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บทคัดย่อ
ประเทศไทยมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นชาย อายุ 15-19 ปี มีอัตราเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย
ท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
ของนั ก เรี ย นชายระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในภาค
ตะวันออก กลุม่ ตัวอย่าง คือนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ�ำนวน 139 ราย ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบ่ ง เป็ น 5 ส่ ว น คื อ
1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) การรับรู้ของบุคคล ประกอบด้วย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์ของ
การขับขีจ่ กั รยานยนต์ปลอดภัย การรับรูอ้ ปุ สรรคของการขับขี่
จักรยานยนต์ปลอดภัย ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 .80 .73
.64 ตามล�ำดับ 3) ประสบการณ์การขับขี่จักรยานยนต์
ประกอบด้วย ประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุ ประสบการณ์
ท�ำผิดกฎจราจร 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งชักน�ำสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบายโรงเรียนด้านการขับขี่
จักรยานยนต์ปลอดภัย สภาพวินัยจราจรบนถนน อิทธิพล
ของครอบครัว อิทธิพลของเพื่อน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
.90 .80 .87 .87 ตามล�ำดับ และ 5) พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ

.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการขับขี่
จักรยานยนต์ปลอดภัย อิทธิพลของครอบครัว และอิทธิพล
ของเพื่อน เป็นปัจจัยร่วมท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการขับขี่จักรยานยนต์ได้ ร้อยละ 32.8 (R2 = .328,
F = 8.52, p < .01) พยาบาลชุมชนจึงควรเสริมสร้าง
การรับรูป้ ระโยชน์ของการขับขีจ่ กั รยานยนต์ปลอดภัย สร้าง
กลุม่ พลังเพือ่ นดี และให้ความรูค้ วามเข้าใจกับครอบครัวให้
ร่วมกระตุน้ เตือนนักเรียนชายมีพฤติกรรมขับขีจ่ กั รยานยนต์
ปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมความปลอดภัย การขับขีจ่ กั รยานยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออก
Abstract
Thailand has the highest mortality rate from
motorcycle riding in the world. Particularly in
Thailand, male adolescent aged between 15-19
was found to have the highest mortality rate from
this cause. The purpose of this research was to
examine the predicting factors for motorcycle
riding behavior among male senior high school

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และพยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) e-mail: nisakorn@buu.ac.th
1

ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2562
Volume 27 No. 4 (Oct - Dec) 2019

Factors Predicting Safety Behaviors In Motorcycle Riding
Among Male Senior High School Students In The Eastern Region

