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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงดว้ยความกรุณาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายท่าน ท่ีไม่อาจ
กล่าวนามไดท้ั้งหมด ผูศึ้กษาตอ้งใคร่ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ประภา ศิวโิรจน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งมีบทบาทส าคญัในการท าให้เกิดการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จได ้
ด้วยความกรุณาท่ีอาจารย์มอบให้ ทั้ งเร่ืองความรู้ ค  าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ตลอดจนการใหก้ าลงัใจ เสียสละเวลาใหแ้ก่ผูศึ้กษาดว้ยดีตลอดมา 

 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวฒันสกุล ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือใน               
การให้ค  าปรึกษาในเร่ืองของการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมถึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความ
กรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการศึกษา กราบขอบพระคุณ รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเช้ือ และ                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธราดล เก่งกาจพานิช ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ประจ าสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านท่ีใหค้วามรู้       

 กราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม เจา้หน้าท่ีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม            
ท่ีอ  านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และนักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมท่ีเสียเวลาตอบ
แบบสอบถามเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม กราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน
น่านนคร อาจารยพ์ชันี ปิงยศ อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม รวมถึงนกัเรียนโรงเรียนน่านนครท่ีเขา้ร่วมและเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามในการท าการศึกษาน้ี 

 กราบขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีประสานงานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจ 
ให้ความช่วยเหลือในแจ้งข้อมูลทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ีตลอดมา ท่ีส าคัญกราบ
ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และคนในครอบครัวทุกคน ท่ีเป็นธุระ เป็นแรงกาย แรงใจ ในการศึกษา 
ขอบคุณเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทุกคน ท่ีเสียสละเวลาและเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือทุกอยา่งดว้ยดี 

 คุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอมอบให้แด่ บิดา มารดา 
อาจารย ์ญาติพี่นอ้ง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีช่วยเหลือใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ     
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต ์
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อาจารย์ทีป่รึกษา   รองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ประภา ศิวโิรจน์ 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาเชิงพรรณนาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางประชากร ประสบการณ์การขับข่ี
รถจกัรยานยนต์ ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยั และเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ ท าการศึกษาในนักเรียนทุกคนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 อ าเภอภูเพียง      
จงัหวดัน่าน จ านวน 344 คนโดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  นักเรียนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย      
(ร้อยละ 51.3) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ค่อนขา้งปลอดภยั (ร้อยละ 48.7) และ
ไม่มีนกัเรียนท่ีใชร้ถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
 2)  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการขบัข่ี (p-value = 0.03) ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนน (p-value =0.02) เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด (p-value = 0.002) เจตคติต่อ
การการขับข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร (p-value = 0.01) และเจตคติต่อการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต ์      
(p-value = 0.02) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1)  นกัเรียนมีความสามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นระยะเวลานาน จะมีพฤติกรรมการ
ใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยัของนกัเรียนมีแนวโนม้มากข้ึน  
 2.2)  นกัเรียนท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน จะมีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ม่
ปลอดภยัมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่เคยประสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
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 2.3) ระดับเจตคติท่ีดีข้ึนของการขับข่ีรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด การขับข่ีฝ่าฝืนกฎ
จราจร และการดัดแปลงรถของนักเรียน จะท าให้พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์มีแนวโน้มท่ี
ปลอดภยัข้ึน 
 3)  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และระดบัชั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์
ของนกัเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.72 0.13 และ 0.06 ตามล าดบั) และความรู้เร่ือง
การขับข่ีปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.10)  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this descriptive study was to study of factors related to motorcycle using 
behaviors of high school students. The factors related to motorcycle using behaviors were socio-
demographic characteristics, experience of using motorcycle, knowledge of safety motorcycle using 
and attitude toward motorcycle using behavior. The samples were 344 students who studied in high 
school students in Phu Piang district, Nan province. The questionnaire was used for gathering data. 
Data of this study were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentile, standard 
deviation and Chi-square. The results were as follows: 
 1)  More than haft of all students had unsafe motorcycle using behavior ( 51.3%) , the 
following: students had nearly safety motorcycle using behavior (48.7%)  and no students who had 
safety motorcycle using behaviors. 
 2)  Factors that were significantly related with motorcycle using behaviors of high school 
students ( p-value <0.05)  such as time of motorcycle using ( p-value = 0.03) , experience of road 
traffic accident ( p-value = 0.02) , attitude of speed ( p-value = 0.002) , attitude of traffic role            
(p-value = 0.01) and attitude of modifying motorcycle (p-value = 0.02). The details were as follow: 
 2.1)  Students who have ridden motorcycle for a long time were related with unsafe 
motorcycle using behaviors. 
 2.2) Students who used to have road traffic accident were related with unsafe motorcycle 
using behaviors. 
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 2.3)  Students who had good attitude of speed, traffic regulations and modifying were 
related with safety motorcycle using behaviors. 
 3)  Others factors such as age, gender and education level were no significantly related with 
motorcycle using behaviors of high school students (p-value = 0.72, 0.13 and 0.06, respectively) and 
knowledge of safety motorcycle using was not significantly related with motorcycle using behaviors 
of high school students (p-value  = 0.10) 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาส าคญัระดบัโลกองค์การอนามยัโลกได้รายงานว่า มี
ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนทัว่โลก 1.2 ลา้นคน เฉล่ียอตัราการเสียชีวิตในแต่ละวนัมีมากถึงเกือบ 
3,400 คน และมีผูบ้าดเจ็บ 20 - 50 ล้านคนต่อปี โดยการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนน ามาซ่ึงการ
เสียชีวิตอนัดบั 8 ของโลกและคาดวา่หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาจะน ามาซ่ึงการเสียชีวิตอนัดบัท่ี 5 ของ
โลกไดใ้นปี พ.ศ. 2573 (WHO, 2013) อุบติัเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอนัดบั 1 ท่ีท  าให้มีการเสียชีวติกลุ่ม
วยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 - 29 ปีและเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 2 ท่ีท าให้เด็กอายุ 5 - 14 ปี เสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร นอกจากนั้นยงัเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโรคต่างๆท่ีท าให้คนกลุ่มวยัแรงงานอายุ 30 - 44 ปี เสียชีวิต 
(ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554)  ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนมีหลายประเภทของการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนตั้งแต่อุบติัเหตุทางถนนจากการเดินถนนไปจนถึงอุบติัเหตุจากการขบัข่ียานพาหนะ
ได้แก่ รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น (ส านักงานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) 
อุบติัเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันามีมากถึงร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้สียชีวิต
ทั้งหมดทัว่โลก โดยมีจ านวนผูเ้สียชีวิตถึง 20.1 คนต่อแสนประชากร (WHO, 2013) เม่ือพิจารณาถึง
ยานพาหนะท่ีท าให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจรทางถนนในกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนาคือ
รถจกัรยานยนต์ แตกต่างกบักลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้มีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนเพียง
แค่ 8.7 คนต่อแสนประชากร และยานพาหนะท่ีท าให้เสียชีวิตคือรถยนต์ (ส านักงานพฒันาระบบ
ขอ้มูลข่าวสาร, 2554)  

 ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนของประเทศไทยนบัเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญ จะเห็นไดจ้ากสถิติ
ปัญหาการเสียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนพบวา่ ประเทศไทยมีจ านวนผูเ้สียชีวิตเป็นอนัดบั 2 ของโลกท่ี
คิดเป็นจ านวนผูเ้สียชีวติ 44 คนต่อแสนประชากร รองมาจากประเทศนามิเบียท่ีมีจ านวนผูเ้สียชีวติ 45 
คนต่อแสนประชากร (หนงัสือพิมพม์ติชนออนไลน์, 2557) อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในไทยเฉล่ียมากถึงปีละ 
75,000 คร้ัง มีผูบ้าดเจบ็ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 900,000 ราย และผูเ้สียชีวติ 13,000 ราย (ส านกังานพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) มูลค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2550 จ านวน
ถึง 232 ,855  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2 .81  ของผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งประเทศ (ส านกัพฒันาระบบ
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ข้อมูลข่าวสาร, 2554) หากพิจารณาถึงยานพาหนะท่ีประสบอุบัติ เหตุมากท่ี สุดในประเทศคือ 
รถจกัรยานยนตคิ์ดเป็นร้อยละ 80 (ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล, 2556) สอดคลอ้งกบัการท่ีประเทศไทยท่ี
มีจ านวนรถจกัรยานยนต์สะสมในปี พ.ศ. 2554 ถึง 17,226,578 ล้านคนัคิดเป็นร้อยละ 60.13 ของ
ยานพาหนะทุกประเภทและมียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์เพิ่มข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (กรมขนส่ง
ทางบก, 2554) 

