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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันนี้ความสูญเสียของประเทศไทยในดานอุบัติเหตุไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
ทั้งในดานความถี่และความรุนแรง จากขอมูลของกองสถิติสาธารณสุข แสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุเปน
สาเหตุการตายอันดับตน นอกจากนี้อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ยังจัดเปนสาเหตุการตายอันดับแรก
ของอุบัติเหตุทงั้ หมด โดยอัตราการเสียชีวิตมีแนวโนมเพิม่ สูงขึ้นทุกป
การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร มักเกิดขึน้ กับคนในวัยหนุมสาว ซึ่งควรจะเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ นับเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดคํานวณคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
โดยรวมจาก 3 รายการสําคัญ คือ ความสูญเสียดานทรัพยสิน รายไดและการผลิตของผูเสียชีวิตและ
พิการตลอดอายุขัย คาใชจายในการรักษาพยาบาลและรายไดที่สญ
ู เสียระหวางรักษาพยาบาลและ
พักฟน ปรากฏวาประเทศไทยตองสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายลานบาท ซึ่งความสูญเสียนี้คิดคํานวณ
จากอุบัติเหตุจราจรเพียงอยางเดียว ถาหากรวมอุบัติเหตุทุกประเภท คาความสูญเสียนี้จะเพิ่มขึ้น
อยางนอยอีกหนึ่งเทาตัว ทั้งนี้ไมนับรวมถึงความสูญเสียทางออมที่เกิดขึ้นจากความเศราโศกเสียใจ
ของครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนฝูงที่ตอ งระดมทรัพยากรตางๆ มารวมงานหรือเยี่ยมเยียนผูบาดเจ็บ
คาใชจา ยของผูท ี่ตองเฝาอยูใ นโรงพยาบาล รวมถึงการขาดรายไดจากที่ควรจะทําไดเปนจํานวนมากมาย
มหาศาลกวาความสูญเสียที่เห็นไดชัดอีกหลายสิบเทา
ดังจะเห็นไดวาสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก
สําหรับประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2541-2546 มีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งป 2546 มีจํานวน 84,177 ราย
ความสูญเสียที่เกิดกับบุคคล ตาย 11,960 คน บาดเจ็บสาหัส 14,301 คน บาดเจ็บเล็กนอย 51,400 คน
และความสูญเสียทางทรัพยสินมีมูลคาถึง 1,374,571,986 บาท และในชวงเทศกาลสงกรานตของป
2547 มีสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ความสูญเสียเกิดกับบุคคล ตาย 654 คน บาดเจ็บ 36,642 คน ซึ่ง
เกิดจากรถจักรยานยนตถึง 66.49 % โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไมสวมหมวกนิรภัย 53.77 % สูงที่สุด
(สํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,ศูนยขอมูลสนเทศ 2547)
จากการศึกษาขอมูลสถิติการจราจรทางบก พ.ศ. 2546 และรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก พบวารถจักรยานยนตเปนยานพาหนะสําคัญที่เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร
บนถนนมากเปนอันดับสองรองจากรถยนตสวนบุคคล แตทําใหมีผทู ําใหไดรับอันตรายจากการเกิด
อุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตมากเปนอันดับหนึง่ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผูไดรับอันตรายจาก

2
การเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนถนนมาโดยตลอด
ดังจะเห็นไดจากสถิติผูปวยอุบัติเหตุจราจร
(สํานักนายกรัฐมนตรี,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,ศูนยขอมูลสนเทศ 2547) จํานวน 92,635 ราย ที่เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ
เมื่อพิจารณากลุมผูปวยและผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบวาสวนใหญเปนผูขับขี่ยานพาหนะเอง และเพศชายเกิดอุบตั ิเหตุ
มากกวาเพศหญิง สําหรับชวงอายุที่พบวาเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมากที่สุดไดแก อายุ 15-24 ป
ซึ่งกลุมอายุดังกลาวนี้กําลังอยูในวัยรุน มีความคึกคะนองชอบความสนุกสนานตืน่ เตนและเสี่ยงภัย
จึงมักขับรถดวยความเร็วสูง ขาดจิตสํานึกในความปลอดภัย อีกทั้งบางรายยังเปนผูเริ่มฝกหัดขับขี่
รถจักรยานยนต ยังไมมีความชํานาญในการควบคุมบังคับยานพาหนะและตัดสินใจในเหตุการณเฉพาะ
หนาไดไมดีพอ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูขับขี่กลุมนี้เกิดอุบัติเหตุไดมาก
สําหรับการบาดเจ็บของรางกายที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหผูประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่
หรือนั่งซอนทายรถจักรยานยนตถึงแกชีวติ คือ การบาดเจ็บที่สมอง ซึ่งพบเปนสัดสวนสูงกวาสาเหตุ
ทั้งหมด จากการศึกษาวิจัยของมณีรัตน ธีระวิวัฒน (2538) พบวาหมวกนิรภัยจะชวยลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่สมองในขณะเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนตไดอยางมีนยั สําคัญ แตเปน
เรื่องที่นาเปนหวงอยางยิ่งทีผ่ ูขับขี่รถจักรยานยนตในประเทศไทยของเรา สวนใหญไมไดสวมหมวก
นิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต จึงทําใหขาดอุปกรณที่สําคัญที่สุดในการชวยลดความรุนแรงเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ
ในจังหวัดกาญจนบุรี พบวาอุบัติเหตุการจราจรทางบกเปนสาเหตุการตายที่สําคัญเปน
อันดับแรกของประชาชนในจังหวัดมาโดยตลอด และอัตราการตายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวยจํานวน
ที่นาตกใจ กลาวคือ จากการศึกษาขอมูลของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ตัง้ แต
เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนเมษายน 2548 พบวา มีผูปวยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรเขา
รับการรักษาพยาบาลประมาณ 2,735 ราย ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนตมสี ถิติสูงสุดคิดเปน
รอยละ 82.02 ของผูปวยอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งหมด (โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2548)
ผูประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตรอยละ 62.9 เปนผูขับขี่ยานพาหนะดวยตนเอง และเพศชายเกิด
อุบัติเ หตุ มากกวา เพศหญิ ง คิ ด เปน สัด ส ว น 3:1 ในจํา นวนผูบ าดเจ็บ และเสี ย ชี วิต จากอุบัติ เ หตุ
รถจักรยานยนตนี้ สวนใหญมีอายุระหวาง 15-24 ป โดยพบวาเปนนักเรียนและนักศึกษาถึงรอยละ
22.8 สวนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต พบวา รอยละ 90 เกิดจากพฤติกรรม
ของผูขับขี่ ไดแก การขับรถเร็วเกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด ขับรถตัดหนารถคันอืน่ ในระยะกระชัน้ ชิด
และขับรถโดยประมาท ตามลําดับ และจากขอมูลอุบัติเหตุของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําป พ.ศ. 2547 จะเห็นวาอุบัติเหตุจากจราจรทางบกทําใหเกิดความสูญเสียที่เกิดกับบุคคล
โดยเฉพาะการเสียชีวิตมากทีส่ ุดจําแนกไดดังตารางตอไปนี้

3
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอัตราการบาดเจ็บ และอัตราการเสียชีวิต 4 อันดับแรกของจังหวัดกาญจนบุรี
ป พ.ศ. 2547
1.
2.
3.
4.

สาเหตุ
จราจรทางบก
อุบัติเหตุอื่นๆ
ทํารายตัวเอง
ถูกทําราย

ผูไดรับบาดเจ็บ
9,056
13,932
425
2,074

ผูที่เสียชีวิต
143
55
21
34

จากขอมูลของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรี ในป 2548 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง
เดือนสิงหาคม การที่มีผูกระทําผิดกฎจราจรในเรื่องของการไมมีใบอนุญาตขับขี่ ฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎจราจร และอุปกรณสว นควบไมสมบูรณ มีสถิติการทําความผิดถูกจับและเสียคาปรับเกี่ยวกับเรื่อง
การไมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต จํานวน 20,156 ราย การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎจราจร(ฝาฝน
สัญญาณไฟสีแดง ขับขี่รถยอนศร ไมสวมหมวกนิรภัย) จํานวน 1,048 ราย อุปกรณสวนควบไม
สมบูรณ(ไมมกี ระจกมองขาง ไฟเลี้ยวไมตดิ สัญญาณแตรไมดัง) จํานวน 4,122 ราย
กลาวไดวา อุบัติเหตุจากจราจรทางบกนั้นสวนใหญมกั จะเกิดกับรถจักรยานยนต ซึ่งเปน
ปญหาที่สําคัญของประชากรในวัยหนุมสาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชายทีก่ ําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีอายุประมาณ 15-20 ป ตรงกับชวงอายุที่พบวาประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตมากที่สุด และเปนนักเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมือง ของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนัน้
จึงเปนกลุมเปาหมายสําคัญที่จะตองดําเนินการแกไขโดยเรงดวน
จากการศึกษาขอมูลของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและจากการศึกษาของมณีรตั น
ธีระวิวัฒน (2538) ซึ่งศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ในแตละปจะมี
นักเรียนชายเสียชีวิตดวยอุบตั ิเหตุจากการขับรถจักรยานยนตประมาณ 1-2 ราย บาดเจ็บไมนอยกวา
15 ราย ซึ่งทางโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุงไมไดสนับสนุนใหนักเรียนนํารถจักรยานยนตมาโรงเรียน
แตนักเรียนสวนใหญใหเหตุผลวา ขับรถมาเพราะบานอยูไ กลและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว นักเรียน
รอยละ 81.81 ขับรถจักรยานยนตมาโรงเรียนมากกวา 3 วันตอสัปดาห และรอยละ 90 มีการขับ
รถจักรยานยนตทุกวัน นักเรียนรอยละ 77.27 เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
มาแลว และมี 3 คน ที่ไดรบั บาดเจ็บมากตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวา 5 วัน รอยละ
45.5 ยอมรับวาเวลาเกิดอุบัตเิ หตุกลัวเสียชีวติ กลัวความพิการ ในขณะทีอ่ ีกรอยละ 56.3 ตอบวาไมกลัว
และคิดวาการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยูกับดวงชะตาถายังไมถึงคราวตายก็จะไมตาย นักเรียนรอยละ 80
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ไมแนใจวาตนจะปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนตได รวมทั้งไมแนใจวาการปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรจะทําใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับหมวกนิรภัยนักเรียนรอยละ 36.6 รับรูวาหมวกนิรภัยจะชวยลดความรุนแรงจาก
การบาดเจ็บทีศ่ ีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุได แตรอยละ 63.4 ไมแนใจวาหากสวมหมวกนิรภัยแลวจะชวย
ลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได นักเรียนรอยละ 50 ใหความเห็นวาการที่รัฐบาลออกกฎหมาย
ใหสวมหมวกนิรภัยและเปดไฟหนาเปนเรือ่ งดีเพราะจะทําใหลดการตายจากการเกิดอุบัติเหตุ แตอีก
รอยละ 31.8 มีความเห็นวารัฐบาลไมควรออกกฎหมายบังคับใหสวมหมวกนิรภัย เพราะเปน
สิทธิสวนบุคคล แตอยางไรก็ตาม นักเรียนบางคนไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง
โดยใหเหตุผลวาใสแลวหนักศีรษะ รอน รูสึกเกะกะ ทําใหไดยินเสียงรอบขางไมชัดเจน ไมมี
ความคลองตัวและไมถนัดในการขับรถ ซึ่งนักเรียนบางคนมีความเห็นวา ผูที่มีประสบการณใน
การขับรถจักรยานยนต มากกวา 2 ป จะเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับรถจักรยานยนตไดนอย เพราะวามี
ความชํานาญในการขับขี่ และไมจําเปนตองสวมหมวกนิรภัย
ในดานการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับกฎจราจร นักเรียนรอยละ 63.3 ยอมรับวาขณะขับขี่
รถจักรยานยนตเคยขับฝาฝนกฎจราจร เชน ขับฝาไฟแดง ขับยอนศร และเลี้ยวในที่หามเลี้ยวรวมทั้ง
การเลี้ยวตัดหนาในระยะกระชั้นชิด มีรอยละ 59.2 จะใชความเร็วในการขับรถโดยเฉลี่ย 60-100
กิโลเมตรตอชั่วโมง ทั้งในและนอกเขตชุมชนและหากขับขี่ไปพรอมๆ กับเพื่อนเปนกลุมจะใช
ความเร็วเฉลี่ย 100-120 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งกฎหมายจราจรไดกําหนดไววา ถาขับขี่ในเขตชุมชน
สําหรับรถจักรยานยนตแลวใหใชความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง และนอกเขตชุมชนใหใช
ความเร็วไมเกิน 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง รอยละ 43 เคยใหเพื่อนนั่งซอนทายมากกวา 1 คน และจะขับ
รถจักรยานยนตแขงขันกันระหวางเพื่อนๆ เปนประจํา นอกจากนั้นรอยละ 28.3 ยอมรับวาขับรถ
ฝาไฟแดงเปนประจํา โดยจะมองดูกอนวามีตํารวจอยูหรือไม ถาไมมีก็จะขับฝาไปเลย สาเหตุของ
การขับแขงกันเพราะเพื่อนทาทายอีกทั้งเปนการลองความแรงของเครื่องยนตดว ย สําหรับหลักสูตร
สุขศึกษา เรื่องความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนตในชั้นเรียนยังไมมีการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนตที่เกิดขึ้นแตมักจะมีการสอนนักเรียนในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ซึ่งเนนเกีย่ วกับการใหความชวยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุ ทําใหทราบวานักเรียนจึงไมได
เรียนรูเกีย่ วกับปญหาอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนตอยางจริงจัง
จากการศึกษาของมณีรัตน ธีระวิวัฒน (2538) ที่พบมีจาํ นวนนักเรียนชายไดรับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนตเกิดทุกป และมีแนวโนมวาจะมีผูไดรับบาดเจ็บมากขึ้น
ปญหาอุบัตเิ หตุสวนใหญเกิดจากผูขับขี่ วัยรุนเปนวัยที่มคี วามคึกคะนอง ขาดความรูเ กี่ยวกับกฎจราจร
การรับรูในเรื่องของอุบัติเหตุวามีความเสีย่ งและรุนแรงมากนอยแคไหน โดยเฉพาะ ในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีประสบการณในการขับขี่นอย ขาดความชํานาญ การควบคุมอารมณและ
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การตัดสินใจเฉพาะหนาไดไมดีพอและยังชอบขับรถจักรยานยนตดว ยความคึกคะนอง สนุกสนาน
และมีการขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมปลอดภัย ขาดการตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนการขับขี่จึง
ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุไดงาย ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวอาจทําใหไดรบั อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ผูวิจัยตั้งใจที่จะหาแนวทางทีล่ ดความสูญเสียตางๆ จากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต จึงไดจัดทํา
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โดยดัดแปลงมาจากโปรแกรมการขับขี่ปลอดภัย
ของสํานักงานแผนความปลอดภัย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ในเรื่องของ
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ การควบคุมอารมณในการขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ผูวิจัยก็เลยสนใจที่จะศึกษาผลของการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยที่สรางขึน้
ในกลุมนักเรียนชายโรงเรียนวิสุทธรังษี เพื่อใหนกั เรียนมีการทดลองใชโปรแกรมนี้ และนําผลจาก
การศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตใน
จังหวัดกาญจนบุรีตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ขอคําถามการวิจัย
นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เขารวม
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวานักเรียน
ชายที่ไมไดเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย หรือไม
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เขารวม
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยสูงกวานักเรียน
ชายที่ไมไดเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี ปการศึกษา 2548 ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน จํานวน 67 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2548 ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน และมีคะแนนพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 50 โดยการสุมอยางงายจํานวน 30 คน
และสุมอยางงายเขากลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. โปรแกรมฝกขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู
ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยดัดแปลงมาจากโปรแกรม
การขับขีอ่ ยางปลอดภัยของสํานักแผนความปลอดภัย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
โดยประกอบสาระสําคัญดังนี้
1.1 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หมายถึง ความรูในเรื่องของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร ความเร็วในการขับขี่ การบรรทุก การเลี้ยว การแซง การกลับรถ การหยุดรถ เปนตน
ในโปรแกรมการฝกจะใชวิธบี รรยายจํานวน 3 ชั่วโมง
1.2 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต หมายถึง
การรับรูของบุคคลวาตนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไดทุกเวลา หากมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
ไมเหมาะสม ในโปรแกรมการฝกจะใชวิธีบรรยายจํานวน 3 ชั่วโมง
1.3 การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต หมายถึง การรับรูของบุคคล
วาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตทําใหเกิดการบาดเจ็บและพิการได และหากขับขี่ดว ยความเร็วสูงจะ
เสียชีวิตไดทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยในโปรแกรมนี้ใชระยะเวลาจํานวน 2 ชั่วโมง โดยการบรรยาย 1
ชั่วโมง และอภิปราย 1 ชั่วโมง
1.4 การควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต หมายถึง การที่ผูขับขี่รถจักรยานยนต
สามารถควบคุมดูแลอารมณตนเองได เมื่อมีสิ่งตางๆ มากระทบสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ไดอยางเหมาะสมไมกระทําสิ่งตางๆ ดวยความวูว ามหรือประมาท โดยในโปรแกรมนี้ใชระยะเวลา
ในการฝกควบคุมอารมณ จํานวน 6 ชั่วโมง โดยการบรรยาย 4 ชั่วโมง และฝกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
1.5 การใชหมวกนิรภัยที่ถูกตอง หมายถึง การเลือกใชหมวกนิรภัยทีไ่ ดมาตรฐานและ
สวมหมวกนิรภัยของผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตอยางถูกตอง โดยการใสสายรัดคางทุกครั้งที่สวมหมวก
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โดยในโปรแกรมการฝก จะมีระยะเวลาจํานวน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยบรรยายประกอบสาธิต 1
ชั่วโมง และฝกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
1.6 การขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย หมายถึง การที่ผูขับขี่รถจักรยานยนตมกี าร
ตรวจสภาพรถ มีการแตงกายที่เหมาะสมในการขับขี่และการขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎจราจร โดย
โปรแกรมการฝกนี้ใชระยะเวลา จํานวน 6 ชั่วโมง โดยการบรรยายประกอบการสาธิต 2 ชั่วโมง และ
ฝกปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
2. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย หมายถึง การกระทําที่แสดงออก
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตถึงลักษณะของการขับขี่อยางปลอดภัย ซึ่งประกอบดวย
2.1 การขับขี่รถจักรยานยนตโดยการปฏิบัติตามกฎจราจร ไดแก การสวมหมวกนิรภัย
การเปดไฟหนาขณะขับขี่ การไมขับขี่ซอนกันเกิน 1 คน การไมขับรถยอนศร การใหสัญญาณไฟ
กอนเลี้ยว และไมดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
2.2 การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่รถจักรยานยนต
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เขา
รวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยสูงขึน้
2. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการขับขี่รถจักรยานยนตมากขึ้นและสามารถตัดสินใจ
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางถูกตองทําใหสามารถลดอุบัติเหตุ
3. โรงเรียนอื่นๆ สามารถนําโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไปใชพัฒนา
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ในกลุม นักเรียนของโรงเรียนตอไป
4. นักเรียนที่เขารับการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย สามารถเปนแกนนําการ
รณรงคการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในอนาคตได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง ผลของการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตอพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจยั ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาเปนแนวทางและ
สรางกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดเสนอตามลําดับดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
1.1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
2.3 การรับรูเกี่ยวกับโรค
2.4 การควบคุมทางอารมณ
2.5 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
3.4 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
1. ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
1. 1 ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2493) ไดใหความหมายของอุบัติเหตุ
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ความบังเอิญเปน
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วิจิตร บุณยะโหตระ (2527:34) ไดใหความหมายของอุบัตภิ ัย หมายถึง อุบัติการณที่เกิดขึ้น
โดยไมคาดหมายมากอน ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตาย และการสูญเสียทรัพยสินโดยทีเ่ ราไมตองการ
ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในที่นี้จะกลาวถึง 2 สวน คือ ความสูญเสียจาก
การจราจรทางบกและระบาดวิทยาของอุบัติภัยจากการจราจร ดังมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจราจรทางบก สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ
(1) ความสูญเสียโดยตรง (Direct loss) ไดแก คาบริการฉุกเฉิน คารักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล คาดูแลผูบาดเจ็บภายหลังออกจากโรงพยาบาล คาใชจา ยในการฟนฟู สภาพคาชดเชย
ในระหวางผูปวย คาทําศพ คาชดเชยความพิการ คาทรัพยสินเสียหายเหลานี้ เปนตน (วิจิตร
บุญยะโหตระ 2530:2)
(2) ความสูญเสียทางออม (Indirect loss) เปนคาเสียเวลาของเจาหนาทีใ่ นการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บผลิตภัณฑทตี่ องเสียหายในระหวางผูบาดเจ็บหยุดงาน หากมีการตายและการพิการเกิดขึน้ ก็
ตองคํานึงถึงการลงทุนสูญเปลาที่ไดใหการศึกษาอบรมและการอนามัยแกผูตายและผูพกิ ารการสูญเสีย
โอกาส (Opportunity loos) ของคนคายและพิการ ถาหากไมไดรับบาดเจ็บจะสามารถหารายไดรวมถึง
การสูญเสียซึ่งเกิดจากความเจ็บปวด ความเศราโศก เสียใจของครอบครัวและผูเปนที่รักซึ่งประเมินคา
มิได
จะเห็นไดวา ความสูญเสียที่มองเห็นโดยตรงนั้น มีคานอยกวาความสูญเสีย
ทางออมที่มองไมเห็นมากมายนัก ในประเทศบราซิลไดมีการศึกษาขาวความสูญเสียนี้ พบวาคาของ
ความสูญเสียโดยตรงมีเพียงรอยละ 6 ของความสูญเสียทั้งหมดเทานัน้ (วิจิตร บุญโหตระ 2530:21)
1.1.2 ระบาดวิทยาของอุบตั ิเหตุจากการจราจร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับอุบัติจากการจราจร จําแนกได 3 ปจจัยดวยกัน
(1) ปจจัยเกี่ยวกับคน (Human Factor)
(2) ปจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ (Vehicular Factor)
(3) ปจจัยเกีย่ วกับสภาพถนนและสิ่งแวดลอม (Roadway And Enviroment factor)
(1) ปจจัยที่เกี่ยวกับคน
ก)ผูขับขี่เปนผูท ี่กอใหเกิดอุบัติเหตุโดยตรง เพราะผูขับขี่นั้นจะตองเปนผูบังคับ
และควบคุมยานพาหนะในสถานการณที่ตาง ๆ กัน เมื่อวิเคราะหปจจัยผูขับขี่พบวามีองคประกอบที่
เกี่ยวของหลายประการ เชน อายุ เพศ ประสบการณ ความสามารถในการขับขี่สภาพรางกาย จิตใจ
อารมณ การดื่มสุรา การใชยากระตุนประสาท และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากพฤติกรรมของผูขับขี่

10
จะกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุ ไดแก การขับขี่รถจักรยานยนตอยางประมาทขับขี่ดวยความคึกคะนอง
การไมปฏิบัติตามกฎจราจร เชนการขับรถเร็วเกินกําหนด การไมใหสัญญาณไฟหรือสัญญาณมือ
กอนจะเปลี่ยนชองทางเดินรถ การขับแขงกับเพื่อน หรือการถูกเพื่อนทาทาย
ข) ผูโดยสาร ผูโดยสารจะเปนผูเกีย่ วของทางออม เชน จะมีการเรงเราใหผูขับขี่
ขับรถเร็วเกินกําหนด ขับรถดวยความประมาท ขับรถฝาฝนกฎจราจร และขับรถแขงขันกับผูอื่นจน
ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุได
(2) ปจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ
ยานพาหนะทีม่ ีสภาพชํารุดมีความบกพรองอันสืบเนื่องมาจากขาดการเอาใจใส
บํารุงรักษาที่ถูกตองสมบูรณ ซึ่งสงผลใหอุปกรณตาง ๆ เกิดความบกพรอง เชน ระบบหามลอ ระบบ
บังคับเลี้ยว ระบบการทรงตัว ระบบไฟสัญญาณชํารุด หรือ ยางหมดสภาพ และจากการดัดแปลง
สภาพรถจักรยานยนต การถอดอุปกรณเดิมออกเชน กระจกหลัง
(3) ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
จากสภาพพื้นผิวถนนที่มีลักษณะขรุขระ ชํารุด ลื่นเปนหลุมเปนบอ และยังมี
ปจจัยเรื่องของสัญญาณไฟจราจร ไมมีเครื่องหมายจราจร หรือมีการติดตั้งในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
ซึ่งสามารถมองเห็นไดชดั เจนในระยะไกล และจากสภาพของธรรมชาติ เชน ฝนตก หมอกลง ควันไฟ
ซึ่งเกิดจากการเผาขยะขางทางทําใหไมสามารถจะมองเห็นถนนหรือรถคนอื่นไดชัดเจน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนาํ ปจจัยเกี่ยวกับคน และปจจัยเกีย่ วกับยานพาหนะ
เปนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนือ่ งจากงานวิจยั นี้เนนหนักประเด็นการปองกันกอนการเกิด
อุบัติเหตุและจะเห็นไดวาปจจัยดานสิ่งแวดลอมตามสภาพทั่วไปจะมีขอ จํากัด ทั้งนี้จากการศึกษาของ
จักรกริศน กนกกันฑพงษ (2534:142) เสนอวาปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมมีใหเห็นถาวรอยาง
ชัดเจนจึงไมกอ ใหเกิดอุบัติเหตุโดยตัวเอง จนกระทั่งมีปจ จัยอื่นมาผสมดวย เชน ขับขี่ดวยความเร็วสูง
ขับขณะผิวถนนลื่นหรือเปยก ขับขณะแสงอาทิตยสองหนา เปนตน
1.2 ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
1.2.1 ความหมายความรู
บลูม (Bloom 1971 : 21, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 :25) กลาววา ความรู
เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการระลึกไดถึงสิ่งเฉพาะหรือสิ่งทั่วไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ และ
สถานการณตางๆ โดยเนนความจํา
กูด (Good 1973 : 325, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 : 25) กลาววา ความรู
หมายถึง ประมวลประสบการณตางๆ ที่บุคคลไดรับจากการศึกษาขอเท็จจริง ปรากฏการณ และ
รายละเอียดตางๆ โดยผานการรวบรวมและสะสมไวเพื่อสําหรับประโยชน
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526:16) ไดใหความหมายของความรูวา เปนพฤติกรรม
ขั้นตนซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือการมองเห็น ไดยินก็จําได ความรูขั้นนี้ไดแก
ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสรางและวิธีการแกไขปญหา
เหลานี้ เปนตน
ชวาล แพรัตกุล (2526 : 11, อางถึงใน สรัษฏ ดาราวงษ 2544 : 7 ) ไดใหความหมาย
ความรู คือ บรรดาขอเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําใดๆ ที่มนุษยไดสะสมและ
ถายทอดกันตอๆ มา ตั้งแตในอดีตและเราสามารถรับทราบสิ่งเหลานี้ได
1.2.2 ระดับความรู
บลูม และคณะ (Bloom et al. 1980 : 284-285 , อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 :
28) ไดแบงพฤติกรรมดานความรู ความสามารถและสติปญญา ออกเปน 6 ระดับ เรียงจากพฤติกรรม
งายไปสูขั้นยากดังนี้
ระดับที่ 1 ความรู ความจํา หมายถึง การวัดความสามารถในการจําหรือระลึกได แต
ไมใชความเขาใจ ไปตีความหมายในเรื่องนั้นๆ
ระดับที่ 2 ความเขาใจ หมายถึงการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อ
ความหมายและสามารถแปลสรุป หรือขยายความสื่อความหมายนั้น ตลอดจนความสามารถ
จับใจความสําคัญของเรื่องราวตางๆ ในดานภาษา รหัส สัญลักษณ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
ระดับที่ 3 การนําไปใช หมายถึง การนําความรูไปใชในการแกไขปญหาใน
สถานการณจริงได
ระดับที่ 4 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกเนื้อหาออกเปน
สวนยอยๆ ที่มีความสัมพันธกัน
ระดับที่ 5 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราวตางๆ หรือ
สวนประกอบยอยมารวมเปนเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริม่ สรางสรรค ปรับปรุงของเกา
ใหดีขึ้น มีคณ
ุ คาขึ้น ซึ่งเปนขบวนการในการใชความคิดริเริ่มสรางสรรค
ระดับที่ 6 การประเมินผล หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับคานิยม
ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีกฎเกณฑในการพิจารณา
ตัดสิน
จากที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ความรู หมายถึง กฎเกณฑ ขอเท็จจริงตางๆ
ที่บุคคลไดรับจากประสบการณ หรือจากการศึกษาคนควา และรวบรวมเปนความจํา ความเขาใจที่
สามารถนําไปใชประโยชนได
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1.2.3 กฎจราจร
กฎจราจรที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
กฎกระทรวง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.2.3.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้กําหนดไววา
(1) การจราจร หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทาหรือคนที่
จูงขี่หรือไลตอนสัตว
(2) ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง
ทางเทา ทางขาม ทางรวม ทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพานและลาดที่ประชาชนใชในการจราจร
และใหหมายความรวมถึง ทางสวนบุคคลที่เปนเจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือ
ที่เจาหนาที่ไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวยแตไมรวมถึงทางรถไฟ
(3) ทางเดินรถ หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับ
พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน
(4) ชองเดินรถ หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองทางสําหรับ
การเดินรถโดยทําเครื่องหมายเปนเสน หรือแนวแบงเปนชองไว
(5) ทางรวมแยก หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกัน
รวมบรรจบกันหรือติดกัน
(6) วงเวียน หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมายจราจร หรือ สิ่งที่สรางขึ้นในทางรวมทางแยก
(7) รถจักรยานยนต หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และมีลอไมเกินสองลอ ถาพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
(8) ผูขับขี่ หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตาม
กฎหมายวาดวยการขนสง ผูลากเข็นยานพาหนะ
ลักษณะ 1 การใชรถ
(1) หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใชในทาง
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมนั่ คงแข็งแรง หรืออาจทําให
เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกผใู ช คนโดยสาร หรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 7 หามมิใหผูใดนํารถที่มิไดติดแผนปายเลขทะเบียน แผนปายเครื่อง
หมายเลข หรือปายประจํารถมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 9 หามมิใ หผูใ ดนํา รถที่เ กิด เสี ย งอื้ ออึ ง หรือมีสิ่ ง ลากถู ไ ปบน
ทางเดินรถมาใชในทางเดินรถ
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(2) หมวด 2 การใชไฟหรือสัญญาณของรถ
มาตรา 11 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือ
สิ่งกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวา 150 เมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางตองเปดไฟ
มาตรา 12 รถแตละชนิดที่ใชในทางเดินรถผูขับขี่ตองใชสัญญาณ
โดยเฉพาะดังตอไปนี้ เสียงสัญญาณแตร สําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต และใหไดยินไดใน
ระยะไมนอยกวา 60 เมตร
มาตรา 13 หามมิใหผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไฟสัญญาณ
แสงวับวาบ เสียงไซเรน เสียงสัญญาณที่เปนเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดัง
เกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 การใชเสียงสัญญาณ ผูขับขี่จะใชไดเฉพาะเมื่อจําเปนหรือ
ปองกันอุบัติเหตุเทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือซ้ําเกินควรไมได
ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
(1) สัญญาณจราจร
สัญญาณจราจร หมายความวา สัญญาณใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําให
ปรากฏในทางสําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตวปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
มาตรา 21 ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวหรือทําใหปรากฎในทางหรือที่เจาพนักงานหนาทีแ่ สดงใหทราบ
มาตรา 22 ผูขับขี่ตองปฎิบัตติ ามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่
ปรากฏอยูขางหนาในกรณีตอ ไปนี้
1) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถ
หลังเสนใหหยุดรถ เพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่ปรากฏตอไป เวนแตผูขับขี่ไดเลยเสนหยุดรถ
ไปแลวใหเลยไปได
2) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มคี ําวา
“หยุด” ใหผูขบั ขี่หยุดรถหลังเสนใหหยุดรถ
3) สัญญาณจราจรไฟสีเขียว หรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคํา
วา “ไป” ใหผูขับขี่รถตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอื่น
4) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยูทใี่ ดให
ผูขับขี่ลดความเร็วของรถลง และผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง
5) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวม
ทางแยกใดเปดทางใดใหผูขับขี่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด เมื่อมองเห็นวาปลอดภัย
และไมเปนการกีดขวางการจราจรแลว จึงใหขับรถตอไปไดดว ยความระมัดระวัง
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มาตรา 25 ผูขั บขี่ตอ งปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ที่พนักงานเจาหนาที่
ไดแสดงดวยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีตอไปนี้
1) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง
ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
2) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสัน้ สองครั้ง
ติดตอกัน ใหผขู ับขี่ขับรถผานไปได
(2) เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายจราจร หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําให
ปรากฏในทางสําหรับใหผูขบั ขี่ คนเดินเทา หรือคนทีจ่ ูง ขี่ หรือไลตอนสัตวปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
ซึ่งประกอบดวย เครือ่ งหมายจราจรชนิดแผนปาย เครือ่ งหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ขอบวงเวียน
เสา หลักราว สะพาน กําแพง รั้ว และที่อื่นๆ ดังนี้
1) เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปาย ทําดวยโลหะหรือไมประกอบดวย
ประเภทบังคับและประเภทเตือน เพื่อใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นๆ
2) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ของวงเวียน เสา หลักราว
สะพาน กําแพง รั้ว และทีอ่ ื่นๆ โดยใชสี หมุดโลหะ กระเบื้องเคลือบหรือวัสดุที่แทนกัน ทา ตอก
หรือพิงไวเปนเครื่องหมายประเภทบังคับผูข ับรถตองปฏิบัติตามความหมายของเครือ่ งหมายนัน้
ลักษณะ 3 การใชทางเดินรถ
(1) หมวด 1 การขับรถ
มาตรา 32 ในการใชทางเดินรถผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถ
ชนหรือโดนคนเดินเทาไมวาจะอยูสว นใดของทาง และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตวั เมือ่
จําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก คนชรา หรือคนพิการ ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการ
ควบคุมรถของตน
มาตรา 33 ในการขับรถ ผูขับขี่ตองขับรถในทางเดินรถดานซายและตอง
ไมล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถ เวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาหรือล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถได
1) ดานซายของทางทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกเปดการจราจร
2) ทางเดินรถนั้นเจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดิน
รถทางเดียว
3) ทางเดินรถนั้นกวางไมถึงหกเมตร
มาตรา36 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนาเปลี่ยน
ชองทางเดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถหรือหยุดรถ ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน หรือ
ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่นตามขอบังคับของเจาพนักงานจราจร
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ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณ หรือ
สัญญาณอยางอื่นกอนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองทางเดินรถ จอดรถหรือหยุดรถ เปนระยะทาง
ไมนอยกวา 30 เมตร
มาตรา 38 การใหไฟสัญญาณของผูขับขี่รถจักรยานยนตใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1) เมื่อจะหยุดรถ ผูขับขี่จะตองใหไฟสัญญาณสีแดงทายรถ
2) เมื่อจะเลี้ยวรถเปลี่ยนชองทางเดินรถ หรือแซงขึ้นหนารถ
คันอื่น ผูขับขี่ตองใหสัญญาณไฟเลีย้ วสีเหลืองอําพัน หรือใหสัญญาณกระพริบสีเหลืองอําพันทีต่ ิด
อยูหนารถและทายรถ
3) เมื่อจะใหรถคันอื่นแซงขึ้นหนา ผูขบั ขี่ตองใหสัญญาณ
สีเหลืองอําพันหรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถทางดานซายของรถ
มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่รถ
1) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
4) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก
บุคคล หรือทรัพยสิน
5)ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือ
ไมอาจเห็นทาง ดานหนาหรือดานหลัง ดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย
6) ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อ
เปลี่ยนชองเดินรถเลี้ยวรถ หรือกลับรถ
7) บนทางเทาโดยไมมีเหตุอนั สมควรเวนแตลากเข็นสําหรับ
ทารก ผูปวย หรือคนพิการ
8)โดยไมคาํ นึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ ื่น
(2) หมวด 2 การขับแซงและผานขึ้นหนา
มาตรา 44 ผูขับขี่ซึ่งประสงคจะขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในทิศทางเดิน
รถซึ่งไมไดแบงชองทางเดินรถไว ตองใหสัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลาย ๆ ครั้ง หรือให
ไฟสัญญาณเลีย้ วขวาหรือใหเสียงสัญญาณดังพอทีใ่ หผูขับขี่ซึ่งขับรถคันหนาใหสัญญาณตอบและเมื่อ
เห็นวาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่กําลังแซงแลวจึงแซงขึ้นหนาได
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มาตรา 45 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นดานซาย เวนแต
ในกรณีตอไปนี้
1)รถที่จะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวขวา
2) ทางเดินรถนั้นไดจัดแบงเปนชองเดินรถในทิศทางเดียวกัน
ไวตั้งแตสองชองขึ้นไป การขับแซงดานซายตาม 1 หรือ 2 จะกระทําไดเมื่อไมมีรถอื่นตามมาในระยะ
กระชั้นชิด และมีความปลอดภัยพอ
มาตรา 46 หามมิใหผูขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้
1) เมื่อรถกําลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแต
จะมีเครื่องหมายจราจรใหแซงได
2) ภายในระยะ 30 เมตร กอนถึงทางขาม ทางรวม ทางแยก
วงเวียนหรือเกาะ ที่สรางไว หรือทางเดินรถที่ตัดขามทางรถไฟ
3) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควันจนทําใหไมอาจเห็นทาง
ขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร
4) เมื่อเขาที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
มาตรา 48 หามมิใหผูขับขี่รถแซงหรือผานขึ้นหนารถคันอื่นล้ําเขาไปใน
ชองเดินรถประจําทางเวนแตในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขางหนา หรือเมื่อตอง
ปฏิบัติตาม คําสั่งของเจาพนักงานจราจร แตทั้งนี้จะขับอยูในชองเดินรถประจําทางไดเพียงเทาที่
จําเปนเทานัน้
มาตรา 49 เมื่อไดรับสัญญาณขอแซงขึ้นหนาจากรถคันที่อยูขางหลัง
ผูขับขี่ซึ่งขับรถที่มีความเร็วชา หรือรถที่ใหความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทาง
เดียวกัน ตองยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาผานขึ้นหนา ผูขับขี่ที่ถูกขอทางตองใหสัญญาณตอบ
เมื่อเห็นวาทางเดินรถขางหนาปลอดภัย และไมมีรถอื่นสวนทางในระยะกระชั้นชิด และตองลดเร็ว
ของรถและขับชิดดายซายของทางเดินรถเพือ่ ใหรถที่จะแซงผนหนาไดโดยปลอดภัย
(3) หมวด 3 การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ
มาตรา 50 การขับรถออกจากที่จอด ถามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู
ขางหนา ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือแขน หรือไฟสัญญาณ และจะขับรถไปไดเมื่อเห็นวาปลอดภัย
และไมเปนการกีดขวางจราจรของรถอื่น
มาตรา 51 การเลี้ยวรถ ใหปฏิบัติดังนี้
1) ถาจะเลี้ยวซาย
ก)ในกรณีที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่รถชิด
ทางเดินรถดานซาย
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ข)ในกรณีที่มีการแบงชองเดินรถไว และมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวซายไดใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถสําหรับที่จะเลี้ยวซายทั้งนีก้ อ นถึงทางเลี้ยว
ไมนอยกวา 30 เมตร
ค) ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางเดินอยูทางรถดาน
ซายสุด ใหผูขับขี่รถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร และจะเลีย้ วรถ
ผานเขาไปในชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
2) ถาจะเลี้ยวขวา
ก)สําหรับทางเดินรถที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผขู ับขี่
ขับรถชิดทางดานขวาของแนวกึ่งกลางของทางเดินรถกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
ข)สํา หรับ ทางเดิน รถที่ ไ ด แ บ งช อ งเดิ นรถในทิ ศ ทาง
เดียวกันไวตั้งแตสองชองทางขึ้นไปใหผูขบั ขี่รถขับรถชิดทางดานขวาสุดของทางเดินรถหรือในชอง
ที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวขวาได ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอ ยกวา 30 เมตร
ค)ในกรณีทมี่ ีชองเดินรถประจําทางอยูทางดานขวาสุดให
ผูขับขี่รถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอ ยกวา 30 เมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปใน
ชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
ง)สําหรับทางเดินรถทีมีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาทีแ่ สดงสัญญาณจราจรดวยมือและแขนใหผูขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผานไปไดโดยไมตองออม
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
จ)เมื่อรถหยุดอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่
สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผานทางรวมทางแยกไปกอน เมือ่ เห็นวาปลอดภัยแลวจึงใหเลีย้ วขวา
ไปได
3) ถาจะเลี้ยวออมวงเวียนหรือเกาะที่สรางไว ใหผูขับขี่ขับรถ
ออมไปทางซายของวงเวียนหรือเกาะนั้น
มาตรา 52 ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเลี้ยว
รถทางดานขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะนอยกวา 100 เมตร เวนแตเมื่อเห็นวาปลอดภัย
และไมเปนการกีดขวางการจราจรของรถอื่น
มาตรา 53 หามมิใหผูขับขี่
1)เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดิน ที่มีเครื่องหมายหาม
เลี้ยวขวา หามเลี้ยวซายหรือหามกลับรถ
2)กลับรถที่เขตปลอดภัย ทีค่ ับขัน บนสะพาน หรือในระยะ
100 เมตรจากเชิงสะพาน
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3)กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจร
ใหกลับรถ
(4) หมวด 4 การหยุดรถและจอดรถ
มาตรา54 การหยุดรถหรือ การจอดรถในทางเดิ น รถ ผู ขับขี่ตอ งให
สัญญาณดวยมือและแขนหรือไฟสัญญาณ กอนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไมนอยกวา 30 เมตร
และจะหยุดรถหรือจอดรถไดเมื่อผูขับขี่เห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจร
ผูขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ และจอดรถใหดายซาย
ของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางในระยะหางไมเกิน 25 เซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทาง
หรือดานหนึ่งดานใดของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไว แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทาง
อยูทางดายซายสุดของทางเดินรถ หามมิใหผูขับขี่จอดรถในลักษณะดังกลาว
ลักษณะ 4 การใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจํา
มาตรา 66 หามมิใหผูขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทาง หรือ
รถบรรทุกโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด ขับรถในชองเดินรถประจําทาง เวนแตจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ 5 ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือตามเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวในทาง
เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูง
หรือขั้นต่ําก็ไดแตตองไมเกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถใหรถคันอื่นแซงหรือผานขึ้นหนา จอดรถ
หยุดรถ หรือกลับรถ ตองลดความเร็วของรถ
มาตรา 69 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน
ที่แคบ ทางโคง ทางลาด ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุน หรือควัน จนทําใหอาจเห็นทางขางหนาได
ระยะ 60 เมตร ตองลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะเกิดความปลอดภัย
มาตรา 70 ผูขับขี่ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขาม เสนใหหยุดรถ
หรือวงเวียนตองลดความเร็วของรถ
ลักษณะ 6 การขับรถผานทางรวม ทางแยก หรือวงเวียน
มาตรา 71 เมื่อผูขับขี่รถขับรถมาถึงทางรวม ทางแยกใหผูขับขี่ปฏิบัติดังนี้
1) ถามีรถอื่นอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถในทางรวม
ทางแยกนั้นผานไปกอน
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2) ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกันและไมมีรถอยูในทางรวม
ทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่อยูดานซายของตนผานไปกอน
มาตรา 73 ในกรณีที่วงเวียนใดไดตดิ ตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายจราจรนัน้ ถาไมมีสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร เมื่อ
ผูขับขี่รถมาถึงวงเวียน ตองใหสิทธิแกผูขับขี่ซึ่งขับรถอยูในวงเวียนทางดานขวาของตนผานไปกอน
ลักษณะ 7 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 121 ผูขับขี่รถจักรยานยนต ตองนัง่ ครอมบนอานที่จัดไวสําหรับให
ผูขับขี่รถจักรยานยนตนั่ง พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไวในใบคูมือจดทะเบียนใหบรรทุกคนโดยสาร
ไดคนโดยสารจะตองนั่งซอนทายผูขับขี่รถจักรยานยนต และนั่งบนอานที่จัดไวสําหรับคนโดยสาร
หรือนั่งในทีน่ งั่ พวงขาง
มาตรา 122 ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนต ตองสวม
หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้
เฉพาะทองที่ทไี่ ดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 127 หามผูขับขี่รถตามหลังฉุกเฉิน ซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ในระยะ
ต่ํากวา 50 เมตร
1.2.3.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522)
ขอที่ 3 ใหรถบรรทุกของหรือคนไมรวมผูขับขี่ไดไมเกินอัตราดังนี้ ในกรณี
รถจักรยานยนตใหบรรทุกไมเกิน 50 กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่นั่งแตใหนั่งซอนทาย
ไดเพียงคนเดียว
1.2.3.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522)
ขอที่ 4 รถจักรยานยนต ตองมีขนาดกวาง 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 2.25 เมตร
ถามีพวงขางรถพวงของ รถจักรยานยนตตอ งมีขนาดกวางไมเกิน 1.10 เมตร ยาวไมเกิน 1.75 เมตร
และเมื่อนํามาพวงของรถจักรยานยนตแลว ตองมีขนาดกวางวัดจากลอหลังของรถจักรยานยนตถึงลอ
ของรถพวงของรถจักรยานยนตไมเกิน 1.50 เมตร
1.2.3.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522)
ในกรณีปกติใหกําหนดความเร็วสําหรับรถยนตอื่นที่นอกจากระบุ หรือ
รถจักรยานยนตใหขับในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ 80
กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาว ใหขับไดไมเกินชัว่ โมงละ 90 กิโลเมตร
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1.2.3.5 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522)
ขอที่ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หมวกนิรภัย” หมายความถึง หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกัน
อันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต
“หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลี่ยนหมวก
เปนรูปกลมปดหนา ดานขาง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมจะตองทําจากวัสดุที่
โปรงใสและไมมสี ี
“หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปน
รูปกลมปดดานหนาและดานหลังเสอมแนวขากรรไกรและตนคอดานหลัง ดานหนาปดเหนือคิ้วลง
มาตลอดจนถึงปลายคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมจะตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมสี ี
“หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปน
รูปครึ่งทรงกลมปดดานขางและดานหลังเสมอหู ในกรณีที่บังลม บังลมจะตองทําจากวัสดุโปรงใส
และไมมีสี
ขอที่ 2 หมวกนิรภัยใหใชได 3 แบบคือ หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ
ในกรณีที่ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับ
หมวกนิรภัยแบบใดไวตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว หมวกนิรภัยทีจ่ ะ
ใชตองเปนแบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอที่ 3 ในขณะที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต ผูขับขี่และคนโดยสาร
ตองสวมหมวกนิรภัย โดยจะตองรัดคางดวยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางใหแนนพอที่จะปองกัน
มิใหหมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะไดจากเกิดเหตุอุบัติเหตุ
1.2.3.6 กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522)
ขอ 1 การทดสอบผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ในเลือดของผูขับขี่โดยใชวิธตี ามลําดับ ดังตอไปนี้
1) ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือ
ทดสอบ ใหใชเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ ( Breath Analyzer Test )
และอานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต วิธีการตรวจสอบหรือทดสอบ ให
ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด
2) ตรวจวัดจากปสสาวะ
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3) ตรวจวัดจากเลือด
การตรวจวัดตามขอ (2) หรือ (3) ใหใชในกรณีที่ไมสามารถทดสอบ
ตาม (1) ไดเทานั้น
ขอ 2 กรณีทตี่ องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามขอ 1 (3) ใหสงตัว
ผูขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาเวชกรรม
ขอ 3 ถามีแอลกอฮอลในเลือด กรณีตรวจวัดจากเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต ใหถือวาเมา
1.2.3.7 ขอกําหนดกรมตํารวจเรื่องเครื่องหมายจราจร
(1) เครื่องหมายจราจร แบงเปน 2 ชนิด คือ
1) เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปายทําดวยแผนโลหะหรือไมหรือวัสดุ
อื่นที่แทนกันได
2) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง เสา กําแพง รั้ว โดยใหสหี มุด
โลหะหรือใหวัสดุอื่นที่แทนกันได ทา ตอก หรือ ฝง
(2) เครื่องหมายจราจร แบงเปน 2 ประเภทคือ
1) ประเภทบังคับ ไดแก เครื่องหมายกําหนด บังคับ หามหรือจํากัด
บางประการเพื่อบังคับการจราจรในทาง
2) ประเภทเตือน ไดแก เครื่องหมายเตือนใหผใู ชทางระวังอันตราย
ความหมายในแผนเครื่องหมายนั้น
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดสรุปความรูเกี่ยวกับกฎจราจร หมายถึง กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร ความเร็วในการขับขี่ การบรรทุก การเลี้ยว การแซง และการกลับรถ เปนตน
ซึ่งขอความรูเกี่ยวกับกฎจราจร นาจะมีผลตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยเพราะ
สาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเนื่องมาจากการขาดความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อนํามาใชในโปรแกรมฝกขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของในการวิจัย
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (Theory of Cause of Accident)
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ เฮนริช (H.W.
Heinrich, อางถึงใน วิจิตร บุญยะโหตระ 2536) กลาววา การบาดเจ็บเปนผลสืบเนื่องโดยตรง
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มาจากอุบัติภัยซึ่งเปนผลมาจากการกระทําไมปลอดภัยหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบได
เหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู 5 ตัวใกลกนั เมื่อตัวที่ 1 ลม ยอมทําใหตัวโดมิโนตัวถัดไปลมตามกัน
ไปดวย ไดแก
โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment of Background)
ไดแก สภาพกการเลี้ยงดูของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 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 การขับรถดวยความเร็วสูงใน
ขณะที่ฝนตกถนนลื่น เปนตน
โดมิโนตัวที่ 4 อุบัติภัย (Accident) ไดแก ผลที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม หรือ
ความบกพรองทางรางกายของบุคคลหรือการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน หลับในขณะขับขี่รถ ทําให
เกิดอุบัติเหตุได
โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injuries of Damage) ไดแก นิ้วขาด เสียดวงตา
ขาหัก อัมพาต เปนตน
การปองกันตามทฤษฎีโดมิโน หรือ ลูกโซอุบัติภัย เมื่อตัวโดมิโนตัวที่ 1 ลม ตัวถัดไป
ก็ลมตาม ดังนัน้ หากไมใหโดมิโนตัวที่ 4 ลม (ไมใหเกิดอุบัติเหตุ) ก็ตองเอาโดมิโนตัวที่ 3 ไดแก
พฤติกรรมที่ไมปลอดภัยของบุคคลออก การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไมเกดขึน้
จากทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตน โดยเนนทีพ่ ฤติกรรมของบุคคล สําหรับในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต เพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาปจจัยที่เปนมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และเพื่อเปนการวางแผนปองกันปญหากอนที่
จะเกิดปญหาขึน้ เพื่อไมใหปญ
 หาลุกลามตอไป
2.2 การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
2.2.1 ความหมายการรับรู
วิภาพร มาพบสุข (2540:232) ไดใหความหมายของ การรับรู หมายถึง
กระบวนการซึง่ บุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น
หูไดยินเสียง ผิวหนังรับสัมผัส ออกมาเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มีความหมายหรือรูจกั เขาใจได การที่
มนุษยสามารถจะแปลความหมายจากการรูสัมผัส และมีปฏิกิริยา
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สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2518, อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง
2542:128) ไดใหความหมายของการรับรู คือ กระบวนการที่คนเรามีประสบการณกับวัตถุ หรือ
เหตุการณตาง ๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส
ปราณี รามสูต (2528, อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง 2542 : 128) ไดใหความหมาย
ของการรับรู คือกระบวนการที่รางกายรับสัมผัสสิ่งแวดลอมแลวแปลความหมายการสัมผัสที่ไดรับนั้น ๆ
โดยใชความรูเดิม ประสบการณเดิม เปนเครื่องชวยในการแปลความหมายสิ่งนั้น ๆ ออกมาเปน
ความรู ความเขาใจ
2.2.2 กระบวนการของการรับรู
ในกระบวนการแหงการรับรูถ าพิจารณาในแงพฤติกรรม “การรับรู” แทรกอยู
ระหวางสิ่งเรา กับการตอบสนองตอสิ่งเรา ดังนี้
สิ่งเรา
(Stimulus)

การรับรู
(Perception)

การตอบสนอง
(Response)