students in eastern region. Multi-stage random
sampling used to recruit the simple of 139 male
senior high school students riding motorcycle to
school in the eastern region. Research instrument
was self-administrative questionnaires 5 parts
as well as, 1) the questionnaire of personal
information, 2) perceived of people to consist of
perceived susceptibility to accident, perceived
severity to accident, perceived benefits to safety
behavior, perceived barrier to safety behavior.
There were reliabilities of Cronbach’s alpha of .75
.80 .73 .64 respectively, 3) the questionnaire of
Motorcycle driving experience, 4) environmental
factors and cues to action to consist of experiences
traffic violations, safety driving school policy,
the road traffic of discipline, influence of family,
influence of friends. There were reliabilities of
Cronbach’s alpha of .90, .80, .87, .87 respectively
and 5) the safety behavior of motorcycles
questionnaire was reliabilities of Cronbach’s alpha
of .75 respectively. The data were analyzed by
using both descriptive statistics as well as
inferential statistics that is multiple regression
analysis.
Results revealed that factors influencing
predictors were perceived benefits for safety
behavior, the family influence and the influence
of friends to predicted the safety behavior of
motorcyclists 32.8% (R2 = .328, F = 8.52, p < .01).
Therefor community nurses should enhance the
perception benefits of safe motorcycle riding.
Friends and family are participating to keep male
student’s safety behavior motorcycle riding.
Key words: Safety behaviors, motorcycle riding,
senior high school students, the eastern region
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
องค์การอนามัยโลกรายงานการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีรายได้
ประชากรต�ำ่ ถึงรายได้ปานกลาง พบมีอตั ราการเสียชีวติ จาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74 (World Health
Organization[WHO], 2018) ส�ำหรับประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศก�ำลังพัฒนาพบปัญหาการเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุการขับขีร่ ถจักรยานยนต์มากทีส่ ดุ ร้อยละ 76 ของ
จ�ำนวนผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุจากการขับขีย่ านพาหนะ โดยภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุการขับขี่
รถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2558
เท่ากับ 609.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นเป็น 1,023.40
ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2560 และพบอัตราเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2558
เท่ากับ 14.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นเป็น 16.55 ต่อ
แสนประชากรในปี พ.ศ. 2560 (Strategy and Planning
Division ministry of public health, 2017) การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ท�ำให้
สูญเสียรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.81 จาก
รายงานกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบช่วง
อายุ 15-19 ปี เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุด เป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง 2 เท่า (Bureau of Non Communicable
Disease, 2016) ซึ่งเด็กวัยนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ
เป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคต หากมีพฤติกรรมขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ จะส่งผล
กระทบทั้งด้านร่างกายท�ำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
ขาดเรียนเนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เกิด
ความพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตลอดจน
เป็นภาระในการเลี้ยงดูของครอบครัว ประเทศสูญเสีย
รายได้จากการขาดบุคลากรในการร่วมพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ท�ำให้
มีการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่มากขึ้น มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนทางหลวง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
เดินทางทีก่ ำ� ลังพัฒนาเข้าสูค่ วามเป็นเมืองใหญ่ มีการขยาย
ตลาดรถจักรยานยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ตกแต่งรถจักรยานยนต์ คือ กลุ่มวัยรุ่นที่
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ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการขับขีไ่ ปเรียนและสัญจร
ในสถานศึกษา ซึ่งต้องการรถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะ
สูงขึน้ เพือ่ เพิม่ ความเร็วในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ เนือ่ งจาก
วัยรุน่ มีพฤติกรรมเลียนแบบ ต้องการให้คนยอมรับโดยเฉพาะ
กลุ่มเพื่อน อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบความท้าทาย
ชอบเสีย่ งภัย ความตืน่ เต้น ชอบขับรถเร็ว ชอบความท้าทาย
กับการกระท�ำผิดต่อข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยพบว่า
นักเรียนชายแต่งรถด้วยการเปลี่ยนล้อรถจักรยานยนต์ให้
เรียวเล็กลงท�ำให้การทรงตัวของรถจักรยานยนต์น้อยลง
และเปลี่ยนเบาะนั่งให้แบนเล็กลงเพื่อเพิ่มความเร็วของรถ
จักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 32 (Khongtong & Sukhon,
2013) นักเรียนชายในชุมชนอุตสาหกรรมมีพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย เพียงร้อยละ 26.7 ดื่มแอลกอฮอล์
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 25.4 ในขณะที่ นักเรียน
ชายในชุมชนเกษตรกรรมทีม่ กี ารสวมหมวกนิรภัยน้อยกว่า
คือ ร้อยละ 11.21 ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31 (Sornpisol,
Keawmungkun, Imsanpangk, Watthanaporn,
Nasep, & Unlomlert, 2008) เหล่านี้เป็นพฤติกรรม
ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
มากขึน้ กรมควบคุมโรค ก�ำหนดองค์ประกอบของพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัติเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานยนต์คอื 1) การไม่ดมื่ แอลกอฮอล์ 2) การสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ 3) การตรวจสอบความพร้อม
รถจักรยานยนต์ 4) ไม่ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกฎหมาย
ก�ำหนดคือไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชนเมือง (Bureau
of Non Communicable Disease, 2016) ซึง่ จะลดโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้นั้น บุคคลจะต้องรับรู้โอกาสเสี่ยง
ความรุนแรง จนท�ำให้เกิดความกลัว และรับรูว้ า่ หากปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนัน้ จะสามารถหลีกเลีย่ งการเกิดอันตรายต่อชีวติ
หรือลดความรุนแรงจากการเกิดอันตรายนั้นได้ รวมทั้ง
มีการชักน�ำบุคคลสูก่ ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมได้งา่ ยและรวดเร็ว
ขึ้น ตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Becker,
1974) ที่อธิบายไว้ว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
ได้ต้องมีการรับรู้ 4 ประการ เริ่มจากรับรู้โอกาสเสี่ยง
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ของการเกิดโรค รับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรู้
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันโรค และรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
นั้น ๆ ในการป้องกันโรค เมื่อบุคคลเกิดความกลัวจะท�ำให้
บุคคลนัน้ ปฏิบตั พิ ฤติกรรมเพือ่ ป้องกันและจัดการกับปัญหา