 จากรายงานความเสียหายจากปัญหาดา้นอุบติัเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2556 ของจงัหวดัน่านซ่ึงเป็น
จงัหวดัเล็กๆ แห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนบนพบมูลค่าความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นถึง 5,228,650 บาท 
(ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2557) และจากรายงานสถิติผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน
ภายในจงัหวดัพบตวัเลขผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนพบวา่สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนปี 
2555-2556 และไตรมาสแรกของปี 2557 คือ 7,762 คน 7,736 คนและ 2,583 คน ตามล าดับ มีจ านวน
ผูเ้สียชีวิต 64 คน 91 คน และ 41 คนตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงยานพาหนะท่ีไดรั้บบาดเจ็บส่วนใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พบวา่รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดและเสียชีวิตสูงสุดคิด
เป็นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยานพาหนะทั้ งหมด (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน, 2557) 
สอดคลอ้งกบัปัญหาอุบติัเหตุในประเทศไทยท่ีมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีท าใหมี้การบาดเจบ็และ
เสียชีวติสูงสุด (ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล, 2556)  

 คนไทยนิยมใช้รถจักรยานยนต์มากท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศมาเลเซีย 
เวียดนาม โมนาโค (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555) คนไทยใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทั้งในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวนัธุรกิจ สาเหตุท่ีคนไทยเลือกใชร้ถจกัรยานยนตเ์น่ืองจาก สะดวกรวดเร็วในคมนาคม 
ไม่ตอ้งรอรถโดยสาร ไม่ตอ้งต่อรถ คล่องตวัเม่ือจราจรติดขดั ราคาถูก ประหยดัค่าใชจ่้าย ถูกน าใชม้าก
เน่ืองจากระบบการคมนาคมขนส่งไม่ทัว่ถึง (ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล, 2556) รถจกัรยานยนตเ์ป็น
พาหนะท่ีมีความเส่ียงต่อการบาดเจบ็รุนแรงจากอุบติัเหตุมากเน่ืองจากเป็นพาหนะท่ีไม่มีเคร่ืองป้องกนั
การบาดเจบ็ของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร (จนัทร์เพญ็ ชูประภาสุวรรณ, 2543) อีกทั้งยงัเป็นพาหนะท่ีมีสมรรถนะ
เกินตวัโดยสามารถมีอตัราความเร่งสูง ท าความเร็วไดม้ากแต่การทรงตวัต ่า (ไพบูลย ์สุริยะวงศ์ไพศาล
และวิชัย เอกพลากร, 2546) ท าให้เป็นยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุไดม้ากสุดทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเทศกาล (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555)  

 การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเกิดอุบัติ เหตุคือ ตัวบุคคล 
ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม (ณัฐกานต์ ไวยเนตร, 2549) ส่วนใหญ่เกิดมาจากตัวบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจรและความประมาทของผูข้บัข่ี ซ่ึงไดแ้ก่ การ
ขบัรถเร็วเกินก าหนด การขบัรถตดัหน้ากระชั้นชิด ขบัรถล ้ าเส้นแบ่งก่ึงกลางถนน ขบัรถชนกบัรถท่ี
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จอดอยู ่การด่ืมสุราก่อนขบัข่ี สภาพร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน (พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) การไม่
เห็นความส าคญัของสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บจะเห็นไดจ้ากอตัราการสวมหมวก
นิรภยัของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตไ์ทยปี พ.ศ. 2553 - 2555 พบวา่มีผูข้บัข่ีท่ีใชห้มวกนิรภยัเพียงร้อยละ 52 
ผูโ้ดยสารสวมหมวกนิรภยัร้อยละ 20 (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555) ซ่ึง
การไม่สวมหมวกนิรภยัทั้งผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารเป็นสาเหตุท าให้เกิดความรุนแรงและการเสียชีวิต
ได้มากถึงร้อยละ 88.60 (กรมควบคุมโรค, 2550) ปัจจยัท่ีเกิดจากยานพาหนะส่วนใหญ่คือ ความ
บกพร่องของรถ การบรรทุกเกินอตัรา การขาดอุปกรณ์ป้องกนั (ส านกัอ านวยความปลอดภยัทางถนน, 
2555) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ogunmodede. et al (2012) ท่ีพบวา่หากสภาพของยางรถ หรือระบบ
ยางเสียจะเป็นสาเหตุจากยานพาหนะท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายต่อการเกิดอุบติัเหตุได ้ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
หรือถนน เช่น ไฟส่องสวา่งไม่มีหรือไม่ชดัเจน และเคร่ืองหมายสัญญาณจราจรไม่สมบูรณ์ (พวงเพ็ญ 
อ่อนสีบุตร, 2551) 