2.2.3 องคประกอบของกระบวนการรับรู
(1) มีสิ่งเราที่จะรับรู (Stimulus) เชน รูป รส กลิ่น เสียง
(2) ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้น
ผิวหนัง
(3) ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งราที่ไดสัมผัส
(4) การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส เชน ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงที่สี่แยก
หมายถึง ใหรถหยุดเปนตน
สรุปไดวา การรับรู (Perception) เปนปจจัยสําคัญที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะการรับรูเปนขบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เกิดจากการตีความที่สมอง
หรือความหมายของขอมูลที่ไดสัมผัส โดยใชประสบการณและความรูเดิมทําใหบุคคลเกิดความเขาใจ
ในสิ่งที่เกิดขึน้ นําไปสูการตระหนักและเห็นความสําคัญของสิ่งที่รับรูนั้น ๆ อาจมีเหตุผล หรือไมมี
เหตุผลทําใหบคุ คลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามการรับรูนั้น ๆ
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2.3 การรับรูเกี่ยวกับโรค
2.3.1 ความหมายการรับรู
โรเซนสตอค (Rosenstock 1974, อางถึง กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542 : 19) ไดใหขอสรุปวา การที่บุคคลใดจะมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงจากการเปนโรคหรือการปองกันโรคนั้น จะตองมีการรับรูที่ถูกตอง ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันโรค
2.3.2 องคประกอบของการรับรูเกี่ยวกับโรค
(1) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) เปนระดับ
การรับรูสวนบุคคลถึงความเสี่ยงที่เขามีโอกาสเกิดโรค หรือความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค ซึ่งมี
ผลโดยตรงตอพฤติกรรมความรวมมือทางดานสุขภาพอนามัย แตละบุคคลมีการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคแตกตางกันออกไป การที่บุคคลจะหลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดโรคดังกลาว จําเปนตองมี
การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค และรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคนั้นๆ ซึ่งพฤติกรรม
การปองกันโรคนั้นจะแตกตางกันออกไป ตามการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค โดยเมื่อบุคคล
รับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมากจะปฏิบัติตนในการปองกันโรคดีกวา ผูที่รับรูถึง
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคนอย
(2) การรับรูถึงความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) การรับรูถึงความรุนแรง
ของโรคเปนอีกปจจัยหนึ่ง ทีม่ ีอิทธิพลตอความรวมมือในการมีพฤติกรรมอนามัยเกี่ยวกับการปองกันโรค
การรับรูความรุนแรงของโรคมิไดหมายถึง ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจริง ๆ ตามวิชาการแพทย
แตหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรคนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับอารมณและ
ความแตกตางของแตละบุคคล ที่อาจคิดวาโรคนั้นมีอนั ตรายถึงขั้นคุกคามชีวิต เกิดความพิการหรือ
การเจ็บปวยที่เรื้อรังมีผลกระทบตอครอบครัวและสังคม การรับรูความรุนแรงของโรค ยังรวมไปถึง
ความกลัว ตอการคุกคามของโรคนั้น เปนผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการปองกันโรคได ดังนัน้ การรับรู
ความรุนแรงของโรค จึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลตัดสินใจ ตอการมีพฤติกรรมในการปองกันโรค
ไดดียิ่งขึน้
(3) การรับรูประโยชน-อุปสรรคของการปฏิบัติ (Perceived Benefit and Perceived
Barriers) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่เชื่อวา วิธีที่เลือกปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพและมีประโยชน
ชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค และลดภาวะคุกคามจากโรคได บุคคลจะเลือกวิธีที่เขาเชื่อวาจะ
เปนประโยชนกับเขามากที่สดุ และมีอุปสรรคนอยที่สุดซึ่งจะตองสัมพันธกับการลดโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรคและลดความรุนแรงของโรค อุปสรรคที่ทําใหบุคคลไมปฏิบัติตามคําแนะนํา คือปญหา
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คาใชจาย ความไมสะดวกในการปฏิบัติการถูกจํากัดกิจกรรมหลายๆ อยางนอกจากนั้นบุคคล ยังมี
อาการทอแท เนื่องจากการปองกันและการรักษาที่ผานมาไมไดผลเทาที่คาดหวัง หรือการปฏิบัติที่
แตกตางไปจากความเคยชิน ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลมักปฏิบัติไดถูกตองและสม่ําเสมอไดลําบาก
กรีน และคณะ (Green et al. 1980, อางถึงใน อําไพ สุภาภา 2541 : 35) ได
กําหนดกรอบแนวคิดปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ เปนการพิจารณาถึงสาเหตุหรือ
ปจจัยที่เกี่ยวของโดยเฉพาะสาเหตุที่เนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคล ประกอบดวยกระบวนการใช
ปจจัยนํา (Predisposing factors) ปจจัยสงเสริม (Reinforcing factors) ปจจัยเอื้อ (Enabling factors)
เพื่อวินจิ ฉัยและประเมินผลทางพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะแบงปจจัยที่เกี่ยวของ 3 ปจจัยดังนี้คือ
ก) ปจจัยนํา (Predisposing factors) เปนปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับแรงจูงใจ
ของบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งไดมาจากประสบการณการเรียนรู ไดแก ความรู คานิยม ความเชื่อ
ทัศนคติ และ การรับรู รวมทั้งสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อายุ เพศ
ข) ปจจัยสงเสริม (Reinforcing factors) เปนปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งเปนการเสริมแรง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และโปรแกรมของการกระทํานัน้ ๆ การเสริมแรง
จะไดจากบุคคลรอบขาง ไดแก ญาติพี่นอง บุคลากรทางการแพทย เปนตน
ค) ปจจัยเอื้อ(Enabling factors) เปนทักษะและแหลงทรัพยากรที่จําเปนใน
พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก สถานบริการดานสุขภาพ รวมทั้งการไดรับขาวสารขอมูล
แนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมของบุคคลในการที่จะปฏิบัติเพือ่
ปองกันโรควาบุคคล ควรมีการรับรูเกี่ยวกับโรคนั้นๆ ซึ่งประกอบดวย การรับรูตอโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรค การรับรูตอความรุนแรงของโรค ซึ่งการรับรูนี้จะผลักดันใหบุคคลหลีกเลี่ยงจากภาวะ
คุกคามของโรค โดยเลือกวิธีการปฏิบัติที่เปนประโยชนในการปองกัน ในทํานองเดียวกันกับเรือ่ ง
ของอุบัติเหตุจราจร การรับรูของบุคคลมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลดวยเชนกัน สําหรับในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดดังกลาวขางตนในเรื่องของ การรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ประกอบดวย
องคประกอบยอย 2 ดานคือ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
เพื่อใชในโปรแกรมฝกขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
2.4 การควบคุมอารมณ
2.4.1 ความหมายของควบคุมอารมณ
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา
ควบคุม หมายถึง ดูแล กํากับดูแล กังขัง อารมณ หมายถึง สิ่งที่ยึดหนวงจิตโดยผานทางตา หู จมูก ลิ้น
กายและใจ ความรูสึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเรา เชน อารมณรัก อารมณโกรธ อารมณดี
อารมณราย อัธยาศัย ปรกตินิสัย ความรูส ึก
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กันยา สุวรรณแสง (2533 : 155) ไดใหความหมาย อารมณ (Emotion) คือ ระดับ
ความรูสึก หรือความตึงเครียดจะมีผลแสดงออกทางรางกายและระบบประสาท อาจจะแสดงอาการ
ออกทางใบหนา กลามเนื้อ และน้ําเสียง เมื่อมีอารมณเกิดขึ้น ผลของอารมณที่แสดงออกมา จะมี
ลักษณะตาง ๆ เชน กลัว กระวนกระวาย โกรธ รักใคร ตื่นเตน ทอแท ฯลฯ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม(2543 : 411) ไดใหความหมาย อารมณ
หมายถึง เครื่องยึดหนวงของจิต สิ่งที่จิตยึดหนวง สิ่งที่ถูกรู หรือถูกรับรู ไดแก อายตนะภายนอก 6
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ในภาษาไทยความหมายเลือนไปเปนความรูสึก
หรือความเปนไปแหงจิตใจ ในขณะหรือชวงเวลาหนึ่ง ๆ
2.4.2 พัฒนาการทางอารมณ
อารมณเปนความคิดรวบยอดที่อธิบายไดยาก อาจจะหมายความถึง การเพิ่มความเครียด
หรือลดความเครียดก็ได ความหมายของอารมณอาจหมายถึงภาวะ (State) ของประสบการณ ซึ่งตอง
แสดงออกโตตอบทางอวัยวะ การเคลื่อนไหว และการแสดงโตตอบนั้นเปนไปตามสถานการณ
(พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 2534 : 126)
โอสุเบล (Ausubel , อางถึงใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย2534 :126 ) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนในการเกิดของอารมณเปนลําดับไวดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตีความหมาย (Interpretive Phase) คือ การที่เรารับรูเหตุการณนนั้ ๆ
วามีผลตอตัวเราอยางไร เหตุการณที่เรารับรูนั้นควรตรงกับประสบการณเดิมของเราหรือไม
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมตอบสนอง (Preparatory Reactive Phase) คือ ขั้นที่รางกาย
เตรียมการตอบสนองตามเหตุการณที่รับรู ตามประสบการณเดิมที่มีอยูใ นลักษณะตาง ๆ ของอารมณ
ขั้นตอนที่ 3 การตอบสนองภายใน (Consummatary Reactive Phase) คือ ขั้นที่
รางกายและระบบประสาทรับรูลักษณะของอารมณที่เกิดขึ้นเปนผลใหระบบประสาท และอวัยวะ
การเคลื่อนไหวเตรียมพรอมที่จะทํางานในการตอบสนองตออารมณที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองกิริยาภายนอก (Refective Reactive Phase) คือ ขั้นที่
รางกายประมวลลักษณะอารมณ และตอบสนองออกมาเปนปฏิกิริยาภายนอกตามรูปแบบของ
ประสบการณเดิมที่ไดรับอิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดูและลักษณะบุคลิกภาพ
2.4.3 ประเภทของอารมณ
อารมณออกเปน 2 ประเภท คือ
1. อารมณดี (Positive Emotions)
2. อารมณไมดี (Negative Emotions)
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อธิบายไดดังนี้
1. อารมณดี (Positive Emotions) ไดแก อารมณที่เกิดขึน้ เมื่อมนุษยไดรับรูในสิ่งที่
เขาปรารถนาจะรับรู หรือตรงกับความปรารถนาของเขาตามความคิดของ อาสุเบล อารมณดี ไดแก
อารมณรัก (Affection) ราเริง (Joy) เห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ขําขัน (Humor)
2. อารมณไมดี (Negative Emotions) อารมณที่ไมดขี องมนุษยเกิดความไมสมปรารถนาหรือไมไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ปรารถนา หรืออาจเปนเพราะตองการแสดงความสําคัญ
ของตน อาสุเบล แบงอารมณไมดนี ี้ออกเปน 6 อารมณดวยกัน คือ พลัดพรากจากความรัก กลัว วิตก
โกรธ กาวราว และอิจฉาริษยา
นอกจากนี้ไดจัดอารมณ ๆ หนึ่งไวระหวางอารมณดีและไมดี เพราะอยูใ นระหวาง
อารมณทั้งสอง นั่นคือ อารมณเบื่อ ซึ่งอารมณเบื่อ (Boredom) นี้เกิดขึ้นเมื่อคนขาดสิ่งตอรอง
ความสามารถหรือทาทายความสามารถ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทําอยูนั้นตองทําซ้ําอยูในเวลานาน
ลักษณะอารมณเบื่อนี้เกิดขึ้นกับเด็กไดงายกวาผูใหญ เพราะชวงความสนใจของเด็กมีระยะสั้นกวา
ผูใหญ
2.4.4 การเสริมสรางความมั่นคงทางอารมณ และความสามารถควบคุมตนเอง
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2545 : 73 – 74 )
อารมณ หมายถึง สภาวะความหวั่นไหวของรางกาย เปนความรูสึกทีร่ ุนแรงทําให
จิตใจปน ปวน และแสดงพฤติกรรมออกมาไมเปนไปตามปกติ พฤติกรรมที่แสดงออกมักรุนแรงกวา
ธรรมดา และมักควบคูไ ปกับความเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ การเกิดอารมณมีทั้งผลดีและผลเสีย
ขอดีของการเกิดอารมณก็คือในบางครั้งอารมณทําใหเพิม่ พลัง สามารถทํางานไดดีกวาปกติ อารมณ
ทําใหราเริง สนุกสนาน แตผลเสียของอารมณก็มีอยูเ ชนกัน ผลเสียที่สําคัญ ไดแก
- ผลเสียทางรางกาย เชน อาหารไมยอย ทองอืดเฟอ หายใจแรงจนเหนือ่ ย
- ผลเสียตอการทํางาน ทําใหทํางานไดไมดเี ทาที่ควร หรืออาจทํางานไมได
- ผลเสียทางสังคม คนที่มีอารมณรุนแรงอยูเสมอ เปลี่ยนแปลงไดงาย
มักจะเขากับใคร ไมคอยได ไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย อารมณรุนแรงมาก อาจนําไปสูการมี
ปญหาทางจิตหรือประสาทได การรูจักควบคุมอารมณจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการควบคุม
ตนเองของบุคคล
อารมณหรือความรูสึกพื้นฐานของมนุษย มีอยู 4 แบบ คือ
1. สุข - ดีใจ สมหวัง
2. เศรา - ทุกขใจ ผิดหวัง
3. กลัว - ตกใจ ตัวสั่น
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4. โกรธ - หงุดหงิด โมโห
อารมณทั้ง 4 แบบนี้จะมีอิทธิพลตอการรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัวเราใน
ความเปนจริงอารมณนั้นจะเกิดขึ้นหลังความคิด อันเกิดจากการรับรูของบุคคลที่เปนผลมาจากการ
แปลความหมายเหตุการณนนั้ ๆ แตเนื่องจากกระบวนการที่เกิดรวดเร็วมาก จึงทําใหคนสวนใหญเขาใจ
วา อารมณ นัน้ จะเกิดกอนสิง่ อื่นใด เมื่อบุคคลเผชิญตอเหตุการณ แตอยางไรก็ตามบุคคลสามารถทํา
ความเขาใจกับอารมณ ฝกการควบคุมและแสดงออกใหเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคลได
2.4.5 แนวทางการควบคุมอารมณ
2.4.5.1 การควบคุมอารมณ ตามหลักทั่วไป
การควบคุมอารมณไมใชการเก็บกด ไมแสดงออกทางอารมณเลย แตเปน
การเรียนรูที่จะจัดการกับสถานการณอยางมีเหตุผลแสดงออกในทางทีส่ ังคมยอมรับ และมีผลเสียตอ
ตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจนอยที่สุด ฉะนั้น การที่บุคคลแสดงความกาวราวหรือเก็บกดอารมณ
เอาไว จึงมิใชการควบคุมอารมณก็ยอมเกิดผลเสียดานจิตใจตอตัวของวัยรุนเอง ดังนัน้ ควรชวยให
วัยรุนเรียนรูความเหมาะสมในการแสดงอารมณวาเมื่อไรแสดงได เมือ่ ไรตองควบคุมอารมณ รวมทั้ง
เรียนรูการแสดงอารมณในแบบที่สังคมยอมรับดวย
แนวทางการควบคุมอารมณ มี 2 ดาน ไดแก
(1) การควบคุมวิธีการแปลความหมายเหตุการณตาง ๆ ที่มาเราใหเกิด
อารมณ
(2) ควบคุมการแสดงออกตอเหตุการณนั้น ๆ
การชวยใหบุคคลควบคุมอารมณ มีแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
(1) ใหบุคคลยอมรับวามีอารมณ และกําลังพยายามควบคุมอยู
(2) ใชสติปญญาพิจารณาการตอบสนองทางอารมณตามความจริง เชน
ถากําลังอิจฉาก็ใหยอมรับวาอิจฉา แมวาจะพยายามปกปดคนอื่นอยูก็ตาม แลวก็พิจารณาตาม
ความเปนจริง โดยไมมีอคติเขาขางตนเอง และระบายอารมณความไมพอใจตาง ๆ ดวยการพูดออก
มาถึงความรูสึกที่มีอยูนนั้ กับคนที่เขาใจ พูดกันได หรืออาจใชเทคนิคการผอนคลายอารมณ ก็จะชวย
ควบคุมอารมณไวไดมาก
(3) พิจารณาที่สาเหตุ หลีกเลี่ยงสาเหตุ และหาแนวทางปรับใจเพื่อเชิญ
กับอารมณทางลบ
สรุปไดวา อารมณทุกอารมณนั้นเกิดไดกับบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
โดยอารมณในแงลบ เชน อารมณโกรธ และอารมณเศรา ที่มักทําใหเกิดผลเสียตอบุคคลมาก ดังนั้น
บุคคลจึงควรที่จะสํารวจตัวเอง และยอมรับไดวาตนเองกําลังอยูในสภาวะอารมณอะไร และฝกหัดที่
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จะระบายอารมณและควบคุมตัวเองไดอยางเหมาะสม และเปนไปในทางสรางสรรค หรือรูจักทีจ่ ะ
ยับยั้งหรือควบคุมอารมณที่ไมเหมาะสมใหได
2.4.5.2 การควบคุมอารมณ ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร
หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ นั้น ไดแก หลักธรรมที่เกี่ยวของ
กับอัปปมาทะ (ความไมประมาท) ซึ่งจากประมวลธรรมของพระธรรมปฎก (2543 : 67) ไดให
ความหมาย คือ ความเปนอยูอยางไมขาดสติ การกระทําความเพียรที่มีสติเปนเครื่องเรงเรา และ
ควบคุม เชน การดําเนินชีวติ โดยมีสติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ปฏิบัติ และการกระทําทุกอยาง
อยางระมัดระวังไมกลาไปในทางเสื่อมแตไมยอมพลาดโอกาสสําหรับทําความดีงาม และความเจริญกาวหนา
รอบคอบ และรุดหนาเรื่อยไป
โดยที่ใหความหมาย สติ คือ ความระลึกได นึกได สํานึกอยูไมเผลอ และ
สัมปชัญญะ คือ ความรูชัด รูชัดในสิ่งที่นกึ ได ตระหนัก เขาใจชัดตามความเปนจริง
จะเห็นไดวา ในการดําเนินชีวิตของบุคคล จะมีหลักธรรมเปนแนวทางให
ยึดถือปฏิบัติทั้งในดานรางกายและจิตใจ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูด วยความสุข สําหรับในเรื่อง
ของอารมณ ที่เกี่ยวของกับจิตใจนั้น ไดมีหนังสือเรื่องความสุขภาพอนามัยทางจิต ของธรรมสภา โดย
หลวงพอพุทธทาสภิกขุ ไดกลาวถึงความสําคัญของอนามัยทางจิต วา อนามัยมีทงั้ ฝายรางกายและ
จิตใจ ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต ก็หมายถึง การสงเสริมจิตใจใหสดชื่น แจมใส มีสมรรถภาพ ดวย
การประพฤติ ใหถูกตองในฝายจิต ใหจิตไดเจริญ ใหจิตไดปกติ และทําหนาที่ของจิตไดอยางดีทสี่ ุด
ซึ่งทานไดกลาวถึงสิ่งที่เรียกวาจิตนี้ ถาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนา เปนของที่เกิดจากการกระทบ
ทางอารมณ ฉะนั้น ตองมีความถูกตองทางอารมณ คือสิ่งที่จะมากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราจัด
หรือทําใหมันถูกตอง ไมใหเกิดปญหาขึ้นมา จึงจะเรียกวา มีความถูกตองทางระบบจิต คือ จัดการกับ
อารมณถูกตอง จัดการกับระบบประสาทที่รับอารมณถูกตอง จัดการกับความคิดนึก ที่มันคิดขึ้นมา
จากระบบประสาทนั้น ๆ ไดโดยถูกตอง
ในเรื่องของอารมณนี้
จากหนังสือจากความฉลาดทางอารมณของ
เทอดศักดิ์ เดชคง ( 2542 : 67 – 71) ไดกลาววา แนวคิดในพุทธธรรมนั้น เริ่มจากการเขาใจชีวติ
ความเปนไปอันเปนธรรมชาติ กระบวนการเพื่อนําไปสูเปาหมายของมนุษย คือความเปนผูมีปญญา
ตามความเห็นของผูเขียน พุทธธรรม คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งมีหลักการ และแนวคิดทาง
ความสามารถทางอารมณ อยางชัดเจน จึงนาจะจัดไดวาธรรมะของพระพุทธองคเปนอีคิวฉบับที่
เกาแกที่สดุ ก็คงจะได เนื่องจากเรื่องของความเขาใจ เห็นใจผูอื่น (empathy) ที่หมายถึงการรับรู
อารมณ ความรูสึกของผูอื่น และสามารถตอบสนองกลับไดอยางเหมาะสม ในทางพุทธธรรมก็มี
ธรรมบทหนึ่งคือ พรหมวิหาร 4 อันเปนธรรมเพื่อใชชีวิต อยูใ นสังคมรวมกับผูอื่น ประกอบดวย
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เมตตา คือความปรารถนาดี กรุณา คือ ความอยากใหผูอื่นพนทุกข มุทติ า คือ พลอยยินดีกับผูอื่นเมื่อ
เขาประสบความสําเร็จและอุเบกขา คือ การวางเฉยเมื่อเหตุสมควร
ธรรมในหมวดตอมาก็คือ เรื่องของสติ ซึ่งคอนขางกวาง ตามคําจํากัดความ
ไดบอกวา เปนการระลึกรู รูความจริง ความสามารถ และศักยภาพ อารมณ ความคิดของตนเอง ซึ่งมี
ตั้งแตขั้นเริ่มตน ไปจนถึงขั้นสูงในที่สุด
ดานอารมณ คือ ความรูสึก ไมวาจะเปนทางดีหรือทางราย หรือไมดีไมราย
เชน อารมณดใี จ ชอบ สงสาร โกรธ เกลียด โมโห เศราโศก หรือแมแตอารมณเฉย การรูตนวาอยูใ น
อารมณใด ยอมทําใหควบคุมสถานการณได
ดานจิต หมายถึง คุณภาพแหงความคิด ซึง่ สวนใหญคือสมาธิ สติเมื่อมีอยู
มาก ๆ ก็นําไปสูสมาธิ ดานธรรมชาติ เปนการรูความจริง ที่ตองพบเจอ ดังเชนคนเรา ตองรูวารางกาย
นี้ไมคงที่ อาจเจ็บปวยไดหากไมสนใจดูแล
สติทั้ง 4 ดานนั้น มองไดวา สติรูในตัวเราเอง (ในกาย อารมณ จิตใจ) และ
สติรูสภาพสิ่งแวดลอม (ธรรมชาติ) รวมความวาสตินนั้ ควรมีอยู ทั้งการรูตัวเอง และรูความจริงตาม
ธรรมชาติ
เกี่ยวกับเรื่องสตินั้นนับวามีความสําคัญตอการควบคุมอารมณของบุคคล
เปนอยางยิง่ ดังที่พระธรรมปฎก ไดอธิบายความเกีย่ วดองของสติและสมาธิ ไดอยางชัดเจนวา สติคงจิต
ไวกับอารมณ หรือดึงอารมณไวกับจิต เพื่อใหจิตเพงแนวแน หรือจับแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น
นิ่งสงบไมสายไมซาน ไปที่อื่น เมื่อจิตแนวแนแนบสนิทอยูกับอารมณนั้น เปนหนึ่งตอเนื่องได
สม่ําเสมอ ก็เรียกไดเปนสมาธิ เมื่อแรกเริ่มตองใชสติประคองจิตจวบจนเมื่อจิตเริ่มสงบ นั้นก็จะเปน
สมาธิ
สําหรับความขัดแยงทางอารมณนั้น ทางพุทธก็ใหธรรมะในหมวดของ
อริยสัจ 4 ไดแก การมีทุกข หรือกําหนดทุกข การหาเหตุแหงทุกข การแกเหตุที่ทกุ ข และหนทางแก
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับวิธีคิดแบบเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตรแลว ก็จะพบวาเปนหลักการเดียวกัน
จากการศึกษาจะเห็นไดวาสติมีความสําคัญในการควบคุมอารมณของบุคคล ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น การมีพฤติกรรมการขับขี่อยางไมปลอดภัยนํามาซึ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งจาก
การศึกษาของ วิจิตร บุญยะโหตระ (2536 : บทคัดยอ) พบวา อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นกับวัยรุนและ
เยาวชนชวงอายุ 15-19 ป เกือบรอยละ 50 เนื่องมาจากวัยรุนชอบขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความเร็วสูง
และโลดโผน และสอดคลองกับการศึกษาของ อํานวย นาคแกว (2534 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูที่เกิด
อุบัติเหตุมีอารมณโกรธ หงุดหงิดงาย ใจรอนมากกวาผูที่ไมเกิดอุบัติเหตุ และสอดคลองกับการศึกษา
ของ สุรชัย เจียมกุล (2536 : 83) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่
รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15-24 ป จังหวัดตราด พบวา ผูประสบอุบัติเหตุยอมรับวาตนเองมีสภาพ
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จิตใจและอารมณที่ไมปกติ รอยละ 8 โดยอยูในอารมณที่นอยใจ เสียใจ และสอดคลองกับ
เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : 75) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพพบวาพนักงานขับรถในกลุม ที่
เกิดอุบัติเหตุและไมเกิดอุบัตเิ หตุในชวงที่ศกึ ษาสวนมากมีอารมณหงุดหงิด รอยละ 92.4 และ 82.9
ตามลําดับ และสภาพอารมณรีบรอน มีความสัมพันธกบั การเกิดอุบัตเิ หตุ ซึ่งจะเห็นไดวาการควบคุม
อารมณ มีผลตอพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของบุคคลและมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
2.4.5.3 ความผันผวนทางอารมณ
(1) ความหมายของความผันผวนทางอารมณ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย
ของคําวา ผันผวน หมายถึง กลับไปกลับมา ปนปวน และใหความหมายของคําวา อารมณ หมายถึง
ความคิด ความรูสึก ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นความผันผวนทางอารมณ จึงหมายถึง ภาวะที่บคุ คล
มีความคิด ความรูสึกเปลี่ยนแปลงงาย แปรปรวนและไมคงที่
สําหรับในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนด การควบคุมอารมณ หมายถึง
สภาวะทางอารมณของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะทีไ่ รเหตุผลขณะขับขี่รถจักรยานยนต
ซึ่งประกอบดวยความคึกคะนอง ความหุนหัน ใจรอน ชอบแขงขัน ทาทาย สนุกสนาน
(2) ลักษณะอารมณของวัยรุน
อารมณของวัยรุน มักเปนผลสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอกกระทบกระเทือนแบบแผนอารมณของวัยแรกรุน
และวัยรุน ซึ่งมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของอารมณสูง ไมมั่นคง ระดับ
ความเขมของอารมณแตละอยาง ๆ นั้นขึน้ อยูกับบุคลิกภาพดั้งเดิม และตัวเราที่ทําใหเด็กเกิดอารมณ
เด็กแตละคนเริ่มแสดงกระสวนบุคลิกอารมณประจําตัวออกมาใหผูอื่นทราบไดอยางเดนชัด เชน
อารมณรอน อารมณขี้วิตกกังวล อารมณออนไหวงาย เจาอารมณ ขี้อจิ ฉา ฯลฯ มีความรูสึกดอยเดน
ในแงอะไร ฝายตัวเด็กก็สามารถรูและรับทราบไดและจะยิ่งทวีขึ้นในระยะปลายวัยรุน ซึ่งเรียก
ลักษณะอารมณของวัยรุนวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress)
แบบแผนทางอารมณ (Emotional Pattern) ที่สําคัญในชวงวัยรุน มีดังนี้
1) โกรธ (anger) สวนมากจะแสดงอารมณโกรธที่รุนแรง ลักษณะ
การตอบสนองอารมณโกรธที่พบบอยจะแสดงพฤติกรรมที่กาวราว
2) กลัว (Fear) ในชวงวัยรุน สภาวะทางสังคมมีความสําคัญกับ
วัยรุนมากกวาในวัยเด็กซึ่งจะเกิดความอายมากในทีจ่ ะแสดงออกทุก ๆ อยาง ยกเวนกับเพื่อนสนิท
วัยรุนจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จึงมีความรูสึกไมสบายใจกลัวคนอืน่ วิพากษวิจารณวาตนเองไมดี
และมักจะเคอะเขินเมื่อเขาตองการแสดงทาทางเหมือนผูใหญเพราะเขาไมรวู า จะวางตัวอยางไรในสังคม
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3) กังวล (Worry) ในวัยรุน มักพบวา ความกังวลที่พบไดบอยคือ
กังวลในเรื่องของสรีระรางกายของตนเพราะอยูในชวงที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลง
4) ริษยา (Jealsousy) ในวัยรุนมักจะริษยากับกลุมเพื่อน สาเหตุ
ของความริษยาและการแสดงออกในขณะที่เกิดอารมณริษยาในรูปแบบใดนั้นมันจะทําใหบุคคลที่
เกิดอารมณขาดความสุข
5) อิจฉา (Envy) ในวัยรุนจะเปนลักษณะของความปรารถนา โลภ
อยากได ไมเพียงแตตองการสิ่งตาง ๆ เหมือนกับที่เพื่อนของเขา แตเขายังตองการโดดเดนเหมือนกับ
เพื่อน ๆ ของเขาดวย
6) ความรัก (Affection) วัยรุนจะใหความสนใจตอบุคคลที่เขารัก
และทําใหเขารูสึกมั่นคง เขาจะพยายามทําสิง่ ที่เขาสามารถทําได เพื่อใหบุคคลที่เขารักมีความสุข
7) รางเริง (Joy) ความสนุกสนานของวัยรุน จะมาจากการปรับตัวที่ดี
ของวัยรุนตอสภาพสังคมของเขา จากความสามารถในการที่จะไดรับความสนุกสนานในสภาพการณตาง ๆ
8) อยากรูอยากเห็น (Curiosity) วัยรุนที่มคี วามอยากรูอยากเห็นใน
สิ่งใหม ๆ ทุกอยางซึ่งวัยนี้จะเรียนรูไ ดจากครอบครัว โรงเรียน และเพือ่ น สังคม
จากที่ไดกลาวมาแลวสามารถสรุปลักษณะสําคัญทางอารมณของวัยรุน
ไดดังนี้
1) มีความรุนแรง บางทีสาเหตุของอารมณจะเปนสาเหตุเพียง
เล็กนอย อาจจะทําใหเด็กวัยรุนบางคนมีอารมณรุนแรงได
2) เปลี่ยนแปลงงาย สวนใหญจะไมคงที่ ไมสม่ําเสมอ อารมณ
บางอยางเกิดขึน้ ไดอยางรวดเร็วและหายไปไดอยางรวดเร็ว เชน อารมณโกรธ อารมณใจดี เปนตน
3) ขาดการควบคุมการแสดงทางอารมณ เมื่อวัยรุนมีอารมณจะ
แสดงออกมาอยางเปดเผย เชน การถกเถียง การกระแทกกระทั้น เปนตน
4) มักมีอารมณคาง อารมณชนิดนั้นมักจะเกิดความผิดหวัง ถึงจะ
ลดความรุนแรงลงแตก็ติดอยูน านทําใหจิตใจเศราสรอย หอเหี่ยว เกิดความเครียดได
(3) ลักษณะความผันผวนทางอารมณ
ลักษณะอารมณที่เกิดกับเด็กวัยรุนนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบ โกรธ
เกลียด อิจฉา ริษยา โออวด แขงดี ถือดี เจาทิฐิ ออนไหว หลงใหล วุนวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน
หงุดหงิด ฯลฯ ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลงงาย มีความผันผวน
ทางอารมณสูง ควบคุมอารมณยังไมสูดี ไมคอยเขาระดับพอดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด
บางครั้งมั่นใจสูง บางคราวไมแนใจ บางคราวเห็นแกตวั บางครั้งยอมอะไรงาย ๆ และอาจดื้อรั้นเอา
แตใจเพราะอารมณของวัยรุน เปนลักษณะที่เรียกวาเปนแบบพายุบุแคม (storm and stress) เปนวัย
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วิกฤติการณ (Critical Period) และเด็กวัยรุนชอบเกาะกลุมกันมากกกวาวัยอื่น ๆ และตองการเปนที่
ยอมรับของกลุมเพื่อน ๆ (ศรีเรือน แกวกังวาล 2545:336)
จากเอกสารทีไ่ ดกลาวมาแลว สรุปไดวา สภาวะอารมณของวัยรุน มี
ความแปรปรวนความผันผวนทางอารมณ ซึ่งการที่วัยรุนไมสามารถควบคุมอารมณที่ผันผวนของ
ตนเองไดหรือการที่วัยรุน ตองการเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุมเพื่อน ๆ นั้น อาจทําใหวัยรุน มี
พฤติกรรมเสี่ยงที่นํามาซึ่งปญหาตาง ๆ มากมายได เชน ปญหาการติดยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
ยกพวกตีกันหรือชอบทาทายโดยการขับรถแขงกัน นํามาซึ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึง่ จากการศึกษา
ของ วิจติ ร บุญยะโหตระ (2536) พบวา อุบัติเหตุจราจรเกิดขึน้ กับวัยรุน และเยาวชนชวงอายุ 15-19 ป
เกือบรอยละ 50 เนื่องมาจากวัยรุนชอบขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความเร็วสูง และโลดโผน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ อํานวย นาคแกว (2534) ที่พบวา ผูที่เกิดอุบัติเหตุมีอารมณโกรธ
หงุดหงิดงาย ใจรอนมากกวา ผูที่ไมเกิดอุบัติเหตุ และสอดคลองกับการศึกษาของ สุรชัย เจียมกุล
(2536) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่รถจักรยานยนตในกลุม อายุ 15-24 ป
จังหวัดตราด พบวา ผูประสบอุบัติเหตุยอมรับวาตนเองมีสภาพจิตใจและอารมณที่ไมปกติ รอยละ 8
โดยอยูใ นอารมณที่นอยใจ เสียใจ และสอดคลองกับ เสาวลักษณ คัชมาตย (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวา พนักงานขับรถในกลุมที่เกิดอุบัติเหตุและไมเกิดอุบัตเิ หตุในชวงที่ศกึ ษา
สวนมากมีอารมณหงุดหงิด รอยละ 92.4 และ 82.9 ตามลําดับ และสภาพอารมณรีบรอน มี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเห็นไดวาความผันผวนทางอารมณ มีผลตอพฤติกรรมใน
การขับขี่รถจักรยานยนตของบุคคลและมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
จากเอกสารที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การควบคุมอารมณ เปนตัวแปร
ทางจิตวิทยาทีส่ ําคัญ ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น ผูวิจยั จึงสนใจที่จะนําตัวแปรนี้มาจัด
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
2.5 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
2.5.1 ความหมายของพฤติกรรม
มีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พจนานุกรมลองแมน (Longman) ใหคําจํากัดความวา พฤติกรรมเปนการกระทํา
หรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และเปนปฏิสัมพันธของการตอบสนอง
ตอสิ่งกระตุนทั้งภายในหรือภายนอก นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการกระทําที่มีจุดมุงหมาย
สังเกตเห็นได หรือผานการใครครวญมาแลว หรือเปนไปโดยไมรูสึกตัว (Goldenson 1984:90)
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พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรม
หมายถึง การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526:35) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท
ที่มนุษยกระทํา ทั้งที่สังเกตเห็นไดและไมได เชน การเดิน การพูด ความรูสึก เปนตน
สุรพล พยอมแยม (2545:18-19) กลาววา พฤติกรรมในทางจิตวิทยานัน้ หมายถึง
การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิง่ เราตาง ๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานี้
เกิดขึ้นเพื่อใหผูอื่นไดสัมผัสรับรู ทั้งนี้เราจะเห็นไดวา มีพฤติกรรมจํานวนมากที่แมจะกระทําดวย
สาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทีกิริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อบุคคล เวลา
สถานที่ หรือสถานการณเปลี่ยนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้ เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของ
บุคคลที่มีสภาพรางกายปกติด ลวนแตจะตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบดวย
อารมณ และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคราวเปลี่ยนแปลง
หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ
2.5.2 กระบวนการเกิดพฤติกรรม
สุรพล พยอมแยม (2545:25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเปน 3
กระบวนการ ดังนี้คือ
(1) กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่เริ่มจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตาง ๆ โดยผานระบบประสาท
สัมผัส ซึ่งรวมถึงการรูสึกกับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นดวย
(2) กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้อาจเรียก
ไดวา “กระบวนการทางปญญา” ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และ
การจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้น ๆ ดวย การรับสัมผัสและการรูสึก
ที่นํามาสูการคิดและเขาใจนี้ เปนระบบการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปน
กระบวนการภายในทางจิตใจ ที่ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได
(3) กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผานขัน้ ตอน
ของการรับรูและการคิดและเขาใจแลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้น ๆ แตยังมิได
แสดงออกใหผูอื่นไดรับรูยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Cover Behavior) แตเมื่อไดคิดcละเลือกที่
จะแสดงการตอบสนองใหบคุ คลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)
ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้ จึง
เรียกวา Spatial Behavior
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โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นไมสามารถแยกออกจากกัน
หรือเปนอิสระตอกันได เพราะการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก
2.5.3 องคประกอบของพฤติกรรม
บลูม (Bloom 1975 : 65-197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ 2544 : 14-15) กลาวถึง
พฤติกรรมวากิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําเปนสิ่งที่อาจจะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดสามารถ
แบงพฤติกรรมไดเปน 3 สวนดังนี้
(1) พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้ ไดจําแนก
ลําดับขั้นตอนของความสามารถดานความรู การใชความคิด และการพัฒนาสติปญญา ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ คือ ความรู ความเขาใจ การนําความรูไ ปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล
(2) พฤติกรรมดานทัศนคติ คานิยม ความรูสึกชอบ (Affective Domain)
พฤติกรรมดานนี้ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งไดแก ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ
การใหคุณคา การรับ การเปลี่ยน คานิยม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เปนพฤติกรรมที่ยากตอ
การอธิบายและตองใชเครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลานี้
(3) พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมที่
แสดงออกทางรางกายใหเห็นถึงความสามารถ รวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่สังเกตได พฤติกรรม
ดานนี้สามารถประเมินผลไดงายแตละกระบวนการ ที่กอ ใหเกิดพฤติกรรมในดานนี้ ตองใชระยะเวลา
และการตัดสินใจหลายขั้นตอน
องคประกอบของพฤติกรรมเปนเรื่องที่มีความสลับซับซอน และพฤติกรรมใน
แตละบุคคลที่แสดงออกมาก็ยอมแตกตางกันทั้งนี้ เนื่องมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว
การศึกษา และการเรียนรู หรือสภาพสังคมตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตมีผลตอพฤติกรรมทั้งสิ้น
จากที่ไดกลาวมาขางตนสรุป ไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่
แสดงออกมาเพื่อตอบสนองสิ่งตาง ๆ พฤติกรรมที่แสดงออกมาไมวาจะเปนการกระทําที่พึงประสงค
หรือไมพึงประสงค ซึ่งอาจจะสังเกตเห็นการกระทํานัน้ ไดหรือไมไดก็ตาม ซึ่งการกระทํานั้นมีผลมา
จากพื้นฐานของความรูและทัศนคติของแตละบุคคลนั้น ๆ
2.5.4 ความหมายของพฤติกรรมการปองกัน
แลงลี (Langlie 1977, อางถึงใน อําไพ สุภาภา 2541:30) กลววา พฤติกรรมการ
ปองกัน คือ กิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยความสมัครใจ เพื่อเจตนาในการปองกันการเกิดโรค ปองกัน
ความพิการ รวมทั้งการสืบคนโรคขณะที่ยงั ไมแสดงอาการของโรค
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แฮริส และกูเตน (Harris and Guten 1979:28) ไดใหความหมายของ พฤติกรรม
การปองกัน (Protective Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทําเปนปกติอยางสม่ําเสมอ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง สงเสริม หรือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
2.5.5 ระดับของการปองกัน
แคปแลน (Caplan 1964, quoted in Bloom 1996:2-3) ไดแบงระดับของการปองกัน
ทางจิตวิทยาออกเปน 3 ระดับดังนี้คือ
(1) การปองกันเบื้องตน (Primary Prevention) หมายถึง การปองกันปญหา
กอนลวงหนาที่เกิดปญหาขึน้ เพื่อปองกันไมใหเกิดผูปวยรายใหมขึ้น โดยเฉพาะกลุม ที่มีโอกาสเสี่ยง
สภาวะเสี่ยง หรือสภาพการณ ซึ่งขั้นนี้เปนการกําจัดตนตอสาเหตุของปญหา
(2) การปองกันระดับที่สอง (Secondary Prevention) หมายถึง การปองกันใน
ขั้นนี้เนนไมใหปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวลุกลามเปนการลดอัตราการเกิดโรคของผูปวยรายใหม ลด
ความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น
(3) การปองกันระดับที่สาม (Tertiary Prevention) หมายถึง การปองกันนี้
มุงเนนไมใหเกิดความรุนแรงปญหาในชุมชน มุงการบําบัดรักษา ไมใหปญหาลุกลาม และฟนฟู
สมรรถภาพของผูปวยใหคนื สภาพเดิม
2.5.6 พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจร
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจราจร ควรที่จะเริ่มที่การปองกันเบื้องตนกอนที่
จะเกิดปญหาขึน้ ซึ่งสวนใหญแลวการปองกันขั้นนีจ้ ะเนนถึงพฤติกรรมของผูขับขี่เปนสําคัญ แตถา
เกิดปญหาอุบัติเหตุขึ้นมาแลวก็ควรที่จะปองกันในระดับตอ ๆ ไป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภยั แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2537:1-2) ไดแบงการปองกันอุบัติเหตุออกเปน 3
ระดับดังนี้
(1) การปองกันอุบัติเหตุระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) เปนพฤติกรรม
เพื่อปองกันไมใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดแก
ก) ผูขับขี่ยานพาหนะ ควรมีจิตสํานึกและรวมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือเสพสารเสพติดกอนการขับขี่ยานพาหนะ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น
ข) ประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุ มีความรูสึก
มีสวนรวมในสังคมที่จะตอตาน รังเกียจผูที่กระทําผิดกฎจราจร และเปนแนวรวมในการผลักดัน
ใหผูขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร
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ค) ผูประกอบการดานการผลิตยานพาหนะ เห็นความสําคัญของการปองกัน
อุบัติเหตุโดยการผลิต “ผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพ” เนนถึงระบบความปลอดภัยและอุปกรณความปลอดภัย
(2) การปองกันอุบัติเหตุระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) เปนพฤติกรรม
เพื่อปองกันการบาดเจ็บหรืออันตรายตอรางกายและชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไดแก
ก) ผูขับขี่ มีการใชอุปกรณปองกันความปลอดภัย มีจิตสํานึก และรวมมือ
ในการปฏิบัตติ ามมาตรการ และกฎหมายดานการปองกัน ไดแก การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถจักรยานยนต
ข) ประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมรวมมือที่จะตอตานผูก ระทําผิดกฎจราจร
และเปนแนวรวมในการผลักดันใหผูขับขี่และผูโดยสารปฏิบัติตามการปองกันตาง ๆ
ค) เจาหนาทีม่ ีการเขมงวดกวดขันจับผูกระทําผิดอยางเครงครัด ไมควรเลือก
ปฏิบัติ
(3) การปองกันอุบัติเหตุระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เปนพฤติกรรม
ปองกันเพื่อใหผูประสบอุบัติเหตุรอดชีวิต หรือมีอาการไมรุนแรงมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตหรือพิการ
โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบไดแก
ก) การใหความรูแกประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ในดานการ
ชวยเหลือปฐมพยาบาล การนําสงที่ปลอดภัยและการชวยชีวิตผูบาดเจ็บขั้นตน
ข) การจัดทําและซอมแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุที่มีความรุนแรง
และสาธารณภัยประจําหนวยงานและจังหวัดตาง ๆ
ค) การจัดตั้งระบบการใหบริการดานการแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ง) การกําหนดนโยบาย และการประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของใน
ระดับประเทศในดานอุบัตเิ หตุและสาธารณภัย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2537) ได
สรุปพฤติกรรมการขับขี่รถอยางปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎจราจร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
(1) การใหสัญญาณ
ก) การขับขี่รถที่ดีตองใหสญ
ั ญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือ หรือทั้งสองอยาง
เมื่อตองการจะเลี้ยวไปในทิศทางใด หรือใหสัญญาณไฟขณะชะลอรถหรือหยุดรถ ถาขณะขับรถ
สัญญาณมือไมสะดวก ควรใหสัญญาณไฟ
ข) ควรใหสัญญาณลวงหนากอนจะเลี้ยวไมนอยกวา 30 เมตร
ค) หามกลับรถในขณะที่มีรถอื่นสวนมาหรือตามมาในระยะ 150 เมตร
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ง) ในเวลากลางวันที่แดดจาสัญญาณไฟอาจสังเกตไดยาก ควรใชสัญญาณ
มือประกอบดวย
(2) การใชไฟหรือสัญญาณ
ก) ใหใชไฟสองสวางเมื่อมองเห็น คน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางไมชดั เจน
ในระยะไมนอยกวา 150 เมตร
ข) หามใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เปน
เสียงนกหวีดเสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควรในทางเดินรถ
(3) การใชสัญญาณมือ
ผูขับขี่จะตองใชสัญญาณมือ หรือ แขน หรือสัญญาณเมื่อจะเลี้ยวรถใหรถ
คันอื่นแซงหรือขึ้นหนาเปลี่ยนชองทางเดินรถ ลดความเร็ว จอดรถหรือหยุดรถ การใหสัญญาณมือ
ใหปฏิบัติดังนี้
ก) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกระดับ
ไหล และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
ข) เมื่อจะหยุดรถใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล
แขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนขวาทอนบนและตั้งฝามือขึ้น
ค) เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหลและโบกมือไปทางขางหนาหลายครั้ง
ง) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวา
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหลและงอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
จ) เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปลีย่ นชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวา
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหลและงอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
(4) การแซง
กอนจะแซงตองดูวาจําเปนหรือเปลา ถาจําเปนก็ตองพนแนแลวหรือและ
เมื่อมีรถที่ขับโดยคนไรสติแซงเขามาในทางใหหลบเพื่อความปลอดภัย
ก) ควรแซงรถทางขวานั้น
ข) การแซงซายควรกระทําเมื่อจําเปนหรือเมื่อรถดานหนากําลังเลี้ยวขวา
ค) อยาแซงรถทางขวาในขณะที่รถขางหนาไดใหหรือกําลังใหสัญญาณเลี้ยวขวา
ง) การแซงซายจะกระทําไดในถนนที่มีมากกวา 2 เลนขึ้นไปในทิศทาง
เดียวกัน
จ) อยาเปลี่ยนเสนทางเดินรถจนกวาจะไมแนใจวาชองทางนั้นปลอดภัย
ฉ) ใหสัญญาณเมื่อทานตองการจะเปลีย่ นเลน
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ช) การแซงนั้นตองแนใจวามีระยะพอและไมกอใหเกิดอันตรายกับรถที่สวนมา
ซ) บนถนนทีม่ ีมากกวา 2 ชองทาง ชองทางขวาสุดจะใชสําหรับแซงเทานั้น
ฌ) ขับรถชาจะตองขับชิดซายหรือขับอยูใ นชองซายสุด
ญ) เมื่อมีรถตามหลังบีบแตรหรือใชสัญญาณไฟของทางขับชิดซายใหรถหลัง
แซงเมื่อเห็นวาปลอดภัย
ฎ) อยาเรงความเร็วในขณะทีม่ ีคันหนึ่งกําลังแซงรถของทานอยู
(5) การเลี้ยวรถและการกลับรถ
ก) รถเลี้ยวซายใหขับรถชิดทางดานซาย
ข) รถเลี้ยวขวาใหขับชิดทางดานขวากอนถึงทางเลี้ยว ไมนอยกวา 30 เมตร
ค) ในกรณีทางรวม ทางแยก ถามีรถเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาพรอมกัน ใหรถเลี้ยวซาย
ใหทางแกรถเลี้ยวขวากอน
ง) ในทางเดินรถที่สวนกันได หามกลับรถเมื่อมีรถอื่นสวน หรือตามมาใน
ระยะไมนอยกวา 150 เมตร
จ) หามกลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถได
(6) การขับรถตามกัน ไมควรขับรถตามกันอยางกระชั้นชิดควรทิง้ ระยะรถให
หางกันอยางนอย 6 เมตร
(7) การหยุดรถและจอดรถ หามจอดรถในสถานที่ตอไปนี้
ก) ในทางรวมทางแยกหรือในระยะ 10 เมตร จากทางรวมทางแยก
ข) ในระยะ 3 เมตร จากทางขามมาลาย
ค) ในระยะ 3 เมตร จากทอน้าํ ดับเพลิง
ง) ในระยะ 10 เมตร จากที่ตดิ ตั้งสัญญาณจราจร
จ) ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผาน
ฉ) ในระยะ 15 เมตร กอนถึงปายรถประจําทาง และเลยไปอีก 3 เมตร
ช) ในระยะทาง 3 เมตร จากตูไปรษณีย
ซ) ถาจอดรถทางลาดชัน ตองหันลอหนาของเขาของทาง
ฌ)ในเวลากลางคืนขับรถทีจ่ อดรถในทางตองเปดไฟหรือใหแสงสวางที่มองเห็น
ไดในระยะ 150 เมตร
ญ) ในระยะ 5 เมตร จากทางรถไฟผานหามหยุดรถ
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(8) การจอดรถบนเขาหรือทางลาด
เมื่อจอดรถใหหันลอเขากับขอบทางสําหรับในที่ ๆ ไมมีขอบถนน ใหหมุน
ลอรถไปทางดานริมถนน กรณีจอดรถบนถนนทางเขาออกบานที่เปนทางลาดใหลอรถไปทางดานที่
จะบังคับรถไมใหออกไปสูถนน
(9) การลดความเร็ว
เมื่อขับขี่ยานพาหนะในลักษณะทางลาดชัน ทางโคง ทางแยก ทางรวม ที่
การจราจรคับคั่ง ถนนลื่น มีน้ําขัง ควรลดความเร็วของรถ
(10) สิ่งที่ผใู ชรถใชถนนควรทราบ
ก) อยาขับรถในขณะที่รถมีการบรรทุกสิ่งของหรือผูโดยสาร ที่ทําใหไมอาจ
เห็นทางดานหนาไดหรือไมสามารถควบคุมรถได
ข) อยาบรรทุกคน หรือสิ่งของ ยื่นออกทางดานซายหรือดานขวาเกินกวาตัวรถ
ค) อยาลากจูงผูที่กําลังขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน
ชนิดตาง ๆ
(11) หยุด เพื่อลดอุบัติเหตุ
ใชความเร็วตามกฎหมายกําหนด ลดความเร็วในที่คับขัน รถชาขับชิดซาย
ถามีสองชองเดินรถใหขับชองซายสุด ยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาและขอทางแลวผานขึ้นหนา
อยาเรงความเร็วแขง อยาแซงรถตางทางโคง บนสะพาน ทางแยก ตรงเสนทึบ สิ่งสําคัญที่สุดตอง
สังเกตและปฏิบัติตามปายจราจร
(12) สุรา ยาเสพติด และยากระตุนประสาทกับการขับรถ
เวลาขับรถตองมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว และมีความระมัดระวัง
ตลอดเวลาไมขับรถหลังจากที่ไดบริโภคเครื่องดื่มหรือยาใด ๆ ที่ทําใหไมอาจขับรถไดเหมือนปกติ
หรือ ทําใหลดความระมัดระวังหรือมีปฏิกริ ิยาชาลง เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินประมาณครึ่งหนึ่งของคนทีถ่ ึง
แกความตายจากอุบัติเหตุบนทองถนน มีสาเหตุมาจากการบริโภคแอลกอฮอลหรือยาเสพติด จึงเห็น
ไดวาทั้งสองอยางนี้เปนอันตรายตอการขับรถเปนอยางมาก
2.5.7 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
(ม.ป.ป.) ไดสรุปพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย เพื่อเปนการปองกันอุบตั ิเหตุไวดังนี้
(1) ไมควรขับรถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
(2) ไมควรบรรทุกสิ่งของหรือคนโดยสารมากเกินไปเพราะจะทําใหผูขับขี่รถ
ทรงตัวไมดี
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(3) หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนตในระยะกระชั้นชิดกับยานพาหนะอื่น ๆ
(4) หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนตระหวางชองทางเดินรถ
(5) อยาเรงเครื่องยนตใหเกิดเสียงดังเกิน ควรติดตั้งลดเสียงที่ทอไอเสีย
(6) ขับขี่รถจักรยานยนตดว ยความระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณทางแยกหรือ
ทางที่ออกจากซอย ซึ่งรอยละ 70 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักจะเกิดตรงทางแยก
(7) ควรดูกระจกสองหลังและใหสัญญาณไฟทุกครั้ง ถาตองการเปลี่ยนชองทาง
เดินรถ
(8) ควรขับรถชาลงในถนนที่เปนหลุมเปนบอเวลาฝนตกหรือมีหมอกลงจัด
(9) ชะลอความเร็วลง ถามีคนหรือสุนัขวิ่งในถนนหรือวิง่ ตัวหนา
(10) งดการดื่มสุรากอนการขับขี่รถจักรยานยนต
(11) รถตองมีเลขทะเบียนทายรถและตออายุปายวงกลมและเสียภาษี
รถจักรยานยนตทุกป
(12) อยาลืมพกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไปดวยทุกครั้งที่ขับรถจักรยานยนต
(13) ตรวจสภาพรถจักรยานยนตใหอยูใ นสภาพที่พรอมจะขับขี่อยูเสมอ
(14) ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต เพราะหมวกนิรภัยเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ชวยลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ หมวกนิรภัยจะชวยลดอัตรา
การบาดเจ็บของสมองไดถึง 3 เทา
(15) ควรสวมแวนตา เพื่อปองกันฝุนหรือแมลงเขาตาระหวางการขับขี่รถจักรยานยนต
ซึ่งจะทําใหมองเห็นทางไมชดั เกิดอุบัตเิ หตุไดงาย
(16) หลีกเลี่ยงเสื้อผาที่รุมราม เมื่อขับขี่หรือนั่งซอนรถจักรยานยนตควรสวมเสื้อผา
หรือแตตัวใหรัดกุม เพราะชวยปองกันเวลาเกิดอุบัติเหตุไมใหผิวหนังถลอกหรือเปนแผลได ชนิด
ของสีเสื้อที่เดนชัด จะชวยใหคนขับรถขางเคียงเห็นไดชดั ขึ้น
จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาการปองกันระดับปฐมภูมิ เปนสิ่งที่จําเปนและ
สําคัญอยางยิ่งในทางปฏิบัติ การปองกันในระดับนี้จะเนนถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูขับขี่
ยานพาหนะ ถาผูขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกตองและปลอดภัย ก็ยอมไมกอ ใหเกิด
ปญหา ในการศึกษาครั้งนีผ้ ูวิจัยเนนการปองกันปญหาเบื้องตน โดยศึกษาพฤติกรรมการการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัย
การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่รถจักรยานยนตและการไมดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมากอนการขับขี่
รถจักรยานยนต
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
3.1.1งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
อํานวย นาคแกว (2534: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของ
ผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถยนตทั้งเพศชายและหญิงที่เกิดอุบัติเหตุ
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีความรูกฎจราจรต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ยมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวากลุมตัวอยางที่มีความรูกฎจราจรสูงกวา
ประภา นัครา (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต ในจังหวัดภูเก็ต กลุม ตัวอยาง เปนผูขับขี่ที่เปนเจาของรถและมาเสียภาษีปาย
ทะเบียนรถจักรยานยนตที่สํานักงานขนสงจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เอื้อมพร รักจรรยาบรรณ (2537: บทคัดยอ) ศึกษาการปองกันอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 400
คน ผลการวิจยั พบวา ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตอยูในระดับ
ปานกลาง และความรูเกีย่ วกับการปองกันอุบัติเหตุ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติในเรื่องการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
วัลภา วงศสารศรี (2539: 123) ศึกษาความชุกและปจจัยที่เกีย่ วของกับการขับรถ
ประสบอุบัติเหตุของผูขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 648 คน ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางทีไ่ มมีความรูเกีย่ วกับการขับขีร่ ถใหปลอดภัย มีความสัมพันธกับการขับรถที่ประสบอุบัติเหตุสูงกวาผูที่มีความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ชรัตน วสุธาด และคณะ (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเรือ่ งการศึกษาความรู ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยั เปนวัยรุนอายุ 15-25 ป ทีข่ ับขี่รถจักรยานยนตในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 600
คน ผลการวิจยั พบวา ความรูในการขับขี่รถจักรยานยนตอยูในระดับปานกลาง และความรูเปนปจจัย
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
บรูคส (Brooks 1987 : Abstract) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่และ
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต โดยความสําคัญ
และปญหาของงานวิจยั นี้ชใี้ หเห็นวา ผูขับขี่เปนสาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
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งานวิจยั นีจ้ ึงตองการมุงศึกษาถึงความรู ความเขาใจและนโยบายทางสังคมที่สัมพันธกับพฤติกรรม
ของผูขับขี่ ซึ่งขอบขายทฤษฎีของงานวิจยั นี้เกีย่ วของกับการสรางความรูความเขาใจใหกับผูขับขี่ที่มี
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไมถูกตองซึ่งถือวาเปนนโยบายการปองกันที่มีประสิทธิภาพ อันไดแก การรับรู
เกี่ยวกับเทคนิคในการขับขี่ และการรับรูทางสังคม ซึ่งมีงานวิจัย 3 ชิ้น โดยงานวิจัยครั้งที่ 1 เปน
การสํารวจถึงสาเหตุการขับขี่ที่ผิดพลาดของผูขับขี่รถจักรยานยนตรวมถึงศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปองกันอุบัติเหตุ โดยทําการสํารวจผูขับขี่รถจักรยานยนตบนทองถนน จํานวน 209 คน และ
สํารวจทางนิตยสาร สวนงานวิจยั ครั้งที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของประสบการณการขับขีแ่ ละระดับทักษะ
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนตถึงการรับรูเกี่ยวกับสังคม โดยสัมภาษณความคิดเห็นและความรู
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตบนทองถนนดวยแบบทดสอบ จํานวน 219 คน และงานวิจยั ครั้งที่ 3
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการขาดความรูดานทักษะและเทคนิคและการับรูเกีย่ วกับนโยบายทาง
สังคมและปจจัยที่เกีย่ วของกับการเกิดอุบัตเิ หตุ ซึ่งการวิจัยครัง้ นีใ้ ชการสํารวจทางไปรษณียจ ากผูขับขี่
ที่เคยไดรับอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต จํานวน 570 คน และสัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ
จํานวน 132 คน ซึ่งผลการวิจัยทั้งสามครั้งนี้สนับสนุนขอบขายทางทฤษฎีและการนําไปปรับใชใน
การทําวิจยั ครั้งตอไปกลาวคือควรมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกีย่ วกับโครงการสรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้น
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
นิรมัย ศุภนราพรรค (2539:126-128) ไดทําการศึกษาการประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด กลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน เปนกลุมทดลอง
64 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจร การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยดีขนึ้ กวาการทดลองและดีกวากลุม เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กฤติยา พันธวิไล (2540: 85-86) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรของวัยรุนที่ขับรถยนตในอําเภอเมืองเชียงใหม กลุมตัวอยาง
จํานวน 381 คน ผลการวิจัยพบวา ความเชือ่ ดานสุขภาพอยูในระดับสูง โดยมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการจราจร และการรับรู
ประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการจราจรอยูในระดับสูง และการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการจราจร
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และการรั บรู ประโยชนแ ละอุ ป สรรคของการปฏิบัติตั ว เพื่ อปองกัน อุบัติ เ หตุจ ากการจราจรมี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เวียงพยอม หาญกลากิจเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการใชกระบวนการกลุม
เพื่ อส ง เสริ ม พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนตที่ ปลอดภัย ของนัก เรีย นมั ธ ยมศึก ษาตอนตน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใชกลุมทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ
60 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต การับรูประโยชนของการมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
ที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตทปี่ ลอดภัยดีขนึ้ กวากอนการทดลองและดีกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุมาลัย รจนัย (2543: บทคัดยอ)
ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางจํานวน 96 คน เปนกลุมทดลอง 48 คน กลุมเปรียบเทียบ
48 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่
รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร การับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัตภิ ัย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกัน
อุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ดีกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วิทยา จารุพนู ผล และคณะ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรจากการไมสวมหมวกนิรภัย เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
มอนทโกเมอรี (Montgomery 1985 : Abstract) ศึกษาถึงการรับรูเกี่ยวกับกฎจราจร
ของผูขับขี่ยานพาหนะตรงทีม่ ีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจรตามแยกถนนตาง ๆ ในรัฐไอโอวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผูขับขี่ที่ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 487 คน ผลการศึกษาพบวา
รอยละ 50.70 ตอบคําถามไดไมถูกตอง จากการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแลว พบวา
อายุเปนตัวแปรหนึ่งที่สัมพันธกับประสบการณในการขับขี่ และมีอิทธิพลตอการตอบคําถามที่
ถูกตองหรือมีอิทธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับการขับขี่รถ จากการวิจัยครั้งนี้แสดงวาการรับรูเกี่ยวกับ
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กฎจราจรในการขับขี่รถของวัยรุนยังไมดีเทาที่ควร ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการขับขี่รถเปน
อยางมาก เพราะถาขาดการรับรูดังกลาวอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
ดอรน (Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและ
ความแตกตางเฉพาะกลุมของพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ ผลการวิจัยนี้พบวา ความแตกตางเฉพาะ
บุคคลมีสวนเกี่ยวของกับระดับการเกิดอุบัติเหตุ และจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้นําไปประยุกตโครงการ
เกี่ยวกับการใหการศึกษาเกีย่ วกับการลดความเครียด การปรับสภาพอารมณในการขับขี่ยานพาหนะ
และการรับรูถึงความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เปนวัยรุน
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมอารมณ
3.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
อํานวย นาคแกว (2534: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของ
ผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถยนตทั้งเพศชายและหญิงที่เกิดอุบัติเหตุ
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน ผลการศึกษาพบวา อายุต่ํากวา 30 ป เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
มากกวาอายุ 30 ปขึ้นไป และการระบายอารมณโกรธหรือหงุดหงิดดวยการขับรถเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุมากกวาการไมระบายอารมณดว ยการขับรถ การเปนคนโกรธงาย ใจรอนเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุมากกวาการไมโกรธงายหรือใจเย็น
สุรชัย เจียมสกุล ( 2536:70) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่
รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15-24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุ
ระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบตั ิเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตทมี่ ี
อายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา
ผูประสบอุบัติเหตุมีสภาพรางกายไมปกติ รอยละ 21.1 คือยอมรับวาตนเองมึนเมาสุรา และยอมรับวา
คนเองมีสภาพจิตใจและอารมณไมปกติรอยละ 8 โดยอยูใ นอารมณที่นอ ยใจ เสียใจ
เสาวลักษณ คัชมาตย (2540 : 74-75) ศึกษาปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงานขับรถโดยสารประจําทางเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทางเขตการเดินรถที่ 4 ที่เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 105 ราย และไมเกิด
อุบัติเหตุจํานวน 105 ราย ผลการวิจัยพบวา พนักงานขับรถในกลุมที่เกิดอุบัติเหตุและไมเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงเวลาทีศ่ ึกษา สวนมากมีอารมณหงุดหงิด รอยละ 92.4 และ 82.9 ตามลําดับ และสภาพอารมณ
รีบรอน มีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดอุบัติเหตุ และสภาพอารมณรีบรอน เปนปจจัยหนึ่งที่
สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุได
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3.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
เฮนเกอร (Henger 1987 : 30-34, อางถึงใน อํานวย นาคแกว 2534 : 21-22)
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตใจ มีสว นสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา ไดแก คนที่อยูใ นอารมณโกรธ
เก็บกด คนทีร่ ูสึกเบื่อหนาย จะทําใหสมรรถภาพในการทํากิจกรรมลดลง Schlzinger ไดรวบรวม
สภาวะทางจิตที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวา 200 ชนิดและพบวาผูที่มีแนวโนมตอการเกิด
อุบัติเหตุ ไดแก พวกกาวราว ซึมเศรา หมดหวัง มีการแขงขันสูง ไมมีสมาธิ ตื่นเตน คับของใจ มี
ความรูสึกตอยต่ํา ลังเล หุนหัน ดื้อดึง และพวกชอบเสีย่ ง
สตีเฟน ( Stephen 1987: 215, อางถึงใน เสาวลักษณ คัชมาตย 2540 : 29) ศึกษา
การประมาณผูขับขี่รถยนตที่ไดรับการบาดเจ็บรุนแรงในการชนกันระหวางรถยนตกับรถบรรทุก
พบวาอุบัติเหตุสวนใหญเกิดในเวลากลางวัน รอยละ 67.1 รองลงมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืน
รอยละ 29 และเกิดอุบัติเหตุในเวลาฝนตก รอยละ 15.8 ผูขับขี่รถบรรทุก รอยละ 1.4 มีสภาพจิตใจ
ไมปกติกอนเกิดอุบัติเหตุ
ดอรน (Dorn 1992 : Abstract) ศึกษาถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลและ
ความแตกตางเฉพาะกลุมของพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งในงานวิจยั นี้ชใี้ หเห็นถึงความสําคัญ
และปญหาวาระดับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญจะอยูใ นกลุม วัยรุนชาย และจากงานวิจยั
หลายงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัตเิ หตุและการขาด
ทักษะการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามพบวา ผูขับขี่ที่อยูในชวงวัยรุนทั้ง
หญิงและชายมีสภาพอารมณที่วิตกกังวล ระดับความเครียดสูง โดยกลุมวัยรุนชายยอมรับวามี
ลักษณะบุคลิกภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ผูขับขี่ที่เปนวัยรุนชายมักมีลักษณะการขับขี่
ที่เร็วและมักเกิดเหตุการณโดยไมคาดคิดบอยครั้ง ดังนั้นผลการวิจัยจึงทําใหเชื่อมั่นไดวาความแตกตาง
เฉพาะบุคคลมีสวนเกีย่ วของกับระดับการเกิดอุบัติเหตุ และจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จงึ นําไปประยุกต
โครงการเกี่ยวกับการใหการศึกษาเรื่องการลดความเครียด การควบคุมอารมณในการขับขี่ยานพาหนะ
และการรับรูถึงความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ที่เปนวัยรุน
ฟเลทติ (Filetti 2000 : Abstract) ศึกษาลักษณะอารมณโกรธมากและนอยขณะขับขี่
รถและไดหาความสัมพันธของลักษณะบุคลิกภาพที่กาวราว ฉุนเฉียว ที่สงผลตอลักษณะการขับขีร่ ถ
ที่เสี่ยงตออันตรายและอุบัติเหตุ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและเพื่อลดพฤติกรรม
การขับขี่รถที่โลดโผนและเสี่ยงอันตราย โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 จะเปน
กลุมที่ไดรับปญหาและขับขีร่ ถดวยอารมณโกรธและคนหาสาเหตุของปญหา และกลุมที่ 2 เปนกลุม
ที่ไมไดรับปญหาขณะขับขีด่ ว ยอารมณโกรธ และกลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวนอย
และไมไดรับปญหาขณะขับขี่รถดวยอารมณโกรธ ฉุนเฉียว
ผลการศึกษาพบวา อารมณและ
พฤติกรรมการขับขี่รถที่มีสิ่งเรามีสวนสัมพันธกับเหตุการณ โดยกลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวมาก
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รายงานวา ความโกรธที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการกระทําที่ขาดความยั้งคิด แตผลการวิจัยที่ศึกษา
เปรียบเทียบแตกตางกันไมมากนัก แตนําไปประยุกตใชในการปองกันแตกตางกัน โดยตองเนนใน
กลุมที่มีอารมณโกรธ ฉุนเฉียวมาก และเพิม่ การรับรูเรื่องภาวะเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหมากขึ้น
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
3.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในประเทศ
ชูศรี ประกอบกุล (2531: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดโปรแกรม
สุขศึกษาเรื่องการปองกันการกระทบกระเทือนทางสมองเมื่อเกิดอุบัติภัยรถจักรยานยนตโดยการ
สวมหมวกนิรภัยใหแกนกั ศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่อง
การปองกันอุบัติภัยรถจักรยานยนต ทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัย ความตั้งใจที่จะสวมหมวกนิรภัยและการปฏิบัติในการปองกันอุบัติภยั รถจักรยานยนตดีกวากลุมเปรียบเทียบ
วนิดา เมธาลักษณ (2534:96-98) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรุนแรง
ของการบาดเจ็บในผูประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ศึกษากรณีโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 300 รายการ ผลการวิจัยพบวา ชวงอายุ 20-24 ป เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดรอยละ 26 สวนประสบการณในการขับขี่อยูในชวง 1-3 ป มากที่สุดรอยละ 38 และการ
ตรวจเช็คสภาพรถมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ
วิไลลักษณ กิตติวงษโสภา (2535: 80-85) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาในการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประยุกตแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม การกระตุนเตือนใหปฏิบตั ิ
ดวยตนเอง ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนมีความรูแ ละทัศนคติเกีย่ วกับเรื่องการขับขี่
รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยเกีย่ วกับเรื่องกฎจราจร การรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต รวมทั้งการปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตถูกตอง
มากกวากอนเขารวมโปรแกรมสุขศึกษา
สุรชัย เจียมสกุล ( 2536:79) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่
รถจักรยานยนตในกลุมอายุ 15-24 ป จังหวัดตราด กลุมตัวอยางไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีอายุ
ระหวาง 15-24 ป ที่เกิดอุบตั ิเหตุ จํานวน 175 คน และกลุมควบคุม ไดแก ผูขับขี่รถจักรยานยนตทมี่ ี
อายุระหวาง 15-24 ป ที่มาโรงพยาบาลเดียวกันดวยสาเหตุอื่น จํานวน 266 คน ผลการวิจัยพบวา
การดื่มสุราหรือของมึนเมากอนการขับขี่รถจักรยานยนต และการไมสวมหมวกนิภัยในขณะขับขี่
รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รัมภา หทัยธรรม (2538:86) ศึกษาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุของ
ผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยาง 735 คน ผลการวิจัยพบวา ผูทมี่ ี
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ทัศนคติในการปองกันอุบัติเหตุในระดับต่าํ
และมีพฤติกรรมการขับขี่ไมถูกตองเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุมากกวาผูที่ใชความเร็วนอยกวา 6.94 เทา ผูที่ไมตรวจเช็ครถเปนประจํามีความสัมพันธักบั
การเกิดอุบัติเหตุและมีความชุกสัมพันทธของการเกิดอุบัติเหตุ เทากับ 1.82 เนื่องจากเครื่องยนต
ทํางานหนักตามปริมาณของระยะทางในการขับขี่ตอวัน การตรวจเช็คระบบตาง ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญ
มณีรัตน ธีระวิวัฒน (2538: 119-125) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมี
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยดีขนึ้ กวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แทจริง ศิริพานิช (2538 : 67) ศึกษาสถานการณอุบัติเหตุจราจรทางบกประจําป
2537 ในประเทศไทย พบวา ประเภทของรถยนตนั่งสวนบุคคลประสบอุบัติเหตุมากที่สุด จํานวน
50,693 ราย รองลงมาไดแก รถจักรยานยนต จํานวน 22,452 ราย เพศชายมีอัตราการตายมากกวาเพศหญิง
สาเหตุสวนใหญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก การขับรถฝาฝนกฎจราจร การขับขี่รถเร็วกวากําหนด
การแซงในที่คบั ขัน และเมาสุราขณะขับรถ
พัฒนา จินวงษ (2539: 85-90) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาในกลุมทดลองจํานวน 61 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 64 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองและความคาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการปองกันอุบติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ลดลงกวากอนการทดลอง แตสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติสวนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขีร่ ถจักรยานยนตสูงขึ้นกวากอน
การทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นิรมัย ศุภนราพรรค (2539 : 126-128) ไดทําการศึกษาการประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดตราด กลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน เปนกลุมทดลอง 64
คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจร การรับรูโอกาส
เสี่ยง การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยดี
ขึ้นกวากอนการทดลองแลดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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วัลภา วงศสารศรี (2539: บทคัดยอ) ศึกษาความชุกและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการ
ขับรถประสบอุบัติเหตุของผูขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 648 คน ผลการวิจัย
พบวาการใชยาและสารเสพติด ประสบการณในการขับขี่รถแท็กซี่ ความรูเกีย่ วกับการขับขี่รถให
ปลอดภัย บุคลิกภาพ ปญหาทางสุขภาพจิต และการตรวจสภาพรถ เปนปจจัยที่รวมกันพยากรณการ
ขับรถประสบอุบัติเหตุ ไดแก สุขภาพจิต บุคลิกภาพ ความรูเกี่ยวกับการขับขี่รถใหปลอดภัย การใช
ยาและสารเสพติด ประสบการณในการขับขี่ และการตรวจสภาพรถ ตามลําดับ ซึ่งรวมกันพยากรณ
ไดรอยละ 38.1
วิวัฒน วนาโรจน (2540 : 97-109) การศึกษาเกีย่ วกับการใชหมวกนิรภัยของผูขับขี่
รถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครและบาดเจ็บที่ศีรษะในวชิรพยาบาล ผลการวิจัยพบวา สาเหตุ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต สวนใหญเกิดจากการไดรับบาดเจ็บที่สมอง และทุกราย
ไมไดสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต สวนปจจัยเสีย่ งอื่น ๆ ไดแก การไมใหสัญญาณไฟ
หรือใหสัญญาณไฟเปนบางครั้งเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุ 3.72 เทา การใหผูโดยสารมากกวา 1 คน
มีความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บ 2.5 เทา การไมตรวจสภาพรถเปนประจํามีโอกาสเสี่ยง 1.71 เทา
เกียรติกองไกร บุญนํา (2541: 75-82) ศึกษาการศึกษาในผูขับขี่รถจักรยานยนตที่
ไดรับบาดเจ็บและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุมตัวอยางจํานวน 250 ราย ผลการวิจยั พบวา ผูขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุสวนใหญมอี ายุไมเกิน 20 ป
รอยละ 35.2 ผูขับขี่รถจักรยานยนตทไี่ มสวมหมวกนิรภัยมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บเปน 3.10
เทาของผูที่สวมหมวกนิรภัย
ธิดารัตน ทองเที่ยงดี (2541: บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน เปนกลุมทดลอง
60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60 คน ผลการวิจยั พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรู
ความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลอง
และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จุฬาภรณ โสตะ และคณะ (2541, อางถึงใน พัชรินทร ชมเดช และคณะ 2545 : 60 )
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของวัยรุนในและนอกระบบการศึกษา
ที่จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางจํานวน 760 คน เก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาวัยรุนใน
ระบบการศึกษามีความรู ทัศนคติ ความเชื่อตอการปองกันอุบัติภยั คานิยมตอการปองกัน อุบัติภัยจาก
จราจรดีกวา วัยรุนนอกระบบการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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สิริพร สมชื่อ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของผูขับขี่รถจักรยานยนต
รับจางภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เปน
กลุมทดลอง 50 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูผลดีของการปองกันอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนตรับจางดีกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุมาลัย รจนัย (2543: บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ปองกันอุบัตภิ ยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศีรสะเกษ กลุมตัวอยาง 96 คน เปนกลุมทดลอง 48 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับอุบัตภิ ัยจราจรจากการขับขี่
รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง การับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัตภิ ัย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกัน
อุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
โครงการฮอนดา เซฟตี้ ไทยแลนด (Honda Safety Thailand 2543, อางถึงใน
พัชรินทร ชมเดช และคณะ 2545:65-66) ศึกษาวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
ในประเทศไทย และมาตรการแกไข : ศึกษาในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ผลการศึกษาพบวา
ในกรุงเทพมหานคร สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่พบบอยที่สุดเกิดจากความผิดพลาดของผูขับขี่
สองประการไดแก ประการแรกสาเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอลรอยละ 40 และประการที่สอง คือ
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไมเหมาะสม เชน ขับชิดคันหนามากเกินไป ใชความเร็วสูง สําหรับใน
ตางจังหวัดพบวา สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดแก แอลกอฮอล รอยละ 30 กับพฤติกรรมการขับขี่
รอยละ 40 ซึ่งผูขับขี่รถที่เกิดอุบัติเหตุพบวาเปนเพศชายรอยละ 80 อายุในชวง 18-35 ป มี 1 ใน 3 เปน
ผูใชแรงงาน และ 1 ใน 4 เปนนักเรียน นักศึกษารอยละ 22 ของผูขับขี่ที่เกิดอุบตั ิเหตุและยังพบวา
ผูโดยสารสวมหมวกนิรภัยนอยกวาผูขับขี่รถจักรยานยนตและเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะบอยกวาผูขับขี่
ที่สวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
นพดล บํารุงกิจ (2544: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจร
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของขาราชการทหารอากาศชั้นประทวน กลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปองกันอุบติเหตุอยูระดับปานกลาง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ไดแก สถานภาพสมรส การไดรับ
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ขาวสารการปองกันอุบัติเหตุจราจร การใหคุณคาตอชีวติ และทรัพยสนิ รายได อายุ จํานวนปทขี่ ับขี่
รถจักรยานยนต และความรูเกี่ยวกับการปองกัน
วิทยา จารุพนู ผล และคณะ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต ในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติตอการใชหมวกนิรภัย การมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการไมสวมหมวกนิรภัย ทัศนคติตอการบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย และการตักเตือนเรื่องกฎหมายจราจรจากตํารวจ
เปนปจจัยที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
พอทวิน และคณะ (Potvin et al. 1988 : 1206-1208) ไดทําการศึกษาโปรแกรม
การฝกอบรมการขับขี่ในกลุมเด็กวัยรุนในรัฐ Quebee สหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1983 โดยใชรูปแบบ
การเรียนรูจากบทเรียนในชัน้ เรียน 30 ชั่วโมง และการฝกการขับขี่บนถนนที่ปลอดภัย 8 ถึง 10
ชั่วโมง ทําการทดลอง 2 กลุม โดยกลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่เปนครั้งแรกตาม
กฎหมายอายุ 18-25 ป กลุมเปรียบเทียบเปนกลุมผูขับขี่ที่มีอายุระหวาง 16-17 ป หลังการทดลองเปน
เวลา 1 ป พบวา อัตราการเกิดอุบัติเหตุของกลุมเปรียบเทียบสูงกวากลุมทดลองและพบวาผูที่มีอายุต่ํากวา
18 ป มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นรอยละ 20 และเพศหญิงที่มีอายุมากกวา 18 ป มีอัตราการไดรับ
อุบัติเหตุลดลง
จอรนสโตน (Johnston 1990: Abstract) ศึกษาการบาดเจ็บทางศีรษะของผูขับขี่
รถจักรยานยนตที่ใสหมวกนิรภัยและไมสวมหมวกนิรภัย โดยงานวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นความสําคัญ
ที่วาปริมาณการขับขี่รถจักรยานยนตมีมากขึ้นการใชหมวกนิรภัย เพื่อปองกันการบาดเจ็บและ
อันตรายที่เกิดขึ้นได โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
รถจักรยานยนตจากโรงพยาบาล จํานวน 155 คน เปรียบเทียบกันสองกลุม เพื่อเปรียบเทียบการ
บาดเจ็บและความทรมานจากการบาดเจ็บทางศีรษะของกลุมที่ขับขี่จักรยานยนตที่ใชหมวกนิรภัยกับ
กลุมที่ไมใชหมวกนิรภัย ซึ่งผลการวิจัยไมพบคานัยสําคัญทางสถิติแตจากงานวิจยั นี้ไดเสนอแนะวา
ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหมวกนิรภัย และความทุพพลภาพในระยะยาว และ
โครงการความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง รวมถึงขอบงชี้ในการเกิดอุบัตเิ หตุ
ทางรถจักรยานยนตตอไป
เคลลี และคณะ (Kelly et al. 1991, อางถึงใน สุมาลัย รจนัย 2543:37) ไดศึกษา
ถึงผลการใชหมวกนิรภัยในการลดอันตราย อัตราปวย และคาความสูญเสียในการดูแลรักษา ซึ่งเปน
ผลจากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต จากแผนกฉุกเฉินของศูนยการแพทยทั้งหมด 8 แหง ใน
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รัฐอิลินอยส รหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม 1988 ผลการศึกษาพบวา ผูปว ยสวมหมวกนิรภัย
รอยละ 1.46 และไมสวมหมวกนิรภัยรอยละ 85.4 และพบวาผูที่ไมสวมหมวกนิรภัยไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงกวา รวมถึงมีบาดเจ็บที่ศีรษะแลคอมากกวา และการไมสวมหมวกนิรภัยเปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญในการเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บ และพบวารอยละ 23 ของผูที่ไมสวมหมวกนิรภัยตอง
สูญเสียคาใชจา ยในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้นดวย
วาเกิล และคณะ (Wagle et al. 1993, อางถึงใน พัชรินทร ชมเดช และคณะ
2545 : 71) ศึกษาประโยชนจากการใชหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ในผูปวยจํานวน 83 คน
ที่สวมและไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนตที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลฮารทฟอรด
และสถานพยาบาลใกลเคียง ผลการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญเปนเพศชายอายุนอยกวา 30 ป มี
ผูปวยรอยละ 69 ที่ไมสวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังสรุปไดวาการสวมหมวกนิรภัยสามารถปองกัน
และไมเพิ่มจํานวนของการบาดเจ็บที่กระดูกบริเวณคอไดอยางแนนอน
มอค และคณะ (Mock et al. 1995: 29-33) ไดทําการศึกษากลวิธีการสงเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยเพื่อปองกันการบาดเจ็บ และลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะของศูนยอุบัติเหตุระดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการศึกษาในกลุมผูใ ชรถจักรยานยนตจํานวน 992 คน
มีการสงเสริมใหสวมหมวกนิรภัยผานการรณรงค การใหขอมูลขาวสารภายหลังจากการดําเนินงาน
พบวามีจํานวนผูสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น และจํานวนผูไดรับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ตลอดจนจํานวนวันที่ตองนอนรักษาในโรงพยาบาลลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิลลาเวคเซส (Villaveces 2000: Abstract) ศึกษาผลของฤทธิ์แอลกอฮอลตอ
การตายดวยอุบัติเหตุทางรถยนตและรถจักรยานยนตในสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ. 1980-1997
โดยมีวตั ถุประสงคของการวิจัย เพื่อเปนขอมูลระดับชาติในการทํานายการขับขีใ่ นขณะมึนเมาในชวงป
ค.ศ. 1980-1997 สําหรับการวัดองคประกอบหลักก็เพือ่ ดูวาความถี่ของการตายโดยรถจักรยานยนต
และรถยนตตลอดชวงเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช
เปรียบเทียบชวงทีก่ ฎหมายไมมีผลบังคับใช
ผลการวิจัยพบวา ระดับความถี่ของการตายดวยอุบตั ิเหตุทางยานยนต มีจํานวน 792 คน และ 184 คน
และสามารถทํานายไดวารอยละ 24 ตายเนือ่ งจากการเกิดอุบัติเหตุดว ยสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล
ขณะขับรถยนต และรอยละ 49 ตามดวยอุบตั ิเหตุดวยจากการขับขี่รถจักรยานยนตในขณะดื่ม
แอลกอฮอล สรุปไดวาแอลกอฮอลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร และจากผลการวิจยั ครั้งนีจ้ ึงสนับสนุนนโยบายระดับชาติและนโยบายดานอืน่ ๆ ดวย
อาทิเชน นโยบายเรื่อการจัดการใบขับขี่รถยนตและจักรยานยนตและการออกกฎหมายเกีย่ วกับการ
ลดปริมาณแอลกอฮอลที่สงผลตอการตายจากอุบัติเหตุบนทองถนน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของดังที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา
ปญหาอุบัติเหตุจราจร เปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะวัยรุนเปนกําลังที่สําคัญของ