ดังการศึกษาของ Andy (2015) ที่พบว่า การรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์ (r = .285, p < .001) และ
การศึกษาอื่น ๆ ที่พบว่า การรับรู้ความรุนแรงสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการใส่หมวกกันนิรภัยได้ (β = 0.263,
p = .05) (Ratanavaraha, 2009) และการรับรู้ประโยชน์
ของการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์ (p < .001) (Pholchai, 2014)
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้ ท บทวนแบบแผนพฤติ ก รรม
ความปลอดภัยของ Griffin and Neal (2000) ที่ได้อธิบาย
ถึง การที่บุคคลอยู่ในบรรยากาศความปลอดภัย (Safety
climate) ที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะ
ด้านความปลอดภัย จะช่วยจูงใจให้บคุ คลปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย การมีประกาศ ป้ายเตือน
ต่าง ๆ กฎระเบียบข้อบังคับ ดังการศึกษานโยบายขับขี่
ปลอดภัยของ Hayeema, Maka, and Jeknu (2009)
ที่พบว่า นโยบายขับขี่ปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมขับขี่
รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในระดับมาก และด้านปัจจัย
ของเมืองทีส่ ง่ ผลต่อความปลอดภัยทางถนนของ Iamtrakul
and Association (2012) พบว่า สภาพแวดล้อม ได้แก่
ป้ายเตือนความเร็ว สภาพถนน เขตกวดขันวินัยจราจร
สภาพชุมชนเขตตลาดส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ น� ำ ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายโรงเรี ย นด้ า น
การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย และสภาพวินัยจราจรบน
ถนน ซึ่งหมายถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนสังเกตได้
ขณะเดินทางบนเส้นทางระหว่างทางจากที่อยู่อาศัยของ
นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
ส่ ง ผลต่ อ การมี พ ฤติ ก รรมความปลอดภั ย เข้ า มาศึ ก ษา
การศึกษาทีผ่ า่ นมามีการศึกษาทัง้ เพศชายและเพศหญิง แต่
พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-19 ปี นั้น ส่วนใหญ่มี
ผู ้ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ และในภาคอื่ น ๆ แต่ ใ นภาค
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ตะวันออกของประเทศไทยมีการศึกษาจ�ำนวนน้อย และ
การศึกษาที่ผ่านมายังมิได้รวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
จัดเป็นบรรยากาศความปลอดภัยมาศึกษาร่วมกับการรับรู้
ของบุ ค คล และมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภั ย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ฐานพฤติ ก รรมเพื่ อ ความปลอดภั ย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภั ย
ในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายผลการศึกษา ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทาง
ไปสูก่ ารวางแผน พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานยนต์ เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการศึกษาวิจัย
พัฒนารูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจาก
พฤติกรรมไม่ปลอดภัยในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ ตลอดจน
เป็นแนวทาง สร้างกิจกรรมการป้องกันภัยสุขภาพ หรือ
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขีจ่ กั รยานยนต์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภาคตะวันออก
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการขับขีจ่ กั รยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในภาคตะวันออก
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดแบบจ�ำลองความเชื่อ
ด้านสุขภาพ (Becker, 1974) ซึง่ อธิบายว่า บุคคลจะปฏิบตั ิ
พฤติกรรมป้องกันโรคหรือป้องกันสุขภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ส่วนบุคคล โดยบุคคลจะต้องรับรู้โอกาสเสี่ยง
ความรุนแรง จนเกิดความกลัวในภาวะคุกคาม จึงเลือกที่
จะกระท�ำพฤติกรรมนัน้ ๆ จากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ (Andy,
2015) การรับรู้ความรุนแรง (Ratanavaraha, 2009)
การรับรู้ประโยชน์การขับขี่ปลอดภัย (Pholchai, 2014)
การรับรู้อุปสรรค (Upathump, 2004) มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ศึกษาจึงประยุกต์
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แนวคิดแบบจ�ำลองความเชื่อด้านสุขภาพใช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ โดยศึกษาปัจจัยด้านการรับรูส้ ว่ นบุคคล ประกอบด้วย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ความรุนแรง
การเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์การขับขี่ปลอดภัย
การรับรูอ้ ปุ สรรคการขับขีจ่ กั รยานยนต์และยังพบว่าผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ทไี่ ม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุจะ
มีพฤติกรรมเดิมที่เป็นพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ปลอดภัยดีกว่าผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่ง
พฤติกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติในอดีตจะมีผลต่อพฤติกรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Khampukka, Yamram, &
Chomchuen, 2018) การศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การสวมหมวกนิรภัยของ Jantarasukkho (2013) และ
Vannabut, Tonmat, Kraiwan, Bonruangsri, Kabae
and Mameesuk (2008) ทีพ่ บว่า ประสบการณ์ทำ� ผิดกฎ
จราจรมีความสัมพันธ์ตอ่ การกระท�ำผิดกฎจราจรของผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์ รวมทั้งมีปัจจัยสิ่งชักน�ำสู่การปฏิบัติที่พบ
ว่าบทบาททางสังคมจะที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นมา
นอกจากครอบครัวคือ เพื่อน วัยรุ่นมักต้องการการยอมรับ
จากกลุม่ เพือ่ น บทบาททางสังคมจากเพือ่ นจึงเข้ามีอทิ ธิพล
กับวัยรุ่นมากขึ้น (Apiwattanalunggarn, 2014) ผู้ศึกษา
จึงประยุกต์แนวคิดแบบจ�ำลองความเชื่อด้านสุขภาพด้าน
สิ่งชักจูงสู่การปฏิบัติเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุ และประสบการณ์การท�ำผิด
กฎจราจร และปัจจัยสิ่งชักน�ำสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
อิทธิพลของครอบครัว และอิทธิพลของเพื่อน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังประยุกต์แนวคิดแบบแผน
พฤติกรรมความปลอดภัยของ Griffin & Neal (2000) ที่
อธิบายถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยในการท�ำงานโดย
บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมปลอดภั ย ได้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค ่ า นิ ย ม
การจัดการให้เอื้อต่อความปลอดภัยร่วมกับมีบรรยากาศ
ความปลอดภัย (Safety climate) ซึง่ จะท�ำให้เกิดแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัย (Motivation) เกิด
ความรู้ ทักษะ (Knowledge and skill motivation) และ
การปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัย ในการศึกษาครั้งนี้จึง
ได้น�ำปัจจัยด้านบรรยากาศความปลอดภัย ได้แก่ นโยบาย
โรงเรียนด้านการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย และสภาพ
วินัยจราจรบนถนน มาศึกษาเป็นปัจจัยท�ำนายพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ทั้ง 4 ด้านตาม
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ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มาตรการพื้ น ฐานพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ Communicable Disease, 2016) สามารถเขียนกรอบ
ปลอดภั ย ของกรมควบคุ ม โรค (Bureau of Non แนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรู้ประโยชน์ของการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
การรับรู้อุปสรรคของการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
ประสบการณ์ท�ำผิดกฎจราจร
อิทธิพลของครอบครัว
อิทธิพลของเพื่อน

พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการขับขี่จักรยานยนต์

นโยบายโรงเรียนด้านการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
สภาพวินัยจราจรบนถนน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย
(Predictive correlational study) โดยศึกษาปัจจัย
ท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของนั ก เรี ย นชายระดับ มัธ ยม ศึก ษาตอนปลายในภาค
ตะวันออก ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชาย อายุ 15-19 ปี ก�ำลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในภาค
ตะวันออก ปีการศึกษา 2559 และขับขี่รถจักรยานยนต์
มาโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชายที่ขับขี่จักรยานยนต์
มาโรงเรียนเป็นประจ�ำ อายุ 15-19 ปี ทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในภาคตะวันออก
ปีการศึกษา 2559 และมีสติสัมปชัญญะดี สัญชาติไทย
สามารถอ่านไทยและเขียนภาษาไทยได้
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ได้รายชื่อ
โรงเรียนอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โรงเรียนสามัญศึกษา คือ โรงเรียน
นครระยองพิทยาคม และโรงเรียนสระแก้ว
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ขนาดตัวอย่าง ใช้หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต�่ำของ Tabachnick and Fidell (1996) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 130 ราย การรวบรวมแบบ
สอบถามด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูล ร้อยละ 5
(Vollakitkasemskul, 2011) ผูศ้ กึ ษาจึงป้องกันการสูญหาย
ของการตอบแบบสอบถาม โดยเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างอีกร้อยละ
10 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีจ�ำนวน
143 ราย แต่เพื่อการเก็บข้อมูลจะเก็บนักเรียนชายทุกคน
ทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนในห้องเรียนทีส่ มุ่ ได้ จึงได้
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 146 ราย ภายหลังการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบ Outlie จ�ำนวน 7 ราย จึงได้ตัด
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เหลือขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์
จ�ำนวน 139 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
ระดับชั้น ประเภทสถานศึกษา จ�ำนวนเงินที่บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองให้มาโรงเรียนต่อสัปดาห์ การมีหมวกนิรภัย
ระยะทางทีข่ บั รถจักรยานยนต์ตอ่ วัน วัดจากแบบสอบถาม

Factors Predicting Safety Behaviors In Motorcycle Riding
Among Male Senior High School Students In The Eastern Region