 เม่ือพิจารณากลุ่มอายุท่ีเสียชีวิตจากการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์จะพบว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมี
การเสียชีวิตมาก (อลิสา จนัทร์เรือง, 2545) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีกล่าวว่า อุบติัเหตุจราจรเป็นสาเหตุ
อนัดบั 1 ท่ีคร่าชีวิตกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุระหวา่ง 15 - 29 ปี และเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 2 ท่ีท าให้เด็กอายุ 5 - 
14 ปี เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร (ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท าให้
วยัรุ่นมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและเสียชีวิตไดม้ากกวา่ผูข้บัข่ีในวยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้น
อายุ เช่น วยัรุ่นเป็นวยัหนุ่มสาวท่ีมีความคึกคะนอง ชอบการกระท าท่ีต่ืนเตน้ สนุกสนาน ชอบการ
แสดงออก มีความระมดัระวงัน้อย ขาดประสบการณ์ในการขบัข่ี ชอบการฝ่า ฝืนกฎจราจร (วิจิตร           
บุณยะโหตระ, 2536) การท่ีวยัรุ่นขาดประสบการณ์การขบัข่ี ชอบความเส่ียง มีความมัน่ใจในฝีมือการ
ขบัรถของตวัเองและขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีเป็นอนัตราย ท าให้วยัรุ่นมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุ
ไดม้ากกวา่วยัอ่ืน (Ulleberg., 2003; Liu et al., 2009) วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความคึกคะนอง ชอบพฤติกรรม
โลดโผนเส่ียงอนัตราย อาจเป็นแรงเสริมจากอารมณ์ภายในของวยัรุ่น ให้ความส าคญักบัเพื่อนจึงมีแรง
ผลกัจากเพื่อนให้แสดงพฤติกรรมเส่ียงไดง่้าย และวยัรุ่นยงัเป็นวยัท่ีมีความสามารถในการรับรู้และ
ตอบสนองอนัตรายได้น้อยท าให้เกิดอนัตรายได้ง่าย (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ์, 2552) ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นคือ การข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วเพื่อแข่งขนักนั การไม่สวมหมวก
นิรภยั มีการใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัข่ี การดดัแปลงสภาพรถเพื่อเพิ่มความเร็ว เช่น การถอดกระจก
มองหลงัเพื่อไม่ให้ตา้นลม การดดัแปลงท่อไอเสียรถเพื่อเพิ่มความสนใจ การเปล่ียนลอ้รถจกัรยานยนต์
ให้เล็กลงเพราะคิดวา่รถจะขบัข่ีไดเ้ร็วข้ึน ดดัแปลงรถเพื่อให้ขบัข่ีเร็วข้ึนและดึงดูดความสนใจ ซ่ึงการ
กระท าเหล่าน้ีจะเป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรได้มากข้ึน (ปนัดดา ช านาญสุข, 
2550) วยัรุ่นชอบใชค้วามเร็วในการขบัข่ีรถจักรยานยนต์เพราะคิดว่าการใช้ความเร็วในการขับ ข่ี
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ท าให้เกิดความสนุกสนาน (Nur Sabahiah. A.S and Satoshi Fujii., 2005) วยัรุ่นมกัมีพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละใชย้าก่อนการขบัข่ี (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ,์ 2552) วยัรุ่นมกัไม่นิยมใชอุ้ปกรณ์เสริม
ความปลอดภยั ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานอตัราการสวมหมวกนิรภยัในวยัรุ่นปี พ.ศ. 2553 - 2555 เพียง
ร้อยละ 32 34 และ 28 ตามล าดบั (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555)  