53
ประเทศในอนาคต ซึ่งการมีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัยเปนแนวทางหนึ่งที่จะปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรไดเปนอยางดี จากการศึกษาอุบัติเหตุจากการจราจรทําให
ทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดอุบตั ิเหตุที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ผูใ ชถนน โดยเฉพาะผูขับขี่ยานพาหนะที่เปน
วัยรุน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรพบมากในวัยรุนเพศชายชวงอายุ 15-19 ป เนื่องจากวัยรุนเปน
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอารมณที่มีความผันผวนทาง
อารมณอยางมาก และวัยรุน บางคนมีอารมณที่รุนแรง และไดรับอิทธิพลของกลุมเพื่อน ๆ ทั้งนี้วยั รุน
ตองการเปนทีย่ อมรับของกลุมเพื่อน ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ของการขับขี่รถจักรยานยนตที่โลดโผน แขงขันความเร็ว การกระทําดังกลาวของวัยรุนอาจเนื่องมาจาก
การขาดความรูในเรื่องกฎจราจร ขาดการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
และโอกาสเสี่ยง ทําใหพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของแตละบุคคลมี
ความแตกตางกันได ดังนัน้ ผูวิจยั จึงสนใจที่จะใชโปรแกรมการฝกขับขี่อยางปลอดภัยตอพฤติกรรม
การปองกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชาย ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงเกีย่ วกับอุบตั ิเหตุ และการควบคุมทางอารมณ ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย
- ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
- การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
- การควบคุมอารมณในการขับขี่
รถจักรยานยนต
- การใชหมวกนิรภัยที่ถูกตอง
- การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต

อยางปลอดภัย
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การตรวจสภาพรถกอนการขับขี่
รถจักรยานยนต

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ เปนการวิจัยที่มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย ที่มีตอพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรีที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาโรงเรียน โดยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
ดังตอไปนี้คือ
รูปแบบการวิจยั (Research Design)
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุม ทดลอง (Experimental Group) และกลุมควบคุม (Control Group) แบบสุมวัด
กอนและหลังการทดลอง (Randomized Control Group Pretest - Posttest Design) ตามรูปแบบการวิจยั และ
แผนภูมแิ บบแผนการดําเนินการศึกษาวิจยั ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงแบบการวิจัย เรื่องผลการใชโปรแกรมการฝกขับขี่อยางปลอดภัยตอพฤติกรรม
การปองกันอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
กลุม
RE
RC

ทดสอบกอน
T1
TT1 , TT2 , TT3 , TT4
T1
TT1 , TT2 , TT3 , TT4

ทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
T2
TT5 , TT6 , TT7 , TT8
T2
TT5 , TT6 , TT7 , TT8

ความหมายของสัญลักษณ
R แทน วิธีการสุมตัวอยางเขากลุมอยางงาย
E แทน กลุมทดลอง (เขารวมโปรแกรมการฝก)
C แทน กลุมควบคุม (ไมเขารวมโปรแกรมการฝก)
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T1 แทน คาคะแนนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยระยะกอน
การทดลอง
T2 แทน คาคะแนนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยระยะหลัง
การทดลอง
TT1 แทน คาคะแนนของความรูเกี่ยวกับกฎจราจรในระยะกอนการทดลอง
TT2 แทน คาคะแนนของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในระยะกอน
การทดลอง
TT3 แทน คาคะแนนของการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุในระยะกอนการทดลอง
TT4 แทน คาคะแนนของการควบคุมอารมณในการขับขี่รถในระยะกอนการทดลอง
TT5 แทน คาคะแนนของความรูเกี่ยวกับกฎจราจรในระยะหลังการทดลอง
TT6 แทน คาคะแนนของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในระยะหลัง
การทดลอง
TT7 แทน คาคะแนนของการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุในระยะหลังการทดลอง
TT8 แทน คาคะแนนของการควบคุมอารมณในการขับขี่รถในระยะหลังการทดลอง
X แทน โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี ปการศึกษา 2548 ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน จํานวน 67 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี ปการศึกษา 2548 ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน และมีคะแนนพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 50 โดยการสุมอยางงายจํานวน 30 คน และสุม
อยางงายเขากลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ประกอบดวย
1. โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย มีดังนี้
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ประกอบดวยกิจกรรมการบรรยายโดยผูว จิ ัย ตํารวจจราจร ผูที่เคยประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต การสาธิตฝกปฏิบัติในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย การควบคุม
อารมณ วัสดุอุปกรณที่ใชในโปรแกรมการฝกขับขี่อยางปลอดภัย ไดแก เอกสารแผนพับเรื่องหมวกนิรภัย
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การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ขอสนับสนุนจากสถาบันทางการแพทยดานอุบัติเหตุและ
สาธารณภัย (สอส) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข วีดีทัศน เรื่องขับขี่อยางไรใหปลอดภัย
ภาพโปสเตอร เครื่องหมายจราจร ขอสนับสนุนจากสํานักคณะกรรมการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ (กปอ.)
สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก ศึกษาอยูใ นระดับชัน้ ประสบการณใน
การขับขี่รถจักรยานยนต เคยประสบภัยการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ลักษณะคําถาม
เปนแบบกําหนดตัวเลือก จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกฎจราจร ลักษณะคําถามเปนแบบมีตัวเลือก 4
ตัวเลือก เลือกเพียงคําตอบเดียว มีขอคําถาม 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรู
กําหนดดังนี้
ตอบถูกตอง ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน
ตอบผิด ใหคะแนนเทากับ 0 คะแนน
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ โดยผูวจิ ัยสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ตามนิยามศัพทและทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีขอคําถาม 17 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงวามีการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ สําหรับคําตอบมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1
ตามลําดับ สวนขอความทีต่ รงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน คนที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอย
สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยผูวจิ ัยสรางและพัฒนา
เครื่องมือ ตามนิยามศัพทและทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีขอคําถาม 9 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
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นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงวามีการรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ สําหรับคําตอบมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยทีส่ ุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1
ตามลําดับ คนที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการรับรูความรุนแรงของอุบัตเิ หตุสูงกวาคนที่ไดคะแนนนอย
สวนที่ 5 แบบสอบถามวัดการควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต โดยผูวจิ ยั
สรางและพัฒนาเครื่องมือ ตามนิยามศัพทและทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีขอคําถาม 18 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้
เห็นดวยมากทีส่ ุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด
เห็นดวยมาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
มาก
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
ปานกลาง
เห็นดวยนอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
นอย
เห็นดวยนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถาม
นอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงวามีการควบคุมอารมณ
ในการขับขี่รถจักรยานยนต สําหรับคําตอบเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขาม
จะใหคะแนนกลับกัน คนทีไ่ ดคะแนนมากแสดงวามีการควบคุมอารมณสูงกวาคนทีไ่ ดคะแนนนอย
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โดยผูว ิจัย
สรางและพัฒนาขึ้นตามการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถามทั้งหมด 24 ขอโดยแบงออกเปนดังนี้
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความไดเปนประจํา
ทุกครั้งปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความไดเปนบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความไดนอยครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย สําหรับคําตอบปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง
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ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน 4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกันคนที่
ไดคะแนนมากแสดงวามีพฤติกรรมการขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสูงกวาคนทีไ่ ดคะแนนนอย
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควา เอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรู เกีย่ วกับกฎจราจร
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในงานวิจยั
3. สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน
มัธยมปลาย โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตมาโรงเรียน จํานวน 30
คน เนื่องจากมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจริงทีใ่ ชทดลอง
5. หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้
5.1 แบบวัดความรูเกีย่ วกับกฎจราจร ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช
สูตร Kr 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder – Richardson, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรตั น 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
2
St
หมายถึง
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกี่ยวกับกฎจราจรเทากับ .632
5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย หาคาความเชือ่ มั่น(reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social
Sciences)
5.2.1 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตออุบัติเหตุ มีคา ความเชื่อมั่น .795
5.2.2 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ มีคาความเชื่อมัน่ .645
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5.2.3 แบบสอบถามการควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต มีคา
ความเชื่อมั่น .914
5.2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยมีคา
ความเชื่อมั่น .869
6. โปรแกรมการฝกการขับขี่อยางปลอดภัย มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่อง ดังนี้
6.1 สรางโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โดยดัดแปลงมาจากโปรแกรม
การขับขี่อยางปลอดภัย ของสํานักแผนความปลอดภัย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
6.2 นําโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไปใหอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญ รวม 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกแตละครั้ง
6.3 นําโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยทีไ่ ดปรับปรุงแลว ไปทดลองใช
กับนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพมงคลรังษี จํานวน 15 คน เพื่อตรวจหา
ขอบกพรองหรือปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขณะดําเนินการตามโปรแกรม เพื่อนําสิ่งที่พบมาปรับปรุง
แกไขกอนการทดลองจริง
6.4 นําโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยที่ไดปรับปรุงแลวไปดําเนินการ
ทดลอง
วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี เพื่อขออนุญาตทดลองใชโปรแกรมฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย
2. ผูวิจัยนําโปรแกรมที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได
ไปดําเนินการทดลองดวยตนเอง
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกสถานีตํารวจภูธรอําเมืองกาญจนบุรี สํานักงานขนสงจังหวัดกาญจนบุรี
4. จัดเตรียมวัสดุที่จะใชในการดําเนินงานตามกิจกรรม
ขั้นดําเนินงาน
1. ระยะกอนการทดลอง
ทําแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไปใหนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม
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วัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย จํานวน 67 คน จากนั้นผูวจิ ัยไดนําแบบสอบถาม
มาตรวจใหคะแนน และสุมตัวอยางนักเรียนชายที่มีคะแนนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ต่ํากวาเปอรเซ็นไทลที่ 50 โดยสุมอยางงายมา จํานวน 30 คน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง
และจับฉลาก เพื่อสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน เก็บคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามไวเปนคะแนนในระยะกอนการทดลอง (Pre-test)
2. ระยะทดลอง
ดําเนินการทดลองโดยใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย กับกลุมทดลอง
เปนระยะเวลา 9 สัปดาห ทุกวันเสาร ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2548 ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
สัปดาหที่ 1 วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2548 ใชเวลา 3 ชั่วโมง ตัง้ แตเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ผูวิจัยชีแ้ จงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยพรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการทดลอง (Pretest) ดวยแบบสอบถาม ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
สัปดาหที่ 2 วันเสารที่ 15 ตุลาคม 2548 ใชเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
12.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่องของ
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองกาญจนบุรี
- แนะนําตัววิทยากร (10 นาที)
- ความหมายเกี่ยวกับความรู ( 10 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีการใชรถใชถนน ( 50 นาที )
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 ( ลักษณะการใชรถ สัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจร การใชทางเดินรถ การขับผานทางรวมทางแยกหรือวงเวียน 60 นาที )
- กฎกระทรวงเกี่ยวกับหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต การบรรทุกของรถจักรยานยนต
( 30 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 3 วันเสารที่ 22 ตุลาคม 2548 ใชเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
12.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่องการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม
เรื่องการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และจูงใจกลุมทดลองใหมีพฤติกรรมลดการเสี่ยงตอ
อุบัติเหตุจากขับขี่รถจักรยานยนต
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- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- ความหมายการรับรู ( 10 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีการใชรถใชถนนที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ( 50 นาที )
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ( 90 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 4 วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2548 ใชเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
11.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่องการรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม
เรื่องการรับรูความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นและจูงใจกลุมทดลองให
มีความตระหนักความรุนแรงของอุบัติเหตุ
- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- ความหมายการรับรู ( 10 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีการเกิดอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต ( 30 นาที )
- สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความรุนแรง ( 20 นาที )
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลาประสบการณอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต (30 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 5 วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ใชเวลา 2 ชั่วโมงตั้งแตเวลา 09.00 น.ถึง
11.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลองในเรื่องการสวม
หมวกนิรภัยทีถ่ ูกตอง
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจยั และเจาหนาที่ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองกาญจนบุรี ใหความรูเรื่องการสาธิตและฝกปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยทีถ่ ูกตอง
- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- แนะนําลักษณะตางๆ และการสวมใสที่ถูกตองของหมวกนิรภัย ( 20 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีเรื่องหมวกนิรภัยกับผูขบั ขี่รถจักรยานยนต ( 20 นาที )
- ฝกปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยที่ถกู ตอง ( 50 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 6 วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2548 ใชเวลา 6 ชั่วโมงตั้งแตเวลา 09.00น.ถึง
15.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่องการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
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กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่
บริษัทโลวเฮงหมง
เซลแอนดเซอรวิส อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใหความรูเรื่องการสาธิตและฝกปฏิบัติการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ( 60 นาที )
- สาธิต(เครื่องแตงกายที่เหมาะสมในการขับขี่ ทาทางการขับขี่ การจอดรถ
การหยุดรถ การออกตัวรถ การควบคุมคันเรง การใหสัญญาณไฟตางๆ การเบรค การลดความเร็ว
ของรถ การตรวจสภาพรถ 120 นาที )
- ฝกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนตและตรวจสภาพรถ ( 2 ชั่วโมง 40 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 7 วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ใชเวลา 3 ชั่วโมงตั้งแตเวลา09.00 น.ถึง
12.00 น. จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่อง
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม
ใหความรูเรื่องการรูจักควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต
- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- ความหมายของอารมณ ลักษณะตางๆของอารมณ ( 2 ชัว่ โมง )
- ดูวดี ีโอซีดีเรื่องการนั่งสมาธิ ( 30 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 8 วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ใชเวลา 2 ชั่วโมงตั้งแตเวลา09.00 น.ถึง
12.00 น.จัดกิจกรรมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ในกลุมทดลอง ในเรื่อง
การควบคุมอารมณ
กิจกรรมการบรรยายประกอบสื่อโดยผูวิจัยและเจาหนาที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม
ใหความรูเรื่องการรูจักควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต
- แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
- ดูวดี ีโอซีดีเรื่องการแสดงอารมณที่ไมดีในการขับขี่รถจักรยานยนต ( 60 นาที )
- ฝกปฏิบัติการควบคุมอารมณ ( ฝกการหายใจยั้งอารมณ ดูภาพ การนับเลข
เบรคอารมณ การทิ้งอารมณที่ไมดี การนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง 30 นาที )
- ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สัปดาหที่ 9 วันเสารที่ 3 ธันวาคม 2548 ใชเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
12.00 น.
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ผูวิจัย สรุปผลการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองดวยแบบสอบถาม
ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. ระยะหลังการทดลอง
เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการฝกประมาณ 1 สัปดาห ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
วัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย เก็บคะแนนจากการตอบแบบสอบถามไวเปน
คะแนนในระยะหลังการทดลอง (Post-test)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจยั
การวิเคราะหขอ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหดว ยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science) ซึ่งผูวิจัย
กําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 เปนเกณฑในการยอมรับ
สมมติฐานและสถิติที่ใชในการวิเคราะห มีดังนี้
1. หาคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร กอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. หาคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ กอน
และหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. หาคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนนการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ กอนและ
หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
4. หาคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนนการควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต
กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. หาคามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ของคะแนนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กอนการทดลอง (Pre-test)และหลังการทดลอง (Post-test)ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
6. นําคาเฉลี่ยทีไ่ ดจากขอ 1 ถึงขอ 5 มาทดสอบความแตกตาง โดยใชคา t (t-test) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาคะแนนกลุมเดียวกัน คือ กลุมควบคุม (กอนและหลัง) กลุมทดลอง (กอนและหลัง)
โดยการทดสอบคา t (t-test) แบบ dependent samples โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากขอ 1 ถึงขอ 5 มาทดสอบความแตกตาง โดยใชคา t (t-test) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาคะแนนหลังการทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยการทดสอบคา
t (t-test) แบบ independent samples โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้
n

แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

x

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t - distribution
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจยั ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแยกออกเปน 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหระดับ ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ตอนที่ 2 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุม
อารมณ พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ตอนที่ 3 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุม
อารมณ พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ตอนที่ 4 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
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การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมควบคุมกับนักเรียน
ในกลุมทดลองหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
โดยนําเสนอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของนักเรียนแยกเปนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย รายละเอียดของผลวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหระดับ ความรู เ กี่ย วกับ กฎจราจร การรับรูโ อกาสเสี่ ย งตอ การเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัย ในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ระดับความรูเกีย่ วกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยในกลุมควบคุม
กอนการทดลองและหลังการทดลอง
ตารางที่ 3 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยในกลุม ควบคุมกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

x

S.D.

