑและโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือคนควา
หรือเปนความรูที่เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจาก
รายงาน การรับรู ขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 16) ไดใหความหมายของความรูวา เปนพฤติกรรมขั้นตน
ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกได หรือการมองเห็น ไดยินก็จําได ความรูขั้นนี้ไดแก
ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสรางและวิธีการแกไขปญหา
เหลานี้ เปนตน
ชวาล แพรัตกุล (2526 : 11, อางถึงใน สรัษฏ ดาราวงษ 2544 : 7) ไดใหความหมาย
ความรู คือ บรรดาขอเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําใดๆที่มนุษยไดสะสม
และถายทอดกันตอๆมา ตั้งแตในอดีตและเราสามารถรับทราบสิ่งเหลานี้ได
ระดับความรู
บลูม และคณะ (Bloom et al. 1980 : 284 - 285, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 : 28)
ไดแบงพฤติกรรมดานความรู ความสามารถและสติปญญา ออกเปน 6 ระดับ เรียงจากพฤติกรรมงาย
ไปสูขั้นยากดังนี้
ระดับที่ 1 ความรู ความจํา หมายถึง การวัดความสามารถในการจําหรือระลึกได แต
ไมใชความเขาใจ ไปตีความหมายในเรื่องนั้นๆ
ระดับที่ 2 ความเขาใจ หมายถึงการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย
และสามารถแปลสรุป หรือขยายความสื่อความหมายนั้น ตลอดจนความสามารถจับใจความสําคัญ
ของเรื่องราวตางๆในดานภาษา รหัส สัญลักษณ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
ระดับที่ 3 การนําไปใช หมายถึง การนําความรูไปใชในการแกไขปญหาในสถานการณ
จริงได
ระดับที่ 4 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ
ที่มีความสัมพันธกัน
ระดับที่ 5 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราวตางๆ หรือ
สวนประกอบยอยมารวมเปนเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริ่มสรางสรรค ปรับปรุงของเกา
ใหดีขึ้น มีคุณคาขึ้น ซึ่งเปนขบวนการในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค
ระดับที่ 6 การประเมินผล หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับคานิยมผลงาน
คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีกฎเกณฑในการพิจารณาตัดสิน
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จากที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ความรู หมายถึง กฎเกณฑ ขอเท็จจริงตางๆ ที่
บุคคลไดรับจากประสบการณ หรือจากการศึกษาคนควา และรวบรวมเปนความจํา ความเขาใจที่
สามารถนําไปใชประโยชนได
กฎจราจร
กฎจราจรที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่
4 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 กฎกระทรวงฉบับที่ 16
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
คําจํากัดความตาม มาตรา 4 มีดังนี้
“การจราจร” หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่หรือไล
ตอนสัตว
“ทาง” หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา
ทางขาม ทางรวม ทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และให
ความหมายรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร หรือที่เจาพนักงาน
จราจร ไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ
“ทางเดินรถ” หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาระดับพนดิน ใตหรือ
เหนือพื้นดิน
“ชองเดินรถ” หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถ โดยทํา
เครื่องหมายเปนเสน หรือแนวแบงเปนชองไว
“ทางรวมแยก” หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกัน รวมบรรจบ
กันหรือติดกัน
“วงเวียน” หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมายจราจร หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นในทางรวมทางแยก
“รถจักรยานยนต” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟาหรือ
พลังงานอื่น และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
“ผูขับขี่” หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวย
การขนสงผูลากเข็นยานพาหนะ
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ลักษณะ 1 การใชรถ
หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใชในทาง
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงเข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจ
ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกผูใชคนโดยสารหรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 7 หามมิใหผูใดนํารถที่มิไดติดแผนปายเลขทะเบียน แผนปายเครื่องหมายเลข
หรือปายประจํารถ มาใชในทางเดินรถ
มาตรา 9 หามมิใหผูใดนํารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใชใน
ทางเดินรถ
หมวด 2 การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
มาตรา 11 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางไดโดย
ชัดแจงภายในระยะไมนอยกวา 150 เมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางตองเปดไฟ หรือใช แสงสวาง
ตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 รถแตละชนิดที่ใชในทางเดินรถผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณ ดังตอไปนี้
เสียงสัญญาณแตร สําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต และใหไดยินไดในระยะไมนอย
กวา 60 เมตร
มาตรา 13 หามมิใหผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ
เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เปนเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดังเกิน
สมควร หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 การใชเสียงสัญญาณ ผูขับขี่จะใชไดเฉพาะเมื่อจําเปนหรือปองกันอุบัติเหตุ
เทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือซ้ําเกินควรไมได
ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
สัญญาณจราจร หมายถึง สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ ไฟฟา มือ แขน เสียง
นกหวีด หรือดวยวิธีอื่นใด สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูงขี่ หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตาม
สัญญาณนั้น
มาตรา 21 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไว
หรือทําใหปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ
มาตรา 22 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ที่ปรากฏ
ขางหนาในกรณีตอไปนี้
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1.สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสนใหรถหยุดไปเพื่อ
เตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏตอไป เวนแตผูขับขี่ที่ไดขับขี่รถเลยเสนใหรถหยุดไปแลวก็
ใหเลยไปได
2. สัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวา “หยุด” ใหผูขับขี่หยุด
รถหลังเสนใหรถหยุด
3. สัญญาณไฟจราจรสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวมีคําวา “ไป” ใหผูขับขี่รถ
ตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอื่น
4. สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวกระพริบใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป หรือสัญญาณจราจร
ไฟสีแดงแสดงพรอมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยวหรือใหตรงไปใหผูขับขี่เลี้ยวรถ
หรือขับรถตรงไปไดตามทิศทางที่ลูกศรชี้ และตองขับรถดวยความระมัดระวังและตองใหสิทธิแก
คนเดินเทาในทางขามหรือรถที่มาทางขวากอน
5. สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมทางแยกใดเปดทางใดให
ผู ขั บ ขี่ ม าทางด า นนั้ น หยุ ด รถหลั ง เส น ให ร ถหยุ ด เมื่ อ เห็ น ว า ปลอดภั ย และไม เ ป น การกี ด ขวาง
การจราจรแลว จึงใหขับรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง
มาตรา 25 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ที่พนักงานเจาหนาที่ไดแสดงดวยเสียง
สัญญาณนกหวีดในกรณีตอไปนี้
1. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
2.เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน ใหผูขับขี่ขับรถ
ผานไปได
เครื่องหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏในทาง
สํ า หรั บ ให ผู ขั บ ขี่ คนเดิ น เท า หรื อ คนที่ จู ง ขี่ หรื อ ไล ต อ นสั ต ว ป ฏิ บั ติ ต ามเครื่ อ งหมายนั้ น ซึ่ ง
ประกอบดวย เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปาย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ขอบวงเวียน
เสา หลักราว สะพาน กําแพง รั้ว และที่อื่นๆ ดังนี้
1.เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปาย ทําดวยโลหะหรือไมประกอบดวย ประเภทบังคับ
และประเภทเตือน เพื่อใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นๆ
2. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ขอบวงเวียน เสา หลักราว สะพาน กําแพง รั้ว
และที่อื่นๆ โดยใชสี หมุดโลหะ กระเบื้องเคลือบหรือวัสดุที่แทนกัน ทา ตอก หรือพิงไวเปน
เครื่องหมายประเภทบังคับผูขับรถตองปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้น
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รูปภาพที่ 1 แสดงเครื่องหมายจราจรปายบังคับ
ลักษณะ 3 การใชทางเดินรถ
หมวด 1 การขับรถ
มาตรา 32 ในการใชทางเดินรถผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถชนหรือโดนคน
เดินเทาไมวาจะอยูสวนใดของทาง และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเมื่อจําเปนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็ก คนชรา หรือคนพิการ ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการควบคุมรถของตน
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มาตรา 33 ในการขับรถ ผูขับขี่ตองขับรถในทางเดินรถดานซายและตองไมล้ํากึ่งกลาง
ของทางเดินรถ เวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาหรือล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถได
1. ดานซายของทางทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกเปดการจราจร
2. ทางเดินรถนั้นเจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว
3. ทางเดินรถนั้นกวางไมถึงหกเมตร
มาตรา 36 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนา เปลี่ยนชองเดินรถ ลด
ความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน หรือสัญญาณอยางอื่น ตาม
ขอบังคับของเจาพนักงานจราจร
ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณ หรือสัญญาณอยางอื่นกอนที่จะ
เลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถ เปนระยะทางไมนอยกวา 30 เมตร
มาตรา 38 การใหไฟสัญญาณของผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตใหปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อจะหยุดรถ ผูขับขี่ตองใหสัญญาณสีแดงที่ทายรถ
2. เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงขึ้นหนารถคันอื่น ผูขับขี่ตองใหสัญญาณ
แยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน หรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีขาว หรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูหนารถ หรือ
ขางรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดง หรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถ ไปในทิศทางที่จะเลี้ยว
เปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงขึ้นหนารถคันอื่น
3. เมื่อจะใหรถคันอื่นแซงขึ้นหนา ผูขบั ขี่ตองใหไฟสัญญาณแยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน
หรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถทางดานซายของรถ
มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่รถ
1. ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
2. ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
4. โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสิน
5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจเห็นทาง ดานหนา
หรือดานหลัง ดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย
6. ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่ยนชองเดินรถเลี้ยวรถ หรือ
กลับรถ
7. บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควรเวนแตลากเข็นสําหรับทารก ผูปวย หรือ คนพิการ
8. โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น
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หมวด 2 การขับแซงและผานขึ้นหนา
มาตรา 44 ผูขับขี่ซึ่งประสงคจะขับรถแซง เพื่อขึ้นหนารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไมได
แบงชองทางเดินรถไว ตองใหสัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลายครั้ง หรือใหไฟสัญญาณแยก
เลี้ยวขวา หรือใหเสียงสัญญาณดังพอที่จะใหผูขับขี่ ซึ่งขับรถคันหนาใหสัญญาณตอบ และเมื่อเห็น
วาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่กําลังแซงแลว จึงจะแซงขึ้นหนาได
มาตรา 45 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นดานซาย เวนแตในกรณีตอไปนี้
1. รถที่จะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวขวา
2. ทางเดินรถนั้นไดจัดแบงเปนชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป
การขับแซงดานซายตาม 1 หรือ 2 จะกระทําไดเมื่อไมมีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิด
และมีความปลอดภัยพอ
มาตรา 46 หามมิใหผูขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้
1. เมื่อรถกําลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจร
ใหแซงได
2. ภายในระยะ 30 เมตรกอนถึงทางขาม ทางรวม ทางแยก วงเวียนหรือเกาะ ที่สรางไว
หรือทางเดินรถที่ตัดขามทางรถไฟ
3. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควันจนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร
4. เมื่อเขาที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
มาตรา 48 หามมิใหผูขับขี่รถแซงหรือผานขึ้นหนารถคันอื่นล้ําเขาไปในชองเดิน
รถประจําทางเวนแตในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขางหนา หรือเมื่อตองปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานจราจร แตทั้งนี้จะขับอยูในชองเดินรถประจําทางไดเพียงเทาที่จําเปนเทานั้น
มาตรา 49 เมื่อไดรับสัญญาณขอแซงขึ้นหนาจากรถคันที่อยูขางหลัง ผูขับขี่ซึ่งขับรถที่มี
ความเร็วชา หรือรถที่ใหความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ตองยอมให
รถที่ใชความเร็วสูงกวาผานขึ้นหนา ผูขับขี่ที่ถูกขอทางตองใหสัญญาณตอบ เมื่อเห็นวาทางเดินรถ
ขางหนาปลอดภัย และไมมีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และตองลดความเร็วของรถและ
ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถเพื่อใหรถที่จะแซงผานขึ้นหนาไดโดยปลอดภัย
หมวด 3 การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ
มาตรา 50 การขับรถออกจากที่จอด ถามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยูขางหนา ผูขับขี่ตอง
ใหสัญญาณดวยมือและแขน หรือไฟสัญญาณ และจะขับรถไปไดเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวางจราจรของรถอื่น
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มาตรา 51 การเลี้ยวรถ ใหปฏิบัติดังนี้
1. ถาจะเลี้ยวซาย
1.1 ในกรณีที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่รถชิดทางเดินรถดานซาย
1.2 ในกรณีที่มีการแบงชองเดินรถไว และมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวซายได
ใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถสําหรับที่จะเลี้ยวซาย ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
1.3 ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางเดินอยูทางรถดานซายสุด ใหผูขับขี่รถชิดชอง
เดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดินรถ
ประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
2. ถาจะเลี้ยวขวา
2.1 สําหรับทางเดินรถที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผขู ับขี่ขับรถชิดทางดานขวาของ
แนวกึ่งกลางของทางเดินรถกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
2.2 สําหรับทางเดินรถที่ไดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป
ใหผูขับขี่รถขับรถชิดทางดานขวาสุดของทางเดินรถหรือในชองที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยว
ขวาได ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
2.3 ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูท างดานขวาสุด ใหผูขับขี่ขับรถชิดชองเดิน
รถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดิน รถประจํา
ทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร ใหเลี้ยวรถผานไดเทานัน้
2.4 สําหรับทางเดินรถที่มีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่แสดงสัญญาณ
จราจรดวยมือและแขนใหผขู ับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผานไปไดโดยไมตองออมเจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่
2.5 เมื่อรถหยุดอยูในทางรวมทางแยก ผูข ับขี่ตองใหรถที่สวนมาในทางเดินรถทาง
เดียวกันผานทางรวมทางแยกไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงใหเลี้ยวขวาไปได
3. ถาจะเลี้ยวออมวงเวียนหรือเกาะที่สรางไว ใหผูขับขี่ขับรถออมไปทางซายของ
วงเวียนหรือเกาะนั้น
มาตรา 52 ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางดานขวา
ในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะนอยกวา 100 เมตร เวนแตเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวางการจราจรของรถอื่น
มาตรา 53 หามมิใหผูขับขี่
1.เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินที่มีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวา หามเลี้ยวซายหรือหาม
กลับรถ
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2. กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คบั ขัน บนสะพาน หรือในระยะ 100 เมตรจากเชิงสะพาน
3. กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถ
หมวด 4 การหยุดรถและจอดรถ
มาตรา 54 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและ
แขน หรือไฟสัญญาณ กอนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไมนอยกวา 30 เมตร และจะหยุดรถ
หรือจอดรถไดเมื่อผูขับขี่เห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจร
ผูขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ และจอดรถใหดานซายของรถขนานชิด
กับของทางหรือไหลทางในระยะหางไมเกิน 25 เซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือดานหนึ่ง
ดานใดของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไว แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทาง
ดานซายสุดของทางเดินรถ หามมิใหผูขับขี่จอดรถในลักษณะดังกลาว
ลักษณะ 4 การใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจํา
มาตรา 66 หามมิใหผูขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทาง หรือรถบรรทุกโดยสาร
ประเภทที่ อ ธิบ ดี กํา หนด ขั บ รถในช อ งเดิ น รถประจํ า ทาง เว น แต จ ะปฏิ บั ติต ามบทบัญ ญั ติแ ห ง
พระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ 5 ขอกําหนดที่เกี่ยวกับความเร็วของรถ
มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตาม
เครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวในทาง
เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ําก็
ไดแตตองไมเกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถอื่นแซงหรือผานขึ้นหนา จอดรถ หยุดรถ หรือกลับ
รถ ตองลดความเร็วของรถ
มาตรา 69 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ ทาง
โคง ทางลาด ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะ
60 เมตร ตองลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะเกิดความปลอดภัย
มาตรา 70 ผูขับขี่ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขาม เสนใหหยุดรถหรือวงเวียน
ตองลดความเร็วของรถ
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ลักษณะ 6 การขับรถผานทางรวม ทางแยก หรือวงเวียน
มาตรา 71 เมื่อผูขับขี่รถขับรถมาถึงทางรวม ทางแยกใหผูขับขี่ปฏิบัติดังนี้
1. ถามีรถอื่นอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถในทางรวมทางแยกนั้นผานไปกอน
2. ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกันและไมมีรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองให
รถที่อยูดานซายของตนผานไปกอน
มาตรา 73 ในกรณีที่วงเวียนใดไดติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผูขับขี่
ตองปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายจราจรนั้น ถาไมมีสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร เมื่อผู
ขับขี่รถมาถึงวงเวียน ตองใหสิทธิแกผูขับขี่ซึ่งขับรถอยูในวงเวียนทางดานขวาของตนผานไปกอน
ลักษณะ 17 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 121 ผูขับขี่รถจักยานยนต ตองนั่งครอมบนอานที่จัดไวสําหรับใหผูขับขี่
รถจักรยานยนตนั่ง พนักงานเจาหนาทีไ่ ดกาํ หนดไวในใบคูมือจดทะเบียนใหบรรทุกคนโดยสารได
คนโดยสารจะตองนั่งซอนทายผูขับขี่รถจักยานยนต และนั่งบนอานที่จดั ไวสําหรับคนโดยสารหรือ
นั่งในที่นั่งพวงขาง
มาตรา 122 ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนต ตองสวมหมวกที่
จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้เฉพาะ
ทองที่ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 127 หามผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ในระยะต่ํากวา 50
เมตร
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ขอ 3 ใหรถบรรทุกของหรือคนไมรวมผูขับขี่ไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้
รถจักรยานยนตใหบรรทุกของไมเกิน 50 กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่นั่ง
แตใหนั่งซอนทายไดเพียงคนเดียว
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ขอที่ 4 รถจักรยานยนต ตองมีขนาดกวางไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 2.25 เมตร ถามี
พวงขางรถพวงของ รถจักรยานยนตตองมีขนาดกวางไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75 เมตร และ
เมื่อนํามาพวงของรถจักยานยนตแลว ตองมีขนาดกวางวัดจากลอหลังของรถจักรยานยนตถึงลอของ
รถพวงของรถจักรยานยนตไมเกิน 1.50 เมตร
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กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ขอ 1 ในกรณีปกติใหกําหนดความเร็วสําหรับรถดังตอไปนี้
สําหรับรถยนตอื่นที่นอกจากระบุ หรือ รถจักรยานยนตใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกินชัว่ โมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาว ใหขับได
ไมเกินชัว่ โมงละ 90 กิโลเมตร
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 ออกตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หมวกนิรภัย” หมายความวา หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะ
ขับขี่และโดยสารรถจักยานยนต
“หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปทรง
กลมปดดานขาง ดานหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมตองทําจากวัสดุโปรงใส
และ ไมมีสี
“หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปทรงกลม
ปดดานขางและดานหลังเสมอแนวขากรรไกรและตนคอดานหลัง ดานหนาเปดเหนือคิ้วลงมา
ตลอดจนถึงปลายคางในกรณีที่มีบังลมตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี
“หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปครึ่งทรง
กลมปดดานขางและดานหลังระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมจะตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี
ขอ 2 หมวกนิรภัยที่ใหใชได 3 แบบคือ หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา หมวกนิรภัยแบบ
เต็มใบ หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ
ในกรณีที่ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับหมวกนิรภัยแบบใด
ไว ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว หมวกนิรภัยที่จะใชตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ 3 ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ผูขับขี่และคนโดยสารตองสวมหมวก
นิรภัย โดยจะตองรัดคางดวยสายรัดคาง หรือเข็มขัดรัดคางใหแนนพอที่จะปองกันมิใหหมวกนิรภัย
หลุดจากศีรษะได หากเกิดอุบัติเหตุ
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 ออกตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
ขอ 1 การทดสอบผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผู
ขับขี่โดยใชวิธีตามสําดับ ดังตอไปนี้
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1. ตรวจวัดลมหายใจดวยเครือ่ งมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ ใหใช
เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (Breath Analyzer Test)และอานคา
ของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต วิธีการตรวจสอบหรือทดสอบ ใหปฏิบัติตาม
วิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด
2. ตรวจวัดจากปสสาวะ
3. ตรวจวัดจากเลือด
การตรวจวัดตามขอ (2) หรือ (3) ใหใชในกรณีที่ไมสามารถทดสอบตาม (1) ไดเทานั้น
ขอ 2 กรณีที่ตองทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามขอ 1 (3) ใหสงตัวผูขับขี่ไปยัง
โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฏหมายวาดวยวิชาเวชกรรม
ขอ 3 ถามีแอลกอฮอลในเลือด กรณีตรวจวัดจากเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ให
ถือวาเมา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุป ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หมายถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร ความเร็วในการขับขี่ การบรรทุก การเลี้ยว การแซง และการกลับรถ เปนตน
ซึ่งความรูเกี่ยวกับกฎจราจร นาจะมีผลตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต เพราะสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเนื่องมาจากการขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
สวนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (Theory of Cause of Accident)
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)
เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุ
เฮนริช(H.W.Heinrich, อางถึงใน วิจิตร บุญยะโหตระ 2536) กลาววา
การบาดเจ็บเปนผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติภัยซึ่งเปนผลมาจากการกระทําไมปลอดภัยหรือ
สภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบไดเหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 5 ตัวใกลกัน เมื่อตัวที่ 1
ลม ยอมทําใหตัวโดมิโนตัวถัดไปลมตามกันไปดวย ไดแก
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โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment
of Background) ไดแก สภาพการเลี้ยงดูของครอบครัว
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ชุมชนแออัด ชุมชนเมืองยอมมีความแตกตางกัน
โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพรอง หรือความผิดปกติของบุคคล (Defects of
Person) ไดแก ความพิการของรางกาย เชน ตาบอดสี หูหนวก และการมีโรคประจําตัว เชน
โรคหัวใจ เปนตน
โดมิโนตัวที่ 3 การกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts /
Unsafe Condition) ไดแก การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เสี่ยงตออันตราย
เชน การขับรถดวยความเร็วสูงในขณะที่ฝนตกถนนลืน่ เปนตน
โดมิโนตัวที่ 4 อุบัติภัย (Accident) ไดแก ผลที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม
หรือความบกพรองทางรางกายของบุคคลหรือการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน หลับในขณะขับขี่รถ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injuries or Damage) ไดแก นิ้ว
ขาด เสียดวงตา ขาหัก อัมพาต เปนตน
การปองกันตามทฤษฎีโดมิโน หรือ ลูกโซอุบัติภัย เมื่อตัวโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไปก็
ลมตาม ดังนั้นหากไมใหโดมิโนตัวที่ 4 ลม (ไมใหเกิดอุบัติเหตุ) ก็ตองเอาโดมิโนตัวที่ 3 ไดแก
พฤติกรรมที่ไมปลอดภัยของบุคคลออก การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไมเกิดขึ้น
จากทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตน โดยเนนที่พฤติกรรมของบุคคล สําหรับในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาปจจัยที่เปนมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และเพื่อเปนการวางแผนปองกัน
ปญหากอนที่จะเกิดปญหาขึ้น เพื่อไมใหปญหาลุกลามตอไป
2.2

การรับรู เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ความหมายการรับรู
วิภาพร มาพบสุข (2540 : 232) ไดใหความหมายของ การรับรู หมายถึง กระบวนการ
ซึ่งบุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยิน
เสียง ผิวหนังรับสัมผัส ออกมาเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มีความหมายหรือรูจักเขาใจได การที่มนุษย
สามารถจะแปลความหมายจากการรูสึกสัมผัส และมีปฏิกิริยา
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สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2518, อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง 2542 : 128)
ไดใหความหมายของการรับรู คือ กระบวนการที่คนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือเหตุการณตางๆ
โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส
ปราณี รามสูต (2528, อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง 2542 : 128) ไดใหความหมายของ
การรับรู คือกระบวนการที่รางกายรับสัมผัสสิ่งแวดลอมแลวแปลความหมายการสัมผัสที่ไดรับนั้นๆ
โดยใชความรูเดิม ประสบการณเดิม เปนเครื่องชวยในการแปลความหมายสิ่งนั้นๆ ออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ
กระบวนการของการรับรู
ในกระบวนการแหงการรับรูถาพิจารณาในแงของพฤติกรรม “การรับรู” แทรกอยู
ระหวางสิ่งเรา กับการตอบสนองตอสิ่งเรา ดังนี้
สิ่งเรา
(Stimulu