 อ าเภอภูเพียงเป็นอ าเภอท่ีแยกตวัมาจากอ าเภอเมืองน่านตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของจงัหวดั
น่านมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอเมืองทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก ทิศตะวนัออกติดกบัอ าเภอแม่จริม
และทิศใตติ้ดกบัอ าเภอเวียงสา ลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอเป็นท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าน่าน 
ร้อยละ 64 เป็นภูเขา และร้อยละ 34 เป็นท่ีอยู่อาศยั (ส านักงานวฒันธรรมน่าน, 2557) การคมนาคม
ขนส่งในอ าเภอมีถนนเช่ือมต่อระหวา่งอ าเภอ ต าบลและหมู่บา้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสองเลน
หรือถนนคอนกรีตเช่ือมภายในหมู่บา้น ท าให้ภายในอ าเภอไม่มีสัญญาณไฟจราจรในแยกต่างๆมีเพียง
แค่ป้ายจราจรเตือนเท่านั้นซ่ึงผูข้บัข่ีรถตอ้งใช้วินัยจราจรตนเองในการขบัข่ีเป็นอย่างสูงเพราะไม่มี
เจา้หน้าท่ีมาเขม้งวดบงัคบัใช้กฎหมายจราจร จึงเกิดปัญหาอุบติัเหตุได้บ่อยหากผูข้บัข่ีไม่มีวินัยใน
ตวัเองเร่ืองการเคารพกฎจราจร จะเห็นไดจ้ากปี พ.ศ. 2556 มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจราจรบนถนนใน
หมู่บา้นท่ีรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตถึง 5 คนในเขตอ าเภอภูเพียง (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน, 2556) 
และด้วยทางอ าเภอมีรถประจ าทางผ่านไม่ครอบคลุมทั้งอ าเภอท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งใช้รถ
ส่วนตวัในการเดินทางโดยเฉพาะนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาประจ าอ าเภอภูเพียงท่ีไม่มีรถสาธารณะ
ผา่นถนนหนา้โรงเรียนจึงท าให้นกัเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในอ าเภอภูเพียงตอ้งใช้การเดินทาง
มาโรงเรียนโดยรถจกัรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นรถจกัรยานและรถโดยสารนกัเรียนหรือ
เดินเทา้มาโรงเรียน 

 โรงเรียนน่านนครเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอท่ีเปิดสอนนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจ  านวนนกัเรียนมากสุดในอ าเภอภูเพียงโดยนกัเรียนส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูเพียง อ าเภอเมืองและอ าเภอเวียงสาท่ีมีระยะทางจากบา้นมาโรงเรียน
ประมาณ 0 - 12 กิโลเมตร ถนนหน้าโรงเรียนเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านไม่มีรถประจ า
ทางผา่นหนา้โรงเรียน ท าให้นกัเรียนตอ้งเดินทางมาโรงเรียนโดยการเดินเทา้ ใช้รถจกัรยาน และขบัข่ี
รถจกัรยานยนตม์าดว้ยตนเอง บางส่วนผูป้กครองขบัรถจกัรยานยนตม์าส่ง และการโดยสารรถนกัเรียน 
จากการส ารวจเบ้ืองต้นในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
พบวา่นกัเรียนในโรงเรียนร้อยละ 71.95 ใชร้ถจกัรยานยนตเ์ดินทางมาโรงเรียน นอกนั้นใชก้ารเดินทาง
อ่ืนๆ เช่น ข่ีรถจกัรยาน เดินเทา้และโดยสารรถนักเรียน หากจ าแนกเร่ืองการใช้รถจกัรยานยนต์มา
โรงเรียนของนกัเรียนนั้น จะพบวา่นกัเรียนขบัรถจกัรยานยนตม์าเองคิดเป็นร้อยละ 28.32 ขบัและซอ้น
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กบัเพื่อนนกัเรียน 1 คนดว้ยกนัคิดเป็นร้อยละ 36.82 และมีขบัและมีเพื่อนนกัเรียนซ้อนทา้ยเกิน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.54 และเม่ือส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนท่ีใช้รถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนพบว่า มี
พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตเ์กิน 1 คน 
พฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภยัจะเห็นได้ว่านักเรียนท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์เพียงคนเดียวมีเพียง   
ร้อยละ 8 เท่านั้นท่ีนั้นท่ีสวมหมวกนิรภยัโดยในจ านวนน้ีเป็นนกัศึกษาวิชาทหารร้อยละ 62.5 ส่วนผู ้
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์คนเดียวไม่สวมหมวกนิรภยัถึงร้อยละ 92 ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์มีผูซ้้อนท้าย       
1 คน มีจ านวนคนขบัสวมคนเดียวเพียงร้อยละ 4.61 ส่วนคนซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนต์ไม่มีใครสวม
หมวกนิรภัย และนักเรียนท่ีผู ้ปกครองโดยรถจักรยานยนต์ไม่มีคนท่ีสวมหมวกนิรภัยขณะนั่ง
รถจกัรยานยนต์เลย พฤติกรรมการดดัแปลงรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 2.38 รถท่ีนักเรียนน ามาใช้ใน
โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นรถสภาพดีแต่มีบางส่วนดดัแปลงรถให้มีเสียงดงัข้ึน ปรับลอ้ให้เล็กลง เป็นตน้ 
นกัเรียนท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนทั้งหมดก่อนเขา้โรงเรียนมีเพียงร้อยละ 6.77 เท่านั้นท่ีเปิด
สัญญาณไฟเล้ียวรถก่อนเขา้โรงเรียนทั้งๆท่ีก่อนเขา้โรงเรียนนกัเรียนท่ีตอ้งเล้ียวขวาเขา้โรงเรียนถนน
จะเป็นทางโค้งเล็กน้อย นักเรียนท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนต์จะเพียงแ ต่ดูว่ามีรถตามหลังหรือสวนมา
หรือไม่เท่านั้นหากไม่มีจะเล้ียวเขา้โรงเรียนเลยโดยไม่ใหส้ัญญาณไฟเล้ียวเลย 