คาระดับ

11.33
11.47

3.06
2.95

ปานกลาง
ปานกลาง

3.81
3.82

.364
.373

มาก
มาก

3.57
3.56

.511
.489

มาก
มาก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

x

S.D.

คาระดับ

2.69
2.68

.771
.767

ปานกลาง
ปานกลาง

2.76
2.77

.254
.253

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนในกลุมควบคุมกอนเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัยมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง ( x = 11.33 ,

x

= 2.69 ,

x

= 2.76 ) สวนการรับรูโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ อยูใ นระดับมาก ( x = 3.81 , x = 3.57 )
และนักเรียนในกลุมควบคุมหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย มีความรู
เกี่ยวกับกฎจราจร การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย อยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 11.47 ,

x

= 2.68 ,

x

= 2.77 ) สวนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ อยูใ นระดับมาก ( x = 3.82 ,

x = 3.56 ) ตามลําดับ

ตารางที่ 4 แสดงระดับความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยในกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

x

S.D.

คาระดับ

10.53
16.60

2.50
2.53

ปานกลาง
มาก

4.02

.660

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ตัวแปร
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

x

4.16

S.D.
.366

คาระดับ
มากที่สุด

3.86
3.92

.476
.262

มาก
มาก

2.84
3.64

.874
.525

ปานกลาง
มาก

2.68
3.18

.315
.267

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4 พบว า นั ก เรีย นในกลุ ม ทดลองก อ นเข าร ว มโปรแกรมการฝ ก ขั บขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยมีความรูเกีย่ วกับกฎจราจร การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง ( x = 10.53 , x = 2.84 , x = 2.68 ) สวน
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ อยูใ นระดับมากทีส่ ุด
และมาก ( x = 4.02 , x = 3.86 ) และนักเรียนในกลุมทดลองหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุม
อารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย อยูในระดับมาก ( x = 16.60 ,

x = 3.92 ,
x = 3.64 , x =3.18 ) สวนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อยูใ นระดับมากที่สุด ( x = 4.16 )

ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยโดยรวม
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนใน
กลุมควบคุมกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกีย่ วกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัยในกลุมควบคุม โดยใช t-test
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

n

x

S.D.

t

15
15

11.33 3.06
11.47 2.95

1.468

15
15

3.81
3.82

.364
.373

1.382

15
15

3.57
3.56

.511
.489

.564

15
15

2.69
2.68

.771
.767

1.468

15
15

2.76
2.77

.254
.253

1.382

จากตารางที่ 5 พบวานักเรียนในกลุมควบคุมมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ไมแตกตางกัน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยโดยรวม
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรูค วามรุนแรงของอุบัติเหตุ
การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมทดลอง
กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยในกลุมทดลอง โดยใช t-test
ตัวแปร

ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กอนเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

n

x

S.D.

t

15
15

10.53 2.50 7.405 *
16.60 2.53

15
15

4.02
4.16

.660 .832
.366

15
15

3.86
3.92

.476 .406
.262

15
15

2.84
3.64

.874 3.056 *
.525

15
15

2.68
3.18

.315 6.014 *
.267

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบวานักเรียนในกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การควบคุม
อารมณ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย หลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัยโดยรวม ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย
ของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุมหลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุมหลังเขารวมโปรแกรม
การฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โดยใช t-test
ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การควบคุมอารมณในการขับขี่
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n

x

15
15

16.60
11.47

2.53
2.95

5.117 *

15
15

4.16
3.82

.366
.373

2.554 *

15
15

3.92
3.56

.262
.489

2.464 *

15
15

3.64
2.68

.525
.767

3.978 *

15
15

3.18
2.77

.267
.253

4.267 *

S.D.

t
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จากตารางที่ 7 พบวานักเรียนในกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรูค วามรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณ และพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย หลังเขารวมโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสูง
กวานักเรียนในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
.
การวิจัย ผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ใชรูปแบบการดําเนินการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest - Posttest Design
ประชากรที่ใชในการวิจัยผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของ
นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ ไดแก นักเรียน
ชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคะแนนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยต่ํากวา
เปอรเซ็นไทลที่ 50 ลงมาและสุมอยางงายเขากลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบการวิจัยผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือกับคณะครูและนักเรียนและ
ดําเนินการทดลอง และรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางกับนักเรียนกลุม ตัวอยางในชวงเดือนตุลาคม
2548 ถึง ธันวาคม 2548
การวิเคราะหขอ มูลในการวิจยั ผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ใชวิธีการวิเคราะห
เชิงปริมาณ เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายกอนและ
หลังเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย และเปรียบเทียบพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักเรียนชายในกลุมทดลองกับนักเรียนชายในกลุมควบคุม โดยใช t – test
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สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย สรุป
ไดดังนี้
1. นักเรียนชายในกลุมทดลองกอนและหลังจากเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การควบคุมอารมณในการขับขี่ และ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และการรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ไมแตกตางกัน
2. นักเรียนชายในกลุมควบคุมกอนและหลังจากเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย พบวา คาเฉลีย่ คะแนนความรูเกีย่ วกับกฎจราจร การรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณในการขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมควบคุมกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย ไมแตกตางกัน
3. นักเรียนชายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับ
กฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุม
อารมณในการขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตยนตอยางปลอดภัย แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษา ผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยของ
นักเรียนชายในกลุมทดลองกอนและหลังจากเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การควบคุมอารมณในการขับขี่ และพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวม
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคะแนนเฉลี่ยของหัวขอดังกลาว หลังเขารวมโปรแกรมฝกมากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเขารวม
โปรแกรม แสดงวา
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1.1 ในเรื่องของความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การทีก่ ลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวม
โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเขารวมโปรแกรมแสดง
ใหเห็นวาโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับกฎจราจรไดดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4 คาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในกลุม
ทดลองหลังการทดลองมีความรูเพิ่มสูงขึ้นมากกวากอนการทดลอง ดังจะเห็นชัดเจนในขอคําถาม
ที่วา ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการหยุด ซึ่งกอนเขาโปรแกรมมีผูตอบถูก 2 คน ( x = .13) หลังเขา
โปรแกรมมีผูตอบถูก 12 คน ( x = .80) และขอคําถามที่วาขอใดไมถกู ตองเกีย่ วกับการปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจจราจร กอนเขาโปรแกรมมีผูตอบถูก 3 คน ( x = .20) หลังเขาโปรแกรมมี
ผูตอบถูก 13 คน ( x = .87) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของสุมาลัย รจนัย (2543:
บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันอุบัติภัยจราจร
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศีรสะเกษ กลุมตัวอยาง 96 คน
เปนกลุมทดลอง 48 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง
มีความรูเกี่ยวกับอุบัติภัยจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร ดีกวากอนการทดลอง
และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการไดทําการสัมภาษณนักเรียนในกลุม
ทดลอง 5 คน พบวากอนเขารวมโปรแกรมเคยถูกตํารวจจับในเรื่องไมมีใบอนุญาตขับขี่และฝาฝน
เครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรกันมากแตพอหลังเขารวมโปรแกรมมีความรูเรื่องเครื่องหมายจราจรและกฎจราจรทําใหการถูกจับลดนอยลง ในเรือ่ งของใบอนุญาตขับขี่ซึ่งบางคนยังไมคอยได
เห็นความสําคัญมากนักเพราะคิดวาไมมีใบอนุญาตขับขี่ก็สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได ซึ่งเมื่อเขา
รวมโปรแกรมแลว นักเรียนเห็นความสําคัญของใบอนุญาตขับขี่มากขึ้น
1.2 ในเรื่องของการควบคุมอารมณในการขับขี่ การที่กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเขารวมโปรแกรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเขารวมโปรแกรม แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝก
ขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีการควบคุมอารมณในการขับขี่ดีข้นึ
ดังแสดงในตารางที่ 4 และจะเห็นชัดเจนในขอคําถามที่วา เมื่อเห็นรถคันอื่นแซงรถจักรยานยนตของ
ทานไป ทานจะไมยอมแพและจะตองแซงรถคันนั้นกลับคืน ซึ่งกอนเขารวมโปรแกรมมีคะแนน
คาเฉลี่ย 2.93 หลังเขารวมโปรแกรมมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.93 ซึ่งมีการตอบนอย จํานวน 12 คน
และนอยที่สุดจํานวน 2 คน และขอคําถามที่วา ทานรูสึกพอใจเมื่อเพื่อนๆยอมรับวาทานขับขี่
รถจักรยานยนตไดรวดเร็วมากกวา ซึ่งกอนเขารวมโปรแกรมมีคาเฉลี่ย 2.87 หลังเขารวมโปรแกรมมี
คาเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เปน 3.80 ซึ่งมีการตอบนอย จํานวน 5 คน และนอยทีส่ ุดจํานวน 4 คน สวนใหญมกั จะ
มีการกระทําอยูในดานนอยแสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมทดลองหลังเขาโปรแกรมมีการควบคุมอารมณ
ในการขับ ขี่ ม ากขึ้ น กว าก อ นเข า โปรแกรม ซึ่ง สอดคล องกั บ การศึ ก ษาของอํา นวย นาคแก ว
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(2534: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางเปนผูขับขี่รถยนตทั้งเพศชายและหญิงที่เกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร จํานวน 194 คน
ผลการศึกษาพบวา อายุต่ํากวา 30 ป เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาอายุ 30 ปขึ้นไป และ
การระบายอารมณโกรธหรือหงุดหงิดดวยการขับรถเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากกวาการไมระบาย
อารมณดวยการขับรถ การเปนคนโกรธงาย ใจรอนเสีย่ งตอการเกิดอุบตั ิเหตุมากกวาการไมโกรธงาย
หรือใจเย็น และจากการที่ไดสัมภาษณนักเรียนในกลุมทดลอง 5 คน พบวากอนที่เขารวมโปรแกรม
เคยมีอารมณในทางดานลบในการขับขี่รถจักรยานยนตแตพอไดเขารวมโปรแกรมแลวไดทราบถึงผล
ของการไมควบคุมอารมณวา มีผลเสียในดานตางๆ และไดเรียนรูวิธคี วบคุมอารมณ และไดฝกการ
ควบคุมอารมณโดยการทําสมาธิ ทําใหตนเองสามารถควบคุมอารมณตนเองไดมากขึ้นเมื่อมีอารมณ
โกรธหรือไมพอใจในสถานการณตางๆ และเมื่อขี่รถจักรยานยนตกม็ ีสมาธิในการขับขี่มากขึ้น และ
ไมทําใหคนนัง่ ซอนทายตองหวาดเสียวกลัววาจะเกิดอุบตั ิเหตุ
1.3 ในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย การที่กลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเขารวมโปรแกรม แสดงใหเห็นวา
โปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสามารถพัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไดดีขนึ้ ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 4 และจะเห็นชัดเจนในขอคําถาม
ที่วา ทานขับขี่รถจักรยานยนตยอนศรในถนนที่มีเครือ่ งหมายหามยอนศร กอนเขาโปรแกรมมี
คะแนนเฉลี่ย 2.40 หลังเขาโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเปน 3.60 และขอคําถามที่วา ทานขับขี่
รถจักรยานยนตตัดหนารถคันอื่นอยางกระชั้นชิด ซึ่งกอนเขาโปแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.60 หลังเขา
โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเปน 3.40 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน ทองเที่ยงดี
(2541: บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน เปนกลุมทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60 คน
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผล
ของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และจากการสัมภาษณนักเรียนในกลุมทดลองจํานวน 5 คน หลังเขารวมโปรแกรม
พบวา มีการตอบในลักษณะการปฏิบัติตัวในดานตางๆดีขนึ้ ในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร
ขับขี่รถจักรยานยนตตดั หนารถคันอื่นอยางกระชั้นชิด ขับขี่รถจักรยานยนตยนตฝาฝนสัญญาณไฟสีแดง
ซึ่งมีการกระทําดังกลาวนอยลง ในการขับขี่รถจักรยานยนตในขณะมึนเมา มีการปฏิบัตินอยลงถึง
ไมเคยปฏิบัติ และมีการลดความเร็วเมื่อถึงทางโคงทางแยก สวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางดวยสายรัด
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ใหแนนทุกครัง้
มีการปฏิบัติบอยครั้งถึงทุกครั้ง แสดงใหเห็นวาหลังการทดลองนักเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1.4 ในเรื่องของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัตเิ หตุ นักเรียนในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
คะแนนของการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อยูในระดับมากที่สุด และคาเฉลี่ยคะแนนของ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก ทั้งกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม ดังแสดงใหเห็น
ในตารางที่ 4 การที่กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมคะแนนไมแตกตางกันเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของ
ทั้ง 2 หัวขอ กอนเขาโปรแกรมคอนขางสูง เมื่อเขาโปรแกรมจึงทําใหคะแนนไมเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการรับรูโอกาสเสี่ยง ตอการเกิดอุบัติเหตุและการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
กลุมทดลองนั้น นักเรียนสามารถรับรูไดจากประสบการณที่นักเรียนไดรับรูจากชีวิตประจําวัน
และไดรับรูจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ อินเตอรเน็ต สื่อตางๆ นั้นสามารถสื่อใหเห็นถึง
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงระดับตางๆ ของอุบัติเหตุ เชน ในเทศกาลปใหม วันสงกรานต
จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นและนักเรียนไดรับรูวาโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ในชวงใดจะมีมาก และจากที่ไดสัมภาษณนักเรียนในกลุมทดลอง 5 คน พบวาทุกคนที่ถูกสัมภาษณ
เคยรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุตางๆ จากสื่อ วิทยุ
โทรทัศน วีดีโอ รวมทั้งอินเตอรเน็ต และ 4 ใน 5 คน เคยมีประสบการณจากญาติพี่นองที่เคยไดรับ
อุบัติเหตุมากอน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน ทองเที่ยงดี (2541:
บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน เปนกลุมทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60 คน ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ของนักเรียนชายในกลุมควบคุมกอนและหลังจากเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณในการขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนตยนตอยางปลอดภัย ของนักเรียนในกลุมควบคุมกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
ฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา กลุมควบคุม ซึ่งไมไดรับการฝก
ตามโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย กอนและหลังการทดลองซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใน
ทุกหัวขอไมแตกตางกัน เพราะวากลุมควบคุมไมไดรับการฝกตามโปรแกรมจึงทําใหไมไดเกิด
ความเปลี่ยนแปลง ทําใหคะแนนในทุกหัวขอไมเกิดความแตกตาง ดังแสดงในตารางที่ 3 (หนา 65)
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3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบหลังการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ของนักเรียนชายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณใน
การขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตยนตอยางปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยสามารถพัฒนาให
นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ การควบคุมอารมณในการขับขี่ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ที่ดีขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรม ซึ่งสอดคลองกันกับการศึกษาของ นิรามัย ศุภนราพรรค
(2539 :126-128) ไดทําการศึกษาการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดตราด กลุมตัวอยาง จํานวน 112 คน เปนกลุมทดลอง 64 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของ
การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยดีขึ้นกวากอนการทดลองและ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของธิดารัตน ทองเที่ยงดี
(2541: บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี กลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน เปนกลุมทดลอง 60 คน และกลุมเปรียบเทียบ 60 คน
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผล
ของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตดีกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของสิริพร สมชื่อ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน เปนกลุมทดลอง 50 คน กลุมเปรียบเทียบ 50 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูผลดีของการปองกันอุบัติเหตุ และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตรับจางดีกวากอนการทดลอง และดีกวา
กลุมเปรียบเทียบ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของสุมาลัย รจนัย (2543:
บทคัดยอ) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันอุบัติภัยจราจร
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยาง 96 คน
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เปนกลุมทดลอง 48 คน กลุมเปรียบเทียบ 48 คน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง
มีความรูเกี่ยวกับอุบัติภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนตและกฎหมายจราจร การรับรูโอกาสเสี่ยง
การับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต ดีกวากอนการทดลอง
และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา โปรแกรมฝกขับขีร่ ถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนใหดีขึ้นได ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ทั้งนี้เพราะโปรแกรมเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนกลุมวัยรุนมีอายุระหวาง 15-19 ป ซึ่งเปนวัย
ที่มีความกระตือรือรน ชอบการรวมกลุม ชอบการแสดงออก ตองการการยอมรับของสังคม ไดแสดง
ศักยภาพของตนตามวัย ซึ่งประดับ เรืองมาลัย (2531 , อางถึงใน คนึงนิจ พุมพวง 2546 : 69) กลาววา
วัยรุนชอบการรวมกลุมและการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตองการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมถึงการไดมีโอกาสแสดงออกและเปนที่ยอมรับของคน ในการเขารวมโปรแกรมครั้งนี้สังเกตได
วานักเรียนที่เขารวมโปรแกรมการฝกใหความสนใจและอยากเขารวมกิจกรรมซึ่งในการฝกหัดขับขี่
รถจักรยานยนต โดยใชเทคนิคตางๆ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งนักเรียนไดมีการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้โปรแกรมยังเนนใหนักเรียนไดรบั ทราบถึงโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยนอกจากการบรรยายแลวยังมีการใหผปู ระสบเหตุจริงมาเลาประสบการณใหฟง ทําใหนกั เรียน
ไดรับรูขอมูลที่เปนจริง จึงเกิดความเขาใจนําสูการตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องโอกาสเสี่ยง
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ จึงทําใหนกั เรียนทีเ่ ขาโปรแกรมมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
ที่ปลอดภัยมากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ผลการใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย สามารถทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตไดอยางปลอดภัยมากขึ้น
ทําใหมีความรูเ รื่องเกี่ยวกับกฎจราจรและเขาใจ เครื่องหมายจราจรตางๆ บนทองถนนมากขึ้นและ
รูจักที่จะควบคุมสภาพอารมณในขับขี่รถจักรยานยนตจะไดไมเกิดอุบตั ิเหตุ จึงควรสงเสริมใหทุก
โรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัดอบรมและนําเอาโปรแกรมการฝกขับขี่รถจักรยานยนตไปใชกับนักเรียน
1.2 ควรมีการฝกอบรมครูตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหครูเปนแกนนําและนําไปใชอบรม
และแนะนําสอนนักเรียนในโรงเรียนนั้นโดยเปนโครงการครูมุงสูนักเรียน
1.3 ควรมีการพัฒนากิจกรรมเขาสูโปรแกรมเพื่อนํามาพัฒนานักเรียนใหมคี วามเหมาะสม
ในหลักสูตรของโรงเรียน
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการติดตามผลในระยะยาว หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองไปแลว เพื่อดูวา
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยของนักเรียนทีไ่ ดรับการเขารวมโปรแกรมฝกขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไปแลว ยังคงมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย เชน
ใหสัญญาณไฟ หรือมือกอนเลี้ยวรถ ไมขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร ไมขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนา
รถคันอื่นกระชั้นชิด ไมขับขี่รถจักรยานยนตแขงขัน หรือขับขี่ดวยความเร็ว ไมขับขี่รถจักรยานยนต
ฝาฝนสัญญาณไฟ ไมขับขี่รถจักรยานยนตในลักษณะผาดโผน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต ขับขี่รถจักรยานยนตทมี่ ีสภาพมั่นคง แข็งแรง ไมขับขี่รถจักรยานยนตในขณะมี
อาการมึนเมา ตองมีสติทุกครั้งในการขับขีร่ ถจักรยานยนต อยูกับนักเรียนมากนอยเพียงใด
2.2 ควรทดลองใชโปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย กับนักเรียนหญิง
และนักเรียนในระดับชั้นอืน่ ๆ เชน นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนหญิงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหมีพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
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โปรแกรมฝกขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 1
การบรรยายเรือ่ ง ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียน
1. มีความรูเรื่องกฎจราจรและผลของการปฏิบัติตามกฎจราจรที่จะชวยลดโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได
2. ตระหนักในความสําคัญและประโยชนของการมีใบอนุญาตขับขี่ถูกตองตามกฎหมาย
3. เกิดแรงจูงใจที่จะมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงกฎจราจรที่เกี่ยวของกับการขับขี่รถจักรยานยนต
2. อธิบายความสําคัญของการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตได
3. ปฏิบัติตามกฎจราจรการใชรถที่เกี่ยวของกับการขับขี่รถจักรยานยนตได
แนวคิดหลัก
การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยไดนั้นจะตองประกอบดวย 3 ปจจัย คือ คน รถ
และสภาพแวดลอม ซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายจราจรทั้งสิน้
1. คนที่ขับขี่ตองมีความรูเรื่องกฎจราจร
2. การไดมาซึ่งใบอนุญาตในการขับขี่อยางถูกกฎหมาย แสดงถึงการมีความรูใ นเรื่องกฎจราจร
3. การใชรถใชถนนที่ถูกตอง รถตองมีคุณลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายจราจรกําหนด
จึงจะปลอดภัยในการขับขี่
4. สภาพแวดลอมในการขับขี่ เชน ถนน หรือพื้นที่อยูในเขตถนน ก็ตองมีเครื่องหมาย
จราจรหรือสัญลักษณ สัญญาณจราจรจึงตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
ใชเวลาในการจัดกิจกรรม 3 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร (10 นาที)
2. ความหมายเกี่ยวกับความรู ( 10 นาที )
3. ดูวีดีโอซีดีการใชรถใชถนน ( 50 นาที )
4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 ( ลักษณะการใชรถ สัญญาณจราจร เครื่องหมาย
จราจร การใชทางเดินรถ การขับผานทางรวมทางแยกหรือวงเวียน 60 นาที )
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5. กฎกระทรวงเกี่ยวกับหมวกนิรภัย รถจักรยานยนต การบรรทุกของรถจักรยานยนต ( 30 นาที )
6. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สื่อและอุปกรณ
1. ปายสัญญลักษณ เครื่องหมายจราจร
2. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
3. ตัวอยางเอกสารในการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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ใบสรุปประเด็นวิเคราะห ความคิดเห็นจากความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
1. ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตจะตองมีความรูอ ะไรบาง