การรับรู
(Percept

การตอบสนอง
(Response

แผนภูมิที่ 1 แสดงกระบวนการรับรู
องคประกอบของกระบวนการรับรู
1. มีสิ่งเราที่จะรับรู (Stimulus) เชน รูป รส กลิ่น เสียง
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง
3. ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเกีย่ วกับสิ่งเราที่ไดสัมผัส
4. การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส เชน ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงทีส่ ี่แยก หมายถึง
ใหรถหยุด เปนตน
สรุปไดวา การรับรู (Perception) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล
เพราะการรับรูเปนขบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เกิดจากการตีความที่สมอง หรือ
ความหมายของขอมูลที่ไดสัมผัส โดยใชประสบการณ และความรูเดิมทําใหบุคคลเกิดความเขาใจ
ในสิ่งที่เกิดขึ้น นําไปสูการตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งที่รับรูนั้นๆ อาจมีเหตุผล หรือไมมี
เหตุผล ทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามการรับรูนั้นๆ
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การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
โรเซนสตอค (Rosenstock 1974, อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข. กองสุข
ศึกษา 2542 : 19) ไดใหขอสรุปวา การที่บุคคลใดจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเปนโรค
หรือการปองกันโรคนั้น จะตองมีการรับรูที่ถูกตอง ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อปองกันโรค
องคประกอบของการรับรูเกี่ยวกับโรค
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) เปน
ระดับการรับรูสวนบุคคลถึงความเสี่ยงที่เขามีโอกาสเกิดโรค หรือความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค ซึ่งมี
ผลโดยตรงตอพฤติกรรมความรวมมือทางดานสุขภาพอนามัย แตละบุคคลมีการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคแตกตางกันออกไป การที่บุคคลจะหลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดโรคดังกลาว จําเปนตองมี
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค และรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคนั้นๆ ซึ่งพฤติกรรม
การปองกัน
โรคนั้นจะแตกตางกันออกไป ตามการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โดย
เมื่อบุคคลรับรูวา
ตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค จะเปนผลใหบุคคลนั้นเอาใจใสดูแล
สุขภาพตนเอง และบุคคลใดรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมากจะปฏิบัติตนในการปองกันโรค
ดีกวา ผูที่รับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคนอย
2. การรับรูถึงความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) การรับรูถึงความ
รุนแรงของโรคเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอความรวมมือในการมีพฤติกรรมอนามัยเกี่ยวกับ
การปองกันโรค การรับรูความรุนแรงของโรคมิไดหมายถึง ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจริง ๆ
ตามวิชาการแพทย แตหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรคนั้นๆ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับอารมณ และความแตกตางของแตละบุคคล ที่อาจคิดวาโรคนั้นมีอันตรายถึงขั้นคุกคาม
ชีวิต เกิดความพิการ หรือการเจ็บปวยที่เรื้อรังมีผลกระทบตอครอบครัวและสังคม การรับรูความ
รุนแรงของโรค ยังรวมไปถึงความกลัว ตอการคุกคามของโรคนั้น เปนผลใหบุคคลมีพฤติกรรม
การปองกันโรคได ดังนั้นการรับรูความรุนแรงของโรค จึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหบุคคล
ตัดสินใจ ตอการมีพฤติกรรมในการปองกันโรคไดดียิ่งขึ้น
3. การรับรูประโยชน – อุปสรรคของการปฏิบัติ (Perceived Benefit
and Perceived Barriers) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่เชื่อวา วิธีที่เลือกปฏิบัตินั้น
มีประสิทธิภาพและมีประโยชน ชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค และลดภาวะคุกคามจากโรค
ได บุคคลจะเลือกวิธีที่เขาเชื่อวาจะเปนประโยชนกับเขามากที่สุด และมีอุปสรรคนอยที่สุด
ซึ่งจะตองสัมพันธกับการลดโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค
และลดความรุนแรงของโรค
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อุปสรรคที่ทําใหบุคคลไมปฏิบัติตามคําแนะนํา คือปญหาคาใชจาย ความไมสะดวกในการ
ปฏิบัติการถูกจํากัดกิจกรรมหลาย ๆ อยาง นอกจากนั้นบุคคล ยังมีอาการทอแท
เนื่องจากการ
ปองกันและการรักษาที่ผานมาไมไดผลเทาที่คาดหวัง หรือการปฏิบัติที่แตกตางไปจากความเคยชิน
ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลมักปฏิบัติไดถูกตองและสม่ําเสมอไดลําบาก
กรีน และคณะ (Green et al. 1980, อางถึงใน อําไพ สุภาภา 2541 :
35) ไดกําหนดกรอบแนวคิดปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ เปนการพิจารณา
ถึงสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสาเหตุที่เนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคล ประกอบดวย
กระบวนการใชปจจัยนํา (Predisposing factors) ปจจัยสงเสริม(Reinforcing
factors) และปจจัยเอื้อ (Enabling factors) เพื่อวินิจฉัยและประเมินผลทางพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งจะแบงปจจัยที่เกี่ยวของ 3 ปจจัยดังนี้คือ
1. ปจจัยนํา (Predisposing factors) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจของบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งไดมาจากประสบการณการเรียนรู ไดแก ความรู คานิยม
ความเชื่อ ทัศนคติ และการรับรู รวมทั้งสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อายุ เพศ
2. ปจจัยสงเสริม (Reinforcing factors) เปนปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งเปนการเสริมแรง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และโปรแกรมของการกระทํานั้นๆ การ
เสริมแรงจะไดจากบุคคลรอบขาง ไดแก ญาติพี่นอง บุคลากรทางการแพทย เปนตน
3. ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) เปนทักษะและแหลงทรัพยากรที่จําเปนในพฤติกรรม
สุขภาพ ไดแก สถานบริการดานสุขภาพ รวมทั้งการไดรับขาวสารขอมูล
แนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมของบุคคลในการที่จะปฏิบัติเพื่อปองกัน
โรควาบุคคล ควรมีการรับรูเกี่ยวกับโรคนั้นๆ ซึ่งประกอบดวย การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปน
โรค การรับรูตอความรุนแรงของโรค ซึ่งการรับรูนี้จะผลักดันใหบุคคลหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคาม
ของโรค โดยเลือกวิธีการปฏิบัติที่เปนประโยชนในการปองกัน ในทํานองเดียวกันกับเรื่องของ
อุบัติเหตุจราจร การรับรูของบุคคลมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลดวยเชนกัน สําหรับในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดดังกลาวขางตนในเรื่องของ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ประกอบดวย
องคประกอบยอย 3 ดานคือ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ และการรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อใชทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
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สํ า หรั บ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนด การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ อุ บั ติ เ หตุ หมายถึ ง
ความรูสึก ความเขาใจของผูขับขี่รถจักรยานยนต เกี่ยวกับเรื่องโอกาสเสี่ยงของบุคคลรวมถึงสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต และการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ที่ประกอบดวย การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ และการรับรูประโยชนในการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
2.3 ความเชื่ออํานาจควบคุม (Locus of Control)
ความหมายของความเชื่อ
ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึก นึกคิด ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจมี
หรือไมมีเหตุผล ความเชื่อมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลมีความเชื่ออยาง
ใด ความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อทั้งๆที่บางครั้ง ความ
เชื่อนั้นอาจจะไมอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงก็ตาม (Rokeach 1970 : 214, อางถึงใน
รัชดา ไชยโยธา 2543 : 15)
ความหมายของความเชื่ออํานาจควบคุม
รอตเตอร (Rotter 1971 : 28, อางถึงใน รัชดา ไชยโยธา 2543 : 15) ได
อธิบายความหมายของความเชื่ออํานาจควบคุม หมายถึง การที่บุคคลอธิบายถึงสาเหตุของการ
แสดงพฤติกรรมของตนวา มีสาเหตุมาจากตนเอง หรือมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกตน การที่
บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปนั้นก็เนื่องจากความคิด ประสบการณ และความเชื่อของแตละ
บุคคล ซึ่งมีอํานาจในการควบคุมตนเอง ผูที่เชื่อวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากการกระทํา
ของตนเอง และตนเองสามารถควบคุม กําหนดหรือแกไขสถานการณไดจะมีพฤติกรรมไปลักษณะ
หนึ่งในขณะที่ผูที่เชื่อโชคชะตา เคราะหกรรม หรืออํานาจของผูอื่นจะคิดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปน
ผลมาจากอํานาจภายนอก และคิดวาตนเองไมสามารถบังคับ ควบคุม หรือแกไขสถานการณไดก็
ยอมมีพฤติกรรมเปนอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งแตกตางกันไปตามความเชื่อนั้น ซึ่งความเชื่อนี้เรียกวา
ความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตน หรือความเชื่ออํานาจควบคุม (Locus of control)
รอตเตอร (Rotter 1966 : 2-3) ไดอธิบายความเชื่ออํานาจควบคุม
โดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมวาผลตอบแทนที่ไดจากพฤติกรรมอันหนึ่งของบุคคลยอมกอใหเกิด
ความคาดหวังวา จะตองไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกันในพฤติกรรมอันใหม ความคาดหวังเหลานี้
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กอตัวขึ้นจากพฤติกรรมหรือเหตุการณเฉพาะอันใดอันหนึ่งกอน
แลวจึงขยายไปครอบคลุม
พฤติกรรม
หรือเหตุการณอื่นๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพสําคัญในตัวบุคคลนั้น ซึ่งกอใหเกิด
ความเชื่ออํานาจภายใน ภายนอกตน
นอกจากนี้ผลตอบแทนในแตละครั้งยังอาจทําใหความ
คาดหวังครั้งตอไปสูงขึ้นหรือต่ําลงดวย ถาเปนไปตามที่หวัง ความคาดหวังครั้งตอไปก็จะเพิ่มขึ้น
แตถาผิดหวังความคาดหวังก็จะลดลง ดังแสดงรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรม

ยอนกลับไปสูค วาม
คาดหวังอืน่ ๆ

ผลตอบแทน

ความคาดหวังใน
พฤติกรรมใหม

ความเชื่ออํานาจ
ภายใน- ภายนอกตน

ผลตอบแทนจาก
พฤติกรรมใหม

ความคาดหวังขยายออก
ครอบคลุมพฤติกรรมทั่วไป

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบที่กอใหเกิดความเชื่ออํานาจภายใน- ภายนอกตน
ที่มา : J.B. Rotter, “Generalized Expectancies for Internal
Versus External Control of Reinforcement,” Psychological
Monographs 80 (1966) : 11-12.
จากแนวความคิดของรอตเตอร ไดสรุปความเชื่ออํานาจควบคุม ในเชิงการรับรูตอ
ผลตอบแทนของการกระทําของบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ
1. ความเชื่ออํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) หมายถึง
การที่บุคคลมีความเชื่อหรือรับรูวาเหตุการณหรือสิ่งตางที่เกิดขึ้นกับตนนั้น เปนผลมาจากการ
กระทําหรือความสามารถของตนเอง และตนเองสามารถควบคุม เหตุการณตางๆได
2. ความเชื่ออํานาจภายนอกตน (External Locus of Control)
หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อหรือรับรูวาเหตุการณหรือสิ่งตางที่เกิดขึ้นกับตนนั้น ขึ้นอยูกับ
อิทธิพลของบุคคลอื่น หรืออํานาจภายนอกตนที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก โชคชะตา เคราะห
กรรม ความบังเอิญ และบุคคลอื่น
วอลสตัน เมดส และวอลสตัน (Wallston Maides and Wallston
1978, อางถึงใน เสาวลักษณ คัชมาตย 2540 : 22) ไดดัดแปลงเครื่องมือวัดความเชื่อ
อํานาจภายใน-ภายนอกตนของ รอตเตอร ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสม และสามารถทํานายพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลไดอยาง
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มีประสิทธิภาพในการทํานาย ไดแก
พฤติกรรมการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค
พฤติกรรมการเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจ ตามแนวคิดพื้นฐานระยะแรก แบงความเชื่ออํานาจ
ควบคุมทางสุขภาพเปนแบบมิติเดียว คือความเชื่อที่วาสุขภาพจะเปนสิ่งที่ถูกกําหนด หรือไมถูก
กําหนดโดยพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งจะเชื่อวาถาปจ จัย ที่เปนตัว กําหนดสุขภาพ คือ โชคชะตา
เคราะหกรรม ความบังเอิญ หรืออํานาจจากบุคคลอื่น จะเปนปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุม
ของตนเอง คือ เปนผูที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน และถามีความเชื่อวา อํานาจสุขภาพเปนสิ่งที่
มีอยูในตนเองโดยการมีสุขภาพดี หรือเจ็บปวย จะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของตนเอง จะเปนผูที่มี
ความเชื่ออํานาจภายในตน
องคประกอบของความเชื่ออํานาจควบคุม
ลีเวนสัน (Levenson 1974, quoted in Brown 1999) ไดแบงความ
เชื่ออํานาจควบคุม ออกเปน 3 ดานดังนี้คือ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
และความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ซึ่งเหมาะสําหรับใชวัดความเชื่ออํานาจควบคุมใน
เรื่องทั่วๆไป
วอลสตัน และวอลสตัน (Wallston and
Wallston 1978, quoted in Brown 1999) ไดสรุปแนวคิดและปรับปรุงแบบวัด
ความเชื่ออํานาจควบคุม ซึ่งเปนแนวคิดที่ใชการวัดความเชื่ออํานาจภายใน- ภายนอกตนดาน
สุขภาพแบบ 3 มิติ ดังนี้
1. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ (Internal Health Locus of
Control) เปนความเชื่อที่บุคคลเชื่อวา ตนเองเปนปจจัยที่สามารถควบคุมภาวะสุขภาพได การที่
บุคคลจะเจ็บปวยหรือไมนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมของตนเอง
2. ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นดานสุขภาพ (Powerful Others Health
Locus of Control) เปนความเชื่ออํานาจภายนอกตนของบุคคล ที่เชื่อวาบุคคลอื่นมีผลตอ
ภาวะสุขภาพ เชน บุคลากรทางการแพทย และผูอื่นที่เกี่ยวของ จะเปนผูควบคุมภาวะทาง
สุขภาพ ทําใหบุคคลมีสุขภาพดี
3. ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง (Chance Health Locus of
Control) เปนความเชื่อภายนอกตนของบุคคล ที่เชื่อวาการมีสุขภาพที่ดีหรือการเจ็บปวยจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากโชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญ และโอกาสเสี่ยงตางๆ โดยที่บุคคลไม
สามารถควบคุม หรือปองกันไมใหเกิดโรคได
สตริกแลนด (Strickland 1978, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 37) มี
แนวความคิดที่วา ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนจะมีความเชื่อวา การมีสุขภาพที่ดีนั้นเปนผลมา
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จากการกระทําของตนเอง
ดังนั้นการแสดงออกของพฤติกรรมทางสุขภาพจะเปนไปในทิศ
ทางบวก คือบุคคลนั้นจะเปนผูที่สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพ แสวงหาความรูเพื่ออนามัยที่ดีของ
ตนเองอยูเสมอ สวนผูที่มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นนั้น จะมีความเชื่อวาสุขภาพของตนจะดี
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการดูแลของแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
ภาวะสุขภาพ จึงมักมีการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
แตตรงกัน
ขามกับผูที่มีความเชื่ออํานาจความบังเอิญ จะมีความเชื่อวาการมีสุขภาพดีหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับ
ดวง โชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญ หรือโอกาสเสี่ยงตางๆ และมักจะเปนบุคคลที่เฉื่อยชา
ไมกระตือรือรน หรือสนใจในการแสวงหาความรูในการปองกันโรคหรือการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ
อนามัย
นอกจากนี้จะพบวาความเชื่ออํานาจภายในตน กับความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น จะเปน
อิสระกันอยางมีนัยสําคัญ ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น มีความสัมพันธกันในทางบวกกับความเชื่อ
อํานาจความบังเอิญ และความเชื่ออํานาจภายในตน จะมีความสัมพันธทางลบ กับความเชื่ออํานาจ
ความบังเอิญ (Rosenblum Stone and Skipper 1981 : 338, อางถึงใน รุงศรี
ศศิธร 2536 : 37)
การวัดความเชื่ออํานาจควบคุม
รอตเตอร (Rotter 1966) เสนอแบบวัดความเชื่ออํานาจภายใน- ภายนอกตน เปนแบบ
วัดที่มีการทดสอบนําไปหาคาความเที่ยงตรง และหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธี Kuder - Richardson ได
คาความเชื่อมั่น 0.73 จึงไดเผยแพรเครื่องมือวัดความเชื่ออํานาจภายใน- ภายนอกตนนี้ขึ้น ใน
เวลาต อ มา ได มี ผู ศึ ก ษาวิ จั ย และอภิ ป รายเครื่ อ งมื อ นี้ ว า จะมี ลั ก ษณะเสมื อ นเป น ข อ คํ า ตอบที่
กําหนดใหเลือกตอบ (forced - choice)
ผลการวัดความเชื่ออํานาจควบคุมภายใน-ภายนอกตน
พบวามี
ความเปลี่ยนแปลงเมื่อนําไปศึกษา และบางครั้งผลการศึกษาที่ไดไมสัมพันธกัน
ลีเวนสัน (Levenson 1974, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 37) ไดใชการวัดโดยแบง
ความเชื่ออํานาจควบคุม ออกเปน 3 ดาน ซึ่งพบวา ระหวางความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น กับความเชื่อ
อํานาจโชคชะตา จะมีความสัมพันธระหวางกัน สวนความเชื่ออํานาจภายในตน จะเปนอิสระเฉพาะ
ดาน และจากสเกลการวัดนี้ไมไดเฉพาะพฤติกรรมดานสุขภาพ
วอลสตัน และวอลสตัน (Wallston and Wallston 1978, อางถึงใน เสาวลักษณ คัชมาตย
2540 : 22) ไดสรางเครื่องมือวัดความเชื่ออํานาจควบคุมภายใน-ภายนอกตนดานสุขภาพขึ้น ซึ่งจะ
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เปนแบบวัดที่เปนมาตราสวนประมาณคาแบบหลายมิติมีการพัฒนาเครื่องมือโดยการทดสอบกับ
กลุมตัวอยางวัยผูใหญจํานวนมาก และมีการพัฒนาปรับปรุงทดลองใชจนไดแบบวัดความเชื่อ
อํานาจภายใน–ภายนอกตนดานสุขภาพหลายมิติ (Multidimention Health Locus of Control Scale MHCL) ซึ่งมีการนําเครื่องมือไปทดลองหาคาความเชื่อมั่น และพบวาคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง
และจากแนวคิดหลักของความเชื่ออํานาจควบคุมนี้ เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยดาน
พฤติกรรมสุขภาพเปนอยางมาก มีงานวิจัยหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาความเชื่ออํานาจภายในตน จะ
เปนตัวทํานายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2532, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 37)
จากแนวคิด ทฤษฎี ที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวาความเชื่ออํานาจภายใน ภายนอกตน
หรือความเชื่ออํานาจควบคุม มีผลตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคล เพราะการที่
บุคคลมีความคิดความเชื่ออยางไรก็ยอมมีผลตอการกระทําที่แสดงออก หรือพฤติกรรมของบุคคล
นั้น ซึ่งในแตละบุคคลยอมมีความคิด ความเชื่อที่แตกตางกันออกไป ในทํานองเดียวกันกับเรื่อง
ของอุบัติเหตุจราจร ความเชื่ออํานาจควบคุม เปน ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผล และสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตไดเชนกัน ดังนั้นผูวิจัย จึงไดนํา
แนวคิดความเชื่ออํานาจควบคุมของ วอลสตัน และคณะ (Wallston et al. 1978) เปนแนวทางใน
การศึกษา สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความเชื่ออํานาจควบคุม (Locus of Control)
หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมาจากปจจัยภายใน
ตนเอง และมีความเชื่อวาตนเองสามารถควบคุมและปองกันอุบัติเหตุได หรือบุคคลมีความเชื่อที่วา
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ม าจากป จ จั ย ภายนอกตนที่ ต นเองไม ส ามารถควบคุ ม ได ขึ้ น อยู กั บ บุ ค คลอื่ น
โชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญ และในเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
หรือเหตุการณทางธรรมชาติ โดยแบงเปน 3 ดานดังนี้คือ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่อ
อํานาจบุคคลอื่น และความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน
ความหมายของวัยรุน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายคําวา วัยรุน หมายถึง
เปนวัยยางเขาสูหนุมสาว
นงเยาว กูลโฆษ (อางถึงใน สุณีย ธีรดากร 2526 : 167) ไดใหความหมายของ วัยรุน
คือ ผูที่อยูในวัยระหวางเริ่มเปนหนุมสาว และกําลังจะเริ่มเปนผูใหญ มีอายุประมาณ 12 – 20 ป วัยนี้
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มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายมากตองปรับปรุงตัวมาก โดยเฉพาะในแงของสังคมใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจของเขาเอง โดยทั่วไปเด็กหญิงจะบรรลุวุฒิภาวะกอนเด็กชาย
ประมาณ 1 ป ทั้งทางรางกายและอารมณ
อลิซาเบธ เฮอรลอค (Elizabeth Herlock, อางถึงใน สุชา จันทรเอม 2529 : 2 ) กลาววา
วัยรุน (Adolescence) หมายถึง เจริญเติบโต หรือ เจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ การที่เด็กจะบรรลุถึง
ขั้นวุฒิภาวะนี้ ไมใชจะเจริญแตทางรางกายดานเดียวเทานั้น ทางจิตใจก็จะตองเจริญเปนเงาตามตัว
ไปดวย นั่นคือ จะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอมกัน ไดแก รางกาย อารมณ สติปญญาและ
สังคม
ประดับ เรืองมาลัย (2519, อางถึงใน กฤตยา พันธุวิไล 2540 : 27) ไดใหความหมาย
ของคําวา วัยรุน คือ วัยที่เพิ่งพนจากวัยเด็ก และพนจากวัยนี้ไปเขาวัยผูใหญ เปนวัยที่มีวุฒิภาวะ
ทางเพศสมบูรณ เปนระยะที่ทุกสิ่ง ทุกอยางในรางกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
การแบงระยะของวัยรุน
วัยรุนเริ่มจากการเริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ จนกระทั่งสามารถเปนอิสระจากการปกครอง
ของผูใหญ แตโดยสาเหตุที่มีความแตกตางกันในดานอายุของการมีวุฒิภาวะทางเพศ จึงเปนการยาก
ที่จะกําหนดอายุลงไปใหแนนอนวาวัยรุนเริ่มจากอายุเทาใดแน ซึ่งนักจิตวิทยาจึงไดแบงวัยรุน
ออกเปน 3 ระยะดังนี้
1.วัยเริ่มเขาสูวัยรุน (Puberty) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 11 – 13 ป และเด็กชายจะมี
อายุระหวาง 13 – 15 ป เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายมาก
2. วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 13 – 15 ป และ
เด็กชายจะมีอายุระหวาง 15 – 17 ป การเจริญเติบโตดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไป และสิ้นสุดลง
เมื่อถึงวุฒิภาวะ
3. วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 16 – 20 ป และ
เด็กชายจะมีอายุระหวาง 18 - 21 ป เปนวัยที่มีพัฒนาการเริ่มเขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบ ซึ่งมัก
มีการพัฒนาทางดานจิตใจมากกวาทางรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานเกี่ยวกับความนึกคิด
พัฒนาการของวัยรุน
1. พัฒนาการทางดานรางกาย เมื่อเขาสูวัยรุน จะมีความเจริญเติบโตทางดานรางกาย
รวดเร็วมาก ทั้งความสูง น้ําหนัก รูปราง หนาตา และลักษณะเฉพาะทางเพศ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมนและอวัยวะสืบพันธุภายในและภายนอก ฮอรโมนจากตอมใตสมอง (Pituitary Gland)
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จะทําใหรังไขของเพศหญิงผลิตไขสุกและอวัยวะเพศชายเริ่มผลิตเชื้ออสุจิ มีขนาดและสัดสวนของ
รางกายเปลี่ยนไป ตอมหมวกไตหลั่งฮอรโมนเอสโตรเจน และแอนโดรเจน ทั้งในวัยรุนชาย
และหญิง ฮอรโมนจากตอมใตสมองกระตุนใหตอมเพศผลิตเอสโตรเจนในเพศหญิง และผลิต
แอนโดรเจนในเพศชาย จากการที่ฮอรโมนตางกันในเพศหญิงและเพศชาย ทําใหลักษณะเฉพาะเพศ
มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลตอจิตใจและการปรับตัวในสังคม
ของวัยรุน
2. พัฒนาการทางดานสังคม วัยรุนจะไมชอบรวมกลุมกับสมาชิกในครอบครัว เพราะ
ตองการอิสระเชื่อในความคิดของตนเอง รูจักเลือกคบเพื่อน กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลตอวัยรุน การ
พัฒนาทางสังคม จะเริ่มจากภายในครอบครัวกอนแลวจึงไปมีความสัมพันธภายนอกครอบครัว ซึ่ง
การคบเพื่อนนั้นวัยรุนตองการเปนที่ยอมรับของกลุม และยอมกระทําตามในสิ่งที่กลุมคิดวาดี
3. พัฒนาการทางดานสติปญญา เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปญญาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง
ถึงวัยรุนจะมีความรู ความคิด สามารถใชภาษาและสัญลักษณไดอยางถูกตองกวางขวาง จนสามารถ
คิดและแกไขปญหา ไดโดยอาศัยเหตุผลทางสติปญญา วัยรุนรูจักใชความคิดพิจารณาเหตุผลตางๆ
สามารถแสดงความคิดเห็นรวมกับคนอื่น รูจักพิจารณาตนเองสังเกตวาคนอื่นเขามีความรูสึกตอเรา
อยางไร ทั้งพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองใหเปนไปในทางที่สังคมตองการ
4. พัฒนาการทางอารมณ จากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วนั้น เปน
องคประกอบหนึ่งที่ทําใหอารมณของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของ
อารมณสูง ไมมั่นคง มักเกิดอารมณกลัว วิตกกังวลและอารมณโกรธ ริษยาฯลฯ ซึ่งอารมณตางๆที่
เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยูกับวุฒิภาวะและการเรียนรู ซึ่งภาวะการควบคุมตางๆนั้นยังไมมีประสิทธิภาพที่ดี
เทา เทีย มกับผูใ หญแ ละเนื่อ งจากวัย รุน ทีมีอารมณรุนแรง เมื่อมีเ หตุการณหรือสิ่ง หนึ่งสิ่ง ใดมา
กระทบเปนเหตุใหมีสภาพอารมณตางๆเกิดขึ้น เด็กวัยรุนก็จะแสดงพฤติกรรมออกมามากกวาปกติ
ซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ระบายอารมณออกมาโดยตรง
จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา วัยรุนเปนวัยที่ตองประสบความยุงยาก มีปญหาตางๆ
มากมาย และมีความลําบากในการปรับตัว เพราะเปนชวงของวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการ
แสดงออกและการปรับตัวของวัยรุน
2.5 ความผันผวนทางอารมณ
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ความหมายของความผันผวนทางอารมณ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของคําวา ผันผวน
หมายถึง กลับไปกลับมา ปนปวน และใหความหมายของคําวา อารมณ หมายถึง ความคิด ความรูสึก
ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ
ดังนั้นความผันผวนทางอารมณ จึงหมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความคิด
ความรูสึก เปลี่ยนแปลงงาย แปรปรวน และไมคงที่
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนด ความผันผวนทางอารมณ หมายถึง สภาวะ
ทางอารมณของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไรเหตุผลขณะขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่ง
ประกอบดวยความคึกคะนอง ความหุนหัน ใจรอน ชอบแขงขัน ทาทาย สนุกสนาน
ลักษณะการเกิดอารมณ
อารี ตัณฑเจริญรัตน (2540 : 36-39) กลาววา มนุษยยอมมีความรูสึก นึกคิด มีจิตใจ
การเกิดอารมณก็เปนผลจากลักษณะ 3 ประการนั้น คือในชีวิตคนเราจะมีสภาพทางจิตใจแตกตางกัน
ออกไปในแตละขณะของการดําเนินชีวิต ถาสภาวะทางจิตใจราบเรียบ ไปเรื่อยๆ เราก็ไมเรียกวาเกิด
อารมณ เราจะเรียกวา เกิดอารมณก็ตอเมื่อในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจ จะเปนผลให
การกระทําผิดไปจากเดิม และไดสรุปทฤษฎีอารมณที่สําคัญมีดังนี้
1. ทฤษฎีอารมณของชารล ดารวิน มีความเชื่อวาการแสดงอารมณของมนุษยจะเปน
พฤติกรรมที่ไดดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
2. ทฤษฎีอารมณของเจมส-ลาง ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากความคิดของ วิลเลี่ยม เจมส และ
คารล ลาง ทฤษฎีนี้เนนที่การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซึ่งนําไปสูการเกิดอารมณ เชน เราจะกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่งกอน แลวจึงเกิดความกลัว ความโกรธขึ้นที่หลัง การเปนเชนนีอ้ าจขัดกับ
สามัญสํานึกในตัวเรา แตก็อาจมีขึ้นไดบางในบางโอกาส เชน เรานั่งรถไป รถจะชนคนก็หกั หลบจน
ตกถนน แลวจึงเกิดความตื่นเตน เปนตน
3. ทฤษฎีอารมณของแคนนอน-บอรด ทฤษฎีนี้อธิบายวา อารมณเปนปฏิกิริยาฉับพลันที่
รางกายสรางขึ้น เพื่อเผชิญกับสถานการณฉุกเฉิน
4. การศึกษาเรือ่ งอารมณของมาสเซอรแมน ซึ่งศึกษาเรือ่ งของอารมณตามวิธีการของ
แคนนอน-บารด มาสเซอรแมน คนพบวา นอกจากไฮโปทาลามัส สมองสวนอื่นก็เกี่ยวของกับ
อารมณดวยเหมือนกัน
ลักษณะอารมณของวัยรุน
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อารมณของวัยรุน มักเปนผลสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโต
ทางรางกายทั้งภายในและภายนอกกระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของวัยแรกรุนและวัยรุน ซึ่งมี
อารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของอารมณสูง ไมมั่นคง ระดับความเขมของ
อารมณแตละอยางๆ นั้นขึ้นอยูกับบุคลิกภาพดั้งเดิม และตัวเราที่ทําใหเด็กเกิดอารมณ เด็กแตละคน
เริ่มแสดงกระสวนบุคลิกอารมณประจําตัวออกมาใหผูอื่นทราบไดอยางเดนชัด เชน อารมณรอน
อารมณขี้วิตกกังวล อารมณออนไหวงาย เจาอารมณ ขี้อิจฉา ฯลฯ มีความรูสึกดอยเดนในแงอะไร
ฝายตัวเด็ก ก็สามารถรูและรับทราบไดและจะยิ่งทวีขึ้นในระยะปลายวัยรุน ซึ่งเรียกลักษณะ
อารมณของวัยรุนวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress )
แบบแผนทางอารมณ (Emotional Pattern) ที่สําคัญในชวงวัยรุน มีดังนี้
1. โกรธ (anger) สวนมากจะแสดงอารมณโกรธที่รุนแรง
ลักษณะการตอบสนอง
อารมณโกรธที่พบบอยจะแสดงพฤติกรรมที่กาวราว
2. กลัว (Fear) ในชวงวัยรุน สภาวะทางสังคมมีความสําคัญกับวัยรุนมากกวาในวัยเด็ก
ซึ่งจะเกิดความอายมากในการที่จะแสดงออกทุกๆอยาง ยกเวนกับเพื่อนสนิท วัยรุนจะขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง จึงมีความรูสึกไมสบายใจ กลัวคนอืน่ วิพากษวิจารณวาตนเองไมดี และมักจะ
เคอะเขินเมื่อเขาตองการแสดง ทาทางเหมือนผูใหญ เพราะเขาไมรูวาจะวางตัวอยางไรในสังคม
3. กังวล (Worry) ในวัยรุนมักพบวา ความกังวลที่พบไดบอยคือ กังวลในเรื่องของสรีระ
รางกายของตนเพราะอยูในชวงที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลง
4.ริษยา (Jealousy) ในวัยรุนมักจะริษยากับกลุมเพื่อน สาเหตุของความริษยาและการ
แสดงออกในขณะที่เกิดอารมณริษยาในรูปแบบใดนั้น มันจะทําใหบุคคลที่เกิดอารมณขาดความสุข
5. อิจฉา (Envy) ในวัยรุนจะเปนลักษณะของความปรารถนา โลภ อยากได ไมเพียงแต
ตองการสิ่งตางๆ เหมือนกับที่เพื่อนของเขา แตเขายังตองการโดดเดนเหมือนกับเพื่อนๆของเขาดวย
6. ความรัก (Affection) วัยรุนจะใหความสนใจตอบุคคลที่เขารัก และทําใหเขารูสึก
มั่นคง เขาจะพยายามทําสิ่งที่เขาสามารถทําได เพื่อใหบุคคลที่เขารักมีความสุข
7. รื่นเริง (Joy) ความสนุกสนานของวัยรุน จะมาจากการปรับตัวที่ดีของวัยรุนตอสภาพ
สังคมของเขา จากความสามารถในการที่จะไดรับความสนุกสนานในสภาพการณตางๆ
8. อยากรูอยากเห็น (Curiosity) วัยรุนทีม่ ีความอยากรูอ ยากเห็นในสิ่งใหมๆ ทุกอยาง
ซึ่งวัยนีจ้ ะเรียนรูไดจากครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สังคม
จากที่ไดกลาวมาแลว สามารถสรุปลักษณะสําคัญทางอารมณของวัยรุนไดดังนี้
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1. มีความรุนแรง บางทีสาเหตุของอารมณจะเปนสาเหตุเพียงเล็กนอย อาจจะทําให
เด็กวัยรุนบางคนมีอารมณรุนแรงได
2. เปลี่ยนแปลงงาย สวนใหญจะไมคงที่ ไมสม่ําเสมอ อารมณบางอยางเกิดขึ้นไดอยาง
รวดเร็ว และหายไปไดอยางรวดเร็ว เชน อารมณโกรธ อารมณดีใจ เปนตน
3. ขาดการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ เมื่อวัยรุนมีอารมณจะแสดงออกมาอยาง
เปดเผย เชน การถกเถียง การกระแทกกระทั้น เปนตน
4. มักมีอารมณคาง อารมณชนิดนี้มักจะเกิดจากความผิดหวัง ถึงจะลดความรุนแรงลง
แตก็ติดอยูนาน ทําใหจิตใจเศราสรอย หอเหี่ยว เกิดความเครียดได
ลักษณะความผันผวนทางอารมณ
ลักษณะอารมณที่เกิดกับเด็กวัยรุนนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา
ริษยา โออวด แขงดี ถือดี เจาทิฐิ ออนไหว หลงใหล วุนวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด
ฯลฯ ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลงงาย มีความผันผวนทาง
อารมณสูง ควบคุมอารมณยัง ไมสูดี ไมคอ ยเขา ระดับพอดี บางครั้ง พลุง พลาน บางครั้ง เก็บ กด
บางครั้งมั่นใจสูง บางคราวไมแนใจ บางคราวเห็นแกตัว บางครั้งยอมอะไรงายๆ และอาจดื้อรั้นเอา
แตใจ เพราะอารมณของวัยรุนเปน ลักษณะที่เรียกวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress ) เปน
วัยวิกฤติการณ (Critical Period) และเด็กวัยรุนชอบเกาะกลุมกันมากกวาวัยอื่นๆ และตองการเปนที่
ยอมรับของกลุมเพื่อนๆ ( ศรีเรือน แกวกังวาล 2545 : 336)
จากเอกสารที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวา สภาพวะอารมณของวัยรุน มีความแปรปรวน
และมีความผันผวนทางอารมณ ซึ่งการที่วัยรุนไมสามารถควบคุมอารมณที่ผันผวนของตนเองได
หรือการที่วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุมเพื่อนๆนั้น อาจทําใหวัยรุนมีพฤติกรรม
เสี่ยงที่นํามาซึ่งปญหาตางๆ มากมายได เชน ปญหาการติดยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน
หรือชอบทาทายโดยการขับรถแขงกัน นํามาซึ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจากการศึกษาของ
วิจิตร บุญยะโหตระ (2536) พบวา อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นกับวัยรุนและเยาวชนชวงอายุ 15 – 19 ป
เกือบรอยละ 50 เนื่องมาจากวัยรุนชอบขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความเร็วสูง และโลดโผน และ
สอดคลองกับการศึกษาของอํานวย นาคแกว (2534)
ที่พบวา ผูที่เกิดอุบัติเหตุมีอารมณโกรธ
หงุดหงิดงาย ใจรอนมากกวา ผูที่ไมเกิดอุบัติเหตุ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุรชัย เจียมกุล
(2536 ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15 – 24 ป
จังหวัดตราด พบวา ผูประสบอุบัติเหตุ ยอมรับวาตนเองมีสภาพจิตใจและอารมณไมปกติ รอยละ 8
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โดยอยูในอารมณที่นอยใจ เสียใจ และสอดคลองกับ เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 ) ไดศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา พนักงานขับรถในกลุมที่เกิดอุบัติเหตุและไมเกิดอุบัติเหตุในชวงที่
ศึกษา สวนมากมีอารมณหงุดหงิด รอยละ 92.4 และ82.9 ตามลําดับ และสภาพอารมณรีบรอน มี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเห็นไดวาความผันผวนทางอารมณ มีผลตอพฤติกรรมใน
การขับขี่รถจักรยานยนตของบุคคล และมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
จากเอกสารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความผันผวนทางอารมณ เปนตัวแปรทาง
จิตวิทยาที่สําคัญ ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรนี้มาศึกษา
เพื่อทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
2.6 พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ความหมายของพฤติกรรม
มีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พจนานุกรมลองแมน (Longman) ใหคําจํากัดความวา พฤติกรรมเปนการกระทํา
หรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล
และเปนปฏิสัมพันธของการ
ตอบสนองตอสิ่งกระตุนทั้งภายในหรือภายนอก
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการกระทําที่มี
จุดมุงหมายสังเกตเห็นได
หรือผานการใครครวญมาแลว
หรือเปนไปโดยไมรูสึกตัว
(Goldenson 1984 : 90)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา
พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก
เพื่อตอบสนองสิ่งเรา
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 35) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่มนุษยกระทํา ทั้งที่สังเกตเห็นไดและไมได เชน การเดิน การพูด ความรูสึก เปน
ตน
สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-19) กลาววา พฤติกรรมในทางจิตวิทยานั้น
หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ การกระทําหรือ
พฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นเพื่อใหผูอื่นไดสัมผัสรับรู ทั้งนี้เราจะเห็นไดวามีพฤติกรรมจํานวนมากที่แม
จะกระทําดวยสาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทีกิริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อ