 จะเห็นได้ว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นและมีการใช้รถจกัรยานยนต์
เดินทางมาโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะนกัเรียนในเขตชนบทท่ีนกัเรียนตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตม์า
เป็นพาหนะเดินทางมาโรงเรียน โดยท่ีรถจกัรยานยนต์เป็นรถท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด 
(ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล และเอกชยั เอกพลากร, 2546) นกัเรียนท่ีขบัข่ีรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่เป็น
วยัรุ่นยงัมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรสูง (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ์, 2552) 
และถนนในชนบทท่ียงัมีการใชก้ฎหมายจราจรไม่เขม้งวดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุจราจรจึงอาจเกิดได้
มากข้ึน การเขา้ถึงบริการการแพทยฉุ์กเฉินไดช้า้ มีถนนท่ีไม่ปลอดภยั จะเป็นผลท าให้เกิดอนัตรายจาก
อุบติัเหตุจราจรไดม้ากและรุนแรงไดสู้ง (Ali Ardalan. et al., 2014) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีชนบท 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
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 1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ (ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร ประสบการณ์การ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั และเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต)์ กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยท าการศึกษาในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทั้งเพศ
หญิงและชาย ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 344 คน 
(ขอ้มูลนกัเรียนภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2557) และไดท้  าการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม 
2558  

1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ให้ปลอดภยัของ
นกัเรียนมธัยมศึกษา และเพื่อหาแนวทางการสร้างลกัษณะนิสัยในการขบัข่ีท่ีปลอดภยัแก่นัก เ รียน
มัธยมศึกษา  

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน หมายถึง พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์น
รอบ 1 เดือนท่ีผ่านมาของนักเรียน แบ่งเป็นพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ และ สภาพ
รถจกัรยานยนตท่ี์ใชข้บัข่ี 

 พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ประกอบดว้ย 8 พฤติกรรม ต่อไปน้ี 1) พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั 2) พฤติกรรมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนตก่์อนการขบัข่ี 3) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ก่อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์4) พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ามป้ายเคร่ืองหมาย
จราจร 5) พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามสัญญาณไฟจราจร  6) พฤติกรรมการขับ ข่ี
รถจักรยานยนต์ โดยมีผูโ้ดยสารเกิน 1 คน 7) พฤติกรรมการให้สัญญาณไฟเล้ียวก่อนการเล้ียว              
และ 8) พฤติกรรมการใชค้วามเร็วของรถจกัรยานยนต ์  