2. เครื่องหมายจราจรที่จะตองควรรูมีอะไรบาง

3.หมวกนิรภัยมีแบบใดบาง
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 2
การบรรยายเรือ่ ง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนตได
2. อธิบายสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนตได
3. บอกลักษณะพฤติกรรมการขับรถจักรยานยนตทเี่ สี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
แนวคิดหลัก
1. อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต มีความรุนแรงมากที่สุดในจํานวนอุบัติเหตุจากยานยนต
ทั้งหมด เพราะทําใหเกิดการบาดเจ็บ ตาย และพิการ ของประชาชนในวัยหนุมสาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาในแตละปเปนจํานวนมาก
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต ในกลุมนักเรียนเกิดจาก
2.1 ตัวนักเรียนซึ่งเปนผูขับขี่ มีพฤติกรรมการขับรถจักรยานยนตที่ไมเหมาะสมเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุ เชน ขับรถดวยความประมาทคึกคะนอง ไมปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุไดมาก
2.2 จากสภาพรถจักรยานยนตที่นักเรียนใชขับขี่เปนประจํามีความบกพรองในดาน
ตาง ๆ เชน เครื่องยนตชํารุด เบรคชํารุด หรือยางหมดสภาพ รวมทั้งการดัดแปลงสภาพรถหรือการ
ถอดอุปกรณตดิ ตั้งเดมออก เปนตน
2.3 จากทางและสภาพแวดลอม เชน ถนนทีไ่ มเรียบขรุขระ เปนหลุม เปนบอ และฝนตก
ถนนลื่น เปนปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุได
3. การปองกันอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต ผูขับขีจ่ ะตองปฏิบัตติ ามกฎจราจร
ทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต ตรวจเช็คสภาพของรถและเครื่องยนตกอ นขับขี่ทุกครั้ง ไมดัดแปลง
สภาพรถหรือถอดอุปกรณ
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
ใชเวลาในการจัดกิจกรรม 3 ชั่วโมง
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กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
2. ความหมายการรับรู ( 10 นาที )
3. ดูวีดีโอซีดีการใชรถใชถนนที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ( 50 นาที )
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ( 90 นาที )
5. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สื่อและอุปกรณ
1. สไลดขอมูลอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตในประเทศไทยและในจังหวัดกาญจนบุรี
2. สไลด ชุด โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
3. สไลด ภาพรถจักรยานยนตและสวนประกอบ
4. วีดีโอซีดี เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
5. เอกสาร แผนพับ เรื่อง กฎจราจร การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 3
การบรรยายเรือ่ ง ความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนรับรูความสุญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. บอกลักษณะพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตทเี่ สี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุได
2. วิเคราะหประสบการณของผูที่เคยไดรับอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต
แนวคิดหลัก
1. ประสบการณจากชีวิตจริงคือ บทเรียนที่เห็นไดชดั เจน เกิดใกลตัว เราความรูสึก ความ
คิดเห็นของผูฟ งใหเกิดการตระหนักวาสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตนไดในอนาคต
2. ประสบการณจากชีวิตจริง สามารถเปนพื้นฐานในการตัดสินใจและโนมนาวจูงใจให
คนที่รับฟงเกิดความคิดเห็นที่คลอยตามและเชื่อถือไดงา ย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมได
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
2 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
2. ความหมายการรับรู ( 10 นาที )
3. ดูวีดีโอซีดีการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต ( 30 นาที )
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่มีความรุนแรง ( 20 นาที )
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลาประสบการณอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต ( 30 นาที )
6. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สื่อและอุปกรณ
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 4
การสาธิต และฝกปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตอง
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักเรียนรับรูในความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงของการไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะและ
สมอง จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
2. เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตทปี่ ลอดภัย
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจากจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. บอกไดถึงโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จากการขับรถจักรยานยนต
2. บอกถึงความสําคัญของการสวมหมวกนิรภัยได
3. อธิบายวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองได
4. สวมหมวกนิรภัยไดถูกตอง
แนวคิดหลัก
1. ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะเสี่ยงสูงตอการไดรับ
บาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน เกิดอันตรายตอใบหนา เกิดเปน
แผลฉีกขาด และการไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ เปน สาเหตุสําคัญของการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตได
2. หมวกนิรภัย เปนหมวกทีจ่ ัดทําขึ้นเพื่อปองกันอันตรายบริเวณศีรษะในขณะขับขีแ่ ละ
โดยสารรถจักรยานยนต
3. การสวมหมวกนิรภัย ควรสวมหมวกที่มขี นาดเหมาะสมกับศีรษะแบะคาดสายรัดคาง
ใหแนนพอดี เพื่อใหหมวกนิรภัยกระชับแนนกับศีรษะทุกครั้งเสมอจึงจะสามารถลดภยันตรายอันจะ
เกิดกับศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุได
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
2 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
2. แนะนําลักษณะตางๆ และการสวมใสที่ถูกตองของหมวกนิรภัย ( 20 นาที )
3. ดูวีดีโอซีดีเรื่องหมวกนิรภัยกับผูขับขี่รถจักรยานยนต ( 20 นาที )
4. ฝกปฏิบัติการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตอง ( 50 นาที )
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5. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
สื่อและอุปกรณ
1. หมวกนิรภัย
2. วีดีทัศน เรื่องหมวกนิรภัยกับผูขับขี่รถจักรยานยนต ซึง่ ผลิตโดยสถาบันการแพทยดาน
อุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 5
การสาธิต และฝกปฏิบัติการขับขี่ที่ปลอดภัย
วัตถุประสงคทั่วไป
ใหนกั เรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. ปฏิบัติตามกฎจราจรการใชถนนได
2. บอกถึงการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยได
แนวคิดหลัก
การขับขี่ที่ปลอดภัยเปนการปฏิบัติตามกฎจราจรการใชถนน ซึ่งตองอาศัยการฝกปฏิบัติที่
ถูกตอง และฝกปฏิบัติจริงเปนประสบการณตรงซึ่งมีผลเกี่ยวกับความสามารถของคนอยางมาก
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
6 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
2. ดูวีดีโอซีดีเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ( 60 นาที )
3. สาธิต(เครื่องแตงกายที่เหมาะสมในการขับขี่ ทาทางการขับขี่ การจอดรถ การหยุดรถ
การออกตัวรถ การควบคุมคันเรง การใหสญ
ั ญาณไฟตางๆ การเบรค การลดความเร็วของรถ การ
ตรวจสภาพรถ 120 นาที )
4. ฝกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนตและตรวจสภาพรถ ( 2 ชั่วโมง 40 นาที )
5. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
การบรรยายประกอบการสาธิต
วิทยากรบรรยายประกอบการสาธิต ในหัวขอเรื่อง
1. ชุดที่เหมาะสมในการขับขี่
2. ทาทางเบื้องตนในการขับขี่
3. การหยุดรถใหปลอดภัย
4. การใหสัญญาณไฟกอนเลี้ยว
5. การลดความเร็วในการขับขี่ทางที่มีเนินสะดุด ถนนลื่นมีฝนตก
6. การตรวจสภาพรถ
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7. การใชเบรคที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
8. การควบคุมคันเรง
สื่อและอุปกรณที่ใช
1. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
2. รถจักรยานยนต
3. หมวกนิรภัย
4. หนังสือคูมือการขับขี่ปลอดภัย
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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แผนการจัดกิจกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย ครั้งที่ 6-7
การรูจักควบคุมอารมณและฝกปฏิบัติควบคุมอารมณในการขับขี่รถจักรยานยนต
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียน
1. เรียนรูเกีย่ วกับอารมณความตองการของตนเอง
2. รูวิธีการควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ
3. มีพฤติกรรมปองกันอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
วัตถุประสงคเฉพาะ
หลังจบการอบรม นักเรียนสามารถ
1. ปฏิบัติการควบคุมอารมณในขณะขับขี่รถจักรยานยนตได
2. ฝกการควบคุมอารมณ ความตองการของตนเอง ตลอดจนวิธีการแสดงออกที่
เหมาะสม
แนวคิดหลัก
การขับขี่ที่ปลอดภัยเปนการปฏิบัติตามกฎจราจรการใชถนน ซึ่งตองมีสมาธิ มีอารมณ
และตองสามารถควบคุมอารมณในขณะทีข่ ับขี่รถ มีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อขับขี่ ซึ่งจะทําให
สามารถขับขี่รถไดอยางปลอดภัยในทองถนน
เวลาที่ใชจัดกิจกรรม
2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. แนะนําตัววิทยากร ( 10 นาที )
2. ความหมายของอารมณ ลักษณะตาง ๆ ของอารมณ ( 2 ชั่วโมง )
3. ดูวีดีโอซีดีเรื่องการนั่งสมาธิ ( 30 นาที )
4. ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
5. ดูวีดีโอซีดีเรื่องการแสดงอารมณที่ไมดใี นการขับขี่รถจักรยานยนต ( 60 นาที )
6. ฝกปฏิบัติการควบคุมอารมณ ( ฝกการหายใจยั้งอารมณ ดูภาพ การนับเลขเบรค
อารมณ การทิง้ อารมณที่ไมดี การนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง 30 นาที )
7.ถามตอบขอสงสัย ( 20 นาที )
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การบรรยาย
1. วิทยากรบรรยายลักษณะของอารมณโกรธ กลัว กังวล ริษยา อิจฉา ความรัก ราเริง
อยากรูอยากเห็น
2. วิทยากรบรรยายลักษณะของอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากสภาพจิตใจและการผันผวนทาง
อารมณพรอมยกตัวอยาง
3. วิทยากรบรรยายและสาธิตการควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณ
4. ฝกใหนกั เรียนควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณไปใชในสภาวะอารมณ
อื่นๆ ในขณะขับขี่รถ
กลวิธีควบคุมและแสดงออกทางอารมณ
วิธีที่ 1 ฝกหายใจยั้งอารมณ
คนสวนใหญเขาใจผิดวาเวลาโกรธจึงจะฝกการหายใจ แลวจะยั้งอารมณโกรธไวได
ทันใจ ความจริงตองฝกใชเสมอในขณะอารมณปกติเพื่อใหเคยชินและทําไดเร็วในทุกครั้งที่อยากจะทํา
วิธกี าร กอนฝกใหผอนคลายรางกายทุกสวนแลวหายใจเขาลึก ๆ และคอย ๆ ผอน
ลมหายใจออกยาวๆ พรอมกับสั่งตนเองวา เราไดรับอากาศ () เขาไปเลี้ยงรางกายและสมอง ทําใหเรา
สดชื่น สบายทําติดตอกัน 3-5 ครั้ง ทําบอยๆ เปนประจํา
วิธีที่ 2 ชีวิตตองติดเบรก
ภาพจักรยาน / มอเตอรไซด
ใหสมาชิกดูภาพและอภิถึงองคประกอบสําคัยที่ชวยใหการขับขี่รถปลอดภัย
(กอนการปะทะหรือตองการหยุดตองใชสวน/ความสําคัญของเบรก) ซึ่งเปรียบเหมือนชีวิตคนเราก็
ตองติดเบรก รูจ ักหยุดความคิด/อารมณไวบา ง
วิธีที่ 3 การนับเลขเบรคอารมณ
วิธีการ โดยการฝกนับเลขเปนคูๆ ในใจ ตามลําดับขั้น ดังนี้
1. 1 - -1 , 2 - - 2 , 3 - - 3 , 4 - - 4 , 5 - - 5 ,
2. 1 - -1 , 2 - - 2 , 3 - - 3 , 4 - - 4 , 5 - - 5 , 6 - - 6 ,
3. 1 - -1 , 2 - - 2 , 3 - - 3 , 4 - - 4 , 5 - - 5 , 6 - - 6 , 7 - - 7 …
วนจนกระทั่งครบ 10
วิธีที่ 4 ทิ้งขยะในใจ
ความโกรธเหมือนของในใจที่สะสม เมื่อยอนคิดจะยังโกรธไมหายทําใหอารมณ
ขุนมัว หงุดหงิดสะสมตะกอนอารมณอยูร่ําไป ถามีเหตุการณใหมมากระตุน ปฏิกิริยาโกรธอาจรุนแรง
เกินเหตุเปนผลเสียตอตนเองและผูอื่น ดังไดกลาวมาแลว
อยากใหเราตระหนักถึงประโยชนของการทิ้งขยะในใจ คือ
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- เราไดเห็นความเสียหายของขยะถายังมีอยูก ับเรา
- เปนการใหสิ่งดีๆ ตอใจตัวเอง(เมตตาตัวเอง)ไมทํารายจิตใจตนดวย
การหัดทิ้งขยะในใจ
วิธีการ 1. ตั้งใจกอนวาจะกําจัดออกไปจากใจ
2. การใหอภัย
3. สั่งตัวเองวา …..
- เรื่องนีจ้ บแลว .. จะ
- เกมแลว
- ปดฉากแลว
- เปนอดีตแลว
- ไดผานพนไปแลว
สื่อและอุปกรณที่ใช
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
การประเมินผล
1. การมีสวนรวมของนักเรียน
2. สังเกตความสนใจและซักถามของนักเรียน
3. จากการเสนอความคิดเห็นของนักเรียน
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามที่ใชในงานวิจยั
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักเรียนชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง
1. นักเรียนตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและ
ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของนักเรียน ผูวิจยั จะเก็บเปนความลับและไมมี
ผลเสียหายใด ๆ ตอนักเรียนและผลการเรียนทั้งสิ้น เนื่องจากผูวิจยั ใชเปนขอมูลจัดทําโครงการตอไป
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกีย่ วกับกฎจราจร จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตออุบัติเหตุ จํานวน 17 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ จํานวน 18 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย จํานวน 24 ขอ
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนอยางดี ขอขอบคุณนักเรียน
ทุกทานและขอใหทุกคนโชคดี
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ชื่อ…………………… นามสกุล……………………………. ชั้น ม……/………
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
คําอธิบาย โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงของทาน
1. ทานกําลังศึกษาอยูใ นระดับ
( ) ม.4
( ) ม.5
( ) ม.6
2. ทานมีประสบการณในการขับขี่รถจักรยานยนตกี่ป
( ) นอยกวา 5 ป
( ) ตั้งแต 5 - 10 ป
( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
3. ทานเคยประสบภัยการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของทานอยางไร
( ) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตและ
เคยเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
( ) เคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตและ
ถึงขึ้นเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
( ) ไมเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
คําอธิบาย โปรดทําเครื่องหมายกากบาท X ลงในตัวเลือกที่ถูกตามกฎจราจรในแตละคําถามนั้นๆ
1. ผูขับขี่รถจักรยานยนต ควรใหสัญญาณมือ 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. ขอใดไมถกู ตองเกีย่ วกับการหยุดรถ
ก. หามผูขับขี่หยุดรถบนทางเทา
ค. หามผูขับขี่หยุดรถบนสะพาน

ข. หามผูขับขี่หยุดรถปากทางเขาออก
ง. หามผูขับขี่หยุดรถขางทาง

4. ขอใดปฏิบัติถูกตองที่สุดในการขับขี่รถจักรยานยนต
ก. ตามกฎหมายระบุผูขับขี่รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย ยกเวนผูที่นั่ง
ซอนทาย
ข. ผูขับขี่รถจักรยานยนตทมี่ ีอาการมึนเมาสุรา ควรขับขี่รถดวยความระมัดระวัง
ค. ถาไมรวมผูขับขี่รถจักรยานยนตแลว ใหมีผูนั่งซอนทายไดไมเกิน 2 คน
ง. ในเขตที่มีการจราจรคับคั่ง ผูขับขี่รถจักรยานยนตควรขับรถดวยความ
ระมัดระวัง
5. การจอดรถที่ดีควรทําอยางไร
ก. จอดในระยะ 10 เมตร หางจากทางขาม
ข. จอดภายในระยะ 10 เมตร หางจากทางรวมหรือทางแยก
ค. จอดภายในระยะ 10 เมตร จากทางรถไฟผาน
ง. จอดภายในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
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6. ขอใดไมถกู ตองเกีย่ วกับการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ตํารวจจราจร
ก. เมื่อเจาหนาที่ตํารวจเปานกหวีดยาวหนึง่ ครั้ง ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
ข. เมื่อเจาหนาที่ตํารวจใหผูขับขี่หยุดรถควรหางจากเจาหนาที่ตํารวจ นอยกวา 2
เมตร
ค. เมื่อเจาหนาที่ตํารวจใหผูขับขี่หยุดรถควรหางจากเจาหนาที่ตํารวจ ไมนอยกวา 3
เมตร
ง. เมื่อเจาหนาที่ตํารวจยกแขวนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งมือขึ้น
ใหผูขับขี่หยุดรถ
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. ลดความเร็วของรถลง และใหรถทางขวาผานไปกอน
9. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการขับรถตามรถฉุกเฉิน
ก. ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ในใกล ๆ ได
ข.ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ในระยะ 40 เมตร
ค.ผูขับขี่รถตามหลังรถฉุกเฉิน ในระยะ 50 เมตร
ง. ผูขับขี่ควรขับรถใหชาลงแตไมควรหยุดรถ
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10. ขอใดปฏิบัติตามกฎจราจรไดถูกตอง
ก. ถาไมมีสัญญาณจราจรตรงบริเวณวงเวียน ผูขับขี่รถในวงเวียนทางขวาจะตองไป
กอน
ข. ถาไมมีสัญญาณจราจรตรงทางแยก ผูขบั ขี่รถตองใหรถทางขวาของตนผานไป
กอน
ค. หามผูขับขี่รถทับเสนแนวแบงชองทางเดินรถ เวนแตกรณีเรงรีบ
ง. ในถนนทีแ่ คบรถสวนทางกันไมได ผูขับขี่รถคันใหญกวาตองชิดทางดานซาย
และขับผานไปกอนรถคันเล็ก
11. เครื่องหมาย

หมายถึงอะไร

ก. หามจอดรถ
ข. หามหยุดรถ
ค. หามเขา
ง. หามแซง
12. เครื่องหมาย

หมายถึงอะไร

ก. หามจอดรถ
ข. หามหยุดรถ
ค. หามเขา
ง. หามแซง
13. เครื่องหมาย
ก. หามแซง
ข. หามจอดรถ
ค. หามหยุดรถ
ง. หามเขา

หมายถึงอะไร
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14. เครื่องหมาย

หมายถึงอะไร

ก. ปายใหชิดซาย
ข. ปายใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย
ค. ปายเลี้ยวซาย
ง. ปายใหรถสวนทางซายมากอน
15. เครื่องหมาย

หมายถึงอะไร

ก. ปายใหชิดซาย
ข. ปายใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย
ค. ปายเลี้ยวซาย
ง. ปายใหรถสวนทางซายมากอน
16. เขตปลอดภัย หมายความวาอยางไร
ก. ใหคนเดินเทาอยูในเขตปลอดภัย รถเร็วเขาไปจอดได
ข. ใหคนเดินเทาอยูในเขตปลอดภัย รถก็เขาไปวิ่งได
ค. หามรถทุกชนิดเขาไปจอดเขาไปวิ่ง
ง. ที่จอดพักรถเสีย เชนเครื่องยนตขัดของ
17. สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอําพัน หมายถึง
ก. เตรียมตัวไปได
ข. ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสนแนวหยุด
ค. ออกรถไปได
ง. ใหชะลอความเร็วของรถ
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18. ในระยะกี่เมตร ที่คนเดินเทาจะตองขามถนนในทางขาม
ก. ไมเกิน 50 เมตร
ข. ไมเกิน 100 เมตร
ค. ไมเกิน 150 เมตร
ง. ไมเกิน 200 เมตร
19. ผูประสงคจะมีใบอนุญาตขับขี่รถ ตองยื่นความประสงคตอนายทะเบียน ณ ทีใ่ ด
ก. ที่ใดก็ไดแลวแตความสะดวก
ข. ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
ค. ที่ซึ่งบริษัทขายรถตั้งอยู
ง. ที่ซึ่งจะตองนํารถไปใช
20. เครื่องหมายและสัญญาณจราจร แบงไดเปนกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท คือ ปายบังคับ
ข. 2 ประเภท คือ ปายบังคับและปายเตือน
ค. 3 ประเภท คือ ปายบังคับ ปายเตือน และปายแนะนํา
ง. ไมมีกําหนดใน พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
คําอธิบาย โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุของทาน
โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ระดับการรับรู
ขอที่ ทานรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ มาก มาก ปาน นอย นอย
ขี่รถจักรยานยนตในดานตอไปนี้อยางไร
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
1. การขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทายมากกวา 1
คน มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงา ยกวาการ
ขับขี่รถเพียงคนเดียว
2. การขับขี่รถจักรยานยนตในขณะมีการมึนเมาสุรา
ไมใชสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
3.
4.

5.
6.
7.

การขับขี่รถจักรยานยนต โดยตัดหนารถคันอื่นอยาง
กระชั้นชิด อาจทําใหเกิดอุบตั ิเหตุไดงาย
การที่ผูซอนทายรถจักรยานยนตแตงตัวรุมรามหรือ
สวมใสกางเกงยาวขาบาน ๆ อาจทําใหผาเขาไปใน
ลอรถ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ฝาสัญญาณไฟสีแดงอาจทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุได
การขับขี่รถจักรยานยนตคูขนานกับเพื่อน ๆ ดวย
ความเร็ว 80 กม.ตอชม. ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
การที่ผูขับขี่รถถอดอุปกรณของรถจักรยานยนต
บางสวนออก เชน ไฟเลี้ยว กระจกสองหลัง มีผลทํา
ใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
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ขอที่
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16
17.

ระดับการรับรู
ทานรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ มาก มาก ปาน นอย นอย
ขี่รถจักรยานยนตในดานตอไปนี้อยางไร
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
การเบรครถจักรยานยนตอยางกระทันหัน มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงา ย
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตอาจทําใหเปน
อันตรายถึงแกชีวิตได
อุบัติเหตุจาการขับขี่รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บที่
ศีรษะอาจทําใหสมองไดรับการกระทบกระเทือน
และเปนอันตรายได
การขับขี่รถจักรยานยนตดว ยความเร็วสูง เมือ่ เกิด
อุบัติเหตุจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตไดมากกวา ผูที่
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วต่ํา
การตรวจสภาพรถจักรยานยนต ใหอยูในสภาพที่ดี
กอนการขับขี่เปนการปองกันอุบัติเหตุได
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต เมื่อรางกายมีอาการออนเพลีย หรือ
งวงนอน
การแซงรถคันอื่น ควรใหสญ
ั ญาณแซงกอนและ
เห็นวาปลอดภัยจึงขับแซงได
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต หาก
เกิดอุบัติเหตุขนึ้ สามารถลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บบริเวณศีรษะได มากกวาผูไมสวมหมวก
นิรภัย
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล กอนการขับขี่รถจักรยานยนต
เมื่อตองการเลี้ยวรถจักรยานยนต ไมจําเปนตองให
สัญญาณไฟเลี้ยว ถาเห็นวาไมมีรถอื่นอยูใน
ระยะใกล
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของอุบตั ิเหตุ
คําอธิบาย โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความรับรูของทานเกี่ยวกับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการรับรูของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ระดับการรับรู
ขอที่
ทานรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่
มาก มาก ปาน นอย นอย
รถจักรยานยนตในดานตอไปนี้อยางไร
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตอาจทําใหเปน
อันตรายถึงแกชีวิตได
2. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บที่
ศีรษะอาจทําใหสมองไดรับการกระทบกระเทือนและ
เปนอันตรายได
3. การขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูงเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ จะเปนอันตรายถึงแกชีวิตไดมากกวา ผูที่ขับ
ขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วต่ํา
4. อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต มีโอกาสสูงที่จะทําให
กระดูกหักและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นพิการได
5. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่รุนแรงมี
ผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูบาดเจ็บและครอบครัว
6. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต อาจตองใชเวลา
ในการรักษาพยาบาลนาน
7. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ทําใหสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาล
8. อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บได
9. อุบัติเหตุจากผูที่ไมสวมหมวกนิรภัย ทําใหไดรับ
บาดเจ็บบริเวณศีรษะรุนแรงกวาผูที่สวมหมวกนิรภัย
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สวนที่ 5 แบบสอบถามการควบคุมอารมณ
คําอธิบาย โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของ
ทานขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
ขอที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ในขณะขับขี่รถจักรยานยนตทานแสดงอารมณ
ในดานตอไปนี้อยางไร
ในขณะขับขี่เมื่อทานมีอารมณโกรธ ทานจะ
ระบายอารมณดวยการขับรถเร็ว
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตในเขตที่จราจรคับคั่ง
ทานมักมีอารมณเสียงาย
เมื่อมีรถคันอื่นแซงรถจักรยานยนตของทานไป
ทานจะไมยอมแพและจะตองแซงรถคันนั้น
กลับคืนใหได
ทานรูสึกสนุกสนานในขณะที่ทานขับขี่
รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
ทานชอบระบายอารมณดว ย การขับขี่
รถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง
ถาบุคคลที่ซอนทายรถของทานเชียรใหทานขับรถ
เร็วมากขึ้นทานจะสนองตอบทันที
ในขณะขับขี่รถจักรยานยนตทานมักจะมีอาการ
เหมอลอย หรือเผลอใจลอย ครุนคิดเรื่องตาง ๆ
ทานรูสึกพอใจเมื่อเพื่อน ๆ ยอมรับวาทานขับขี่
รถจักรยานยนตไดรวดเร็วมากกวา
ทานจะขับรถใหหวาดเสียว เมื่อรูสึกไมพอใจคน
นั่งซอนทาย

ระดับการแสดงออก/การปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ขอที่
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ในขณะขับขี่รถจักรยานยนตทานแสดงอารมณ
ในดานตอไปนี้อยางไร
เมื่อทานเห็นถนนโลง ทานมักจะอดใจไวไมอยู
และทดลองขับขี่รถจักรยานยนตในทาที่ผาดโผน
เพื่อความตื่นเตน สนุกสนาน ทาทาย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองใหมีสติในการขับรถที่
ถูกตองตามกฎจราจรได
เมื่อทานไมพอใจผูขับขี่คนอื่น ทานจะตะโกนดา
วาทันที
เมื่ออยูในระหวางการขับขี่ ทานจะควบคุมอารมณ
ใหมั่นคงอยูเสมอ
ทานชอบและรูสึกสนุกสนานที่ไดขับรถดวย
ความเร็ว แขงกับรถคันอื่น
การขับรถประมาทหวาดเสียว ทําใหทานรูส ึกมี
ชีวิตชีวา
ทานเปนผูมีความสุขุมรอบคอบ ในการขับขี่
รถจักรยานยนต
ทานรูสึกหงุดหงิดเปนอยางมาก ในขณะทีท่ านเรง
รีบแลวรถของทานติดสัญญาณไฟแดง
ทานจะดาดวยถอยคํารุนแรงเมื่อรูสึกไมพอใจ
ผูขับขี่คนอื่น

ระดับการแสดงออก/ปฏิบัติ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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สวนที่ 6
แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
คําอธิบาย โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับการปฏิบัติตัวของทานขณะขับขี่
รถจักรยานยนต โดยคําตอบมี 4 ตัวเลือก ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปนประจําหรือปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดเปนบอยครั้งหรือเปนสวนใหญ
ปฎิบัติบางครั้ง หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนั้นไดนอยครั้งหรือปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
ขอที่

ขณะขับขี่รถจักรยานยนตทานไดปฏิบัติตัว
ในดานตอไปนี้อยางไร
1. ทานใหสัญญาณไฟเลี้ยวหรือสัญญาณมือกอนเลี้ยว
ทุกครั้ง
2. ทานขับขี่รถจักรยานยนต โดยมีผูซอนทายมากกวา
1 คน
3. ทานขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร ในถนนที่มี
เครื่องหมายหามยอนศร
4. ทานขับขี่รถจักรยานยนตตัดหนารถคันอื่นอยาง
กระชั้นชิด
5. ทานขับขี่รถจักรยานยนตแขงขันความเร็วกับ
เพื่อน ๆ
6. ทานขับขี่รถจักรยานยนตคูขนานกับเพื่อน ๆ
7. ทานขับขี่รถจักรยานยนตฝาฝนสัญญาณไฟสีแดง
8. ทานขับขี่รถจักรยานยนต ในลักษณะที่ผาดโผน
9. ทานลดความเร็วของรถลง เมื่อถึงทางโคงหรือ
ทางแยก
10. ทานไมขับแซงรถคันอื่น เมื่อมีเครื่องหมาย
หามแซง
11. ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อตองขับขี่
รถจักรยานยนตในระยะทางไกล ๆ
12. ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อตองขับขี่
รถจักรยานยนตในระยะทางใกล ๆ

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ
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ขอที่

ขณะขับขี่รถจักรยานยนตทานไดปฏิบัติตัว
ในดานตอไปนี้อยางไร
13. ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ทานสวมหมวกนิรภัย
โดยรัดคางดวยสายรัดใหแนนทุกครั้ง
14. ทานมักจะแขวน/หิ้วหมวกนิรภัย โดยที่ไมสวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต

15. ทานตรวจสอบสภาพเบรคของรถจักรยานยนตให
อยูในสภาพดีกอนขับขี่ทุกครั้ง
16. ทานตรวจสอบสภาพเกียรของรถจักรยานยนตให
อยูในสภาพดีกอนขับขี่ทุกครั้ง
17. ทานตรวจสอบสภาพยางของรถจักรยานยนตใหอยู
ในสภาพพรอมใชกอนขับขี่ทุกครั้ง
18. ทานตรวจสอบแตรใหอยูในสภาพดีกอนขับขี่
รถจักรยานยนตทุกครั้ง
19. ทานตรวจสอบสัญญาณไฟเลีย้ วใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง
20. ทานตรวจสอบกระจกสองหลังใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง
21. เมื่อรถจักรยานยนตของทานเกิดชํารุด หรือมีสภาพ
ผิดปกติทานนํารถไปซอมใหอยูในสภาพดีกอน
ขับขี่
22. ทานมักจะดัดแปลงรถโดยการถอดอุปกรณ
บางสวนของรถจักรยานยนตออก เชน ไฟเลี้ยว
กระจกสองหลัง
23. ทานขับขี่รถจักรยานยนตขณะมีอาการมึนเมาสุรา
24. ทานหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลกอนการขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง ปฏิบัติ

116

ภาคผนวก ค
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูเกี่ยวกับกฎจราจรในการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
1. ผูขับขี่รถจักรยานยนต ควรให
สัญญาณมือ เมื่อตองการเลี้ยวรถ
เปนระยะไมนอยกวา 30 เมตร
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
2. ตามกฎหมายระบุให
รถจักรยานยนตสามารถบรรทุก
ของไดไมเกิน 50 กิโลกรัม
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการ
หยุด(หามผูขับขี่หยุดรถขางทาง)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
4. ขอใดปฏิบัติถูกตองที่สุดในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต(ในเขตที่มี
การจราจรคับคั่ง ผูขับขี่
รถจักรยานยนตควรขับรถดวย
ความระมัดระวัง)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

.40
6 (40)
9 (60)

.80
12 (80)
3 (20)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.13
2 (13.3)
13 (86.7)

.80
12 (80)
3 (20)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.60
9 (60)
6 (40)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
5. การจอดรถที่ดีควรทําอยางไร
(จอดรถในระยะ 10 เมตร หางจาก
ทางขาม)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
6. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่
ตํารวจจราจร(เมื่อเจาหนาที่ตํารวจ
ใหผูขับขี่หยุดรถควรหางจาก
เจาหนาที่ตํารวจ นอยกวา 2 เมตร)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
7. เครื่องหมายจราจร เสนทึบคูกับ
เสนประแนวกึ่งกลางถนน(หาม
รถที่วิ่งทางดานเสนทึบแซง แตรถ
ทางดานเสนประแซงได)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
8. สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง
บริเวณทางแยก(ลดความเร็วของ
รถลงและขับรถผานดวยความ
ระมัดระวัง)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.33
5 (33.3)
10 (66.7)

.33
5 (33.3)
10 (66.7)

.20
3 (20)
12 (80)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.40
6(40)
9(60)

.33
5 (33.3)
10 (66.7)

.80
12 (80)
3 (20)

1.00
15 (100)
0

.80
12 (80)
3 (20)

.80
12 (80)
3 (20)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

1.00
15 (100)
0

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
9. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการ
ขับรถตามรถฉุกเฉิน(ผูขับขี่รถ
ตามหลังรถฉุกเฉิน ในระยะ 50
เมตร)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
10. ขอใดปฏิบัติตามกฎจราจร(ถา
ไมมีสัญญาณจราจรตรงบริเวณวง
เวียน ผูขับขี่รถในวงเวียนทางขวา
จะตองไปกอน)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
11. เครื่องหมายจราจร(หามเขา)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
12. เครื่องหมายจราจร
(หามจอดรถ)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
13. เครื่องหมายจราจร
(หามหยุดรถ)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.20
3 (20)
12 (80)

.20
3 (20)
12 (80)

.47
7 (46.7)
8 (53.3)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.20
3 (20)
12 (80)

.20
3 (20)
12 (80)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
14. เครื่องหมายจราจร(ใหเดินรถ
ทางเดียวไปทางซาย)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
15. เครื่องหมายจราจร(ใหเดินรถ
ทางเดียวไปทางซาย)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
16. เขตปลอดภัย(ที่จอดพักรถเสีย
เชนเครื่องยนตขัดของ)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
17. สัญญาณไฟจราจรสีเหลือง
อําพัน(ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถ
หลังเสนแนวหยุด)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
18. ในระยะ 100 เมตร ที่คนเดิน
ขามจะตองขามถนนในทางขาม
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

.93
14 (93.3)
1 (6.7)

1.00
15 (100)
0

1.00
15 (100)
0

1.00
15 (100)
0

.13
2 (13.3)
13 (86.7)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.53
8 (53.3)
7 (46.7)

.07
1 (6.7)
14 (93.3)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.20
3 (20)
12 (80)

.40
6(40)
9(60)

.33
5 (33.3)
10 (66.7)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.40
6(40)
9(60)

.40
6(40)
9(60)

.27
4 (26.7)
11 (73.3)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.60
9 (60)
6 (40)

.60
9 (60)
6 (40)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร
19. ผูประสงคจะมีใบอนุญาตขับขี่
รถ ตองยื่นความประสงคตอนาย
ทะเบียน ณ (ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด
20. เครื่องหมายและสัญญาณ
จราจร(แบงออกเปน 2 ประเภท
คือ ปายบังคับและปายเตือน)
คาเฉลี่ย
ถูก
ผิด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)

.73
11 (73.3)
4 (26.7)

.67
10 (66.7)
5 (33.3)

.80
12 (80)
3 (20)

.80
12 (80)
3 (20)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.87
13 (86.7)
2 (13.3)

.60
9 (60)
6 (40)

.60
9 (60)
6 (40)