46
บุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณเปลี่ยนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้ เปนเพราะการกระทําใน
แตละครั้งของบุคคลที่มีสภาพรางกายปกติ ลวนแลวแตจะตองผานกระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจ อันประกอบดวยอารมณ และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ
จึงทําให
พฤติกรรมของแตละคราวเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ
กระบวนการเกิดพฤติกรรม
สุรพล พยอมแยม (2545 : 25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเปน 3
กระบวนการ ดังนี้คือ
1. กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปน
กระบวนการเบื้องตนที่เริ่มจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผาน
ระบบประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงการรูสึกกับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นดวย
2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process)
กระบวนการนี้
อาจเรียกไววา “กระบวนการทางปญญา” ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด
และการจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้นๆดวย การรับสัมผัสและการ
รูสึกที่นํามาสูการคิดและเขาใจนี้ เปนระบบการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก
และเปน
กระบวนการภายในทางจิตใจ ที่ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได
3. กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผาน
ขั้นตอนของการรับรูและการคิดและเขาใจ แลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้นๆ
แตยังมิไดแสดงออกใหผูอื่นไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert Behavior)
แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรม
ภายนอก (Overt Behavior) ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู
ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียง
บางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้ จึงเรียกวา Spatial Behavior
โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นไมสามารถแยกออกจากกันหรือ
เปนอิสระตอกันได เพราะการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก
องคประกอบของพฤติกรรม
บลูม (Bloom 1975 : 65 – 197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ 2544 :
14-15)
กลาวถึงพฤติกรรมวากิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําเปนสิ่งที่อาจจะสังเกตได
หรือสังเกตไมได สามารถแบงพฤติกรรมไดเปน 3 สวนดังนี้

47
1. พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้
ได
จําแนกลําดับขั้นตอนของความสามารถดานความรู การใชความคิด และการพัฒนาสติปญญา ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้คือ ความรู ความเขาใจ การนําความรูไปใช
การวิเคราะห การสังเคราะห
และการประเมินผล
2. พฤติกรรมดานทัศนคติ คานิยม ความรูสึกชอบ (Affective
Domain) พฤติกรรมดานนี้ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งไดแก ความรูสึก
ความชอบ ความสนใจ การใหคุณคา การรับ การเปลี่ยน คานิยม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ เปนพฤติกรรมที่ยากตอการอธิบาย และตองใช เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลานี้
3. พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมที่
แสดงออกทางรางกายใหเห็นถึงความสามารถ
รวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่สังเกตได
พฤติกรรมดานนี้สามารถประเมินผลไดงายแตกระบวนการ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมในดานนี้ ตอง
ใชระยะเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน
องคประกอบของพฤติกรรมเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน และพฤติกรรมในแตละ
บุคคลที่แสดงออกมาก็ยอมแตกตางกันทั้งนี้
เนื่องมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว
การศึกษาและการเรียนรู หรือสภาพสังคมตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตมีผลตอพฤติกรรมทั้งสิ้น
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนสรุป ไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่
แสดงออกมาเพื่อตอบสนองสิ่งตางๆ พฤติกรรมที่แสดงออกมาไมวาจะเปนการกระทําที่พึงประสงค
หรือไมพึงประสงค ซึ่งอาจจะสังเกตเห็นการกระทํานั้นไดหรือไมไดก็ตาม ซึ่งการกระทํานั้นมีผล
มาจากพื้นฐานของความรู และทัศนคติของแตละบุคคลนั้นๆ
ความหมายของพฤติกรรมการปองกัน
แลงลี (Langlie 1977, อางถึงใน อําไพ สุภาภา 2541 : 30)
กลาว
วา
พฤติกรรมการปองกัน คือกิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยความสมัครใจ เพื่อเจตนาในการ
ปองกันการเกิดโรค ปองกันความพิการ รวมทั้งการสืบคนโรคขณะที่ยังไมแสดงอาการของโรค
แฮริส และกูเตน (Harris and Guten 1979 : 28) ไดใหความหมาย
ของ พฤติกรรมการปองกัน (Protective Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทํา
เปนปกติอยางสม่ําเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง สงเสริม หรือคงไว ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
ระดับของการปองกัน
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แคปแลน (Caplan 1964, quoted in Bloom 1996 : 2-3) ได
แบงระดับของการปองกัน
ทางจิตวิทยาออกเปน 3 ระดับดังนี้คือ
1. การปองกันเบื้องตน (Primary Prevention) หมายถึง การปองกัน
ปญหากอนลวงหนาที่จะเกิดปญหาขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดผูปวยรายใหมขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่มี
โอกาสเสี่ยง สภาวะเสี่ยง หรือสภาพการณ ซึ่งขั้นนี้เปนการกําจัดตนตอสาเหตุของของปญหา
2. การปองกันระดับที่สอง (Secondary Prevention) หมายถึง การ
ปองกันในขั้นนี้เนนไมใหปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวลุกลามเปนการลดอัตราการเกิดโรคของผูปวยราย
ใหม ลดความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น
3. การปองกันระดับที่สาม (Tertiary Prevention) หมายถึง การปองกันนี้
มุงเนนไมใหเกิดความรุนแรงปญหาในชุมชน มุงการบําบัดรักษา ไมใหปญหาลุกลาม
และ
ฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยใหคืนสภาพเดิม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจร
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจราจร ควรที่จะเริ่มที่การปองกันเบื้องตนกอนที่จะ
เกิดปญหาขึ้น ซึ่งสวนใหญแลวการปองกันขั้นนี้จะเนนถึงพฤติกรรมของผูขับขี่เปนสําคัญ แตถา
เกิดปญหาอุบัติเหตุขึ้นมาแลวก็ควรที่จะปองกันในระดับตอๆไป ซึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2537 : 1–2) ไดแบงการปองกันอุบัติเหตุออกเปน
3 ระดับดังนี้
1. การปองกันอุบัติเหตุระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) เปนพฤติกรรมเพื่อปองกัน
ไมใหอุบัติเหตุเกิดขึ้น ไดแก
1.1 ผูขับขี่ยานพาหนะ ควรมีจิตสํานึกและรวมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง
เครงครัด ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือเสพสารเสพติดกอนการขับขี่ยานพาหนะ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น
1.2 ประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ มีความรูสึกมีสวนรวม
ในสังคมที่จะตอตาน รังเกียจผูที่กระทําผิดกฎจราจร
และเปนแนวรวมในการผลักดันใหผูขับขี่
ปฏิบัติตามกฎจราจร
1.3 ผูประกอบการดานการผลิตยานพาหนะ
เห็นความสําคัญของการปองกัน
อุบัติเหตุ โดยการผลิต “ผลิตภัณฑคุณภาพ” เนนถึงระบบความปลอดภัยและอุปกรณความปลอดภัย
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2. การปองกันอุบัติเหตุระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention)
เปนพฤติกรรมเพื่อ
ปองกันการบาดเจ็บ หรืออันตรายตอรางกายและชีวิต หากเกิดอุบัตเิ หตุขึ้น ไดแก
2.1 ผูขับขี่ มีการใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย มีจิตสํานึก และรวมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ และกฎหมายดานการปองกัน ไดแก การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถจักรยานยนต
2.2 ประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมรวมมือที่จะตอตานผูกระทําผิดกฎจราจร และเปน
แนวรวมในการผลักดันใหผขู ับขี่ และผูโดยสารปฏิบัติตามการปองกันตางๆ
2.3 เจาหนาที่มีการเขมงวดกวดขันจับผูกระทําผิดอยางเครงครัด ไมควรเลือกปฏิบัติ
3. การปองกันอุบัติเหตุระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เปนพฤติกรรมการปองกัน
เพื่อใหผูประสบอุบัติเหตุรอดชีวิต หรือมีอาการไมรุนแรงมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตหรือพิการ โดย
กระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ ไดแก
3.1 การใหความรูแกประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ในดานการชวยเหลือ
ปฐมพยาบาล การนําสงที่ปลอดภัย และการชวยชีวิตผูบาดเจ็บขั้นตน
3.2 การจัดทําและซอมแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทมี่ ีความรุนแรงและ
สาธารณภัยประจําหนวยงาน ทองที่ และจังหวัดตางๆ
3.3 การจัดตั้งระบบการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.4 การกําหนดนโยบาย และการประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของใน
ระดับประเทศในดานอุบัตเิ หตุและสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2537) ไดสรุป
พฤติกรรมการขับขี่รถอยางปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎจราจร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. การใหสัญญาณ
หรือทั้งสองอยางเมื่อ
1.1 การขับรถที่ดีตองใหสัญญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือ
ตองการจะเลีย้ วไปในทิศทางใด หรือใหสญ
ั ญาณไฟขณะชะลอรถหรือหยุดรถ ถาขณะขับรถ
สัญญาณมือไมสะดวก ควรใหสัญญาณไฟ
1.2 ควรใหสัญญาณลวงหนากอนจะเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
1.3 หามกลับรถในขณะทีม่ ีรถอื่นสวนมาหรือตามมาในระยะ 150 เมตร
1.4 ในเวลากลางวันทีแ่ ดดจาสัญญาณไฟอาจสังเกตไดยาก
ควรใชสัญญาณมือ
ประกอบดวย
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2. การใชไฟหรือสัญญาณ
2.1 ใหใชไฟสองสวางเมื่อมองเห็น คน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางไมชัดเจนในระยะ
ไมนอยกวา 150 เมตร
2.2 หามใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เปน
เสียงนกหวีดเสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควรในทางเดินรถ

3. การใชสัญญาณมือ
ผูขับขี่จะตองใชสัญญาณมือ หรือแขน หรือสัญญาณเมื่อจะเลี้ยวรถใหรถคันอื่นแซง
หรือขึ้นหนา เปลี่ยนชองเดินรถ ลดความเร็ว จอดรถหรือหยุดรถ การใหสัญญาณมือใหปฏิบัติดังนี้
3.1 เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกระดับไหล และ
โบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
3.2 เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล แขนขวา
ทอนลางตั้งฉากกับแขนขวาทอนบนและตั้งฝามือขึ้น
3.3 เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถ
เสมอ ระดับไหลและโบกมือไปทางขางหนาหลายครั้ง
3.4 เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรง
ออกไป นอกรถเสมอระดับไหล
3.5 เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรง
ออกไปนอกรถเสมอระดับไหลและงอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
4. การแซง
กอนจะแซงตองดูวาจําเปนหรือเปลา ถาจําเปนก็ตองพนแนแลวหรือและเมื่อมีรถที่
ขับโดยคนไรสติ แซงเขามาในทางใหหลบเพื่อความปลอดภัย
4.1 ควรแซงรถทางขวาเทานั้น
4.2 การแซงซาย ควรกระทําเมื่อจําเปนหรือเมื่อรถดานหนากําลังจะเลี้ยวขวา
4.3 อยาแซงรถทางขวา ในขณะที่รถขางหนาไดใหหรือกําลังใหสัญญาณเลี้ยวขวา
4.4 การแซงซายจะกระทําไดในถนนที่มีมากกวา 2 เลนขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน
4.5 อยางเปลี่ยนเสนทางเดินรถจนกวาจะแนใจวาชองทางนั้นปลอดภัย
4.6 ใหสัญญาณเมื่อทานตองการจะเปลี่ยนเลน
4.7 การแซงนั้นตองแนใจวามีระยะพอและไมกอใหเกิดอันตรายกับรถที่สวนมา
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4.8 บนถนนที่มีมากกวา 2 ชองทาง ชองทางขวาสุดจะใชสําหรับแซงเทานั้น
4.9 ขับรถชาจะตองขับชิดซายหรือขับอยูในชองซายสุด
4.10 เมื่อมีรถตามหลังบีบแตร หรือใชสัญญาณไฟขอทางขับชิดซายใหรถหลังแซง
เมื่อเห็นวาปลอดภัย
4.11 อยาเรงความเร็วในขณะที่มีคันหนึ่งกําลังแซงรถของทานอยู
5. การเลี้ยวรถและการกลับรถ
5.1 รถเลี้ยวซายใหขบั รถชิดทางดานซาย
5.2 รถเลี้ยวขวาใหขับชิดทางดานขวากอนถึงทางเลี้ยว ไมนอยกวา 30 เมตร
5.3 ในกรณีทางรวม ทางแยก ถามีรถเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาพรอมกัน ใหรถเลี้ยวซายให
ทางแกรถเลี้ยวขวากอน
5.4 ในทางเดินรถที่สวนกันได หามกลับรถเมื่อมีรถอื่นสวน หรือตามมาในระยะไม
นอยกวา 150 เมตร
5.5 หามกลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถได
6. การขับรถตามกัน ไมควรขับรถตามกันอยางกระชัน้ ชิด ควรทิ้งระยะรถใหหางกัน
อยางนอย 6 เมตร
7. การหยุดรถและจอดรถ หามจอดรถในสถานที่ตอไปนี้
7.1 ในทางรวมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางรวมทางแยก
7.2 ในระยะ 3 เมตร จากทางขามมาลาย
7.3 ในระยะ 3 เมตร จากทอน้ําดับเพลิง
7.4 ในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
7.5 ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผาน
7.6 ในระยะ 15 เมตร กอนถึงปายรถประจําทาง และเลยไปอีก 3 เมตร
7.7 ในระยะทาง 3 เมตร จากตูไปรษณีย
7.8 ถาจอดรถทางลาดชัน ตองหันลอหนาของรถเขาขอบทาง
7.9 ในเวลากลางคืน ขับรถที่จอดรถในทางตองเปดไฟ หรือใหแสงสวางที่มองเห็นได
ในระยะ 150 เมตร
7.10 ในระยะ 5 เมตร จากทางรถไฟผานหามหยุดรถ
8. การจอดรถบนเขาหรือทางลาด
เมื่อจอดรถ ใหหนั ลอเขากับขอบทาง สําหรับในที่ ๆ ไมมีขอบถนน ใหหมุนลอรถไป
ทางดานริมถนน กรณีจอดรถบนถนนทางเขาออกบานที่เปนทางลาดใหลอรถไปทางดานที่จะบังคับ
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รถไมใหออกไปสูถนน
9. ควรลดความเร็ว
เมื่อขับขี่ยานพาหนะในลักษณะ ทางลาดชัน ทางโคง ทางแยก ทางรวม ที่การจราจร
คับคั่ง ถนนลื่น มีน้ําขัง ควรลดความเร็วของรถ
10. สิ่งที่ผูใชรถใชถนนควรทราบ
10.1 อยาขับรถในขณะทีร่ ถมีการบรรทุกสิ่งของหรือผูโดยสาร ที่ทําใหไมอาจเห็น
ทางดานหนาได หรือที่ไมสามารถควบคุมรถได
10.2 อยาบรรทุกคน หรือสิ่งของ ยื่นออกทางดานซายหรือดานขวา เกินกวาตัวรถ
10.3 อยาลากจูงผูที่กําลังขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนชนิดตาง ๆ
11. หยุด เพื่อลดอุบัติเหตุ
ใชความเร็วตามกฎหมายกําหนด ลดความเร็วในที่คับขัน รถชาขับชิดซาย ถามีสอง
ชองเดินรถใหขับชองซายสุด ยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาและขอทางแลวผานขึ้นหนา อยาเรง
ความเร็วแขง อยาแซงรถตรงทางโคง บนสะพาน ทางแยก ตรงเสนทึบ สิ่งสําคัญที่สุดตองสังเกต
และปฏิบัติตามปายจราจร
12. สุรา ยาเสพติด และยากระตุนประสาท กับการขับรถ
เวลาขับรถตองมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว และมีความระมัดระวังตลอดเวลาไม
ขับรถหลังจากที่ไดบริโภคเครื่องดื่มหรือยาใด ๆ ที่ทําใหไมอาจขับรถไดเหมือนปกติ หรือ ทําใหลด
ความระมัดระวังหรือมีปฏิกิริยาชาลง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่ถึงแกความตาย
จากอุบัติเหตุบนทองถนน มีสาเหตุมาจากการบริโภคแอลกอฮอลหรือยาเสพติด จึงเห็นไดวาทั้งสอง
อยางนี้เปนอันตรายตอการขับรถเปนอยางมาก
พฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ไดสรุปพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย เพือ่ เปนการปองกันอุบัติเหตุไวดังนี้
1.ไมควรขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
2.ไมควรบรรทุกสิ่งของหรือคนโดยสารมากเกินไป เพราะจะทําใหผูขบั ขี่รถทรงตัวไมดี
3. หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนตในระยะกระชั้นชิดกับยานพาหนะอื่นๆ
4. หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนตระหวางชองทางเดินรถ
5. อยาเรงเครื่องยนตใหเกิดเสียงดังเกิน ควรติดตั้งลดเสียงที่ทอไอเสีย
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6.ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณทางแยก หรือทางที่ออก
จากซอย ซึ่งรอยละ 70 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะเกิดตรงทางแยก
7. ควรดูกระจกสองหลังและใหสัญญาณไฟทุกครั้ง ถาตองการเปลี่ยนชองทางเดินรถ
8. ควรขับรถชาลงในถนนที่เปนหลุมเปนบอเวลาฝนตกหรือมีหมอกลงจัด
9. ชะลอความเร็วลง ถามีคนหรือสุนัขวิ่งในถนนหรือวิ่งตัดหนา
10. งดการดื่มสุรากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
11. รถตองมีเลขทะเบียนทายรถและตออายุปายวงกลมและเสียภาษีรถจักรยานยนตทุกป
12. อยาลืมพกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไปดวยทุกครั้งที่ขับรถรถจักรยานยนต
13. ตรวจสภาพรถรถจักรยานยนต ใหอยูในสภาพที่พรอมจะขับขี่อยูเสมอ
14. ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต เพราะหมวกนิรภัยเปนสิง่ ที่
สําคัญที่สุดที่ชวยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ หมวกนิรภัยจะชวยลดอัตรา
การบาดเจ็บของสมองไดถึง 3 เทา
15. ควรสวมแวนตา เพื่อปองกันฝุนหรือแมลงเขาตาระหวางการขับขี่รถจักรยานยนต
ซึ่งจะทําใหมองเห็นทางไมชดั เกิดอุบัตเิ หตุไดงาย
16. หลีกเลี่ยงเสื้อผาที่รุมราม เมื่อขับขี่หรือนั่งซอนรถจักรยานยนตควรสวมเสื้อผา หรือ
แตงตัวใหรัดกุม เพราะชวยปองกันเวลาเกิดอุบัติเหตุไมใหผิวหนังถลอกหรือเปนแผลได ชนิดของ
สีเสื้อที่เดนชัด จะชวยใหคนขับรถขางเคียงเห็นไดชัดขึ้น
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการปองกันระดับปฐมภูมิ เปนสิ่งที่จําเปนและ
สําคัญอยางยิ่งในทางปฏิบัติ การปองกันในระดับนี้จะเนนถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูขับขี่
ยานพาหนะ ถาผูขับขี่มีพ ฤติกรรมการขับขี่ย านพาหนะที่ถูก ตองและปลอดภัย ก็ยอมจะไม
กอใหเกิดปญหา ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเนนการปองกันปญหาเบื้องตน โดยศึกษาพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจร
การสวมหมวกนิรภัย การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่รถจักรยานยนต และการไมดื่มสุราหรือ
สิ่งมึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
สวนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษา
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งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
ปกิจ พรหมายน (2530 : 95 - 97) ศึกษาความรูและการปฏิบัติตนในการ
ปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของผูขับขี่รถยนตสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
จํานวน 300 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาและอายุที่แตกตางกัน มีการ
ปองกันอุบัติภัยจากการจราจรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุรชัย เจียมกุล (2536 : 87) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15 – 24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม
ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น
จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 5.33 เทาของผูขับขี่รถ
จักรยานยนตที่มีระดับการศึกษาอุดมศึกษาหรือสูงกวา
ประภา นัครา (2539 : บทคัดยอ)
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต ในจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่ที่เปนเจาของรถและมาเสียภาษี
ปายทะเบียนรถจักรยานยนตที่สํานักงานขนสงจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา
ระดับการศึกษา
อายุ และความรูเกี่ยวกับกฎจราจร เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
ชรัตน วสุธาดา และคณะ ( 2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความรู ความ
คิดเห็นและพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนวัยรุน อายุ 15 – 25 ป ที่ขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 600 คน
ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรัษฏร ดาราวงษ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาความรู ความเขาใจ และการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน
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ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
จากข อ มู ล ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค โดยทั่ ว ไป นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะมีอายุตั้งแต 15 – 17 ป เปนชวงของวัยรุนตอนตน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอายุตั้งแต 18 –21 ป ซึ่งเปนชวงของวัยรุนตอนปลาย
การมีวุฒิภาวะที่แตกตางกันทั้งในดานของชวงอายุและระดับการศึกษา จึงทําใหผูวิจัยคาดวา ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน จะทําใหพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันได และจากงานวิจัย
ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาระดับการศึกษา มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรนี้ เพื่อมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
สุรชัย เจียมกุล (2536 : 70) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15 – 24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม
ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น
จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา
ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต เปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประเสริฐ
เก็มประโคน (2539 : 96)
ศึกษาความพรอมของผูขับขี่
รถจักรยานยนตตอการบังคับใชหมวกนิรภัยในเขตการสาธารณสุขที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผู
ขับขี่รถจักรยานยนตที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตตางกันมีความพรอมตอการบังคับ
ใชหมวกนิรภัยแตกตางกัน โดยผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีระยะเวลาในการขับขี่มากกวา 10 ป มี
ความพรอมมากกวาผูที่มีระยะเวลาในการขับขี่นอยกวา 10 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีระยะเวลา
ในการขับขี่รถจักรยานยนตที่นานกวา จะมีประสบการณและการพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุมากกวา
ผูที่มีระยะเวลาขับขี่นอย จึงมีความตระหนักในความปลอดภัยมากกวา
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เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : 81) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงานโดยสารรถประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กลุม
ตัวอยางเปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105
ราย และไมเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย ผลการวิจัยพบวา ประสบการณการขับรถโดยสาร
ประจําทาง เปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับการเกิดอุบัติเหตุ หมายถึงผูที่มีประสบการณการ
ขับรถนอยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
ยุพา หงษวะชิน (2542 : 52)
ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู
ขับขี่รถจักรยานยนตเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 340 คน ผลการวิจัยพบวา
ประสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนตเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
นพดล บํารุงกิจ (2544 : 123-124)
ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตของขาราชการทหารอากาศชั้นประทวน
กลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีจํานวนปขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
มอนทโกเมอรี (Montgomery 1985 : Abstract) ศึกษาถึงการรับรู
เกี่ยวกับกฏจราจรของผูขับขี่ยานพาหนะตรงที่มีสัญญานไฟหรือเครื่องหมายจราจรตามแยกถนน
ตางๆ ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอมริกา โดยผูขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจะถูกสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว โดยมีผูขับขี่ที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 487 คน ผลการศึกษาพบวา รอย
ละ 50.70 ตอบคําถามไดไมถูกตอง จากการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบสอบถามแลว พบวา
อายุเปนตัวแปรหนึ่งที่สัมพันธกับประสบการณในการขับขี่และมีอิทธิพลตอการตอบคําถามที่
ถูกตอง หรือมีอิทธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับกฎจราจรในการขับขี่รถ จากการศึกษานี้แสดงใหเห็น
วา ประสบการณในการขับขี่รถมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับขี่รถ
ลีส (Lease 1986, อางถึงใน พัชรินทร ชมเดช และคณะ 2545 : 71) ได
ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสวัสดิศึกษาเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนตใน 3 เมือง
ที่เปน
ศูนยกลางภาคใตของรัฐเพนซิลวาเนีย พบวา ประสบการณ หรือระยะเวลาในการขับขี่
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รถจักรยานยนตมีสวนเกี่ยวของกับการฝาฝนกฎจราจร และพบวากลุมผูขับขี่ที่ผานหลักสูตร
สวัสดิการเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนตจะประสบอุบัติเหตุ และฝาฝนกฎจราจรนอยกวากลุมผู
ขับขี่รถจักรยานยนตที่เรียนรูการขับขี่รถดวยตนเอง
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน
จะเห็นไดวา
การมีประสบการณในการ
ขับขี่รถจักรยานยนตมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของบุคคล
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต มาศึกษาเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
สุจิตรา ทัดเที่ยง (2535 : 99) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะสวม
หมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต กลุมตัวอยางมี 2 กลุม ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มา
ชําระเครื่องหมายเสียภาษีประจําป 2534 จํานวน 400 คน
และอีกกลุมเปนผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่ไดรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต และมารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลพุทธชินราช จํานวน 342 คน ผลการวิจัยพบวา จํานวนครั้งของการไดรับ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ชรัตน วสุธาดา และคณะ ( 2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความรู ความ
คิดเห็นและพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนวัยรุน อายุ 15 – 25 ป ที่ขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 600 คน
ผลการวิจัยพบวา ประสบการณการไดรับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต เปนปจจัยที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : 74 - 75) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
กลุมตัวอยางเปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุ
จํานวน
105 ราย และไมเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย ผลการวิจัยพบวา พนักงานขับรถที่เกิด
อุบัติเหตุและไมเกิดอุบัติเหตุ
สวนใหญไมเคยมีประสบการณการบาดเจ็บ รอยละ 83.8
และ 87.6 ตามลําดับ และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่รถโดยสารประจําทางเปน
ปจจัยหนึ่งที่สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุได
ยุพา หงษวะชิน (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู
ขับขี่รถจักรยานยนตเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 340 คน
ผลการวิจัยพบวา ประสบการณในการไดรับ
อุบัติเหตุเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
เพื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
อํานวย นาคแกว (2534 : บทคัดยอ)
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถยนตทั้งเพศชายและหญิง
ที่เกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีความรู
กฎจราจรต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวากลุมตัวอยางที่มีความรูกฎ
จราจรสูงกวา
ประภา นัครา (2539 : บทคัดยอ)
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต ในจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่ที่เปนเจาของรถและมาเสียภาษี
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ปายทะเบียนรถจักรยานยนตที่สํานักงานขนสงจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอื้อมพร รักจรรยาบรรณ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางจํานวน
400 คน ผลการวิจัยพบวา
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจาการขับขี่
รถจักรยานยนตอยูในระดับ
ปานกลาง และความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติใน
เรื่องการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วัลภา วงศสารศรี (2539 : 123)
ศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง 648 คน
ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางทีไ่ มมีความรูเกีย่ วกับการขับขีร่ ถใหปลอดภัย มีความสัมพันธกับการขับรถที่
ประสบ
อุบัติเหตุสูงกวาผูที่มีความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ชรัตน วสุธาดา และคณะ ( 2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความรู ความ
คิดเห็นและพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนวัยรุน อายุ 15 – 25 ป ที่ขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 600 คน
ผลการวิจัยพบวา ความรูในการขับขี่รถจักรยานยนตอยูในระดับปานกลาง และความรูเปนปจจัย
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
บรูคส ( Brooks 1987 : Abstract)
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรม
การขับขี่และการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต โดย
ความสําคัญและปญหาของงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา ผูขับขี่เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งในการเกิด
อุบัติเหตุ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองการมุงศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และนโยบายทางสังคมที่
สัมพันธกับพฤติกรรมของผูขับขี่ ซึ่งขอบขายทฤษฎีของงานวิจัยนี้เกี่ยวของกับการสรางความรู
ความเขาใจใหกับผูขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไมถูกตองซึ่งถือวาเปนนโยบายการปองกันที่มี
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ประสิทธิภาพ อันไดแก การรับรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทคนิคในการขับขี่ และการรับรูทางสังคม ซึ่ง
มีงานวิจัย 3 ชิ้น โดยงานวิจัยครั้งที่ 1 เปนการสํารวจถึงสาเหตุการขับขี่ที่ผิดพลาดของผูขับขี่
รถจักรยานยนตรวมถึงศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุโดยทําการสํารวจผูขับขี่
รถจักรยานยนตบนทองถนน จํานวน 209 คน และสํารวจทางนิตยสาร สวนงานวิจัยครั้งที่ 2
ศึกษาอิทธิพลของประสบการณการขับขี่และระดับทักษะเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนตรวมถึงการ
รับรูเกี่ยวกับสังคม
โดยสัมภาษณความคิดเห็นและความรูของผูขับขี่รถจักรยานยนตบนทอง
ถนนดวยแบบทดสอบ จํานวน 219 คน และงานวิจัยครั้งที่ 3 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
การขาดความรูดานทักษะและเทคนิคการรับรูเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชการสํารวจทางไปรษณียจากผูขับขี่ที่เคยไดรับอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต จํานวน 570 คน และสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 132 คน
ซึ่งผลการวิจัยทั้งสามครั้งนี้สนับสนุนขอบขายทางทฤษฎีและการนําไปปรับใชในการทําวิจัยครั้ง
ตอไปกลาวคือควรมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของ
ความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้น

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
ไดทําการศึกษาการประยุกตแบบแผน
นิรามัย ศุภนราพรรค (2539 : 126-128)
ความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยาศึกษา
ตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด กลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน เปนกลุมทดลอง
64 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจร การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กฤตยา พันธุวิไล (2540 : 85-86) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม กลุมตัวอยาง
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จํานวน 381 คน ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับสูง
โดยมีการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการจราจร
และการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรอยูใน
ระดับสูง และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุจากการจราจร
และการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจรมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เวียงพยอม หาญกลากิจเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชกระบวนการกลุมเพื่อ
ส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ที่ ป ลอดภั ย ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ศู น ย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชกลุมทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60
คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ
รุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
การรับรูประโยชนของการมีพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยดีขึ้นกวา
กอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุมาลัย รจนัย (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จราจรจากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ข องนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางจํานวน 96 คน เปนกลุมทดลอง 48 คน
กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับ
อุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ในการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ดีกวากอนการทดลอง และ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิทยา จารุพูนผล และคณะ (2544 : บทคัดยอ )

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจาก
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การไมสวมหมวกนิรภัย เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
มอนทโกเมอรี (Montgomery 1985 : Abstract ) ศึกษาถึงการรับรู
เกี่ยวกับกฏจราจรของผูขับขี่ยานพาหนะตรงที่มีสัญญานไฟหรือเครื่องหมายจราจรตามแยกถนน
ตางๆ ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอมริกา โดยมีผูขับขี่ที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 487
คน ผลการศึกษาพบวา รอยละ 50.70 ตอบคําถามไดไมถูกตอง จากการวิเคราะหขอมูลจาก
ผูตอบสอบถามแลว พบวา
อายุเปนตัวแปรหนึ่งที่สัมพันธกับประสบการณในการขับขี่
และมีอิทธิพลตอการตอบคําถามที่
ถูกตองหรือมีอิทธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับการขับขี่รถ
จากการวิจัยครั้งนี้แสดงวาการรับรู
เกี่ยวกับ
กฎจราจรในการขับขี่รถของวัยรุนยังไมดีเทาที่ควร
ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการขับขี่รถ
เปน
อยางมาก เพราะถาขาดการรับรูดังกลาวอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
ดอรน (Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและ
ความแตกตางเฉพาะกลุมของพฤติกรรมการขับขี่ยานยานพาหนะ
ผลการวิจัยนี้พบวา ความ
แตกตางเฉพาะบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับระดับการเกิดอุบัติเหตุ และจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้นําไป
ประยุกตโครงการเกี่ยวกับการใหการศึกษาเกี่ยวกับการลดความเครียด การปรับสภาพอารมณใน
การขับขี่ยานพาหนะและการรับรูถึงความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เปนวัยรุน

3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจควบคุม
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
รุงศรี ศศิธร (2536 : 92-93) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อ
ดาน
สุขภาพความเชื่ออํานาจควบคุมทางสุขภาพ กับการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงานกอสราง ในบริษัทรับเหมากอสรางบางแหง จังหวัดราชบุรี
กลุม
ตัวอยางเปนคนงานกอสรางในบริษัทรับเหมากอสรางเขตอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
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จํานวน 200 คน และผลการวิจัยพบวา คนงานกอสรางสวนใหญรอยละ 90 มีการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับปานกลาง สวนความเชื่ออํานาจภายในตน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น
และความเชื่ออํานาจความบังเอิญ ไมพบความสัมพันธกับการปฏิบัติเพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และความเชื่ออํานาจภายในตน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การปฏิบัติไดรอยละ 3
เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4
องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ กลุมตัวอยางเปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุ
จํานวน 105 ราย และไมเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย ผลการวิจัยพบวา ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน
ความเชื่ออํานาจภายนอกตน และความเชื่ออํานาจความบังเอิญ มีความสัมพันธกับ
การเกิดอุบัติเหตุ และปจจัยที่สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้คือ ทัศนคติตอการขับรถ
โดยสารประจําทาง ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ประสบการณการขับรถโดยสาร การตรวจ
สภาพรถกอนขับขี่ ความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ความเชื่ออํานาจความบังเอิญ
สภาพ
อารมณรีบรอน
ประสบการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สภาพรางกาย และความเชื่ออํานาจ
ภายในตน สามารถทํานายได รอยละ 79.5
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
เฮย และรอสล (Hay and Ross 1987 : 120 – 130, อางถึงใน รุงศรี
ศศิธร 2536 : 50) ศึกษาความหวงใยตอสุขภาพความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตน กับนิสัย
การบริโภคอาหารของกลุมชายหญิงที่มีอายุตั้งแต 18 – 33 ป จํานวน 401 ราย ในเมืองชิคา
โก โดยสุมหมายเลขโทรศัพท ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผูมีความ
เชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับนิสัยในการบริโภคที่ดีและถูกตอง สวนผูที่มีความเชื่อ
อํานาจภายนอกตน จะมีความหวงใยตอสุขภาพนอย และมีความสัมพันธกับนิสัยการบริโภคที่ไม
ถูกตอง และความหวงใยตอสุขภาพจะมี
ความสัมพันธกับนิสัยการบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เคนเนดี้ โปรบาท และดอรแมน (Kennedy, Probart and Dorman
1991 : 319-329, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 50) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
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ความรูเรื่องกัมมันตภาพรังสี ความหวงใยสุขภาพ คานิยมสุขภาพ และความเชื่ออํานาจภายในภายนอกตน กับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตเมือง จํานวน 299
ราย เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับทางไปรษณีย ผลการศึกษาพบวา ผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีมากกวา จะสนใจติดตามขาวสารมากกวา
และผูที่มีความเชื่อ
อํานาจภายในตนจะมีความหวงใยตอสุขภาพมากกวาผูที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน ความหวงใย
สุขภาพจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพ โดยพฤติกรรมการใชเข็มขัดนิรภัย กับ
การไมสูบบุหรี่ จะสามารถอธิบายความแปรปรวนของความหวงใยสุขภาพตอสารกัมมันตภาพรังสี
ไดรอยละ 5 และความหวงใยในสภาพแวดลอม จะสามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
หวงใยสุขภาพกัมมันตภาพรังสีไดรอยละ 10
3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผันผวนทางอารมณ
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
อํานวย นาคแกว (2534 : บทคัดยอ)
ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุของผูขับขี่รถยนต ในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถยนตทั้งเพศชาย
และหญิงที่เกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน ผลการศึกษาพบวา อายุต่ํากวา
30 ป เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาอายุ 30ปขึ้นไป
และการระบายอารมณโกรธหรือ
หงุดหงิดดวยการขับรถเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาการไมระบายอารมณดวยการขับรถ การ
เปนคนโกรธงาย ใจรอนเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาการไมโกรธงายหรือใจเย็น
สุรชัย เจียมกุล (2536 : 83) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15 – 24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม
ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น
จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา
ผูประสบอุบัติเหตุมีสภาพรางกายไมปกติ รอยละ
21.1 คือยอมรับวาตนเองมึนเมาสุรา และยอมรับวาตนเองมีสภาพจิตใจและอารมณไมปกติ รอย
ละ 8 โดยอยูในอารมณที่นอยใจ เสียใจ
เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : 75) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย และไม
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เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย ผลการวิจัยพบวา พนักงานขับรถในกลุมที่เกิดอุบัติเหตุและไมเกิด
อุบัติเหตุในชวงที่ศึกษา สวนมากมีอารมณหงุดหงิด รอยละ 92.4 และ82.9 ตามลําดับ และสภาพ
อารมณรีบรอน มีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดอุบัติเหตุ และสภาพอารมณรีบรอน เปนปจจัย
หนึ่งที่สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุได
งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
เฮนเกอร (Henker 1987 : 30-34, อางถึงใน อํานวย นาคแกว 2534 :
21-22) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตใจ มีสวนสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา ไดแก คนที่อยูใน
อารมณโกรธ เก็บกด คนที่รูสึกเบื่อหนาย จะทําใหสมรรถภาพในการทํากิจกรรมลดลง
Schlzinger ไดรวบรวมสภาวะทางจิตที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวา 200 ชนิดและ
พบวาผูที่มีแนวโนมตอการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก พวกที่กาวราว ซึมเศรา หมดหวัง มีการแขงขันสูง
ไมมีสมาธิ ตื่นเตน คับของใจ มีความรูสึกตอยต่ํา ลังเล หุนหัน ดื้อดึง และพวกชอบเสี่ยง
โช สตีเฟน (Shao Stephen 1987 : 215, อางถึงใน เสาวลักษณ คัช
มาตย 2540 : 29) ศึกษาการประมาณผูขับขี่รถยนตที่ไดรับการบาดเจ็บรุนแรงในการชนกัน
ระหวางรถยนตกับรถบรรทุก พบวาอุบัติเหตุสวนใหญเกิดในเวลากลางวัน รอยละ 67.1
รองลงมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืน รอยละ 29 และเกิดอุบัติเหตุในเวลาฝนตก รอยละ
15.8 ผูขับขี่รถบรรทุก รอยละ 1.4 มีสภาพจิตใจไมปกติกอนเกิดอุบัติเหตุ
ดอรน (Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและ
ความแตกตางเฉพาะกลุมของพฤติกรรมการขับขี่ยานยานพาหนะ ซึ่งในงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญและปญหาวาระดับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญจะอยูในกลุมวัยรุนชาย
และจากงานวิจัยหลายงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุและการขาดทักษะการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามพบวา ผู
ขับขี่ที่อยูในชวงวัยรุนทั้งหญิงและชาย มีสภาพอารมณที่วิตกกังวล ระดับความเครียดสูง โดยกลุม
วัยรุนชายยอมรับวามีลักษณะบุคลิกภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ผูขับขี่ที่เปนวัยรุน
ชายมักมีลักษณะการขับขี่รถที่เร็วและมักเกิดเหตุการณโดยไมคาดคิดบอยครั้ง
ดังนั้น
ผลการวิจัยจึงทําใหเชื่อมั่นไดวาความแตกตางเฉพาะบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับระดับการเกิดอุบตั เิ หตุ
และจากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง นํ า ไปประยุ ก ต โ ครงการเกี่ ย วกั บ การให ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการลด
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ความเครียด การควบคุมอารมณในการขับขี่ยานพาหนะ และการรับรูถึงความเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เปนวัยรุน
ฟเลทติ (Filetti 2000 : abstract) ศึกษาลักษณะอารมณโกรธมากและนอย
ขณะขับขี่รถ
และไดหาความสัมพันธของลักษณะบุคลิกภาพที่กาวราว ฉุนเฉียว ที่สงผล
ตอลักษณะการขับขี่รถที่เสี่ยงตออันตรายและอุบัติเหตุ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และเพื่อลดพฤติกรรมการขับขี่รถที่โลดโผนและเสี่ยงอันตราย
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
3 กลุม โดยกลุมที่ 1 จะเปนกลุมที่ไดรับปญหาและขับขี่รถดวยอารมณโกรธและคนหาสาเหตุของ
ปญหา และกลุมที่ 2 เปนกลุมที่ไมไดรับปญหาขณะขับขี่ดวยอารมณโกรธ และกลุมที่ 3 เปน
กลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวนอยและไมไดรับปญหาขณะขับขี่รถดวยอารมณโกรธ ฉุนเฉียว
ผลการศึกษาพบวา อารมณและพฤติกรรมการขับขี่รถที่มีสิ่งเรามีสวนสัมพันธกับเหตุการณ โดย
กลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวมาก รายงานวา ความโกรธที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการกระทําที่ขาด
ความยั้งคิด แตผลการวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบแตกตางกันไมมากนัก แตนําไปประยุกตใชในการ
ปองกันแตกตางกัน โดยตองเนนในกลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวมาก และเพิ่มการรับรูเรื่อง
ภาวะเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมากขึ้น
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
ชูศรี ประกอบกุล (2531 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมสุข
ศึกษาเรื่องการปองกันการกระทบกระเทือนทางสมองเมื่อเกิดอุบัติภัยรถจักรยานยนตโดยการสวม
หมวกนิรภัยใหแกนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่องการ
ปองกันอุบัติภัยรถจักรยานยนต ทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัย ความตั้งใจที่จะสวมหมวกนิรภัย
และการปฏิบัติในการปองกันอุบัติภัยรถจักรยานยนตดีกวากลุมเปรียบเทียบ
วนิดา เมธาลักษณ (2534 : 96-98) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
รุนแรงของการบาดเจ็บในผูประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ศึกษากรณีโรงพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย ผลการวิจัยพบวา ชวงอายุ 2024 ป เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดรอยละ 26 สวนประสบการณในการขับขี่อยูในชวง 1-3 ป
มากที่สุดรอยละ 38 และการตรวจเช็คสภาพรถมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ
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วิไลลักษณ กิตติวงศโสภา (2535 : 80-85) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาในการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกตแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม การกระตุนเตือนให
ปฏิบัติดวยตนเอง ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนมีความรูและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
การขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องกฎจราจร การรับรูความรุนแรง และโอกาสเสี่ยง
เรื่องอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
รวมทั้งการปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตถูกตองมากกวากอนเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา
สุรชัย เจียมกุล (2536 : 79) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับ
ขี่รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15 – 24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม
ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น
จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา การดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
และการไมสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
รัมภา หทัยธรรม (2538 : 86)
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยาง จํานวน 735 คน
ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีทัศนคติในการปองกันอุบัติเหตุในระดับต่ํา และมีพฤติกรรมการขับขี่ไม
ถูกตองเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาผูที่ใชความเร็วนอยกวา 6.94 เทา ผูที่ไมตรวจเช็ครถ
เปน ประจํามีค วามสัมพัน ธกับ การเกิด อุบัติเ หตุแ ละมีคาความชุก สัมพัทธของการเกิด อุบัติเ หตุ
เทากับ 1.82 เนื่องจากเครื่องยนต ทํางานหนักตามปริมาณของระยะทางในการขับขี่ตอวัน การ
ตรวจเช็คระบบตางๆจึงเปนสิ่งสําคัญ
มณีรัตน ธีระวิวัฒน (2538 : 119-125)
ศึกษาการประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง
กลุม
ทดลองมีการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังใน
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ประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยดีขึ้นกวากอนการ
ทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แทจริง ศิริพานิช (2538 : 67) ศึกษาสถานการณอุบัติเหตุจราจรทางบกประจําป
2537 ในประเทศไทย พบวา ประเภทของรถยนตนั่งสวนบุคคลประสบอุบัติเหตุมากที่สุด
จํานวน 50,693 ราย รองลงมาไดแก รถจักรยานยนต จํานวน 22,452 ราย เพศชายมีอัตรา
การตายมากกวาเพศหญิง สาเหตุสวนใหญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก การขับรถฝาฝนกฎจราจร
การขับขี่รถเร็วกวากําหนด การแซงในที่คับขัน และเมาสุราขณะขับรถ
พัฒนา จินวงษ (2539 : 85-90)
ศึกษาการประยุกตทฤษฎีความสามารถ
ตนเองตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาในกลุมทดลองจํานวน 61 คน
และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 64 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต ลดลงกวากอนการทดลอง แตสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และ
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติสวนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่
รถจักรยานยนตสูงขึ้นกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นิรามัย ศุภนราพรรค (2539 : 126-128)
ไดทําการศึกษาการประยุกต
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดตราด กลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน
เปนกลุมทดลอง 64 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรู
เรื่องกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับ
ขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วัลภา วงศสารศรี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 648 คน ผลการวิจัย
พบวา การใชยาและสารเสพติด ประสบการณในการขับขี่รถแท็กซี่ ความรูเกี่ยวกับการขับขีร่ ถให
ปลอดภัย บุคลิกภาพ ปญหาทางสุขภาพจิต และการตรวจสภาพรถ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการขับ
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รถประสบอุบัติเหตุ และปจจัยที่รวมกันพยากรณการขับรถประสบอุบัติเหตุ ไดแก สุขภาพจิต
บุคลิกภาพ ความรูเกี่ยวกับการขับขี่รถใหปลอดภัย การใชยาและสารเสพติด ประสบการณในการ
ขับขี่ และการตรวจสภาพรถ ตามลําดับ ซึ่งรวมกันพยากรณไดรอยละ 38.1
วิวัฒน วนาโรจน (2540 : 97-109) การศึกษาเกี่ยวกับการใชหมวกนิรภัย
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครและบาดเจ็บที่ศีรษะในวชิรพยาบาล ผลการวิจัย
พบวาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
สวนใหญเกิดจากการไดรับบาดเจ็บที่
สมอง และทุกรายไมไดสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต
สวนปจจัยเสี่ยงอื่นๆ
ไดแก การไมใหสัญญาณไฟหรือใหสัญญาณไฟเปนบางครั้งเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุ 3.72
เทา การใหผูโดยสารมากกวา 1 คน มีความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ 2.5 เทา การไมตรวจ
สภาพรถเป น ประจํ า มี โ อกาสเสี่ ย ง
1.71
เท า
เกียรติกองไกร
บุญนํา (2541 : 75-82) ศึกษาการศึกษาในผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่ไดรับบาดเจ็บและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุมตัวอยางจํานวน 250 ราย ผลการวิจัยพบวา ผูขับขี่ที่ประสบ
อุบัติเหตุสวนใหญมีอายุไมเกิน 20 ป รอยละ 35.2 ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวก
นิรภัยมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บเปน 3.10 เทาของผูที่สวมหมวกนิรภัย
ธิดารัตน ทองเที่ยงดี (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจใน
การปองกันโรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน เปนกลุม
ทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุม ทดลอง
มีการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต มีความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
และมีพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จุฬาภรณ โสตะ และคณะ (2541, อางถึงใน พัชรินทร ชมเดช และคณะ 2545
: 60) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของวัยรุนในและนอกระบบ
การศึกษาที่จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางจํานวน 760 คน เก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