ปลายปิดและปลายเปิด จ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 การรับรูข้ องบุคคล ประกอบด้วย การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ความรุนแรง
ของการเกิ ด อุ บั ติเหตุ การรับ รู้ป ระโยชน์ของการขั บขี่
จักรยานยนต์ปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคของการขับขี่
จักรยานยนต์ปลอดภัย มีลกั ษณะการวัดเป็นมาตรประมาณ
ค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ มากที่สุด (4) มาก (3)
น้อย (2) น้อยทีส่ ดุ (1) ค่าเฉลีย่ ผลรวมทุกข้อ หากมีคะแนน
มาก แสดงว่า มีการรับรู้นั้น ๆ มาก
ส่วนที่ 3 ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์
ประกอบด้ ว ย ประสบการณ์ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และ
ประสบการณ์ท�ำผิดกฎจราจร เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง โดยวัดจากแบบสอบถามปลายปิด
ส่ ว นที่ 4 ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสิ่ ง ชั ก น� ำ
สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 นโยบายโรงเรียน
ด้านการขับขีจ่ กั รยานยนต์วดั จากแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะ
การวัดเป็นแบบตรวจสอบรายการ วัดจากแบบสอบถามที่
มี ลั ก ษณะการวั ด เป็ น แบบตรวจสอบรายการ ผลรวม
ของคะแนนทุกข้อ หากมีคะแนนมาก แสดงว่า โรงเรียน
มีนโยบายด้านการขับขีจ่ กั รยานยนต์มงุ่ เน้นความปลอดภัย
มาก ตอนที่ 2 สภาพวินัยจราจรบนถนน มีลักษณะการวัด
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลรวมของคะแนนทุกข้อ หาก
มีคะแนนมาก แสดงว่า สภาพวินัยจราจรบนถนน มีความ
เข้มงวดมาก ตอนที่ 3 อิทธิพลของครอบครัว วัดจาก
แบบสอบถามที่มีลักษณะการวัดเป็นมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบตั ปิ ระจ�ำ (4) บ่อยครัง้ (3)
บางครั้ง (2) นาน ๆ ครั้ง (1) ค่าเฉลี่ยผลรวมทุกข้อ หากมี
คะแนนมาก แสดงว่า อิทธิพลของครอบครัวมาก ตอนที่ 4
อิทธิพลของเพื่อน วัดจากแบบสอบถามที่มีลักษณะการวัด
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติ
ประจ�ำ (4) บ่อยครั้ง (3) บางครั้ง (2) นาน ๆ ครั้ง (1)
ค่าเฉลี่ยผลรวมทุกข้อ หากมีคะแนนมาก แสดงว่า อิทธิพล
ของเพื่อนมาก
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่
จักรยานยนต์ วัดจากแบบสอบถามที่มีลักษณะการวัดเป็น
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ทุกครั้ง (4)
บ่อยครั้ง (3) นาน ๆ ครั้ง (2) ไม่เคยปฏิบัติ (1) ค่าเฉลี่ย
ผลรวมทุกข้อ หากมีคะแนนมาก แสดงว่า มีพฤติกรรม
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ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์มาก
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาโดยส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา การใช้ภาษา และ
ความชัดเจนของภาษา น�ำมาแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ จากนั้น
หาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content validity index)
ของแบบสอบถามการรับรูข้ องบุคคลต่อการขับขีจ่ กั รยานยนต์
ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ เท่ากับ 0.75 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรง
การเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ 0.80 แบบสอบถามการรับรู้
ประโยชน์ของการขับขีจ่ กั รยานยนต์ปลอดภัย เท่ากับ 0.73
แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการขับขี่จักรยานยนต์
ปลอดภัย เท่ากับ 0.64 แบบสอบถามนโยบายโรงเรียนด้าน
การขับขีจ่ กั รยานยนต์ปลอดภัย เท่ากับ 0.90 แบบสอบถาม
สภาพวินัยจราจรบนถนน เท่ากับ 0.80 แบบสอบถาม
อิทธิพลของครอบครัว เท่ากับ 0.87 แบบสอบถามอิทธิพล
ของเพื่อน เท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการขับขีจ่ กั รยานยนต์ เท่ากับ 0.75 ก่อน
เก็บรวบรวมข้อมูลได้น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
out) กับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จ�ำนวน 30 คน ที่โรงเรียน
ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดชลบุรี และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตรวจสอบ
วัดความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟา
ครอนบาคของแบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ เท่ากับ .89 แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรง
จากการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ .93 แบบสอบถามการรับรู้
ประโยชน์ของการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย เท่ากับ .93
แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการขับขี่จักรยานยนต์
ปลอดภัย เท่ากับ .87 แบบสอบถามนโยบายโรงเรียนด้าน
การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย เท่ากับ .76 แบบสอบถาม
สภาพวินยั จราจรบนถนน เท่ากับ .65 แบบสอบถามอิทธิพล
ของครอบครัว เท่ากับ .79 แบบสอบถามอิทธิพลของเพือ่ น
เท่ากับ .78 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขีจ่ กั รยานยนต์
ปลอดภัย เท่ากับ .71
การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้วิจัยค�ำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
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ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก

โดยน�ำโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง โดย
แนะน�ำตัว อธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และระยะเวลาในการเก็ บ ข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง ชี้ แจง
ให้ทราบถึงสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย หากกลุ่มตัวอย่างยินดี
เข้าร่วมการวิจยั แล้วให้เซ็นใบยินยอม ส�ำหรับนักเรียนทีอ่ ายุ
15-18 ปี ผู้วิจัยฝากเอกสารชี้แจงการเข้าร่วมวิจัยของ
กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับผูป้ กครอง และผูป้ กครองเซ็นใบยินยอม
เมือ่ อนุญาตให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วมวิจยั ถ้าต้องการออกจาก
การวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกยกเลิกให้ผู้วิจัยทราบ
โดยการวิจัยครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือ
อันตรายต่อร่างกาย ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจะถือเป็น
ความลับ ในการลงแบบสอบถามใช้ในรูปแบบรหัส ไม่มกี าร
ระบุชอื่ นามสกุลของผูป้ กครองและกลุม่ ตัวอย่าง การเสนอ
ผลการวิ จั ย จะท� ำ ในภาพรวม โดยข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของ
กลุม่ ตัวอย่างจะเก็บไว้ในตูเ้ อกสารทีม่ กี ญ
ุ แจล็อก ส่วนข้อมูล
ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่าน ผู้วิจัยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้เพียงผูเ้ ดียวและจะท�ำลายข้อมูลเมือ่ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยแล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และขอรายชื่อ
นั ก เรี ย นชายระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนตามทะเบียนรายชื่อผู้น�ำรถ
จักรยานยนต์มาโรงเรียน
2. ผู ้ วิ จั ย พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอธิ บ ายให้ ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธกี ารเก็บข้อมูล และประโยชน์
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั จากการเข้าร่วมการศึกษา พร้อมทัง้
ชีแ้ จงสิทธิของกลุม่ ตัวอย่าง หากยินยอมเข้าร่วมวิจยั ให้เซ็น
ใบยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย แล้วฝากเอกสารชี้แจง
การเข้าร่วมวิจัยของกลุ่มตัวอย่างให้ผู้ปกครองส�ำหรับ
กลุ่มตัวอย่างอายุ 15-18 ปี และผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ ปู้ กครองเซ็นใบยินยอม
3. ผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถามในห้องเรียนโดยใช้เวลา
เก็บข้อมูลในชัว่ โมงว่างของกลุม่ ตัวอย่าง อธิบายวิธกี ารตอบ
แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง และให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
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แบบสอบถามอย่างอิสระ โดยใช้เวลาในการตอบประมาณ
30-45 นาที
4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว
เก็บใส่ซองทึบและน�ำมาให้กับผู้วิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส�ำเร็จรูป ซึ่งก�ำหนดการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ
เท่ากับ .05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน ดังนี้
1. พรรณนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรม
ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ปจั จัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ นั ก เรี ย นชายชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายในภาคตะวันออก ใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย จ�ำนวน 139 คน
มีอายุเฉลี่ย 16.87 ปี (SD = 0.96) ส่วนใหญ่อายุ 17 ปี
(ร้อยละ 38.13) รองลงมาคือ อายุ 16 ปี (ร้อยละ 26.62)
อยู่ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ร้อยละ 55.4)
และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 (ร้อยละ 32.7)
รองลงมาคื อ ระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1
(ร้อยละ 11.51)
พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์
ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.00 (SD = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมี
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ระดับน้อย คือ ในเขตชุมชนเมืองขับขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามกฎหมาย
ก�ำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 (SD = 0.89) เมื่อถนนเรียบ
และถนนว่างขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วไม่เกิน 80
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.04 (SD = 0.93)
การรับรูส้ ว่ นบุคคล พบว่า นักเรียนมีการรับรูโ้ อกาส
เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับมาก (M = 3.19,
SD = 0.35; range 1-4) การรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุอยู่ในระดับมากเช่นกัน (M = 3.10, SD = 0.24;
range 1-4) การรับรู้ประโยชน์การขับขี่รถจักรยานยนต์
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ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 3.31 (SD = 0.13; range 1-4)
และการรับรูอ้ ปุ สรรคการขับขีจ่ กั รยานยนต์ปลอดภัยอยูใ่ น
ระดับน้อย 2.34 (SD = 0.89; range 1-4) แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีการรับรู้อุปสรรคการขับขี่รถจักรยานยนต์
คือ หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานมีราคาแพง การสวมหมวก
นิรภัยท�ำให้ความสามารถในการได้ยนิ ขณะขับขีจ่ กั รยานยนต์
ลดลง การสวมหมวกนิรภัยท�ำให้ความสามารถในการมอง
เห็นขณะขับขี่จักรยานยนต์ลดลง เป็นอุปสรรคในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ระดับมาก
ส�ำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา ในรอบ
1 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยท�ำผิดกฎจราจร คิดเป็น
ร้อยละ 51.80 แต่ส่วนใหญ่เคยประสบอุบัติเหตุ (ร้อยละ
61.15)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งชักน�ำสู่การปฏิบัติ
พบว่า นโยบายโรงเรียนด้านการขับขีจ่ กั รยานยนต์ โดยรวม
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มุ่งเน้นความปลอดภัย ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.24
(M = 5.53, SD = 2.62) สภาพวินัยจราจรบนถนนโดยรวม
มีความเข้มงวด ระดับมาก ร้อยละ 42.45 (M = 6.42,
SD = 3.09) อิทธิพลของครอบครัวอยู่ในระดับมาก 3.06
(SD = 0.19; range 1-4) อิทธิพลเพื่อนอยู่ในระดับน้อย
2.36 (SD = 0.15; range 1-4) พิจารณารายด้านพบว่า
เพื่อนไม่ชักชวนดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลระดับมาก (M =
2.79, SD = 1.15)
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ประโยชน์
การขับขีป่ ลอดภัย (β = .365, p < .001) อิทธิพลของเพือ่ น
( β = .221, p = .003) และอิ ท ธิ พ ลของครอบครั ว
(β = .223, p = .004) ทั้ง 3 ตัวสามารถร่วมกันท�ำนาย
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 32.8
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (S)
ตัวแปรท�ำนาย