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1. การขับขี่รถจักรยานยนต โดยมี คาเฉลี่ย 4.20
คาเฉลี่ย 4.33
คาเฉลี่ย 4.27
คาเฉลี่ย 4.27
ผูซอนทายมากกวา 1 คน มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย
กวาการขับขี่รถเพียงคนเดียว
มากที่สุด
3 (20)
7 (46.7)
8 (53.3)
8 (53.3)
มาก
12 (80)
7 (46.7)
3 (20)
3 (20)
ปานกลาง
0
0
4 (26.7)
4 (26.7)
นอย
0
1 (6.7)
0
0
นอยที่สุด
0
0
0
0
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ
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ตารางที่ 9 (ตอ)
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ
2. การขับขี่รถจักรยานยนต
ในขณะมีการมึนเมาสุรา ไมใช
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
3. การขับขี่รถจักรยานยนต โดย
ตัดหนารถคันอื่นอยางกระชั้นชิด
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
4. การที่ผูซอนทาย
รถจักรยานยนตแตงตัวรุมราม
หรือสวมใสกางเกงยาวขาบานๆ
อาจทําใหผาเขาไปในลอรถ มี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 4.47
คาเฉลี่ย 4.40
คาเฉลี่ย 2.27
คาเฉลี่ย 2.27

12 (80)
1 (6.7)
0
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 4.40

11 (73.3)
2 (13.3)
0
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 4.27

2 (13.3)
0
2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 4.40

2 (13.3)
0
2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 4.40

11 (73.3)
2 (13.3)
0
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.67

4 (26.7)
11 (73.3)
0
0
0
คาเฉลี่ย 3.73

9 (60)
4 (26.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.53

9 (60)
4 (26.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.53

4 (26.7)
8 (53.3)
0
0
3 (20)

2 (13.3)
8 (53.3)
4 (26.7)
1 (6.7)
0

1 (6.7)
7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
0

1 (6.7)
7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
0
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ
5.ผูขับขี่รถจักรยานยนตที่ฝา
สัญญาณไฟสีแดงอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
6.การขับขี่รถจักรยานยนตคูขนาน
กับเพื่อนๆดวยความเร็ว 80 กม.
ตอชม.ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
7.การที่ผูขับขี่รถถอดอุปกรณของ
รถจักรยานยนตบางสวนออก เชน
ไฟเลี้ยว กระจกสองหลัง มีผลทํา
ใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
8.การเบรครถจักรยานยนตอยาง
กระทันหัน มีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุไดงาย

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 4.20
คาเฉลี่ย 4.73
คาเฉลี่ย 4.47
คาเฉลี่ย 4.47

9 (60)
2 (13.3)
3 (20)
0
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.40

11 (73.3)
4 (26.7)
0
0
0
คาเฉลี่ย 2.80

8 (53.3)
6 (40)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 2.33

8 (53.3)
6 (40)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 2.53

5 (33.3)
2 (13.3)
2 (13.3)
6 (40)
0
คาเฉลี่ย 4.33

4 (26.7)
1 (6.7)
2 (13.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 3.87

0
3 (20)
3 (20)
5 (33.3)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 4.00

0
3 (20)
4 (26.7)
6 (40)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 4.00

7 (46.7)
6 (40)
2 (13.3)
0
0
คาเฉลี่ย 4.07

1 (6.7)
11 (73.3)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.13

6 (40)
3 (20)
6 (40)
0
0
คาเฉลี่ย 4.00

6 (40)
3 (20)
6 (40)
0
0
คาเฉลี่ย 4.00
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
9.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตอาจทําใหเปน
อันตรายถึงแกชีวิตได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
10.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต หากบาดเจ็บที่
ศีรษะอาจทําใหสมองไดรับการ
กระทบกระเทือนและเปน
อันตรายได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
11.การขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความเร็วสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะ
เปนอันตรายถึงแกชีวิตไดมากกวา
ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความเร็วต่ํา

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
5 (33.3)
4 (26.7)
6 (40)
9 (60)
4 (26.7)
2 (13.3)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.20
คาเฉลี่ย 4.33

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
5 (33.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.40
คาเฉลี่ย 4.40

6 (40)
7 (46.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.07

6 (40)
8 (53.3)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.60

9 (60)
3 (20)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

9 (60)
3 (20)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

6 (40)
6 (40)
2 (13.3)
0
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 4.13

9 (60)
6 (40)
0
0
0
คาเฉลี่ย 5.00

4 (26.7)
10 (66.7)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.27

4 (26.7)
10 (66.7)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.27
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
12.การตรวจสภาพ
รถจักรยานยนตใหอยูในสภาพที่
ดีกอนการขับขี่เปนการปองกัน
อุบัติเหตุได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
13.เพื่อปองกันอุบัติเหตุควร
หลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนตเมื่อรางกายมี
อาการออนเพลียหรืองวงนอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
14.การแซงรถคันอื่นควรให
สัญญาณแซงกอนและเห็นวา
ปลอดภัยจึงขับแซงได

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
7 (46.7)
15 (100)
4 (26.7)
0
3 (20)
0
1 (6.7)
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.07
คาเฉลี่ย 4.67

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
6 (40)
6 (40)
7 (46.7)
7 (46.7)
2 (13.3)
2 (13.3)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 3.93
คาเฉลี่ย 3.93

4 (26.7)
8 (53.3)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.13

10 (66.7)
5 (33.3)
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.27

4 (26.7)
7 (46.7)
3 (20)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.27

4 (26.7)
7 (46.7)
3 (20)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.27

8 (53.3)
3 (20)
2 (13.3)
2 (13.3)
0
คาเฉลี่ย 3.73

7 (46.7)
5 (33.3)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.07

8 (53.3)
4 (26.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.20

8 (53.3)
4 (26.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.20
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กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
มากที่สุด
5 (33.3)
3 (20)
มาก
5 (33.3)
10 (66.7)
ปานกลาง
1 (6.7)
2 (13.3)
นอย
4 (26.7)
0
นอยที่สุด
0
0
15.การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ คาเฉลี่ย 4.07
คาเฉลี่ย 4.47
รถจักรยานยนตหากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นสามารถลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บบริเวณศีรษะได
มากกวาผูไมสวมหมวกนิรภัย
มากที่สุด
4 (26.7)
10 (66.7)
มาก
8 (53.3)
2 (13.3)
ปานกลาง
3 (20)
3 (20)
นอย
0
0
นอยที่สุด
0
0
16.เพื่อปองกันอุบัติเหตุควร
คาเฉลี่ย 4.40
คาเฉลี่ย 4.07
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
กอนการขับขี่รถจักรยานยนต
มากที่สุด
9 (60)
5 (33.3)
มาก
3 (20)
7 (46.7)
ปานกลาง
3 (20)
2 (13.3)
นอย
0
1 (6.7)
นอยที่สุด
0
0
17.เมื่อตองการเลี้ยว
คาเฉลี่ย 2.87
คาเฉลี่ย 3.13
รถจักรยานยนตไมจําเปนตองให
สัญญาณไฟเลี้ยวถาเห็นวาไมมีรถ
อื่นอยูในระยะใกล
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
5 (33.3)
5 (33.3)
8 (53.3)
8 (53.3)
2 (13.3)
2 (13.3)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.07
คาเฉลี่ย 4.07

6 (40)
5 (33.3)
3 (20)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.33

6 (40)
5 (33.3)
3 (20)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.33

8 (53.3)
4 (26.7)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 1.87

8 (53.3)
4 (26.7)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 1.87
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การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กอนการ
หลังการทดลอง
ทดลองจํานวน จํานวน(รอยละ)
(รอยละ)
3 (20)
3 (20)
1 (6.7)
3 (20)
3 (20)
4 (26.7)
7 (46.7)
3 (20)
1 (6.7)
2 (13.3)

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
4 (26.7)
8 (53.3)

1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
4 (26.7)
8 (53.3)

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ในการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย
การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ
1.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตอาจทําใหเปน
อันตรายถึงแกชีวิตได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
2.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตหากบาดเจ็บที่
ศีรษะอาจทําใหสมองไดรับการ
กระทบกระเทือนและเปน
อันตรายได
B

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 4.53
คาเฉลี่ย 4.27
คาเฉลี่ย 4.27
คาเฉลี่ย 4.33

9 (60)
5 (33.3)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.47

5 (33.3)
9 (60)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.87

7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.87

7 (46.7)
6 (40)
2 (13.3)
0
0
คาเฉลี่ย 3.87
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การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
3.การขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความเร็วสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะ
เปนอันตรายถึงแกชีวิตไดมากกวา
ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความเร็วต่ํา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
4.อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมี
โอกาสสูงที่จะทําใหกระดูกหัก
และบางครังรุนแรงถึงขั้นพิการได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
5.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตที่รุนแรงมี
ผลกระทบตอสภาพจิตใจของ
ผูบาดเจ็บและครอบครัว

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
8 (53.3)
13 (86.7)
6 (40)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.20
คาเฉลี่ย 4.27

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
2 (13.3)
2 (13.3)
9 (60)
9 (60)
4 (26.7)
4 (26.7)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 3.60
คาเฉลี่ย 3.60

5 (33.3)
8 (53.3)
2 (13.3)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

5 (33.3)
9 (60)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.47

3 (20)
4 (26.7)
7 (46.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.13

3 (20)
4 (26.7)
7 (46.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.13

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

7 (46.7)
8 (53.3)
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.47

6 (40)
6 (40)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.73

6 (40)
6 (40)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.67
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การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
6.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตอาจตองใชเวลา
ในการรักษาพยาบาลนาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
7.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตทําใหสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
8.อุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
7 (46.7)
9 (60)
4 (26.7)
4 (26.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
0
0
0
0
คาเฉลี่ย 4.27
คาเฉลี่ย 4.07

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
4 (26.7)
3 (20)
6 (40)
7 (46.7)
3 (20)
3 (20)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 4.13
คาเฉลี่ย 4.13

5 (33.3)
9 (60)
1 (6.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

5 (33.3)
6 (40)
4 (26.7)
0
0
คาเฉลี่ย 4.13

5 (33.3)
7 (46.7)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.27

5 (33.3)
7 (46.7)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.20

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 4.33

5 (33.3)
8 (53.3)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.20

6 (40)
7 (46.7)
2 (13.3)
0
0
คาเฉลี่ย 3.93

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 3.93

7 (46.7)
6 (40)
2 (13.3)
0
0

5 (33.3)
9 (60)
0
1 (6.7)
0

3 (20)
9 (60)
2 (13.3)
1 (6.7)
0

3 (20)
9 (60)
2 (13.3)
1 (6.7)
0
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การรับรูความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ
9.อุบัติเหตุจากผูที่ไมสวมหมวก
นิรภัยทําใหไดรับบาดเจ็บบริเวณ
ศีรษะรุนแรงกวาผูที่สวมหมวก
นิรภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 4.20
คาเฉลี่ย 4.47
คาเฉลี่ย 3.80
คาเฉลี่ย 3.80

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
0

9 (60)
4 (26.7)
2 (13.3)
0
0

5 (33.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
0

5 (33.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
0

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการควบคุมอารมณในการขับขี่
รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

การควบคุมอารมณ
1.ในการขับขี่เมื่อทานมีอารมณ
โกรธทานจะระบายอารมณดวย
การขับรถเร็ว
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
2.เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตืในเขต
ที่จราจรคับคั่งทานมักมีอารมณ
เสียงาย

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 2.20
คาเฉลี่ย 3.40
คาเฉลี่ย 2.00
คาเฉลี่ย 2.00

1 (6.7)
0
5 (33.3)
4 (26.7)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.53

2 (13.3)
4 (26.7)
7 (46.7)
2 (13.3)
0
คาเฉลี่ย 3.20

1 (6.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
3 (20)
8 (53.3)
คาเฉลี่ย 2.40

1 (6.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
3 (20)
8 (53.3)
คาเฉลี่ย 2.40
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
3.เมื่อมีรถคันอื่นแซง
รถจักรยานยนตของทานไป ทาน
จะไมยอมแพและจะตองแวงรถ
คันนั้นกลับคืนใหได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
4.ทานรูสึกสนุกสนานในขณะที่
ทานขับขี่รถจักรยานยนตดวย
ความเร็วสูง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
5.ทานชอบระบายอารมณดวยการ
ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็ว
สูง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
0
2 (13.3)
8 (53.3)
4 (26.7)
2 (13.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.93
คาเฉลี่ย 3.93

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
0
0
1 (6.7)
1 (6.7)
7 (46.7)
7 (46.7)
4 (26.7)
4 (26.7)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.27
คาเฉลี่ย 2.27

3 (20)
2 (13.3)
4 (26.7)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
12 (80)
0
0
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.33

2 (13.3)
1 (6.7)
3 (20)
2 (13.3)
7 (46.7)
คาเฉลี่ย 2.60

2 (13.3)
1 (6.7)
3 (20)
2 (13.3)
7 (46.7)
คาเฉลี่ย 2.60

2 (13.3)
2 (13.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.07

0
6 (40)
8 (53.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.33

1 (6.7)
2 (13.3)
5 (33.3)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.73

1 (6.7)
2 (13.3)
5 (33.3)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.73

3 (20)
2 (13.3)
5 (33.3)
3 (20)
2 (13.3)

0
5 (33.3)
10 (66.7)
0
0

1 (6.7)
3 (20)
4 (26.7)
5 (33.3)
2 (13.3)

1 (6.7)
3 (20)
4 (26.7)
5 (33.3)
2 (13.3)
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6.ถาบุคคลที่ซอนทายรถของทาน
เชียรใหทานขับรถเร็วมากขึ้นทาน
จะสนองตอบทันที
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
7.ในขณะขับขี่รถจักรยานยนตื
ทานมักจะมีอาการเหมอลอยหรือ
เผลอใจลอยครุนคิดเรื่องตางๆ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
8.ทานรูสึกพอใจเมื่อเพื่อนๆ
ยอมรับวาทานขับขี่
รถจักรยานยนตไดรวดเร็ว
มากกวา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
9.ทานจะขับรถใหหวาดเสียวเมื่อ
รูสึกไมพอใจคนนั่งซอนทาย

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 2.87
คาเฉลี่ย 3.60
คาเฉลี่ย 2.53
คาเฉลี่ย 2.53

2 (13.3)
3 (20)
4 (26.7)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.80

5 (33.3)
1 (6.7)
8 (53.3)
0
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.60

1 (6.7)
3 (20)
3 (20)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.60

1 (6.7)
3 (20)
3 (20)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.53

1 (6.7)
5 (33.3)
3 (20)
2 (13.3)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.87

0
10 (66.7)
4 (26.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.80

2 (13.3)
0
6 (40)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.40

1 (6.7)
1 (6.7)
6 (40)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.40

3 (20)
2 (13.3)
3 (20)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.60

4 (26.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.33

1 (6.7)
2 (13.3)
4 (26.7)
3 (20)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.47

1 (6.7)
2 (13.3)
4 (26.7)
3 (20)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.47

133
ตารางที่ 11 (ตอ)

การควบคุมอารมณ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
10.เมื่อทานเห็นถนนโลงทาน
มักจะอดใจไวไมอยูและทดลอง
ขับขี่รถจักรยานยนตในทาที่ผาด
โผนเพื่อความตื่นเตนสนุกสนาน
ทาทาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
11.ขณะขับขี่รถจักรยานยนตืทาน
ไมสามารถควบคุมอารมณของ
ตนเองใหมีสติในการขับรถที่
ถูกตองตามกฎจราจรได
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
12.เมื่อทานไมพอใจผูขับขี่คนอื่น
ทานจะตะโกนดาวาทันที

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
2 (13.3)
2 (13.3)
5 (33.3)
4 (26.7)
6 (40)
6 (40)
0
2 (13.3)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.40
คาเฉลี่ย 3.40

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
6 (40)
6 (40)
3 (20)
3 (20)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.60
คาเฉลี่ย 2.53

1 (6.7)
1 (6.7)
5 (33.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.60

3 (20)
3 (20)
7 (46.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 4.00

1 (6.7)
2 (13.3)
5 (33.3)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.73

1 (6.7)
1 (6.7)
6 (40)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
1 (6.7)
5 (33.3)
3 (20)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 3.00

2 (13.3)
12 (80)
0
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 4.33

1 (6.7)
3 (20)
4 (26.7)
5 (33.3.)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.80

1 (6.7)
3 (20)
4 (26.7)
5 (33.3.)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.80
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กลุมทดลอง
การควบคุมอารมณ
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
มากที่สุด
3 (20)
10 (66.7)
มาก
2 (13.3)
1 (6.7)
ปานกลาง
4 (26.7)
3 (20)
นอย
4 (26.7)
1 (6.7)
นอยที่สุด
2 (13.3)
0
13.เมื่ออยูในระหวางการขับขี่ทาน คาเฉลี่ย 3.60
คาเฉลี่ย 3.93
จะควบคุมอารมณใหมั่นคงอยู
เสมอ
มากที่สุด
5 (33.3)
3 (20)
มาก
3 (20)
8 (53.3)
ปานกลาง
4 (26.7)
4 (26.7)
นอย
2 (13.3)
0
นอยที่สุด
1 (6.7)
0
14.ทานชอบและรูสึกสนุกสนาน คาเฉลี่ย 2.93
คาเฉลี่ย 3.60
ที่ไดขับรถดวยความเร็วแขงกับรถ
คันอื่น
มากที่สุด
3 (20)
3 (20)
มาก
2 (13.3)
3 (20)
ปานกลาง
4 (26.7)
9 (60)
นอย
3 (20)
0
นอยที่สุด
3 (20)
0
15.การขับรถประมาทหวาดเสียว คาเฉลี่ย 2.73
คาเฉลี่ย 3.80
ทําใหทานรูสึกมีชีวิตชีวา
มากที่สุด
2 (13.3)
4 (26.7)
มาก
3 (20)
6 (40)
ปานกลาง
3 (20)
3 (20)
นอย
3 (20)
2 (13.3)
นอยที่สุด
4 (26.7)
0

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
2 (13.3)
2 (13.3)
2 (13.3)
2 (13.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.33
คาเฉลี่ย 3.33

1 (6.7)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.07

1 (6.7)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.07

2 (13.3)
3 (20)
5 (33.3)
4 (26.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.00

2 (13.3)
3 (20)
5 (33.3)
4 (26.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 3.00

1 (6.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
3 (20)

1 (6.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
3 (20)
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16.ทานเปนผูมีความสุขุม
รอบคอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
17.ทานรูสึกหงุดหงิดเปนอยาง
มากในขณะที่ทานเรงรีบแลวรถ
ของทานติดสัญญาณไฟแดง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
18.ทานจะดาดวยถอยคํารุนแรง
เมื่อรูสึกไมพอใจผูขับขี่คนอื่น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 3.53
คาเฉลี่ย 4.00
คาเฉลี่ย 3.20
คาเฉลี่ย 3.20
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
11 (73.3)
2 (13.3)
0
0
คาเฉลี่ย 2.60

3 (20)
2 (13.3)
6 (40)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.73

3 (20)
2 (13.3)
6 (40)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
2 (13.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.00

0
3 (20)
3 (20)
9 (60)
0
คาเฉลี่ย 4.33

1 (6.7)
3 (20)
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.00

1 (6.7)
3 (20)
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.00

2 (13.3)
5 (33.3)
3 (20)
1 (6.7)
4 (26.7)

8 (53.3)
4 (26.7)
3 (20)
0
0

1 (6.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
3 (20)

1 (6.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
3 (20)

136
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต
อยางปลอดภัย
พฤติกรรมการขับขี่รถ
จักรยานยนตอยางปลอดภัย
1.ทานใหสัญญาณไฟเลี้ยวหรือ
สัญญาณมือกอนเลี้ยวทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
2.ทานขับขี่รถจักรยานยนตโดยมี
ผูซอนทายมากกวา 1 คน
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
3.ทานขับขี่รถจักรยานยนตยอน
ศรในถนนที่มีเครื่องหมายหาม
ยอนศร
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
4.ทานขับขี่รถจักรยานยนตตัด
หนารถคันอื่นอยางกระชั้นชิด
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
5.ทานขับขี่รถจักรยานยนต
แขงขันความเร็วกับเพื่อนๆ

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 2.87
คาเฉลี่ย 2.93
คาเฉลี่ย 3.20
คาเฉลี่ย 3.20
3 (20)
8 (53.3)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.80

4 (26.7)
7 (46.7)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.67

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.93

6 (40)
6 (40)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.93

4 (26.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.40

4 (26.7)
2 (13.3)
9 (60)
0
คาเฉลี่ย 3.60

3 (20)
8 (53.3)
4 (26.7)
0
คาเฉลี่ย 2.27

3 (20)
8 (53.3)
4 (26.7)
0
คาเฉลี่ย 2.27

2 (13.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.60

11 (73.3)
2 (13.3)
2 (13.3)
0
คาเฉลี่ย 3.40

2 (13.3)
5 (33.3)
3 (20)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.53

2 (13.3)
5 (33.3)
3 (20)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.53

4 (26.7)
3 (20)
6 (40)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.67

7 (46.7)
7 (46.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.40

1 (6.7)
7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.40

1 (6.7)
7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.40
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ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
6.ทานขับขี่รถจักรยานยนต
คูขนานกับเพื่อนๆ
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
7.ทานขับขี่รถจักรยานยนตฝาฝน
สัญญาณไฟสีแดง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
8.ทานขับขี่รถจักรยานยนตใน
ลักษณะที่ผาดโผน
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
9.ทานลดความเร็วของรถลงเมื่อ
ถึงทางโคงหรือทางแยก
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
4 (26.7)
7 (46.7)
5 (33.3)
7 (46.7)
3 (20)
1 (6.7)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.60
คาเฉลี่ย 3.00

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
1 (6.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
8 (53.3)
8 (53.3)
1 (6.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.60
คาเฉลี่ย 2.60

2 (13.3)
6 (40)
6 (40)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.67

3 (20)
9 (60)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 3.80

2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.60

2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.60

2 (13.3)
9 (60)
1 (6.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 2.80

12 (80)
3 (20)
0
0
คาเฉลี่ย 3.27

2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
7 (46.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.73

5 (33.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.67

5 (33.3)
9 (60)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.93

2 (13.3)
9 (60)
2 (13.3)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 3.20

2 (13.3)
9 (60)
2 (13.3)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 3.20

4 (26.7)
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)

14 (93.3)
0
1 (6.7)
0

4 (26.7)
10 (66.7)
1 (6.7)
0

4 (26.7)
10 (66.7)
1 (6.7)
0
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10.ทานไมขับแซงรถคันอื่นเมื่อมี
เครื่องหมายหามแซง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
11.ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
เมื่อตองขับขี่รถจักรยานยนตใน
ระยะทางไกลๆ
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
12. ทานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
เมื่อตองขับขี่รถจักรยานยนตใน
ระยะทางใกลๆ
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
13.ขณะขับขี่รถจักรยานยนตทาน
สวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางดวย
สายรัดใหแนนทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
14.ทานมักจะแขวน/หิ้วหมวก
นิรภัยโดยที่ไมสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
คาเฉลี่ย 2.87
คาเฉลี่ย 3.13
คาเฉลี่ย 2.67
คาเฉลี่ย 2.67
6 (40)
3 (20)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.67

9 (60)
2 (13.3)
1 (6.7)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.40

1 (6.7)
9 (60)
4 (26.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.87

1 (6.7)
9 (60)
4 (26.7)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.87

2 (13.3)
8 (53.3)
3 (20)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.53

9 (60)
3 (20)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.20

5 (33.3)
3 (20)
7 (46.7)
0
คาเฉลี่ย 2.93

5 (33.3)
3 (20)
7 (46.7)
0
คาเฉลี่ย 2.93

1 (6.7)
7 (46.7)
6 (40)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.53

1 (6.7)
6 (40)
3 (20)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 3.27

5 (33.3)
4 (26.7)
6 (40)
0
คาเฉลี่ย 3.07

5 (33.3)
4 (26.7)
6 (40)
0
คาเฉลี่ย 3.07

3 (20)
3 (20)
8 (53.3)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.47

4 (26.7)
11 (73.3)
0
0
คาเฉลี่ย 2.93

4 (26.7)
8 (53.3)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.40

4 (26.7)
8 (53.3)
3 (20)
0
คาเฉลี่ย 2.40
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กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
ปฏิบัติทุกครั้ง
2 (13.3)
4 (26.7)
ปฏิบัติบอยครั้ง
4 (26.7)
7 (46.7)
ปฏิบัติบางครั้ง
8 (53.3)
3 (20)
ไมเคยปฏิบัติ
1 (6.7)
1 (6.7)
15.ทานตรวจสอบสภาพเบรคของ คาเฉลี่ย 2.93
คาเฉลี่ย 3.27
รถจักรยานยนตใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่ทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
5 (33.3)
8 (53.3)
ปฏิบัติบอยครั้ง
5 (33.3)
3 (20)
ปฏิบัติบางครั้ง
4 (26.7)
4 (26.7)
ไมเคยปฏิบัติ
1 (6.7)
0
16.ทานตรวจสอบสภาพเกียรของ คาเฉลี่ย 2.80
คาเฉลี่ย 3.07
รถจักรยานยนตใหอยูในสภาพดี
กอนทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
3 (20)
7 (46.7)
ปฏิบัติบอยครั้ง
7 (46.7)
4 (26.7)
ปฏิบัติบางครั้ง
4 (26.7)
2 (13.3)
ไมเคยปฏิบัติ
1 (6.7)
2 (13.3)
17.ทานตรวจสภาพยางของ
คาเฉลี่ย 2.67
คาเฉลี่ย 2.87
รถจักรยานยนตใหอยูในสภาพ
พรอมใชกอนขับขี่ทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
3 (20)
3 (20)
ปฏิบัติบอยครั้ง
6 (40)
7 (46.7)
ปฏิบัติบางครั้ง
4 (26.7)
5 (33.3)
ไมเคยปฏิบัติ
2 (13.3)
0
18.ทานตรวจสอบแตรใหอยูใน
คาเฉลี่ย 2.80
คาเฉลี่ย 2.60
สภาพดีกอนขับขี่รถจักรยานยนต
ทุกครั้ง
พฤติกรรมการขับขี่รถ
จักรยานยนตอยางปลอดภัย

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
1 (6.7)
7 (46.7)
7 (46.7)
4 (26.7)
4 (26.7)
3 (20)
3 (20)
คาเฉลี่ย 3.07
คาเฉลี่ย 3.07

6 (40)
5 (33.3)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.80

6 (40)
5 (33.3)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.80

2 (13.3)
8 (53.3)
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 3.13

2 (13.3)
8 (53.3)
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 3.13

6 (40)
5 (33.3)
4 (26.7)
0
คาเฉลี่ย 2.93

6 (40)
5 (33.3)
4 (26.7)
0
คาเฉลี่ย 2.93
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ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
19.ทานตรวจสอบสัญญาณไฟ
เลี้ยวใหอยูในสภาพดีกอนขับขี่
รถจักรยานยนตทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
20. ทานตรวจสอบกระจกสอง
หลังใหอยูในสภาพดีกอนขับขี่
รถจักรยานยนตทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
21.เมื่อรถจักรยานยนตของทาน
เกิดชํารุดหรือมีสภาพผิดปกติทาน
นํารถไปซอมใหอยูในสภาพดี
กอนขับขี่
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
22.ทานมักจะดัดแปลงรถโดยการ
ถอดอุปกรณบางสวนของ
รถจักรยานยนตออก เชน ไฟเลี้ยว
กระจกสองหลัง

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
4 (26.7)
0
5 (33.3)
9 (60)
5 (33.3)
6 (40)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 2.80
คาเฉลี่ย 2.73

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
3 (20)
3 (20)
8 (53.3)
8 (53.3)
4 (26.7)
4 (26.7)
0
0
คาเฉลี่ย 2.73
คาเฉลี่ย 2.80

4 (26.7)
5 (33.3)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 2.73

0
86.7
0
คาเฉลี่ย 3.53

2 (13.3)
7 (46.7)
6 (40)
คาเฉลี่ย 3.00

2 (13.3)
8 (53.3)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 3.13

3 (20)
6 (40)
5 (33.3)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.87

9 (60)
5 (33.3)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 3.13

5 (33.3)
5 (33.3)
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 2.93

6 (40)
5 (33.3)
4 (26.7)
0
คาเฉลี่ย 2.93

3 (20)
8 (53.3)
3 (20)
1 (6.7)
คาเฉลี่ย 2.20

4 (26.7)
9 (60)
2 (13.3)
0
คาเฉลี่ย 3.67

4 (26.7)
6 (40)
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 2.13

4 (26.7)
6 (40)
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 2.13
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ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
23.ทานขับขี่รถจักรยานยนตขณะ
มีอาการมึนเมาสุรา
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ
24.ทานหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลกอน
การขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ

กลุมทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
2 (13.3)
10 (66.7)
4 (26.7)
5 (33.3)
4 (26.7)
0
5 (33.3)
0
คาเฉลี่ย 2.73
คาเฉลี่ย 3.80

กลุมควบคุม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
จํานวน(รอยละ) จํานวน(รอยละ)
1 (6.7)
1 (6.7)
4 (26.7)
4 (26.7)
6 (40)
6 (40)
4 (26.7)
4 (26.7)
คาเฉลี่ย 2.13
คาเฉลี่ย 2.13

4 (26.7)
5 (33.3)
4 (26.7)
2 (13.3)
คาเฉลี่ย 2.67

13 (86.7)
1 (6.7)
1 (6.7)
0
คาเฉลี่ย 2.73

2 (13.3)
3 (20)
5 (33.3)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 3.13

2 (13.3)
3 (20)
5 (33.3)
5 (33.3)
คาเฉลี่ย 3.13

4 (26.7)
5 (33.3)
3 (20)
3 (20)

6 (40)
3 (20)
2 (13.3)
4 (26.7)

5 (33.3)
7 (46.7)
3 (20)
0

5 (33.3)
7 (46.7)
3 (20)
0
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยูปจจุบนั
ที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2529
พ.ศ.2534
พ.ศ.2540
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2540
พ.ศ.2544
พ.ศ.2546
พ.ศ.2548
- ปจจุบัน

ร.ต.อ. สมชาย สนิทปญญาวุโธ
242 ถนนเกษตรสิน ตําบลลําพยา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรี
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดไผลอ ม จังหวัดนครปฐม
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาโรงเรียนพลตํารวจภูธร 7 จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม
พลตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
รอยตํารวจตรี สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
รอยตํารวจโท สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รอยตํารวจเอก สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