70
พบวา วัยรุนในระบบการศึกษามีความรู ทัศนคติ ความเชื่อตอการปองกันอุบัติภัย คานิยมตอการ
ปองกันอุบัติภัยจากจราจรดีกวา วัยรุนนอกระบบการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สิริพร สมชื่อ (2543 : บทคัดยอ)
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ข องผู ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตรับจางภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางจํานวน
100 คน เปนกลุมทดลอง 50 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน ผลการวิจัย พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูผลดีของการ
ปองกันอุบัติเหตุ และพฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตรับจางดีกวา
กอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุมาลัย รจนัย (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จราจรจากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ข องนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางจํานวน 96 คน เปนกลุมทดลอง 48 คน
กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับ
อุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ในการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ดีกวากอนการทดลอง และ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โครงการฮอนดา เซฟตี้ ไทยแลนด (Honda Safety Thailand 2543, อาง
ถึงใน พัชรินทร ชมเดช และคณะ 2545 : 65-66)
ศึกษาวิเคราะหสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตในประเทศไทย และมาตรการแกไข : ศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัด ผลการศึกษาพบวา ในกรุงเทพมหานคร สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่บอยที่สุดเกิดจาก
ความผิดพลาดของผูขับขี่สองประการ ไดแก ประการแรกสาเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอลรอยละ
40
และประการที่สอง คือพฤติกรรมการขับขี่รถที่ไมเหมาะสม เชน ขับชิดคันหนามาก
เกินไป ใชความเร็วสูง
สําหรับในตางจังหวัดพบวา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดแก
แอลกอฮอล รอยละ 30 กับพฤติกรรมการขับขี่รถรอยละ 40
ซึ่งผูขับขี่รถที่เกิดอุบัติเหตุ
พบวาเปนเพศชาย รอยละ 80 อายุในชวง 18- 35 ป
มี 1 ใน 3 เปนผูใชแรงงาน
และ 1 ใน 4 เปนนักเรียน นักศึกษารอยละ 22 ของผูขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ และยังพบวาผูโดยสาร
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สวมหมวกนิรภัยนอยกวาผูขับขี่รถจักรยานยนตและเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะบอยกวาผูขับขี่ที่สวม
หมวกนิรภัยอยางถูกตอง
นพดล บํารุงกิจ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของขาราชการทหารอากาศชั้นประทวน กลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุอยูระดับปานกลาง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดแก สถานภาพสมรส การ
ไดรับขาวสารการปองกันอุบัติเหตุจราจร การใหคุณคาตอชีวิตและทรัพยสิน รายได อายุ จํานวนป
ที่ขับขี่รถจักรยานยนต และความรูเกี่ยวกับการปองกัน
วิทยา จารุพูนผล และคณะ (2544 : บทคัดยอ )

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
กลุม
ตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการใชหมวกนิรภัย การมีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต
การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการไมสวมหมวกนิรภัย
ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย และการตักเตือนเรื่องกฎหมายจราจรจากตํารวจ เปน
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
บรูคส ( Brooks 1987 : Abstract)
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรม
การขับขี่และการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต โดย
ความสําคัญและปญหาของงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา
ความผิดพลาดของผูขับขี่เปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งงานวิจัยนี้ตองการมุงศึกษาถึงความรู ความเขาใจ และ
นโยบายทางสังคมที่สัมพันธกับพฤติกรรมของผูขับขี่ และไดทําการวิจัย 3 ชิ้น
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบและพัฒนาความคิดรวบยอด และรวมถึงความรู ความเขาใจของผูขับขี่
รถจักรยานยนต ซึ่งผลการวิจัยทั้งสามนี้สนับสนุนขอบขายทางทฤษฎีและการนําไปปรับใชในการ
ทําวิจัยครั้งตอไป กลาวคือ ควรมีงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้น
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พอทวิน และคณะ (Potvin et al. 1988 : 1206-1208) ได
ทําการศึกษาโปรแกรมการฝก
อบรมการขับขี่ในกลุมเด็กวัยรุนในรัฐ Quebee สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1983 โดยใช
รูปแบบการเรียนรูจากบทเรียนในชั้นเรียน 30 ชั่วโมง
และการฝกการขับขี่บนถนนที่
ปลอดภัย 8 ถึง 10 ชั่วโมง
ทําการทดลอง 2 กลุม โดยกลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับ
ใบอนุญาตขับขี่เปนครั้งแรกตามกฎหมายอายุ 18-25 ป กลุมเปรียบเทียบเปนกลุมผูขับขี่ที่มี
อายุระหวาง 16-17 ป หลังการทดลองเปนเวลา 1 ป พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุของ
กลุมเปรียบเทียบสูงกวากลุมทดลอง และพบวาผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 และเพศหญิงที่มีอายุ
มากกวา 18 ป มีอัตราการไดรับอุบัติเหตุลดลง
จอรนสโตน (Johnston 1990 : Abstract) ศึกษาการบาดเจ็บทางศีรษะ
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ใสหมวกนิรภัยและไมใสหมวกนิรภัย โดยงานวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็น
ความสําคัญที่วาปริมาณการขับขี่รถจักรยานยนตมีมากขึ้นการใชหมวกนิรภัย เพื่อปองกันการ
บาดเจ็บและอันตรายที่เกิดขึ้นได โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูที่ไดรับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตจากโรงพยาบาล จํานวน 155 คน เปรียบเทียบกันสองกลุม เพื่อ
เปรียบเทียบการบาดเจ็บและความทรมานจากการบาดเจ็บทางศีรษะของกลุมที่ขับขี่จักรยานยนตที่
ใชหมวกนิรภัยกับกลุมที่ไมใชหมวกนิรภัย
ซึ่งผลการวิจัยไมพบคานัยสําคัญทางสถิติแตจาก
งานวิจัยนี้ไดเสนอแนะวา ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหมวกนิรภัย และความทุพพล
ภาพในระยะยาว
และโครงการความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง
รวมถึงขอบงชี้ในการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนตตอไป
เคลลี่ และคณะ (Kelly et al.1991, อางถึงใน สุมาลัย รจนัย 2543 : 37)
ไดศึกษาถึงผลการใชหมวกนิรภัยในการลดอัตราตาย อัตราปวย และคาความสูญเสียในการดูแล
รักษา ซึ่งเปนผลจากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
จากแผนกฉุกเฉินของศูนยการแพทย
ทั้งหมด 8 แหงในรัฐอิลินอยส ระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 1988 ผลการศึกษาพบวา
ผูปวยสวมหมวกนิรภัย รอยละ 14.6 และไมสวมหมวกนิรภัย รอยละ 85.4 และพบวาผูที่ไม
สวมหมวกนิรภัยไดรับบาดเจ็บรุนแรงกวา รวมถึงมีบาดเจ็บที่ศีรษะและคอมากกวา และการไม
สวมหมวกนิรภัยเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บ และพบวารอยละ
23 ของผูที่ไมสวมหมวกนิรภัยตองสูญเสียคาใชจายในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้นดวย
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วาเกิล และคณะ (Wagle et al. 1993, อางถึงใน พัชรินทร ชมเดช และ
คณะ 2545 : 71)
ศึกษาประโยชนจากการใชหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ในผูปวยจํานวน 83 คน ที่
สวมและไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนตที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลฮารทฟอรด
และสถานพยาบาลใกลเคียง ผลการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญเปนเพศชายอายุนอยกวา 30 ป มี
ผูปวยจํานวน 27 คน มีระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงเกินกวากฎหมายกําหนด
มีผูปวยรอย
ละ 69 ที่ไมสวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังสรุปไดวาการสวมหมวกนิรภัยสามารถปองกันและไม
เพิ่มจํานวนของการบาดเจ็บที่กระดูกบริเวณคอไดอยางแนนอน
ม็อค และคณะ (Mock et al. 1995 : 29-33) ไดทําการศึกษากลวิธีการ
สงเสริมการสวมหมวกนิรภัยกับเพื่อปองกันการบาดเจ็บ
และลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บที่ศีรษะของศูนย
อุบัติเหตุระดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการศึกษาในกลุมผูใชรถจักรยานยนตจํานวน
992 คน มีการสงเสริมใหสวมหมวกนิรภัยผานการรณรงค การใหขอมูลขาวสาร ภายหลังจาก
การดําเนินงาน พบวา มีจํานวนผูสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น และจํานวนผูไดรับบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ตลอดจนจํานวนวันที่ตองนอนรักษาในโรงพยาบาลลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิลลาเวคเซส (Villaveces 2000 : Abstract) ศึกษาผลของฤทธิ์
แอลกอฮอลตอการตายดวยอุบัติเหตุทางรถยนตและรถจักรยานยนตในสหรัฐอเมริกา ในชวงป
ค.ศ.1980-1997) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปนขอมูลระดับชาติในการทํานาย
การขับขี่ในขณะมึนเมาในชวงป ค.ศ.1980 – 1997 สําหรับการวัดองคประกอบหลักก็เพื่อดู
วาความถี่ของการตายโดยรถจักรยานยนต และรถยนตตลอดชวงเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช
เปรียบเทียบชวงที่กฎหมายไมมีผลบังคับใช ผลการวิจัยพบวา ระดับความถี่ของการตายดวย
อุบัติเหตุทางยานยนต มีจํานวน 792 คน และ 184 คน และสามารถทํานายไดวารอยละ 24
ตายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุดวยสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอลขณะขับรถยนต
และรอยละ
49 ตายดวยอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในขณะ
ดื่มแอลกอฮอล สรุปไดวาแอลกอฮอลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร และจากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสนับสนุนนโยบายระดับชาติและนโยบายดานอื่นๆ
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ดวย อาทิเชน นโยบายเรื่องการจัดการใบขับขี่รถยนตและจักรยานยนตและการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการ
ลดปริมาณแอลกอฮอลที่สงผลตอการตายจากอุบัติเหตุบนทองถนน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา
ปญหาอุบัติเหตุจราจร เปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะวัยรุนเปนกําลังที่สําคัญของ
ประเทศในอนาคต
ซึ่งการมีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัยเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรไดเปนอยางดี จากการศึกษาอุบัติเหตุจากการจราจร
ทําใหทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ผูใชถนน โดยเฉพาะผูขับขี่ยานพาหนะ
ที่เปนวัยรุน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรพบมากในวัยรุนเพศชายชวงอายุ 15 –19 ป เนื่องจาก
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอารมณที่มีความ
ผันผวนทางอารมณอยางมาก และวัย รุนบางคนมีอารมณที่รุนแรง และไดรับอิทธิพลของกลุม
เพื่อนๆ ทั้งนี้วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน ซึ่งสมาชิกในกลุมอาจมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนตที่โลดโผด แขงขันความเร็ว การกระทํา
ดังกลาวของวัยรุนอาจเนื่องมาจากการขาดความรูในเรื่องของกฎจราจร ขาดการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง
และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเกิดจากความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
จากบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ทําใหพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของแตละบุคคลมีความแตกตางกันได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปจจัย ที่มีอิทธิพ ลตอพฤติกรรมการปองกัน อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนัก ศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจควบคุม และความผันผวนทางอารมณ ตามกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปจจัยสวนบุคคล
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
- ประสบการณการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต

ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
- การรับรูประโยชนในการปองกัน
อุบัติเหตุ
ความเชื่ออํานาจควบคุม
- ความเชือ่ อํานาจภายในตน
- ความเชือ่ อํานาจบุคคลอื่น
- ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
ความผันผวนทางอารมณ
แผนภูมิที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การสวมหมวกนิรภัย
- การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่
รถจักรยานยนต
- การไมดื่มสุราหรือของมึนเมากอน
การขับขี่รถจักรยานยนต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี เพศชายที่กําลัง
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ปที่ 2 ทั้งภาคเชาและภาคบาย ปการศึกษา 2545 ที่ขับขี่
รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 707 คน (วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2545)
กลุมตัวอยาง กลุมตัว อยางที่ใ ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
จังหวัดสุพรรณบุรี เพศชายที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 256 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 : 1011) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 การสุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร และใชการจับฉลากรายชื่อ
ตามระดับการศึกษาและชั้นป ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, อางถึงใน
ประคอง กรรณสูต 2542 : 10-11) มีรายละเอียดดังนี้
n = N / 1+ N(e)2
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
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e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง มี
คาเทากับ .05
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ระดับการศึกษา
ปวช.ป 1
ปวช.ป 2
ปวช.ป 3
ปวส.ป 1
ปวส.ป 2
รวม

ประชากร (คน)
ภาคเชา ภาคบาย
รวม
65
80
145
55
50
105
55
62
117
109
67
176
83
79
162
367
338
707

กลุมตัวอยาง (คน)
ภาคเชา ภาคบาย
24
29
20
18
20
23
39
24
30
29
133
123

รวม
53
38
43
63
59
256

ที่มา : วิทยาลัยเทคนิค สุพรรณบุรี, “ทะเบียนการทําบัตรจอดรถจักรยานยนต,” 2545. (อัดสําเนา)
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ มีดังนี้
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา
ประสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนต ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1)
1.3 การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ (X2)
1.3.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ (X21)
1.3.2 การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ (X22)
1.3.3 การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ (X23)
1.4 ความเชื่ออํานาจควบคุม (X3)
1.4.1 ความเชื่ออํานาจภายในตน (X31)
1.4.2 ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น (X32)
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1.4.3 ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง (X33)
1.5 ความผันผวนทางอารมณ (X4)
2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต(Y)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ลักษณะคําถาม
เปนแบบกําหนดตัวเลือก (forced choice) จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ลักษณะคําถามเปนแบบมีตัวเลือก 4
ตัวเลือก (Multiple choice) เลือกเพียงคําตอบเดียว มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนของแบบวัดความรู กําหนดดังนี้
ตอบถูกตอง ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน
ตอบผิด
ใหคะแนนเทากับ 0 คะแนน
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือ ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 26 ขอ โดย
แบงออกเปน 3 สวนดังนี้
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ขอที่ 1-8 จํานวน 8 ขอ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ขอที่ 9-17 จํานวน 9 ขอ
การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ขอที่ 18-26 จํานวน 9 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) มี 5 ระดับดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบ
แบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
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เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
จากมากที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงกันขาม
จะใหคะแนนกลับกัน
สวนที่ 4 แบบสอบถามวัดความเชื่ออํานาจควบคุม ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
โดยปรับมาจากแบบวัดความเชื่ออํานาจควบคุมของเสาวลักษณ คัชมาตย ตามแนวคิดของ
วอลสตันและคณะ ซึ่งมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 18 ขอโดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
ความเชื่ออํานาจภายในตน ขอที่ 1-6 จํานวน 6 ขอ
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ขอที่ 7-12 จํานวน 6 ขอ
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ขอที่ 13 -18 จํานวน 6 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale ) มี 5
ระดับ ดังนี้
เห็นดวยมากทีส่ ุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด
เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
มาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
นอย
เห็นดวยนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง จากมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด
ใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ
สวนที่ 5
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผันผวนทางอารมณ ซึ่งผูวิจัยสรางและ
พัฒนาขึ้นเอง ตามนิยามศัพท มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) มี 5 ระดับ ดังนี้
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มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
ปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
ที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงความผันผวนทาง
อารมณ
จากมากที่สุดจนถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต
โดยผูวิจยั สรางและพัฒนาขึน้ ตามการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 24 ขอ
โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
การปฏิบัติตามกฎจราจร ขอที่ 1-10 จํานวน 10 ขอ
การสวมหมวกนิรภัย
ขอที่ 11-14 จํานวน 4 ขอ
การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่รถจักรยานยนต ขอที่ 15- 22
จํานวน 8 ขอ
การไมดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการขับขีร่ ถจักรยานยนต ขอที่ 23-24
จํานวน 2 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4
ระดับดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปน
ประจําสม่ําเสมอ หรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปนบอยครัง้
หรือปฏิบัติไดเปนสวนใหญ
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นไดนอยครั้ง
หรือปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
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เกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้ ลักษณะของขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต จากปฏิบัติทุกครั้งจนถึงไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 3,2,1 และ
0 ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงกันขาม จะใหคะแนนกลับกัน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต เพื่ อ เป น แนวทางในการสร า ง
แบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity) จากอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out)
กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย จํานวน 30 คน
5. หาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
5.1 แบบวัดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยใหสูตร Kr 20
ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson's Method, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 123)
โดยใชสูตรการหาคาความเชือ่ มั่นดังนี้
สูตร Kr 20 Rtt = (n / n-1) (1- ∑ pq / St2 )
n
หมายถึง จํานวนขอ
p หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1- p
St2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกี่ยวกับกฎจราจรเทากับ 0.65
5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจควบคุม
ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หาคา
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ความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach,s alpha coefficient)
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)
5.2.1 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .8204
5.2.2 แบบสอบถามความเชื่ออํานาจภายในตน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .7011
5.2.3 แบบสอบถามความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .7830
5.2.4 แบบสอบถามความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .7430
5.2.5 แบบสอบถามความผันผวนทางอารมณ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9021
5.2.6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .8501

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจาก
นักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 256 คน โดยไดรับการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 256 ฉบับ และสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social
Sciences)
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สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา
ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต ใชสถิติ จํานวน (n) และรอยละ (%)
2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
กําหนดเกณฑในการประเมินความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ผูวิจัยไดใชเกณฑ
การประเมินแบบอิงกลุมโดยใช คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประยุกต
ตามแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และอุษาวดี จันทรสนธิ (2537 : 846 – 847)
โดยมีเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา X – 1S.D. หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับกฎจราจรอยูใน
ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต X – 1S.D. ถึง X + 1S.D. หมายถึง มีความรู
เกี่ยวกับกฎจราจรอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา X + 1S.D. หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับกฎจราจรอยูใน

ระดับมาก
เกณฑในการประเมินระดับของการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจควบคุม
ความผันผวนทางอารมณ
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท
(Best 1981 : 179 - 182) ดังนี้
การแปลความหมายคะแนนของการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยูในระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยูในระดับปาน
กลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยูในระดับมาก
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คาเฉลี่ย

4.50 - 5.00

หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยูในระดับมาก

ที่สุด
การแปลความหมายคะแนนของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับมากที่สดุ
การแปลความหมายคะแนนของการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุอยูในระดับ
นอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุอยูในระดับ
นอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุอยูในระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุอยูในระดับ
มาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุอยูในระดับมาก
ที่สุด
การแปลความหมายคะแนนของการรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุใชเกณฑดงั นี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับนอยที่สุด
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คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุอยูใน
ระดับ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุอยูใ น
ระดับมากที่สดุ
การแปลความหมายคะแนนของความเชื่ออํานาจภายในตน จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับนอย
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับปาน

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับมาก
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับมาก

กลาง

ที่สุด
การแปลความหมายคะแนนของความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นอยูในระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นอยูในระดับนอย
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นอยูในระดับปาน

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นอยูในระดับมาก
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นอยูในระดับมาก

กลาง

ที่สุด
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การแปลความหมายคะแนนของความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง จะใชเกณฑ
ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49
อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49
อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00
อยูในระดับมากที่สุด

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
หมายถึง มีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
หมายถึง

มีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง

หมายถึง มีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง

การแปลความหมายคะแนนของความผันผวนทางอารมณ จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความผันผวนทางอารมณอยูใ นระดับนอย
ที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49

หมายถึง ความผันผวนทางอารมณอยูใ นระดับนอย
หมายถึง ความผันผวนทางอารมณอยูใ นระดับปาน

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00

หมายถึง ความผันผวนทางอารมณอยูใ นระดับมาก
หมายถึง ความผันผวนทางอารมณอยูใ นระดับมาก

กลาง

ที่สุด
สวนการวิเคราะหระดับคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ผูวิจยั ไดกําหนดเกณฑการวิเคราะหจากสูตร
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต มีรายละเอียดดังนี้
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คาเฉลี่ย 0.00 - 1.00 หมายถึง
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.01 - 2.00 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถ
จักรยานยนตอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต จําแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบคาที (t- test) แบบ Independent t-test
4. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต จําแนกตาม ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคู ดวยวิธี
ของเชฟเฟ ( Scheffe’ test for all possible comparison)
5. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุในดานการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
การรับรูประโยชนในการปองกัน
อุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตา
และโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 256 คน มาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 5 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ (%)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกีย่ วกับกฎจราจร
การรับรูเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
ความเชื่ออํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช จํานวน (n) รอยละ
(%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา จําแนกตาม ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
t-test และจําแนกตามประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตที่แตกตางกัน
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One – Way ANOVA)
ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกีย่ วกับกฎจราจร
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจ
โชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตอนที่ 5 การวิเคราะหปจ จัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกีย่ วกับกฎจราจร
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนใน
การปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจ
โชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณที่ใชในการวิจยั มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Y
แทน
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
X1
แทน
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
X2
แทน
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
X21
แทน
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
X22
แทน
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
X23
แทน
การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ
X31
แทน
ความเชื่ออํานาจภายในตน
X32
แทน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
X33
แทน
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
X4
แทน
ความผันผวนทางอารมณ
n
แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง
X
แทน
คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
แทน
คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t
แทน
คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
df
แทน
องศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS
แทน
ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS
แทน
คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
R
แทน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2
แทน
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 แทน
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
R2 Change แทน คา R2 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย
b
แทน
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
Beta แทน
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression
Coefficients)
S.E. แทน
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of
the Estimate)
Constant (a) แทน คาคงที่

88
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 256 คน โดยใช คารอยละ ดังมีรายละเอียด
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวม
ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
1. นอยกวา 5 ป
2. ตั้งแต 5 – 10 ป
3. มากกวา 10 ปขึ้นไป
รวม
ประสบการณในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต
1. เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตและเคยเขารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
2. เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตแตไมเคยเขารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
3. ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต
รวม

จํานวน

รอยละ

134
122
256

52.3
47.7
100.0

50
159
47
256

19.5
62.1
18.4
100.0

72

28.1

107

41.8

77

30.1

256

100.0
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จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้ นี้ มีระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 52.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รอยละ 47.7 ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณการขับขี่รถจักรยานยนตตั้งแต 5 – 10 ป รอยละ 62.1 และประสบการณในการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยมีประสบการณการเกิด
อุบัติเหตุแตไมเคยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รอยละ 41.8
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจ
ควบคุม ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจรของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใชจํานวน และรอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูเกีย่ วกับกฎจราจรของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1)

จํานวน

รอยละ

32
181
43

12.5
70.7
16.8

ระดับนอย
(นอยกวา 4.74 คะแนน)
ระดับปานกลาง (ตั้งแต 4.74 - 9.51 คะแนน)
ระดับมาก
(มากกวา 9.51 คะแนน)
X = 7.1211

S.D. = 2.3840

Min = 1

Max = 12

จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร อยูในระดับปานกลาง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 70.7 รองลงมามีความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร อยูในระดับมาก จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 16.8
และมีความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร อยูในระดับนอย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ
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2.2 การวิเคราะหระดับการรับรูเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ ความเชือ่ อํานาจควบคุม ความผันผวน
ทางอารมณของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับการรับรูเกี่ยวกับอุบัตเิ หตุ ความเชื่อ
อํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

1. การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ (X2)
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ (X21)
- การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ (X22)
- การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ (X23)
2. ความเชื่ออํานาจควบคุม
- ความเชื่ออํานาจภายในตน (X31)
- ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น (X32)
- ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง (X33)
3. ความผันผวนทางอารมณ (X4)

X

S.D.

คาระดับ

4.0167
3.7803
4.0391
4.2044

.3702
.4605
.4632
.4692

มาก
มาก
มาก
มาก

3.7487
3.2617
3.2845
3.1737

.5344
.6573
.6998
.7847

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี การรับรูเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรู
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ และความเชื่ออํานาจภายในตน อยูในระดับมาก ( X = 4.0167,
3.7803, 4.0391, 4.2044 และ3.7487 ตามลําดับ) สวนความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจ
โชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.2617,
3.2845 และ3.1737 ตามลําดับ)

2.3 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

X

S.D.