สัญลักษณ์

การรับรู้ประโยชน์การขับขี่ปลอดภัย
PB
อิทธิพลของเพื่อน
EF
อิทธิพลของครอบครัว
EP
ค่าคงที่ (a)		

b

SEb

Beta

t

p-value

.409
.136
.158
.840

.084
.045
.054
.280

.365
.221
.223
-

4.902
3.033
2.920
3.002

<.001
.003
.004
.003

R2= .328, F = 8.529, p < .01, n = 139
การอภิปรายผล
พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขีจ่ กั รยานยนต์
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับ
มาก แต่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมใช้ความเร็วไม่เกิน 60
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ตามกฎหมายก�ำหนด และเมือ่ ถนนเรียบ
และถนนว่างจะขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง อยูใ่ นระดับน้อย ซึง่ ในมุมมองด้านความปลอดภัย
บุคคลต้องไม่ละเลยการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเพือ่ ความปลอดภัย
แม้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายในการศึกษานี้จึง
ไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้
การรับรู้ประโยชน์การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
สามารถท� ำ นายพฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่

รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เนือ่ งจากนักเรียนชายมีความคิด
ความเชื่อว่าการปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัยเป็นผลดี
ต่อตนเองทัง้ ด้านร่างกาย ได้แก่ การไม่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ
ด้านจิตใจที่รู้สึกว่าเป็นคนดีทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
ได้แก่ การไม่เป็นภาระกับครอบครัว หรือสังคมหากตนต้อง
เจ็บป่วยหรือพิการ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ปฏิบัติพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับ
แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Backer, 1974) ทีก่ ล่าวว่า
หากบุคคลรับรูว้ า่ พฤติกรรมนัน้ เป็นผลดีกบั ตนเองมากทีส่ ดุ
ก็จะเลือกปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัยโดยทฤษฎี
แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของ (Chonsalasin,
Siridhara, Ratanavaraha, Jomnonkwoa &
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ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก

Watthanaklang, 2017) พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์มผี ลต่อ
ความตั้ ง ใจในปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสวมหมวกนิ ร ภั ย และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ (Pavayon, 2014) ที่ศึกษา
ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมป้องกันการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกัน
การบาดเจ็บจากการท�ำงานสามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรม
ป้องกันการบาดเจ็บจากการท�ำงานได้ และการศึกษาของ
Pholchai (2014) พบว่า เมื่ออธิบายให้นักศึกษาทราบถึง
ประโยชน์การปฏิบัติพฤติกรรมปลอดภัยได้แก่ การสวม
หมวกนิรภัยนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากการเกิดอุบตั เิ หตุแล้วยังสามารถป้องกันการระคายเคือง
จากฝุ่นเข้าตาได้ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับรู้
ประโยชน์การขับขี่ปลอดภัย ท�ำให้นักศึกษามีพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น
อิ ท ธิ พ ลของเพื่ อ น สามารถท� ำ นายพฤติ ก รรม
ความปลอดภัยในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สามารถอธิบายได้ว่า อิทธิพลของเพื่อนเป็นปัจจัยชักน�ำสู่
การปฏิบัติพฤติกรรม เพื่อนเป็นบุคคลหนึ่งที่มักจะชักชวน
ให้วัยรุ่นกระท�ำพฤติกรรมโดยเฉพาะการชวนดื่มและชวน
เที่ยว โดยเพื่อนเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีความส�ำคัญของวัยรุ่น
การท�ำให้เกิดการยอมรับและเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนได้ ต้อง
ปฏิบัติตามค�ำชักชวนโดยที่ไม่กล้าปฏิเสธ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (Biggins, 2013) พบว่า พฤติกรรมเมาแล้วขับ
ของเพือ่ นสนิทมีอทิ ธิพลกับพฤติกรรมเมาแล้วขับของวัยรุน่
การศึกษาของ (Tangkamonsri, 2016) ที่ศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การคล้อยตาม
เพื่อนมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษา
ของ (Su-angka, 2016) ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของ
วัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
รถจักรยานยนต์ พบว่า กลุม่ วัยรุน่ ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
อาชีวศึกษามีความใกล้ชิดกับเพื่อนและยังมีพฤติกรรม
เลียนแบบเพือ่ นเป็นไปตามความเชือ่ ของกลุม่ ในเรือ่ งต่าง ๆ
รวมทั้งการขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น การละเมิดกฎหมาย
การใช้ความเร็วสูง
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อิ ท ธิ พ ลของครอบครั ว ท� ำ นายพฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ สามารถอธิบายได้ว่า ครอบครัว
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานพฤติกรรมวัยรุ่น ก่อน
จะได้รับการอบรมจากสังคม โรงเรียน ในครอบครัวที่มี
การอบรม สั่งสอน ตักเตือน ดูแลเอาใจใส่มากจะส่งผลให้
วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึง
ค่านิยมของสังคมไทยที่ปลูกฝังให้บุตรหลานเชื่อฟังบิดา
มารดา และคนในครอบครั ว ดั ง การศึ ก ษาของ
Yingrattanasuk (2013) ที่ศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรม
ความปลอดภั ย ทางถนนของบุ ค ลากรและนิ สิ ต พบว่ า
การอบรมสั่งสอน กระตุ้นเตือนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง
มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมปลอดภั ย ในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์
ส�ำหรับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ การรับรูอ้ ปุ สรรค
การขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย ประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุ ประสบการณ์ท�ำผิดกฎจราจร นโยบายโรงเรียน
ด้านการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สภาพวินัยจราจร
บนถนน ไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้ สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะพฤติกรรม
ของวัยรุ่นเพศชายชอบผจญภัย การเสี่ยงภัย ความตื่นเต้น
ความท้าทาย การเผชิญความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ท้าทายถึงแม้
ว่าจะรับรูค้ วามเสีย่ งมากก็ตาม รวมทัง้ ประสบการณ์การเกิด
อุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง ประสบการณ์การฝ่าฝืนกฎจราจร
ในครั้ ง นั้ น ไม่ ร ้ า ยแรงที่ ไ ม่ ใช่ ก ารถู ก จั บ กุ ม หรื อ เพราะ
ความเข้มงวดของการจราจรบนถนน จนเกิดความเคยชิน
ในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมและลั ก ษณะสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ไม่สง่ เสริมความปลอดภัยจะไม่มผี ลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ความปลอดภัย
จุดเด่นของการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะ
เจาะจงในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนแก้ไขแบบเฉพาะเจาะจง
ในพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ของนักเรียนชายได้ ซึ่ง
พฤติกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ยั่งยืน ที่สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ดี
นอกจากการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ

Factors Predicting Safety Behaviors In Motorcycle Riding
Among Male Senior High School Students In The Eastern Region

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลปัจจัยท�ำนายที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
บุคลากรด้านสุขภาพสามารถน�ำไปใช้วางแผนในการจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชาย กลุ่มวัย 15-19 ปี
การรับรูป้ ระโยชน์ของการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
โดยเพื่อนและครอบครัวมีส่วนร่วม
2. ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านการรับรูป้ ระโยชน์
อิ ท ธิ พ ลครอบครั ว อิ ท ธิ พ ลเพื่ อ น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ความปลอดภัยในการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นควรน�ำปัจจัยดังกล่าว
มาพั ฒ นาโปรแกรมการทดลองเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โรงเรียนนครระยอง
พิ ท ยาคม และโรงเรี ย นสระแก้ ว ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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