คาระดับ

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต (Y)

1.6935

.3329

ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี มีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.6935)

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษา จําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณในการขับขี่รถ
จักรยานยนต และประสบการณการเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาที่มี ระดับการศึกษา ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต และประสบการณการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษา จําแนกตาม ระดับการศึกษาทีแ่ ตกตางกัน โดยใชสถิติ t- test
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
ระดับการศึกษา

X

S.D.

t

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
* p < .05

1.6461
1.7456

.3242
.3358

-2.409*
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จากตารางที่ 9 พบวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( X = 1.7456)
มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต ดี ก ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( X = 1.6461)

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษา ที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe, ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม ประสบการณ
ในการขับขี่รถจักรยานยนต
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
** p < .01

df
2
253
255

SS
1.041
27.214
28.255

MS
.521
.108

F
4.839**

จากตารางที่ 10 พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูด วยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe,)
ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษา เปนรายคูของประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต ดวย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe, )
ประสบการณในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต
ตั้งแต 5-10 ป
( X = 1.6517)
มากกวา 10ปขึ้นไป ( X = 1.7039)
นอยกวา 5 ป
( X = 1.8167)

ตั้งแต 5-10 ป
( X =1.6517)
.05217
.1649**

มากกวา 10ปขึ้นไป
( X =1.7039)

นอยกวา 5 ป
( X =1.8167)

.1128

-

** p < .01
จากตารางที่ 11 พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตตางกัน
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต นอยกวา 5 ป ( X =1.8167)
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวานักศึกษาที่มีประสบการณใน
การขับขี่รถจักรยานยนตตั้งแต 5 –10 ป ( X =1.6517) สวนคูอื่นไมแตกตางกัน

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* p < .05

df
2
253
255

SS
.768
27.487
28.255

MS
.384
.109

F
3.533*

จากตารางที่ 12 พบวา นักศึกษาทีม่ ีประสบการณการเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตตา งกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดว ยวิธี
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ของเชฟเฟ ( Scheffe, ) ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาเปนรายคูของประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe, )

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต

- เคยมีประสบการณและเคยเขารับการ
รักษาในสถานพยาบาล ( X =1.6100)
- เคยมีประสบการณแตไม ถึงขั้นเขารับ
การรักษาในสถานพยาบาล( X =1.7099)
- ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
( X =1.7489)

ไมเคยมี
เคยมีประสบการณและ เคยมีประสบการณแตไม
เคยเขารับการรักษาใน ถึงขั้นเขารับการรักษาใน ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุ
สถานพยาบาล
สถานพยาบาล
( X =1.7489)
( X =1.7099)
( X =1.6100)

.09994

-

.1390*

.03903

-

* p < .05
จากตารางที่ 13 พบวา นักศึกษาที่มปี ระสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ( X =1.7489) มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยมี ป ระสบการณ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละเคยเข า รั บ การรั ก ษาในสถานพยาบาล
( X =1.6100) สวนคูอื่นไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และ ความผันผวนทางอารมณ
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4 .1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตา
และโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
ตารางที่14 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรู
เกีย่ วกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจ
โชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปร
Y
X1
X2
X31
X32
X33
X4
* p < .05

Y
X1
1.00
.077
1.00
.247** .183**
.250** -.090
.037
-.141*
.009
-.092
-.509** .066
** p < .01

X2

X31

X32

X33

1.00
.553**
.345**
.264**
-.010

1.00
.441**
.344**
-.059

1.00
.552**
.227**

1.00
.282**

X4

1.00

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .247 และ
.250 ตามลําดับ)
สวนความผันผวนทางอารมณกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.509)
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและการรับรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .183) ความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = -.141) การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
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บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .553, .345 และ.264 ตามลําดับ) ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่อ
อํานาจบุคคลอื่น และความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .441 และ.344 ตามลําดับ) ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .552 และ.227 ตามลําดับ)ความเชือ่ อํานาจโชคชะตาและโอกาส
เสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
(r =.282) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎ
จราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความ
เชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ
1. ความผันผวนทางอารมณ (X4)
2. การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ (X2)
3. ความเชื่ออํานาจภายในตน(X31)
4. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1)
Constant (a) = 1.406

* p < .05

*** p < .001

2

R

R

.509
.563
.573
.586

.259
.317
.328
.343

adj R

2

.256
.312
.320
.333

S.E. = .2719

R2
Change
.259
.058
.011
.015

b

Beta

t

-.215
.121
.09471
.266

-.507
.135
.152
.127

-9.867***
2.128*
2.430*
2.393*

F = 32.791***
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จากตารางที่ 15 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา(Y) ไดแก ความผันผวนทางอารมณ (X4) การรับรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ (X2) ความเชื่ออํานาจภายในตน (X31) และความรูเกีย่ วกับกฎจราจร (X1) โดย
ความผันผวนทางอารมณ (X4) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 25.9
การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้ รอยละ 5.8
โดยความผันผวนทางอารมณ และการรับรูเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดรอยละ 31.7
ความเชื่ออํานาจภายในตน (X31) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้ รอยละ 1.1
โดยความผันผวนทางอารมณ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชือ่ อํานาจภายในตน สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดรอยละ 33.1
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้ รอยละ 1.5
โดยความผันผวนทางอารมณ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน และความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ไดรอยละ 34.3 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ
.256, .312, .320 และ .333 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error
of the Estimate) เทากับ .2719
สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.406 -.215(X4) +.121(X2)+.09471(X31)+.266(X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = -.507 (X4) + .135 (X2)+ .152(X31)+.127(X1)
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและ โอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
5.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการ
ปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตา
และโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในตารางที่ 16
ตารางที่16 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนใน
การปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชือ่ อํานาจบุคคลอื่น ความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ และพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวแปร
Y
X1
X21
X22
X23
X31
X32
X33
X4

* p < .05

Y
1.00
.077
.231**
.147*
.217**
.250**
.037
.009
-.509**

X1

X21

X22

X23

X31

X32

X33

1.00
.144*
.078
.216**
-.051
-.141*
-.092
.066

1.00
.422**
.444**
.390**
.280**
.126*
.001

1.00
.485**
.459**
.316**
.330**
-.033

1.00
.468**
.231**
.166**
.010

1.00
.441**
.344**
-.059

1.00
.552**
.227**

1.00
.282**

** p < .01

X4

1.00
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จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจภายในตน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .231, .217 และ.250 ตามลําดับ) สวนการรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ กับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r = .147) สวนความผันผวนทาง
อารมณกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต มีความสัมพันธกันทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.509)
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และการรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05,.01 (r = .144, .216 ตามลําดับ) สวนความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r = -.141) การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรู
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01,
.05 (r =.422, .444, .390, .280 และ.126 ตามลําดับ) สวนการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การ
รับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 (r = .485, .459, .316 และ.330 ตามลําดับ) สวนการรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ
ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .468, .231 และ.166 ตามลําดับ)
ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .441 และ .344 ตามลําดับ) สวน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .552 และ.227 ตามลําดับ) ความเชือ่
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยงกับความผันผวนทางอารมณ
มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .282) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกนั
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5.2 การวิเคราะหปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎ
จราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรู
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรทีน่ ําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) ดังรายละเอียดในตารางที่ 17
ตารางที่17 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ
โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรทีน่ ําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ
1. ความผันผวนทางอารมณ (X4)
2.การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ (X21)
3. ความเชื่ออํานาจภายในตน (X31)
4. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1)
Constant (a) = 1.448

* p < .05

** p < .01

2

R

R

.509

.259

.256

.559
.577
.591

.312
.332
.349

.307
.324
.339

adj R

S.E. = .2707

2

R2
b
Change
.259 -.215
.053
.020
.017

.106
.106
.276

Beta

t

-.507

-9.925***

.147
.170
.132

2.614**
3.044**
2.536*

F = 33.653***

*** p < .001

จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา(Y) ไดแก ความผันผวนทางอารมณ (X4) การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ (X21) ความเชื่ออํานาจภายในตน(X31) และความรูเกีย่ วกับกฎจราจร
(X1) โดยความผันผวนทางอารมณ (X4) เปนตัวแปรทีไ่ ดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 25.9
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ(X21) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที2่ และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้
รอยละ5.5 โดยความผันผวนทางอารมณ และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดรอยละ 31.2
ความเชื่ออํานาจภายในตน(X31) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้ รอยละ 2.0
โดยความผันผวนทางอารมณ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ความเชือ่ อํานาจภายในตน
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดรอยละ 33.2
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเพิ่มขึน้ รอยละ1.7
โดยความผันผวนทางอารมณ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ความเชือ่ อํานาจภายในตน
และความรูเกี่ยวกับกฎจราจร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ไดรอยละ 34.9 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ
.256, .307, .324 และ .339 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error
of the Estimate) เทากับ .2707
สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.448 -.215(X4) +.106(X21)+.106(X31)+.276(X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = -.507 (X4) + .147( X21)+ .170(X31)+.132(X1)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับ
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจควบคุม ความผันผวนทาง
อารมณ พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา จําแนกตาม ระดับ
การศึกษา ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต ประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต 3) ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกีย่ วกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ
เปนปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
4) ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจ
บุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง ความผันผวนทางอารมณ เปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนตของนักศึกษา
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี เพศชายที่
กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2545 ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาเรียน จํานวน 707 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
จํานวน 256 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane,
อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 : 10-11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาด
เคลื่อนรอยละ 5 และใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวน
ประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้เปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจยั สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาอยู
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 52.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) รอยละ 47.7 สวนประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตของกลุมตัวอยาง สวนใหญมี
ประสบการณการขับขี่รถจักรยานยนตตั้งแต 5 – 10 ป รอยละ 62.1 และประสบการณในการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของกลุมตัวอยางสวนใหญเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
แตไมเคยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล รอยละ 41.8
2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ ความเชื่อ
อํานาจควบคุม ความผันผวนทางอารมณ
และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาปรากฏผลดังนี้
2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกีย่ วกับกฎจราจร สวนใหญนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร อยูใ นระดับปานกลาง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 70.7 ( X = 7.1211)
2.2 การวิเคราะหระดับการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =
4.0167) และเมื่อพิจารณาการรับรูเปนรายดานเรียงลําดับจากนอยไปหามาก พบวา นักศึกษามีระดับ
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชน
ในการปองกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก ( X = 3.7803, 4.0391 และ 4.2044 ตามลําดับ)
2.3 การวิเคราะหระดับความเชื่ออํานาจภายในตน อยูในระดับมาก ( X = 3.7487)
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง อยูในระดับปานกลาง
( X = 3.2617 และ 3.2845 ตามลําดับ)
2.4 การวิเคราะหระดับความผันผวนทางอารมณ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.1737)
2.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
นักศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
อยูในระดับปานกลาง
( X = 1.6935)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต จําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่แตกตางกัน
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3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับ ขี่ร ถจัก รยานยนต ข องนัก ศึก ษาวิ ทยาลั ย เทคนิ ค จังหวัด สุพ รรณบุรี จํ า แนกตาม ระดั บ
การศึกษา พบวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( X = 1.7456)
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตดีกวานักศึกษาที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( X = 1.6461)
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม ประสบการณ
ในการขับขี่รถจักรยานยนต พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยนักศึกษาที่มปี ระสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต นอยกวา 5 ป ( X =1.8167)
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวานักศึกษาที่มีประสบการณใน
การขับขี่รถจักรยานยนตตั้งแต 5 –10 ป ( X =1.6517)
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม ประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต พบวา นักศึกษาที่มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตตางกัน
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โดยนักศึกษาทีไ่ มเคยมีประสบการณการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ( X =1.7489)
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตดีกวานักศึกษาที่เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุและเคยเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาล ( X =1.6100)

4. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษา ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และ
ความผันผวนทางอารมณ พบวา ความผันผวนทางอารมณ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจภายในตน ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 34.3 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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5. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตของนักศึกษา ไดแก ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวน
ทางอารมณ พบวา ความผันผวนทางอารมณ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจภายในตน ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 34.9
และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อ
อํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
ความผันผวนทางอารมณ
และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
1.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจรของนักศึกษา สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงว า นัก ศึ ก ษายั ง มีค วามรู เ กี่ย วกั บ กฎจราจรไม ดีพ อเท าที่ ควร
ทั้ง นี้อ าจ
เนื่ อ งมาจากข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎจราจรบางอย า งไม แ พร ห ลายในสถานศึ ก ษา และหน ว ยงานที่
รับผิดชอบอาจมีการประชาสัมพันธและใหความรูแกนักศึกษาในเรื่องของกฎจราจรยังนอยอยู
ประกอบกับนักศึกษาอาจไมใหความใสใจเทาที่ควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่วา การ
จอดรถที่ดีควรทําอยางไร ( X =.24) และขอคําถามที่วา ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสัง่
ของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ( X = .31) ซึ่งเปนขอคําถามที่อยูในคาระดับนอย แสดงวา นักศึกษายัง
ขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจรเฉพาะบางสวน
1.2 การวิเคราะหระดับการรับรูเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุของนักศึกษาในภาพรวม อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาไดเห็นและรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากคนใกลชิด ตลอดจนสื่อตางๆ
ที่หนวยงานของรัฐมีการรณรงคและประชาสัมพันธเกี่ยวกับอุบัติเหตุกนั มาก ทําใหนักศึกษาไดรบั รู
และเขาใจเกีย่ วกับอุบัติเหตุกันมากขึ้น หากพิจารณารายดานพบวา
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษามี
การรับรูในเรื่องของโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุกันมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
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ขอที่ก ลุมตัว อยางมีการรับรูมากที่สุด คือ การขับขี่รถจัก รยานยนตโ ดยตัดหนารถคัน อื่น อยาง
กระชั้นชิด อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ( X = 4.60)
ดานการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษาให
ความสําคัญในเรื่องความรุนแรงของอุบัติเหตุกันมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด คือ อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจทําใหเปนอันตรายถึง
แกชีวิตได ( X = 4.43) และอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บที่ศีรษะอาจทําให
สมองไดรับการกระทบกระเทือนและเปนอันตรายได ( X = 4.43)
ดานการรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษา
มีความใสใจในเรื่องของประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุกันมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุดคือ การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต หาก
เกิดอุบัติเหตุขึ้นสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บบริเวณศีรษะไดมากกวาผูที่ไมสวมหมวก
นิรภัย ( X = 4.61)
1.3 การวิเคราะหระดับความเชื่ออํานาจควบคุม ไดแก ความเชื่ออํานาจภายในตนของ
นักศึกษา อยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษามีความเชื่อวาผลของการกระทํานั้น มาจากการกระทํา
ของตนเองมากกวา โทษบุคคลอื่น หรือโชคชะตาและสิ่งอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
เปนวัยรุน ซึ่งเปนชวงวัยที่คนหาเอกลักษณของตนเองและรูจักคิดเปนเหตุเปนผล ไมเชื่ออะไรงายๆ
จึงมีความคิดเปนของตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
กลุมตัวอยางมีความเชื่อมากที่สุด คือ ขอคําถามที่วา ทานเชื่อวาถาทานเปนผูขับขี่รถจักรยานยนต
โดยปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะปองกันอุบัติเหตุได ( X = 4.09) สวนความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น และ
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยงของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนือ่ งจาก
นักศึกษามีความเชื่ออํานาจภายในตนสูง จึงทําใหความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นและความเชื่ออํานาจ
โชคชะตาและโอกาสเสี่ยงลดนอยลง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่กลุมตัวอยางมีความเชื่อ
อํานาจบุคคลอื่นนอยที่สุด คือ ขอคําถามที่วา ทานคิดวา อุบัติเหตุจราจรปองกันไดหรือไมนั้นเปน
หนาที่ของตํารวจจราจร ( X = 2.68) และขอที่กลุมตัวอยางมีความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาส
เสี่ยงนอยที่สุด คือ ขอคําถามที่วา ทานคิดวาอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตเปนเรื่องของ
เคราะหกรรม ( X = 2.81)
1.4 การวิเคราะหระดับความผันผวนทางอารมณของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง
เนื่องจาก กลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่มีทั้งวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนปลาย ซึ่งสภาวะทางอารมณของ
วัยรุนโดยทั่วไปมีลักษณะเขมขน ออนไหว เปลี่ยนแปลงงายรวดเร็ว ดังนั้นในชวงของวัยรุนจะมี
ความแปรปรวนของอารมณมากกวาวัยอื่นๆ บางคนมีความแปรปรวนทางอารมณนอย บางคนมี
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ความแปรปรวนทางอารมณมาก และในวัยรุนแตละคนก็มีการควบคุมอารมณไดไมเหมือนกัน
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน เชน การอบรมเลี้ยงดู เปนตน (ศรีเรือน แกวกังวาล 2544 : 387)
จึงทําใหความผันผวนทางอารมณอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่กลุม
ตัวอยาง มีความผันผวนทางอารมณนอยที่สุด คือ ขอคําถามที่วา ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเองใหมีสติในการขับรถที่ถูกตองตามกฎจราจรได ( X = 2.79)
1.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางกําลังอยูในชวงของวัยรุนทั้งวัยรุน
ตอนตนและวัยรุนตอนปลาย ซึ่งโดยปกติของวัยรุนมักจะตองการเปนที่ยอมรับของกลุมและจะมี
พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุมเพื่อน โดยไมไดคํานึงถึงความถูกตองหรือความปลอดภัยใด ๆ
ทั้งสิ้น การที่พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษายังไมอยูใน
ระดับมากนั้น เนื่องจากนักศึกษายังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุเทาที่ควร
เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา ขอคําถามที่วา ทานขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนารถคันอื่นอยาง
กระชั้นชิด ( X = 2.12) ขอคําถามที่วา ทานขับขี่รถจักรยานยนตฝาฝนสัญญาณไฟสีแดง ( X = 2.14)
ขอคําถามที่วา ทานขับขี่รถจักรยานยนตในลักษณะทาที่ผาดโผน ( X = 2.24) และขอคําถามที่วา
ซึ่งเปนขอคําถามที่มีคาอยูใน
ทานขับขี่รถจักรยานยนตขณะมีอาการมึนเมาสุรา ( X = 2.26)
ระดับมาก และเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอยางยิ่ง มีผลทําใหพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุของนักศึกษายังไมดีเทาที่ควร การที่เปนเชนนี้ จะเปนผลทําใหวัยรุนมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตสูง

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม ระดับการศึกษา
ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตทแี่ ตกตางกัน
2.1 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ1 นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางมีพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
โดยนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
( X =1.7456)
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวานักศึกษาที่มี
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( X = 1.6461) อธิบายไดวา นักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
สู ง กว า มี ก ารตระหนั ก ในเรื่ อ งของการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ไ ด ดี ก ว า ประกอบกั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
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ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง จะเป น วั ย รุ น ตอนปลายที่ มี วุ ฒิ ภ าวะสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เปนวัยรุนตอนตน จึงทําใหพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตดีกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ปกิจ พรหมายน (2530 : 95-97) ไดศึกษาความรู
และการปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากการจราจรของผู ขั บ ขี่ ร ถยนต ส ว นบุ ค คลใน
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติตนในการปองกัน
อุบัติภัยจากการจราจรแตกตางกัน
2.2 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 2 ที่วา นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนตแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตาง
กัน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตตางกันมีพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
โดยนักศึกษาที่มีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนต นอยกวา 5 ป ( X =1.8167) มีพฤติกรรม
การ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ดีกวานักศึกษาทีม่ ีประสบการณในการขับขี่รถ
จักรยานยนตตงั้ แต 5 –10 ป ( X =1.6517) อธิบายไดวา นักศึกษาที่มปี ระสบการณในการขับขี่
รถจักรยานยนตนอยกวา 5 ป จะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตทดี่ ีกวา ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะ
ผูขับขี่รูสึกวาตนขับขี่รถไมชํานาญและเกิดความกลัวอุบัติเหตุ ทําใหผูขับขี่ปฎิบัติตามกฎจราจรโดย
มีความรอบคอบและระมัดระวังมากกวานักศึกษาที่มีประสบการณตั้งแต 5 – 10 ป และคิดวาตนเปน
ผูที่มีความชํานาญในการขับขี่รถจักรยานยนต จึงทําใหเกิดความคึกคะนองและประมาทไดมากกวา
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นพดล บํารุงกิจ (2544 : 123-124) ศึกษาพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรจากการขับขีร่ ถจักรยานยนตของขาราชการทหารอากาศชั้นประทวน พบวา กลุม
ตัวอยาง ทีม่ ีจํานวนปขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน
2.3 จากสมมติฐานในการวิจยั ขอ 3 ที่วา นักศึกษาที่มปี ระสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต
แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา
นักศึกษาที่มปี ระสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษาที่ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต ( X =1.7489) มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ดีกวานักศึกษาที่เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุและเคยเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
( X =1.6100) อธิบายไดวา นักศึกษาทีไ่ มเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการ
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ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความระมัดระวังและมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถที่ดี
สอดคลองกับการศึกษาของ นพดล บํารุงกิจ (2544 : 105) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตของขาราชการทหารอากาศชั้นประทวน พบวา กลุมตัวอยาง ที่
ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
3. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเ กี่ยวกับกฎ
จราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น ความ
เชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐานขอ 4
วา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่อ
อํานาจบุคคลอื่น ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ความผันผวนทางอารมณ การรับรูเกี่ยวกับอุบัตเิ หตุ ความเชือ่
อํานาจภายในตน ความรูเกีย่ วกับกฎจราจร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 34.3 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ตั้งไว
ซึ่งอธิบายไดดงั นี้
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความผันผวนทางอารมณ เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1
อธิบายไดวา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี อ ยู ใ นช ว งของวั ย รุ น ทั้ ง วั ย รุ น ตอนต น และวั ย รุ น ตอนปลาย ซึ่ ง เป น วั ย ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง
ออนไหวงาย และเปลี่ยนแปลงงาย มีความผันผวนทางอารมณสูง ควบคุมอารมณยังไมสูดี บางครั้ง
พลุงพลาน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจสูง บางคราวเห็นแกตัว และอาจดื้อรั้นเอาแตใจ เพราะ
อารมณของวัยรุนเปนลักษณะที่เรียกวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress ) และวัยรุนชอบ
เกาะกลุมกันมากกวาวัยอื่นๆ และตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนๆ ( ศรีเรือน แกวกังวาล
2545 : 336) และจากผลการศึกษา พบวา ความผันผวนทางอารมณกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกันทางลบคอนขางสูง (r = -.509) หมายถึง
ว า ถ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามผั น ผวนทางอารมณ ม าก พฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนตจะนอยลง ทําใหความผันผวนทางอารมณมีอิทธิผลตอพฤติกรรมของวัยรุน ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ดอรน (Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคล
และความแตกตางเฉพาะกลุมของ
พฤติกรรมการขับขี่ยานยานพาหนะ พบวา ผูขับขี่ที่อยูในชวงวัยรุน มีสภาพอารมณที่วิตกกังวล
ระดับความเครียดสูง โดยเฉพาะวัยรุนชายมักมีลักษณะการขับขี่ที่เร็วและมักเกิดอุบัติเหตุบอย
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 ซึ่งอธิบายไดวา การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต และผลจากการศึกษา พบวาการรับรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกัน
ทางบวก (r = .247) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมอนทโกเมอรี (Montgomery 1985 : Abstract)
ศึกษาถึงการรับรูเกี่ยวกับกฏจราจรของผูขับขี่ยานพาหนะตรงที่มีสัญญานไฟหรือเครื่องหมายจราจร
ตามแยกถนนตางๆ ในรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอมริกา พบวา การรับรูเกี่ยวกับกฎจราจรมีผลตอ
พฤติกรรมในการขับขี่รถของวัยรุน ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการขับขี่รถเปนอยางมาก เพราะถา
ขาดการรับรูดังกลาวอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตน เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 ซึ่งอธิบายไดวา ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนมากจะมี
พฤติกรรมการปองกันดี กลาวคือ จะเปนผูที่สนใจเอาใจใสตอการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคมากขึ้น
สตริกแลนด (Strickland 1978, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 37)
และจากการศึกษา พบวา
ความเชื่ออํานาจภายในตนกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมี
ความสัมพันธกันทางบวก (r = .250) แสดงวาผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงยอมมีแนวโนมที่
จะมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ คัชมาตย
(2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทาง เขตการเกิดรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตน
เปนปจจัยที่สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความรูเกีย่ วกับกฎจราจร เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 ซึ่งอธิบายไดวา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรมีผลตอ
พฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ ชรัตน วสุธาดา และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความรู ความ
คิดเห็นและพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความรู
เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนไดอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01
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4. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก ความรูเ กี่ยวกับกฎ
จราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรู
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ ซึ่งผูวิจยั ตั้งสมมติฐาน
ขอ 5 วา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกัน ความเชื่ออํานาจภายในตน ความเชื่อ
อํานาจบุคคลอื่น ความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง และความผันผวนทางอารมณ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ความผันผวนทางอารมณ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ความเชื่ออํานาจภายในตน ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตไดรอยละ 34.9
ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั ที่ตั้งไว ซึ่งอธิบายไดดังนี้
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความผันผวนทางอารมณ เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 อธิบายได นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
อยูในชวงของวัยรุนทั้งวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเปนวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย และ
เปลี่ยนแปลงงาย มีความผันผวนทางอารมณสูง ควบคุมอารมณยังไมสูดี บางครั้งพลุงพลาน
เก็บกด บางครั้งมั่นใจสูง บางคราวเห็นแกตัว และอาจดื้อรั้นเอาแตใจ เพราะอารมณของวัยรุน
เปนลักษณะที่เรียกวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress ) และวัยรุนชอบเกาะกลุมกันมากกวา
วัยอื่นๆ ซึ่งตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนๆ (ศรีเรือน แกวกังวาล 2545 : 336) และผลจาก
การศึกษา พบวา ความผันผวนทางอารมณกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตมีความสัมพันธทางลบคอนขางสูง (r = -.509) หมายถึงวา ถานักศึกษามีความ
ผันผวนทางอารมณมาก พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตจะนอยลง
ทําใหความผันผวนทางอารมณมีผลตอพฤติกรรมของวัยรุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดอรน
(Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและความแตกตางเฉพาะกลุมของ
พฤติกรรมการขับขี่ยานยานพาหนะ พบวา ผูขับขี่ที่อยูในชวงวัยรุน มีสภาพอารมณที่วิตกกังวล
ระดับความเครียดสูง โดยเฉพาะวัยรุนชายมักมีลักษณะการขับขี่ที่เร็วและมักเกิดอุบัติเหตุบอย
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 ซึ่งอธิบายไดวา การที่บุคคลมีการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมาก ยอมทําใหบุคคลนั้นเกิดความใสใจและใหความสําคัญตอการ
รับรูในดานอื่นๆ และผลจากการศึกษา พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุกับพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธทางบวก (r = .231) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของกฤตยา พันธุวิไล (2540 : 85-86) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 เชนเดียวกับงานวิจัยของ ดอรน (Dorn 1992 :
Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและความแตกตางเฉพาะกลุมของพฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะ พบวา ความแตกตางเฉพาะบุคคลมีสวนเกี่ยวของกับระดับการเกิดอุบัติเหตุ และการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของวัยรุน เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตน เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 ซึ่งอธิบายไดวาผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนมากจะมี
พฤติกรรมการปองกันดี กลาวคือ จะเปนผูที่สนใจเอาใจใสตอการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคมากขึ้น
สตริกแลนด (Strickland 1978, อางถึงใน รุงศรี ศศิธร 2536 : 37) และจากผลการศึกษา พบวา
ความเชื่ออํานาจภายในตนกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
มี
ความสัมพันธกันทางบวก (r = .250) แสดงวาผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงยอมมีแนวโนมที่จะ
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจยั ของ เสาวลักษณ คัชมาตย
(2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทาง เขตการเกิดรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตน
เปนปจจัยที่สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความรูเกีย่ วกับกฎจราจร เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 ซึ่งอธิบายไดวา ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรมีผลตอ
พฤติกรรม การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ของ ชรัตน วสุธาดา และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความรู ความคิดเห็น
และพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความรูเปน
ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรู
ประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ เปนตัวแปรที่ไมไดรบั การคัดเลือกเขาสมการ แสดงวา การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา และผลการศึกษา พบวา การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต มีความ
สัมพันธกันทางบวกนอย (r = .147)
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น และความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง เปนตัวแปรที่ไมถูกคัดเลือกเขาสมการ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
เปนวัยรุนยุคใหมที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูง จึงทําใหความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น และความเชื่อ
อํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยงนอยลง และผลการศึกษา พบวา ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่นกับ
ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยงมีความสัมพันธกันทางบวก (r = .552) แสดงวาความเชื่อ
ทั้งสองอยางนี้มีแนวโนมที่จะอยูควบคูกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานในการปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ซึ่ ง ในการแก ไ ขป ญ หานั้ น ไม ส ามารถแก ไ ขได เ พี ย งแค ห น ว ยงานใด
หนวยงานหนึ่งเทานั้น แตควรแกไขปญหาในทุกระดับที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
ระดับนโยบาย
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายตางๆ ควรมีการกําหนดนโยบายที่
เนนในเรื่องการลดปญหาอุบัติเหตุจราจร โดยกําหนดมาตรการในดานกฎหมายใหมีการบังคับใช
อยางจริงจัง และมีการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการปองกันอุบัติเหตุจราจรใหเพียงพอ
อีกทั้งควรมีการวางแผนการปองกันปญหาอุบัติเหตุจราจรรวมกันทั้งในภาครัฐและเอกชน มีการ
ประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ทั้งนี้ใหทุกหนวยงานคํานึงถึงปญหาอุบัติเหตุ
จราจรที่ลดนอยลงเปนสําคัญ และควรรวมมือกันปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุอยางจริงจังและ
อยางตอเนื่อง
ระดับผูปฏิบัติ
1. หนวยงานของเจาหนาที่ตาํ รวจ
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1.1 ควรจัดใหมีหลักสูตรอบรมผูกระทําความผิดกฎจราจร เพระบางครั้งเงินคาปรับ
เพียงเล็กนอยไมสามารถทําใหผูขับขี่หลาบจําได โดยเฉพาะผูกระทําความผิดกฎจราจรในกลุม
วัยรุน ซึ่งในการอบรมใหความรูนั้นที่ตองคํานึงถึงเรื่องของความผันผวนทางอารมณโดยเนนการ
ฝกควบคุมอารมณของวัยรุนควบคูไปดวย
1.2 ควรเขมงวดกวดขันและจับกุมผูกระทําผิดกฎจราจรทุกครั้ง โดยไมมกี ารเลือก
ปฏิบัติ และควรมีการตรวจสอบเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรตามจุดตางๆ ใหอยูในสภาพที่
ใชงานไดดี
1.3 ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน โทรทัศน ทั้งนี้อาจใชบุคคลที่วยั รุนชื่นชอบเปนตัวแบบในการประชาสัมพันธ ใหความรู
หรือการใชปายประชาสัมพันธ ใหแพรหลายทั่วทุกจังหวัด
2. หนวยงานของสถาบันการศึกษา
2.1 ควรมีการจัดโครงการเพิ่มทักษะการขับขี่รถอยางปลอดภัยเนนในกลุมนักศึกษาที่
ขับขี่รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะ ทั้งนี้อาจารยทุกคน ควรรวมมือกัน โดยใชกระบวนการกลุม
เชน เพื่อนชวยเพื่อน หรือใชตัวแบบที่ดีของกลุมเพื่อน การใชทฤษฎีแรงจูงใจ หรือการเสริมแรง
เปนตน
2.2 ควรจัดหลักสูตรเพิ่มเติมในการปลูกฝงจิตสํานึกและสรางวินัยใหแกนักเรียนและ
นักศึกษามากขึ้นในเรื่องของมารยาทในการใชรถ ใชถนนที่ถูกตอง เพราะจะเปนแนวทางในการ
ปองกันที่ดีที่สดุ
2.3 ควรใหความสําคัญในเรื่องความผันผวนทางอารมณของวัยรุน
โดยมีการจัด
โปรแกรมในเรื่องการควบคุมอารมณ อาจใชการฝกปฏิบัติโดยใหนักเรียนนั่งสมาธิ เพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนสามารถควบคุมอารมณของตนเองได และควรสงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองอีกดวย
3. หนวยงานสาธารณสุข ควรจัดรณรงคประชาสัมพันธ และใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
โดยรวมมือกับสถานศึกษาในการใชกลุมนักศึกษาเปนตัวแบบในการสอน หรือเพิ่มทักษะในการ
ขับขี่รถที่ถูกตอง ควรมีการเตรียมความพรอมและวางแผนการปองกันอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะใชชวงเทศกาลตางๆ และควรเนนถึงความสําคัญในเรื่องของความผันผวนทางอารมณ
ของวัยรุน การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความรูเกี่ยวกับกฎจราจรควบคู
กันไปดวย
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4. หนวยงานสํานักงานขนสง ควรมีการอบรมและใหความรูเกีย่ วกับกฎจราจรกอนที่
จะออกใบขับขี่รถจักรยานยนต โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีผูใชรถจักรยานยนตจํานวนมาก ทั้งนี้
อาจใชวิธีการใหความรูโดยใชกลุมผูนําของนักศึกษาที่ไดรับการยอมรับของกลุมสอนกันเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการทดลอง
โดยใชโปรแกรมที่เนนในการฝก
ในเรื่องของควบคุมอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการใชกระบวนการกลุม เชน เพื่อนชวย
เพื่อน หรือใชตัวแบบที่ดีของกลุมเพื่อน และอาจนําเอาทฤษฎีการเสริมแรงมาประยุกตใช เพื่อเปน
การสงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมของ
วัยรุน
2. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุม
ประชากรอื่น และศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. นักศึกษาไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ
และตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของนักศึกษา ผูวิจยั จะเก็บเปนความลับ
และไมมีผลเสียหายใดๆตอนักศึกษาและผลการเรียนทั้งสิน้
เนื่องจากผูวิจยั ใชประกอบการทํา
วิทยานิพนธเทานั้น
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกีย่ วกับกฎจราจร จํานวน 15 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ จํานวน 26 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่ออํานาจควบคุม จํานวน 18 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามความผันผวนทางอารมณ จํานวน 11 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต
จํานวน 24 ขอ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากนักศึกษาเปนอยางดี ขอขอบคุณ
นักศึกษาทุกทานและขอใหทุกคนโชคดี

อลิสา จันทรเรือง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทานมากทีส่ ุด
1. ทานกําลังศึกษาอยูในระดับใด
( ) ปวช.
( ) ปวส.
2. ประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตของทาน
( ) นอยกวา 5 ป
( ) ตั้งแต 5 – 10 ป
( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
3. ประสบการณในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของทาน
( ) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตและ
เคยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
( ) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตแตไม
ถึงขั้นเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
( ) ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมายกากบาท X ลงในตัวเลือกที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด
1. ผูขับขี่รถจักรยานยนต ควรใหสัญญาณไฟ หรือสัญญาณมือ เมื่อตองการเลี้ยวรถเปนระยะเทาใด
ก. ทันทีที่เลี้ยวรถ
ข. ไมนอยกวา 20 เมตร
ค. ไมนอยกวา 30 เมตร
ง. ไมนอยกวา 40 เมตร
2. ตามกฎหมายระบุใหรถจักรยานยนตสามารถบรรทุกของไดไมเกินเทาใด
ก. 20 กิโลกรัม
ข. 30 กิโลกรัม
ค. 40 กิโลกรัม
ง. 50 กิโลกรัม
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการหยุดรถ
ก. หามผูขับขี่หยุดรถบนทางเทา
ค. หามผูขับขี่หยุดรถบนสะพาน

ข. หามผูขับขี่หยุดรถตรงปากทางเขาออก
ง. หามผูขับขี่หยุดรถขางทาง

4. ขอใดปฏิบัติถูกตองที่สุดในการขับขี่รถจักรยานยนต
ก. ตามกฎหมายระบุผูขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย ยกเวนผูท ี่นั่งซอนทาย
ข. ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอาการมึนเมาสุรา ควรขับขี่รถดวยความระมัดระวัง
ค. ถาไมรวมผูขับขี่รถจักรยานยนตแลว ใหมผี ูนั่งซอนทายไดไมเกิน 2 คน
ง. ในเขตที่มีการจราจรคับคั่ง ผูขับขี่รถจักรยานยนตควรขับรถดวยความระมัดระวัง
5. การจอดรถที่ดีควรทําอยางไร
ก. จอดในระยะ 10 เมตร หางจากทางขาม
ข. จอดภายในระยะ 10 เมตร หางจากทางรวมหรือทางแยก
ค. จอดภายในระยะ 10 เมตร จากทางรถไฟผาน
ง. จอดภายในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
6.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ก. เมื่อเจาหนาทีต่ ํารวจเปานกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
ข. เมื่อเจาหนาทีต่ ํารวจใหผูขับขี่หยุดรถควรหางจากเจาหนาที่ตํารวจ นอยกวา 2 เมตร
ค. เมื่อเจาหนาทีต่ ํารวจใหผูขับขี่หยุดรถควรหางจากเจาหนาที่ตํารวจ ไมนอยกวา 3 เมตร
ง. เมื่อเจาหนาทีต่ ํารวจยกแขนขวาทอนลางตัง้ ฉากกับแขนทอนบนและตัง้ ฝามือขึ้น
ใหผูขับขี่หยุดรถ
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7. เครื่องหมายจราจร เสนทึบคูกับเสนประแนวกึ่งกลางถนน หมายถึงอะไร
ก. หามรถที่วิ่งทางดานเสนทึบแซง แตรถทางดานเสนประแซงได
ข. หามรถที่วิ่งทางดานประแซง แตรถทางดานเสนทึบแซงได
ค. หามรถที่สวนมาแซง
ง. หามรถที่วิ่งทางเสนทึบและเสนประแซง
8. สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองบริเวณทางแยก หมายถึงอะไร
ก. หยุดรถรอสัญญาณไฟสีเขียว
ข. หยุดรถหลังเสนใหรถหยุด แลวคอยขับรถผานดวยความระมัดระวัง
ค. ลดความเร็วของรถลง และขับรถผานดวยความระมัดระวัง
ง. ลดความเร็วของรถลงและใหรถทางขวาผานไปกอน
9. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการขับรถตามหลังรถฉุกเฉิน
ก. ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉินในใกลๆได
ข. ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ในระยะ 40 เมตร
ค. ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ในระยะ 50 เมตร
ง. ผูขับขี่ควรขับรถใหชาลงแตไมควรหยุดรถ
10. ขอใดปฏิบัติตามกฎจราจรไดถูกตอง
ก. ถาไมมีสัญญาณจราจรตรงบริเวณวงเวียน ผูขับขี่รถในวงเวียนทางขวาจะตองไปกอน
ข. ถาไมมีสัญญาณจราจรตรงทางแยก ผูข ับขี่รถตองใหรถทางขวาของตนผานไปกอน
ค. หามผูขับขี่ขับรถทับเสนแนวแบงชองทางเดินรถ เวนแตกรณีเรงรีบ
ง. ในถนนทีแ่ คบรถสวนทางกันไมได ผูขับขี่รถคันใหญกวาตองชิดทางดานซายและ
ขับผานไปกอนรถคันเล็ก
11. เครื่องหมาย
ก.
ข.
ค.
ง.

หามจอดรถ
หามหยุดรถ
หามเขา
หามแซง

หมายถึงอะไร

131
12. เครื่องหมาย
ก.
ข.
ค.
ง.

หามจอดรถ
หามหยุดรถ
หามเขา
หามแซง

13. เครื่องหมาย
ก.
ข.
ค.
ง.

หมายถึงอะไร

ปายใหชดิ ซาย
ปายใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย
ปายเลี้ยวซาย
ปายใหรถสวนทางซายมากอน

15. เครื่องหมาย
ก.
ข.
ค.
ง.

หมายถึงอะไร

หามแซง
หามจอดรถ
หามหยุดรถ
หามเขา

14. เครื่องหมาย
ก.
ข.
ค.
ง.

หมายถึงอะไร

หมายถึงอะไร

ปายใหชดิ ซาย
ปายใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย
ปายเลี้ยวซาย
ปายใหรถสวนทางซายมากอน
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความการรับรูของทานมากที่สุด โดยคําตอบมี
5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้น ตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ระดับการรับรู
ขอที่
ขอความ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทายมากกวา
1 คน มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงายกวา
การขับขี่รถเพียงคนเดียว
2 การขับขี่รถจักรยานยนตในขณะมีอาการมึนเมา
สุรา ไมใชสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
3

การขับขี่รถจักรยานยนต โดยตัดหนารถคันอื่น
อยางกระชัน้ ชิด อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย

4 การที่ผูซอนทายรถจักรยานยนตแตงตัวรุมรามหรือ
สวมใสกางเกงยาวขาบานๆ อาจทําใหผาเขาไปใน
ลอรถ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
5 ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ฝาสัญญาณไฟสีแดง
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
6

การขับขี่รถจักรยานยนตคขู นานกับเพื่อนๆ ดวย
ความเร็ว 80 กม./ช.ม. ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

7

การที่ผูขับขี่รถถอดอุปกรณของรถจักรยานยนต
บางสวนออก เชน ไฟเลี้ยว กระจกสองหลัง มีผล
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
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ขอที่

ขอความ

8

การเบรครถจักรยานยนตอยางกระทันหัน มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได งาย

9

การรับรูความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจทําให
เปนอันตรายถึงแกชีวติ ได
10 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ อาจทําใหสมองไดรบั การกระทบกระเทือน
และ เปนอันตรายได
11 การขับขี่รถจักรยานยนตตามหลังรถพวง
อยางกระชัน้ ชิด ไมทําใหเกิดอุบัติเหตุทรี่ ุนแรง
12 การขับขี่รถจักรยานยนตดว ยความเร็วสูง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเปนอันตรายถึงแกชวี ิตได
มากกวา ผูที่ขบั ขี่รถจักรยานยนตดว ยความเร็วต่ํา
13 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต มีโอกาสสูงที่จะทํา
ใหกระดูกหักและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นพิการได
14 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่รุนแรง
มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูบาดเจ็บและ
ครอบครัว
15 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต มีผลทําให
เสียเวลาในการรักษาพยาบาล
16 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ทําให
สูญเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
17 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจทําให
ไดรับบาดเจ็บเล็กนอยจนถึงบาดเจ็บสาหัส

ระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

134
ขอที่

ขอความ

18 การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น สามารถลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บบริเวณศีรษะได มากกวาผูท ี่ไม
สวมหมวกนิรภัย
19 เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถ
จักรยานยนต เมื่อรางกายมีอาการออนเพลีย หรือ
งวงนอน
20 การตรวจสภาพรถจักรยานยนต ใหอยูใ นสภาพที่ดี
กอนการขับขี่เปนการปองกันอุบัติเหตุได
21 เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล กอนการขับขี่รถจักรยานยนต
22 เมื่อตองการเลี้ยวรถจักรยานยนต ไมจําเปนตองให
สัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้ง ก็เลี้ยวไดอยางปลอดภัย
23 การชะลอความเร็วของรถ เมื่อถึงทางแยกหรือ
ทางโคง จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการขับขี่
มากขึ้น
24 การขับขี่รถจักรยานยนต ควรมีผูซอนทายเพียง
1 คน เพราะทําใหผูขับขี่รถมีการทรงตัวที่ดี และ
ปลอดภัยในการขับขี่มากกวามีผูซอนทายหลายคน
25 เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ควรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทุกครั้ง
26 การแซงรถคันอื่น ควรใหสัญญาณแซงกอนและ
เห็นวาปลอดภัยจึงขับแซงได

ระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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สวนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่ออํานาจควบคุม
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยคําตอบมี
5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ระดับการรับรู
ขอที่
ขอความ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ความเชื่ออํานาจภายในตน
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
จะไมเกิดขึ้น ถาทานเปนผูขับขี่รถดวยตนเอง
2 ทานคิดวา ถาทานเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต สาเหตุเกิดจากความประมาทของ
ตนเอง
3 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
เปนสิ่งที่ปองกันไดดว ยตัวของทานเอง
4 ทานคิดวา ถาทานขับขี่รถจักรยานยนตดว ย
ความระมัดระวัง แมวาสภาพถนนจะไมดี ก็จะไม
ทําใหเกิดอุบตั ิเหตุ
5 ทานเชื่อวา ถาทานเปนผูขับขี่รถจักรยานยนตโดย
ปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะปองกันอุบัติเหตุได
6

7

ทานเชื่อวา ถึงแมบุคคลอื่นจะมีพฤติกรรมการ
ขับขี่รถที่ไมดี แตถาทานขับขี่รถดวยความ
ระมัดระวัง ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได
ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรจะไมเกิดขึ้น ถาผูอื่น
ขับขี่รถอยางระมัดระวัง
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ขอที่

ขอความ

8

ทานจะขับขี่รถจักรยานยนตอยางถูกตอง และ
ระมัดระวังมากขึ้น ถามีตํารวจจราจรอยูบ ริเวณนั้น
9 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรเกิดขึ้นได สาเหตุ
เนื่องจากตํารวจราจรไมเขมงวด กวดขัน
10 ทานคิดวาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต สาเหตุเนื่องมาจากผูซอนทายรถ
นั่งไมดีหรือไมระมัดระวัง
11 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรปองกันไดหรือไมนั้น
เปนหนาที่ของตํารวจจราจร
12 ทานคิดวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต เกิดจากความประมาทของผูอื่น
13 ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
เปนเรื่องของเคราะหกรรม
14 ทานเชื่อวาอุบตั ิเหตุจาการขับขี่รถจักรยานยนต
เกิดขึ้นได เนือ่ งจากสภาพถนนขรุขระ และมีฝุน
เยอะ
15 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากความบังเอิญ แมวาจะ
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความระมัดระวังก็ตาม
16 ไมวาทานจะทําขับขี่รถจักรยานยนตดีเพียงใด
ถาดวงไมดหี รือโชครายก็ยอ มเกิดอุบัติเหตุไดเสมอ
17 ทานคิดวาการเกิดอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่ไมดี เชน ฝนตก มีหมอกลง

ระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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18 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจร เกิดขึ้นได สาเหตุ
เนื่องมาจากความบกพรองของเครื่องหมายจราจร
หรือสัญญาณไฟจราจร
สวนที่ 5 แบบสอบถามความผันผวนทางอารมณ
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบมี
5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ระดับการรับรู
ขอที่
ขอความ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ทานชอบขับขี่รถจักรยานยนต ในขณะที่ทานมี
อารมณโกรธ
2 ทานรูสึกอารมณไมดี หงุดหงิดงายขณะที่ทานขับขี่
รถจักรยานยนต ในเขตชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง
3 เมื่อเพื่อนๆของทานขับขี่รถจักรยานยนตและแซง
รถจักรยานยนตของทานไปขางหนา ทานจะไม
ยอมแพ และจะแซงรถของเพื่อนๆใหได
4 ทานรูสึกสนุกสนานในขณะที่ทานขับขี่รถ
จักรยานยนตดว ยความเร็วสูง
5 ทานมักระบายอารมณที่ทานรูสึกเก็บกด โดยการ
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
6 ถาบุคคลที่ซอนทายรถของทานเชียร ใหทา นขับรถ
เร็วและฉวัดเฉวียนมากขึ้น ทานจะสนองตอบทันที
7 ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานมักจะมีอาการ
เหมอลอย หรือเผลอใจลอย ครุนคิดเรื่องตางๆ
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8
9

ขอที่

ทานรูสึกพอใจ เมื่อเพื่อนๆยอมรับทานในเรื่องของ
การขับขี่รถจักรยานยนตไดรวดเร็ว
ขณะที่ทานขับขี่รถจักรยานยนต อารมณของทาน
แปรปรวน
ขอความ

ระดับการรับรู
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

10 เมื่อทานเห็นถนนโลง ทานมักจะอดใจไวไมอยู
และทดลองขับขี่รถจักรยานยนตในทาที่ผาดโผน
เพื่อความตื่นเตน สนุกสนาน ทาทาย
11 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองใหมีสติในการขับรถ
ที่ถูกตองตามกฎจราจรได
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบมี
4 ตัวเลือก ดังนี้คือ
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปนประจํา หรือปฏิบัติทุก
ครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปนบอยครั้ง หรือเปนสวน
ใหญ
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดนอยครั้ง หรือปฏิบัติ
บางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ขอที่
1

ขอความ
ทานใหสัญญาณไฟเลีย้ วหรือสัญญาณมือกอน
เลี้ยวรถทุกครัง้

ปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอยครั้ง บางครัง้ ปฏิบัติ
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2
3
4
5

ขอที่

ทานขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทาย
มากกวา 1 คน
ทานขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร ในถนนที่มี
เครื่องหมายหามยอนศร
ทานขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนารถคันอื่น
อยางกระชัน้ ชิด
ทานขับขี่รถจักรยานยนตแขงขันความเร็วกับ
เพื่อนๆ
ขอความ

6

ทานขับขี่รถจักรยานยนตคูขนานกับเพื่อนๆ

7

ทานขับขี่รถจักรยานยนตฝาฝนสัญญาณไฟสีแดง

8

ทานขับขี่รถจักรยานยนต ในลักษณะทาทีผ่ าด
โผน
ทานลดความเร็วของรถลง เมื่อถึงทางโคงหรือ
ทางแยก
ทานไมขบั แซงรถคันอื่น
เมื่อมีเครื่องหมาย
หามแซง
ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมื่อตองขับขี่รถ
จักรยานยนตในระยะทางไกลๆ
ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมื่อทานขับขี่รถ
จักรยานยนตในระยะทางใกลๆ
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานสวมหมวกนิรภัย
โดยรัดคางดวยสายรัดใหแนนทุกครั้ง
ทานมักจะแขวน / หิว้ หมวกนิรภัย โดยที่ไม
สวมหมวกนิรภัยขณะที่ขับขีร่ ถจักรยานยนต
ทานตรวจเช็คสภาพเบรคของรถจักรยานยนตให
อยูในสภาพดีกอนขับขี่ทุกครั้ง

9
10
11
12
13
14
15

ปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอยครั้ง บางครัง้ ปฏิบัติ
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16 ทานตรวจเช็คสภาพเกียรของรถจักรยานยนตให
อยูในสภาพดีกอนขับขี่ทุกครั้ง
17 ทานตรวจเช็คสภาพยางของรถจักรยานยนตใหอยู
ในสภาพพรอมที่จะใชกอนขับขี่ทุกครั้ง
18 ทานเช็คแตรใหอยูในสภาพดีกอนขับขี่รถ
จักรยานยนตทุกครั้ง
19 ทานตรวจเช็คสัญญาณไฟเลี้ยวใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่รถจักรยานยนตทกุ ครั้ง
ขอที่

ขอความ

20 ทานตรวจเช็คกระจกสองหลังใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่รถจักรยานยนตทกุ ครั้ง
เมื่อรถจักรยานยนตของทานเกิดชํารุด หรือ
มีสภาพผิดปกติ ทานนํารถไปซอมใหอยูในสภาพ
ดีกอนขับขี่
22 ทานมักจะดัดแปลงรถโดยการถอดอุปกรณ
บางสวนของรถจักรยานยนตออก เชน ไฟเลี้ยว
กระจกสองหลัง
23 ทานขับขี่รถจักรยานยนตขณะมีอาการมึนเมาสุรา
21

24 ทานหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลกอ นการขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง

ปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอยครั้ง บางครัง้ ปฏิบัติ
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ภาคผนวก ข
คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามวัดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
โดยใชสูตร Kr 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson's Method ,อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน
2543 : 123) ดังนี้
สูตร Kr 20 Rtt
n หมายถึง
p หมายถึง
q หมายถึง
St2 หมายถึง

= (n / n-1) (1- ∑ pq / St2 )
จํานวนขอ
สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1- p
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

เมื่อ
n = 15
∑ pq =
3.42
St2 = 8.66
แทนคาในสูตร
Rtt=
n
n-1
=

15
14

= 1.07 ( 0.61)
Rtt = 0.65

1-

∑ pq

S t2
1 - 3.42
8.66
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การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

PER1
PER2
PER3
PER4
PER5
PER6
PER7
PER8
PER9
PER10
PER11
PER12
PER13
PER14
PER15
PER16
PER17
PER18
PER19
PER20
PER21
PER22
PER23
PER24
PER25
PER26

Scale
Mean
if Item
Deleted
103.0333
101.3000
101.9667
103.4667
101.6000
102.9667
102.2667
101.9667
101.7667
101.6000
102.9667
101.6667
102.0000
102.1667
102.1667
101.9000
102.1333
101.5333
101.6000
101.6667
101.6333
102.9333
101.9000
102.0000
101.6000
101.5333

Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8204

Scale
Variance
if Item
Deleted
100.8609
107.2517
105.4816
111.5678
101.8345
101.4816
102.6161
102.3092
101.9092
107.3517
100.9989
104.3678
100.0000
106.0057
110.8333
105.1966
108.1885
103.7057
103.9724
108.9195
100.8609
102.6161
107.7483
103.7241
105.8345
106.6713

N of Items =

Corrected
Item
Total
Correlation
.2666
.5163
.3630
.2329
.4339
.3564
.4922
.5908
.6411
.2414
.2637
.4683
.5644
.2894
.1959
.4466
.1786
.5993
.6260
.1930
.6595
.3270
.1825
.4526
.4011
.4647

26

Alpha
if Item
Deleted
.8134
.8027
.8034
.8163
.7996
.8040
.7979
.7954
.7940
.8080
.8135
.8000
.7937
.8062
.8165
.8012
.8107
.7970
.7970
.8094
.7923
.8054
.8142
.7999
.8026
.8024
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ความเชื่ออํานาจภายในตน
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

LOCUS1
LOCUS2
LOCUS3
LOCUS4
LOCUS5
LOCUS6
Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7011

Scale
Mean
if Item
Deleted
20.0667
19.8667
20.1333
20.3000
20.3667
20.6000

Scale
Variance
if Item
Deleted
8.0664
9.7747
8.2575
9.3207
8.7230
8.5241

N of Items =

Corrected
Item
Total
Correlation
.4521
.4543
.6366
.3626
.4314
.3457

6

Alpha
if Item
Deleted
.6567
.6653
.6010
.6820
.6615
.6982
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ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

LOCUS7
LOCUS8
LOCUS9
LOCUS10
LOCUS11
LOCUS12
Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7830

Scale
Mean
if Item
Deleted
14.8000
15.3333
16.0667
16.5000
16.5000
15.9667

Scale
Variance
if Item
Deleted
16.8552
15.3333
12.8920
14.5345
14.6724
15.2057

N of Items =

Corrected
Item
Total
Correlation
.3493
.4010
.6235
.6877
.5535
.6440

6

Alpha
if Item
Deleted
.7895
.7858
.7269
.7163
.7448
.7296
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ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

LOCUS13
LOCUS14
LOCUS15
LOCUS16
LOCUS17
LOCUS18

Scale
Mean
if Item
Deleted
17.2000
17.1333
16.9333
16.9667
16.4000
17.0333

Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7430

Corrected
Item
Total
Correlation
.5480
.5406
.5454
.4247
.2642
.5714

Scale
Variance
if Item
Deleted
10.0276
10.7402
11.5816
11.5506
13.1448
9.8264

N of Items

=

6

Alpha
if Item
Deleted
.6863
.6889
.6940
.7215
.7557
.6784
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ความผันผวนทางอารมณ
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

EM01
EM02
EM03
EM04
EM05
EM06
EM07
EM08
EM09
EM10
EM11
Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9021

Scale
Mean
if Item
Deleted
28.9333
28.5667
29.0333
28.5333
29.1667
29.1333
28.9667
29.0000
28.7000
29.3333
29.6333

Corrected
Item
Total
Correlation
.6986
.7294
.5812
.5970
.7262
.6721
.5963
.5726
.5817
.6044
.7240

Scale
Variance
if Item
Deleted
67.8575
67.4264
68.9989
68.8092
65.3161
69.0161
70.1023
68.0000
66.6310
66.9885
66.8609

N of Items

=

11

Alpha
if Item
Deleted
.8904
.8888
.8965
.8957
.8882
.8921
.8958
.8975
.8977
.8958
.8888
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พฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุ
RELI ABILITY

ANALYSIS – SCALE

(A L P H A )

Item-total Statistics

BEH1
BEH2
BEH3
BEH4
BEH5
BEH6
BEH7
BEH8
BEH9
BEH10
BEH11
BEH12
BEH13
BEH14
BEH15
BEH16
BEH17
BEH18
BEH19
BEH20
BEH21
BEH22
BEH23
BEH24
Reliablity Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8204

Scale
Mean
if Item
Deleted
38.5667
38.8667
38.6667
37.7333
38.2667
38.6000
39.5000
38.2000
37.7333
38.4000
38.5000
38.7333
38.2667
39.2333
38.4000
38.4000
38.1000
38.1000
38.5667
38.0000
39.0000
38.9000
38.9667
38.9000

Scale
Variance
if Item
Deleted
91.8402
95.3609
95.2644
92.5471
96.9609
94.0414
95.1552
95.0621
92.9609
95.0069
92.6034
92.7540
95.4437
98.0471
91.1448
87.4207
89.3345
94.1621
91.1506
94.2069
92.6207
86.8517
82.4471
82.1621

N of Items =

Corrected
Item
Total
Correlation
.4453
.2435
.2610
.4188
.1945
.3743
.3046
.3156
.3917
.2330
.3138
.3611
.2005
.1497
.4660
.6384
.5802
.3016
.4204
.3680
.3565
.7110
.8055
.7613

26

Alpha
if Item
Deleted
.8432
.8498
.8491
.8441
.8505
.8457
.8477
.8474
.8450
.8506
.8485
.8461
.8519
.8574
.8423
.8353
.8382
.8480
.8440
.8459
.8464
.8329
.8264
.8278
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ภาคผนวก ค
คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามจําแนกเปนรายขอ
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คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกฎจราจรจําแนกรายขอ
ขอที่

คําถาม

1

ผูขับขี่รถจักรยานยนต ควรใหสัญญาณไฟ
หรือสัญญาณมือ เมื่อตองการเลี้ยวรถเปนระยะ
เทาใด ( X = .50)
ตามกฎหมายระบุใหรถจักรยานยนตสามารถ
บรรทุกของไดไมเกินเทาใด ( X = .71)
ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการหยุดรถ ( X = .39)

คนที่ตอบถูก
คนที่ตอบผิด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
127

49.6

183

71.5

101

39.5

155

60.5

ขอใดปฏิบัติถูกตองที่สุดในการขับขี่รถ
จักรยานยนต ( X = .75)
การจอดรถที่ดคี วรทําอยางไร ( X = .24)

193

75.4

63

24.6

62

24.2

194

75.8

ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจาหนาทีต่ ํารวจจราจร ( X = .31)
7 เครื่องหมายจราจร เสนทึบ คูกับ เสนประ
แนวกึ่งกลางถนน หมายถึงอะไร ( X = .49)
8 สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองบริเวณทางแยก
หมายถึงอะไร ( X = .68)
9 ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการขับรถตามหลัง
รถฉุกเฉิน ( X = .33)
10 ขอใดปฏิบัติตามกฎจราจรไดถูกตอง
( X = .50)
11 เครื่องหมาย
หมายถึงอะไร
( X = .66)
12 เครื่องหมาย
หมายถึงอะไร
( X = .43)

80

31.3

176

68.8

126

49.2

130

50.8

174

68.0

82

32.0

85

33.2

171

66.8

79

30.9

177

69.1

168

65.6

88

34.4

110

43.0

146

57.0

2
3
4
5
6

129
73

50.4
28.5
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ขอที่

คําถาม

คนที่ตอบถูก
คนที่ตอบผิด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

13 เครื่องหมาย
( X = .32)

หมายถึงอะไร

83

32.4

173

67.6

14 เครื่องหมาย
( X = .62)
15 เครื่องหมาย
( X = .37)

หมายถึงอะไร

158

61.7

98

38.3

หมายถึงอะไร

94

36.7

162

63.3

คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจําแนกรายขอ

ขอที่

คําถาม

1

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทาย
มากกวา 1 คน มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุ
ไดงายกวาการขับขี่รถเพียงคนเดียว ( X = 3.80)
การขับขี่รถจักรยานยนตในขณะมีอาการมึนเมา
สุราไมใชสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ( X =2.68)

2
3

การขับขี่รถจักรยานยนต โดยตัดหนารถคันอื่น
อยางกระชัน้ ชิด อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
( X = 4.60)
4 การที่ผูซอนทายรถจักรยานยนตแตงตัวรุมราม
หรือสวมใสกางเกงยาวขาบานๆ อาจทําใหผาเขา
ไปในลอรถ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
( X = 3.88)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/ รอยละ)
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
59/
23.0

107/
41.8

73/
28.5

15/
5.9

2/
0.8

66/
25.8

31/
12.1

23/
9.0

26/ 110/
10.2 43.0

172/
67.2

68/
26.6

13/
5.1

3/
1.2

0/
0

74/
28.9

97/
37.9

67/
26.2

17/
6.6

1/
0.4
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5

ขอที่

ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ฝาสัญญาณไฟสีแดง
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได ( X = 4.57)
คําถาม

6

การขับขี่รถจักรยานยนตคูขนานกับเพื่อนๆ
ดวย ความเร็ว 80 กม./ช.ม. ไมเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ( X = 2.95)
7 การที่ผูขับขี่รถถอดอุปกรณของรถจักรยานยนต
บางสวนออก เชน ไฟเลี้ยว กระจกสองหลังมีผล
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได ( X = 3.65)
8 การเบรครถจักรยานยนตอยางกระทันหัน มี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย ( X =4.11)

168/
65.6

70/
27.3

15/
5.9

2/
0.8

1/
0.4

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ)
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
34/ 66/ 55/ 56/ 45/
13.3 25.8 21.5 21.9 17.6
40/
15.6

116/
45.3

78/
30.5

15/
5.9

7/
2.7

83/
32.4

123/
48.0

46/
18.0

2/
0.8

2/
0.8

139/
54.3
128/
50.0

94/
36.7
113/
44.1

17/
6.6
12/
4.7

5/
2.0
3/
1.2

1/
0.4
0/
0

57/
22.3

28/
10.9

36/ 53/ 82/
14.1 20.7 32.0

142/
55.5

83/
32.4

22/
8.6

9

การรับรูความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจทําให
เปนอันตรายถึงแกชีวติ ได ( X = 4.43)
10 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บที่ศีรษะ อาจทําใหสมองไดรับการ
กระทบกระเทือนและ เปนอันตรายได( X =
4.43)
11 การขับขี่รถจักรยานยนตตามหลังรถพวง
อยางกระชัน้ ชิด ไมทําใหเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
( X = 2.71)
12 การขับขี่รถจักรยานยนตดว ยความเร็วสูง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเปนอันตรายถึงแกชวี ิตได
มากกวาผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วต่ํา
( X = 4.38)

4/
1.6

5/
2.0
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13 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต มีโอกาสสูงที่จะทํา
ใหกระดูกหักและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นพิการได
( X = 4.34)
14 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่รุนแรง
มีผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูบาดเจ็บและ
ครอบครัว ( X = 4.05)
ขอที่

คําถาม

15 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต มีผลทํา
ใหเสียเวลาในการรักษาพยาบาล ( X = 3.91)

112/
43.8

121/
47.3

22/
8.6

1/
0.4

0/
0

84/
32.8

121/
47.3

32/
12.5

18/
7.0

1/
0.4

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ)
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
55/ 140/ 47/ 12/ 2/
21.5 54.7 18.4 4.7 0.8

77/
16 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ทําให
สูญเสียคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล ( X = 4.10) 30.1

135/
52.7

37/
14.5

6/
2.3

1/
0.4

92/
35.9

111/
43.4

29/
11.3

10/
3.9

14/
5.5

174/
68.0

66/
25.8

15/
5.9

1/
0.4

0/
0

119/
46.5

105/
41.0

24/
9.4

8/
3.1

0/
0

111/
43.4

114/
44.5

25/
9.8

5/
2.0

1/
0.4

17 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจทําให
ไดรับบาดเจ็บเล็กนอยจนถึงบาดเจ็บสาหัส
( X = 4.00)
18 การรับรูประโยชนในการปองกันอุบัติเหตุ
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นสามารถลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บบริเวณศีรษะไดมากกวาผูที่ไมสวม
หมวกนิรภัย ( X = 4.61)
19 เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถ
จักรยานยนต เมื่อรางกายมีอาการออนเพลีย หรือ
งวงนอน ( X = 4.31)
20 การตรวจสภาพรถจักรยานยนต ใหอยูใ นสภาพ
ที่ดี กอนการขับขี่เปนการปองกันอุบัติเหตุได
( X = 4.29)
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21 เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลกอนการขับขี่รถจักรยานยนต
( X = 4.47)

154/
60.2

78/
30.5

17/
6.6

22 เมื่อตองการเลี้ยวรถจักรยานยนต ไมจําเปนตอง
ใหสัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้ง ก็เลี้ยวไดอยาง
ปลอดภัย ( X = 2.84)

42/
16.4

36/
14.1

56/ 82/ 40/
21.9 32.0 15.6

ขอที่
23

24

25

26

5/
2.0

2/
0.8

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ)
คําถาม
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
5/
การชะลอความเร็วของรถ เมื่อถึงทางแยกหรือ 108/ 114/ 23/ 6/
ทางโคง จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ 42.2 44.5 9.0 2.3 2.0
มากขึ้น ( X = 4.23)
2/
การขับขี่รถจักรยานยนต ควรมีผูซอนทายเพียง 114/ 115/ 21/ 4/
1 คนเพราะทําใหผูขับขี่รถมีการทรงตัวที่ดี และ 44.5 44.9 8.2 1.6 0.8
ปลอดภัยในการขับขี่มากกวา มีผูซอนทายหลาย
คน ( X = 4.31)
148/ 85/ 18/ 4/
1/
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต ควรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร 57.8 33.2 7.0 1.6 0.4
ทุกครั้ง ( X = 4.46)
การแซงรถคันอื่น ควรใหสัญญาณแซงกอน
126/ 90/ 37/ 3/
0/
0
และเห็นวาปลอดภัยจึงขับแซงได ( X = 4.32) 49.2 35.2 14.5 1.2

คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามความเชื่ออํานาจควบคุมจําแนกรายขอ

ขอที่

คําถาม

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ)
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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1

2

ความเชื่ออํานาจภายในตน
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
จะไมเกิดขึ้น ถาทานเปนผูขับขี่รถดวยตนเอง
( X = 3.51)
ทานคิดวา ถาทานเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต สาเหตุเกิดจากความประมาทของ
ตนเอง ( X = 3.56)

41/
16.0

78/
30.5

113/
44.1

19/
7.4

5/
2.0

39/
15.2

106/
41.4

72/ 37/
28.1 14.5

2/
0.8

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ)
ขอที่
คําถาม
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
3 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต 62/ 131/ 41/ 20/ 2/
24.2 51.2 16.0 7.8 0.8
เปนสิ่งที่ปองกันไดดว ยตัวของทานเอง
( X = 3.90)
4

ทานคิดวา ถาทานขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความระมัดระวัง แมวาสภาพถนนจะไมดี ก็จะ
ไมทําใหเกิดอุบัติเหตุ ( X = 3.79)

53/
20.7

108/
42.2

84/
32.8

11/
4.3

0/
0

5

ทานเชื่อวา ถาทานเปนผูขับขี่รถจักรยานยนต 78/
โดยปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะปองกันอุบัติเหตุได 30.5
( X = 4.09)

130/
50.8

42/
16.4

6/
2.3

0/
0

49/
19.1

91/
35.5

93/
36.3

19/
7.4

4/
1.6

72/
28.1

136/
53.1

40/
15.6

7/
2.7

1/
0.4

6 ทานเชื่อวาถึงแมบุคคลอื่นจะมีพฤติกรรมการ
ขับขี่รถที่ไมดี แตถาทานขับขี่รถดวยความ
ระมัดระวัง ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได
( X = 3.63)
7 ความเชื่ออํานาจบุคคลอื่น
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรจะไมเกิดขึ้น ถาผูอื่น
ขับขี่รถอยางระมัดระวัง ( X = 4.06)
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8

ทานจะขับขี่รถจักรยานยนตอยางถูกตองและ
ระมัดระวังมากขึ้นถามีตํารวจจราจรอยูบริเวณนั้น
( X = 3.54)
9 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรเกิดขึ้นได สาเหตุ
เนื่องจากตํารวจราจรไมเขมงวด กวดขัน
( X = 3.07)
10 ทานคิดวาการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
จักรยานยนต สาเหตุเนื่องมาจากผูซอนทายรถ
นั่งไมดีหรือไมระมัดระวัง ( X = 2.98)

58/
22.7

77/
30.1

71/ 46/
27.7 18.0

4/
1.6

30/
11.7

47/
18.4

105/ 60/
41.0 23.4

14/
5.5

19/
7.4

57/
22.3

98/ 65/
38.3 25.4

17/
6.6

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม( คน/ รอยละ)
ขอที่
คําถาม
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
11 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจรปองกันไดหรือไมนั้น 26/ 33/ 87/ 54/ 56/
10.2 12.9 34.0 21.1 21.9
เปนหนาที่ของตํารวจจราจร ( X = 2.68)
12 ทานคิดวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต เกิดจากความประมาท
ของผูอื่น ( X = 3.23)
13 ความเชื่ออํานาจโชคชะตาและโอกาสเสี่ยง
ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
เปนเรื่องของเคราะหกรรม ( X = 2.81)
14 ทานเชื่อวาอุบตั ิเหตุจาการขับขี่รถจักรยานยนต
เกิดขึ้นได เนือ่ งจากสภาพถนนขรุขระ และมี
ฝุนเยอะ ( X = 3.47)
15 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากความบังเอิญ แมวาจะ
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความระมัดระวังก็ตาม
( X = 3.30)

28/
10.9

61/
23.8

122/ 31/
47.7 12.1

14/
5.5

15/
5.9

54/
21.1

93/ 56/ 38/
36.3 21.9 14.8

41/
16.0

83/
32.4

93/ 34/
36.3 13.3

5/
2.0

27/
10.5

72/
28.1

116/ 34/
45.3 13.3

7/
2.7
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16 ไมวาทานจะทําขับขี่รถจักรยานยนตดีเพียงใด
ถาดวงไมดหี รือโชคราย ก็ยอมเกิดอุบัตเิ หตุได
เสมอ ( X = 3.08)
17 ทานคิดวาการเกิดอุบัติเหตุจราจร เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่ไมดี เชน ฝนตก มีหมอกลง
( X = 3.80)
18 ทานคิดวาอุบตั ิเหตุจราจร เกิดขึ้นได สาเหตุ
เนื่องมาจากความบกพรองของเครื่องหมาย
จราจร หรือสัญญาณไฟจราจร ( X = 3.24)

26/
10.2

55/
21.5

114/ 35/ 26/
44.5 13.7 10.2

40/
15.6

134/
52.3

74/
28.9

7/
2.7

1/
0.4

22/
8.6

94/
36.7

82/ 39/
32.0 15.2

19/
7.4

คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามความผันผวนทางอารมณจําแนกรายขอ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม( คน/รอยละ)
ขอที่
คําถาม
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
1 ทานชอบขับขี่รถจักรยานยนต ในขณะที่ทานมี 49/ 53/ 95/ 47/ 12/
19.1 20.7 37.1 18.4 4.7
อารมณโกรธ ( X = 3.31)
33/ 108/ 78/ 25/ 12/
2 ทานรูสึกอารมณไมดี หงุดหงิดงายขณะที่ทาน
ขับขี่รถจักรยานยนต ในเขตชุมชนที่มีการจราจร 12.9 42.2 30.5 9.8 4.7
คับคั่ง ( X = 3.49)
31/ 79/ 76/ 58/ 12/
3 เมื่อเพื่อนๆของทานขับขี่รถจักรยานยนต และ
แซงรถจักรยานยนตของทานไปขางหนา ทาน 12.1 30.9 29.7 22.7 4.7
จะไมยอมแพและจะแซงรถของเพื่อนๆใหได
( X = 3.23)
51/ 77/ 88/ 34/ 6/
4 ทานรูสึกสนุกสนานในขณะที่ทานขับขี่รถ
19.9 30.1 34.4 13.3 2.3
จักรยานยนตดว ยความเร็วสูง ( X = 3.52)
5 ทานมักระบายอารมณที่ทานรูสึกเก็บกด โดยการ 37/ 85/ 71/ 53/ 10/
14.5 33.2 27.7 20.7 3.9
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
( X = 3.34)
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23/ 83/ 65/ 60/ 25/
ถาบุคคลที่ซอนทายรถของทานเชียร ใหทา น
9.0 32.4 25.4 23.4 9.8
ขับรถเร็วและฉวัดเฉวียนมากขึ้น ทานจะ
สนองตอบทันที ( X = 3.07)
7 ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานมักจะมีอาการ 22/ 62/ 87/ 63/ 22/
8.6 24.2 34.0 24.6 8.6
เหมอลอย หรือเผลอใจลอย ครุนคิดเรื่องตางๆ
( X = 3.00)
38/ 50/ 95/ 58/ 15/
8 ทานรูสึกพอใจ เมื่อเพื่อนๆยอมรับทานในเรื่อง
14.8 19.5 37.1 22.7 5.9
ของการขับขี่รถจักรยานยนตไดรวดเร็ว
( X = 3.15)
9 ขณะที่ทานขับขี่รถจักรยานยนต อารมณของ
15/ 59/ 73/ 73/ 36/
5.9 23.0 28.5 28.5 14.1
ทานแปรปรวน ( X = 2.78)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม( คน/รอยละ)
ขอที่
คําถาม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
10 เมื่อทานเห็นถนนโลง ทานมักจะอดใจไวไมอยู 34/ 81/ 74/ 45/ 22/
และทดลองขับขี่รถจักรยานยนตในทาที่ผาดโผน 13.3 31.6 28.9 17.6 8.6
เพื่อความตื่นเตนสนุกสนานทาทาย ( X = 3.23)
17/ 45/ 94/ 67/ 33/
11 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองใหมีสติในการขับรถ 6.6 17.6 36.7 26.2 12.9
ที่ถูกตองตามกฎจราจรได ( X = 2.79)
6

คาเฉลี่ย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบตั ิเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต จําแนกรายขอ

ขอที่

คําถาม

1 ทานใหสัญญาณไฟเลีย้ วหรือสัญญาณมือกอน
เลี้ยวรถทุกครัง้ ( X = 1.53)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน /รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
ทุก
บอยครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ
ครั้ง
42 /
63/ 139 / 12 /
16.4 24.6 54.3 4.7
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2 ทานขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทาย
มากกวา 1 คน ( X = 1.54)
3 ทานขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร ในถนนที่มี
เครื่องหมายหามยอนศร ( X = 1.80)

7/
2.7

146 /
57.0

80 /
31.3

23 /
9.0

18/
7.0

181/
70.7

45/
17.6

12/
4.7

4 ทานขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนารถคันอื่น
อยางกระชัน้ ชิด ( X = 2.12)

89/
34.3

118/
46.1

40/
15.6

9/
3.5

5 ทานขับขี่รถจักรยานยนตแขงขันความเร็วกับ
เพื่อนๆ ( X = 1.78)

54/
21.1

117/
45.7

59/ 26/
23.0 10.2

6 ทานขับขี่รถจักรยานยนตคูขนานกับเพื่อนๆ
( X = 1.55)

12/
4.7

129/
50.4

104/
40.6

ขอที่

คําถาม

7 ทานขับขี่รถจักรยานยนตฝาฝนสัญญาณไฟ
สีแดง ( X = 2.14)
8 ทานขับขี่รถจักรยานยนต ในลักษณะทาที่
ผาดโผน ( X = 2.24)
9 ทานลดความเร็วของรถลง เมื่อถึงทางโคง
หรือ
ทางแยก ( X = 2.06)
10 ทานไมขับแซงรถคันอื่น
เมื่อมี
เครื่องหมาย
หามแซง ( X = 1.51)
11 ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมื่อตองขับขี่รถ
จักรยานยนตในระยะทางไกลๆ ( X =
1.63)

11/
4.3

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน /รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
ทุก
บอยครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ
ครั้ง
85/ 133/ 27/ 11/
33.2 52.0 10.5 4.3
104/
40.6

115/
44.9

31/
12.1

6/
2.3

113/
44.1

65/
25.4

58/
22.7

20/
7.8

43/
16.8

65/
25.4

128/
50.0

20/
7.8

63/
24.6

69/
27.0

91/ 33/
35.5 12.9
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12 ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ เมื่อทานขับขี่รถ
จักรยานยนตในระยะทางใกลๆ ( X =
1.10)
13 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานสวมหมวก
นิรภัยโดยรัดคางดวยสายรัดใหแนนทุกครั้ง
( X = 1.51)
14 ทานมักจะแขวน / หิว้ หมวกนิรภัย โดยที่ไม
สวมหมวกนิรภัยขณะที่ขับขีร่ ถจักรยานยนต
( X = 1.96)
15 ทานตรวจเช็คสภาพเบรคของรถจักรยานยนต
ใหอยูใ นสภาพดีกอนขับขี่ทกุ ครั้ง ( X =
1.55)
16 ทานตรวจเช็คสภาพเกียรของรถจักรยานยนต
ใหอยูใ นสภาพดีกอนขับขี่ทกุ ครั้ง ( X =
1.63)
17 ทานตรวจเช็คสภาพยางของรถจักรยานยนต
ใหอยู ในสภาพพรอมที่จะใชกอนขับขี่ทุกครั้ง
( X = 1.68)
ขอที่

คําถาม

18 ทานเช็คแตรใหอยูในสภาพดีกอนขับขี่รถ
จักรยานยนตทกุ ครั้ง ( X = 1.25)
19 ทานตรวจเช็คสัญญาณไฟเลี้ยวใหอยูในสภาพ
ดีกอนขับขี่รถจักรยานยนตทกุ ครั้ง ( X =
1.24)
20 ทานตรวจเช็คกระจกสองหลังใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่รถจักรยานยนตทกุ ครั้ง ( X =
1.23)
21 เมื่อรถจักรยานยนตของทานเกิดชํารุด

12/
4.7

59/
23.0

127/ 58/
49.6 22.7

53/
20.7

73/
28.5

82/ 48/
32.0 18.8

58/
22.7

146/
57.0

37/
14.5

32/
12.5

103/
40.2

94/ 27/
36.7 10.5

44/
17.2

100/
39.1

86/ 26/
33.6 10.2

46/
18.0

93/
36.3

106/
41.4

15/
5.9

11/
4.3

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน /รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
ทุก
บอยครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ
ครั้ง
19/
66/ 130/ 41/
7.4 25.8 50.8 16.0
24/
9.4

49/
19.1

148/ 35/
57.8 13.7

41/
16.0

50/
19.5

93/ 72/
36.3 28.1

81/

96/

74/

5/
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หรือมีสภาพผิดปกติ ทานนํารถไปซอมใหอยู 31.6
ในสภาพดีกอนขับขี่ ( X = 1.99)
43/
22 ทานมักจะดัดแปลงรถโดยการถอดอุปกรณ
16.8
บางสวนของรถจักรยานยนตออก เชน ไฟ
เลี้ยว กระจกสองหลัง ( X = 1.48)
114/
23 ทานขับขี่รถจักรยานยนตขณะมีอาการ
44.5
มึนเมาสุรา ( X = 2.26)
24 ทานหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
59/
ของ แอลกอฮอลกอนการขับขี่รถจักรยานยนต 23.0
ทุกครั้ง ( X = 1.86)

37.5

28.9

2.0

89/
34.8

73/ 51/
28.5 19.9

107/
41.8

23/
9.0

12/
4.7

116/
45.3

66/
25.8

15/
5.9
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ประวัติผูวิจัย
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ที่อยู
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ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2540
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ประวัติการทํางาน
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