 สภาพรถจกัรยานยนต์ท่ีใช้ขบัข่ี ประกอบด้วย 3 พฤติกรรม ต่อไปน้ี 1) พฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ท่ีผ่านการตรวจสภาพรถและการต่อทะเบียนรถต่อเน่ือง 2) พฤติกรรมการดดัแปลง
หรือตกแต่งรถจกัรยานยนต ์และ 3) พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตผ์า่นการดดัแปลง  
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 พฤติกรรมกำรใช้รถจักรยำนยนต์ปลอดภัย หมายถึง พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ท่ีมี
พฤติกรรมการขบัข่ีและสภาพรถท่ีใชข้บัข่ี ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้ง 11 ขอ้ทุกคร้ังโดยมีการใชค้วามเร็ว
ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 ประสบกำรณ์กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ หมายถึง จ านวนปีท่ีนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาเร่ิม
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นคร้ังแรกจนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม โดยแสดงเป็นจ านวนเต็มปี กรณีมีเศษ
เดือนนอ้ยกวา่ 6 เดือนปัดทิ้ง แต่ถา้เดือน 6 เดือนข้ึนไปปัดเป็น 1 ปี 

 ประสบกำรณ์กำรเกดิอุบัติเหตุทำงถนน หมายถึง จ านวนคร้ังของอุบติัเหตุการจราจรทางถนนท่ี
เคยเกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบนั ณ วนัท่ีตอบแบบสอบถาม 

 ควำมรู้เร่ืองกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ปลอดภัย หมายถึง ความรู้เร่ืองกฎจราจร และการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตใ์หป้ลอดภยัโดยใชแ้บบสอบถามการวดัความรู้จ านวน 16 ขอ้  

 เจตคติต่อพฤติกรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ หมายถึง การประเมินระดบัความรู้สึกโดยใช้
แบบวดัเจตคติต่อประเด็นความปลอดภยัในการขบัข่ี 4 หัวขอ้ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภยั การขบัข่ีรถเร็วกวา่กฎหมายก าหนด การดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์และการขบัข่ีรถฝ่าฝืน
กฎจราจร  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอ
ภูเพียง จงัหวดัน่าน ไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด รวมทั้งเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
 2.1  สถานการณ์การเกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์
 2.2  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์
 2.3  พฤติกรรมวยัรุ่นกบัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
 2.4  การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการใชร้ถจกัรยานยนต ์
 2.5  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1  สถานการณ์การเกดิอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

 ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนนับเป็นปัญหาส าคญัระดบัโลกองค์การอนามยัโลกได้รายงานว่า มี
ผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนทัว่โลก 1.2 ลา้นคน เฉล่ียอตัราการเสียชีวิตในแต่ละวนัมีมากถึงเกือบ 
3,400 คน และมีผูบ้าดเจ็บ 20 - 50 ล้านคนต่อปี โดยการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนน ามาซ่ึงการ
เสียชีวิตอนัดบั 8 ของโลกและคาดวา่หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาจะน ามาซ่ึงการเสียชีวิตอนัดบัท่ี 5 ของ
โลกไดใ้นปี พ.ศ. 2573 (WHO, 2013) อุบติัเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอนัดบั 1 ท่ีท าให้มีการเสียชีวติกลุ่ม
วยัรุ่นท่ีมีอายุระหวา่ง 15 - 29 ปีและเป็นสาเหตุอนัดบัท่ี 2 ท่ีท าให้เด็กอายุ 5 - 14 ปีเสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร นอกจากนั้นยงัเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโรคต่างๆ ท่ีท าให้คนกลุ่มวยัแรงงานอายุ 30 - 44ปี เสียชีวิต 
(ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554)  ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนมีหลายประเภทของการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนตั้งแต่อุบติัเหตุทางถนนจากการเดินถนนไปจนถึงอุบติัเหตุจากการขบัข่ียานพาหนะ
ได้แก่ รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น (ส านักงานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) 
อุบติัเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดข้ึนในประเทศท่ีก าลงัพฒันามีมากถึงร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้สียชีวิต
ทั้งหมดทัว่โลก โดยมีจ านวนผูเ้สียชีวิตถึง 20.1 คนต่อแสนประชากร (WHO, 2013) เม่ือพิจารณาถึง
ยานพาหนะท่ีท าให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจรทางถนนในกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนาคือ
รถจกัรยานยนตแ์ตกต่างกบักลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้มีอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนเพียงแค่ 
8.7 คนต่อแสนประชากร และยานพาหนะท่ีท าให้เสียชีวิตคือรถยนต์ (ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูล
ข่าวสาร, 2554)  
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 ปัญหาอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในไทยเฉล่ียมากถึงปีละ 75,000 คร้ัง และมีผูบ้าดเจ็บไม่นอ้ย
กวา่ปีละ 900,000 ราย และผูเ้สียชีวิต 13,000 ราย (ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) มูลค่า
ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2550 จ านวนถึง 232,855 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 2.81 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (ส านกัพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร, 2554) ยานพาหนะ
ท่ีประสบอุบติัเหตุมากท่ีสุดในประเทศคือ รถจกัรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 80 (ไพบูลย ์สุริยะวงศ์ไพศาล, 
2556) 
 จากรายงานความเสียหายจากปัญหาดา้นอุบติัเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2556 ของจงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็น
จงัหวดัเล็กๆ แห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนบนพบมูลค่าความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นถึง 5,228,650 บาท 
(ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2557) และจากรายงานสถิติผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน
ภายในจงัหวดัพบตวัเลขผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุทางถนนพบวา่สถิติการเกิดอุบติัเหตุทางถนนปี 
2555-2556 และไตรมาสแรกของปี 2557 คือ 7,762 คน 7,736 คนและ 2,583 คน ตามล าดบั มีจ านวน
ผูเ้สียชีวิต 64 คน 91 คนและ 41 คนตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงยานพาหนะท่ีไดรั้บบาดเจ็บส่วนใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 พบวา่รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดและเสียชีวติสูงสุดคิด
เป็นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยานพาหนะทั้ งหมด (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน, 2557)  
สอดคลอ้งกบัปัญหาอุบติัเหตุในประเทศไทยท่ีมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีท าใหมี้การบาดเจบ็และ
เสียชีวติสูงสุด (ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล, 2556)  

 คนไทยนิยมใช้รถจักรยานยนต์มากท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศมาเลเซีย 
เวียดนาม โมนาโค (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555) คนไทยใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทั้งในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวนัธุรกิจ สาเหตุท่ีคนไทยเลือกใชร้ถจกัรยานยนตเ์น่ืองจาก สะดวกรวดเร็วในคมนาคม 
ไม่ตอ้งรอรถโดยสาร ไม่ตอ้งต่อรถ คล่องตวัเม่ือจราจรติดขดั ราคาถูก ประหยดัค่าใช้จ่าย ถูกน ามาใช้
มากเน่ืองจากระบบการคมนาคมขนส่งไม่ทัว่ถึง (ไพบูลย ์สุริยะวงศ์ไพศาล, 2556) รถจกัรยานยนต ์      
เป็นพาหนะท่ี มีความเส่ี ยงต่อการบาดเจ็บ รุนแรงจากอุบัติ เหตุมากเน่ืองจากเป็นพาหนะท่ี                   
ไม่ มี เค ร่ืองป้องกันการบาดเจ็บของผู ้ข ับ ข่ีและผู ้โดยสาร (จันทร์เพ็ญ ชูประภาสุวรรณ, 2543)                     
อีกทั้งยงัเป็นพาหนะท่ีมีสมรรถนะเกินตวัโดยสามารถมีอตัราความเร่งสูง ท าความเร็วไดม้ากแต่การ
ทรงตวัต ่า (ไพบูลย ์สุริยะวงศ์ไพศาล, 2546) ท าให้เป็นยานพาหนะท่ีเกิดอุบติัเหตุได้มากสุดทั้งใน
ช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล (มูลนิธิไทยโรดส์, 2555)  
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2.2  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

 อุบติัเหตุจราจรมีทั้งหมด 3 ประการคือ ตวับุคคล ยานพาหนะ ถนนและส่ิงแวดลอ้ม (ณัฐกานต ์
ไวยเนตร, 2549) ซ่ึงองคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด  
 2.2.1  ปัจจยัจากตวับุคคล เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน โดยมีอตัราส่วน
ถึงร้อยละ 63.5 โดยสาเหตุท่ีพบคือ การฝ่าฝืนกฎจราจรและความประมาทของผูข้บัข่ี ไดแ้ก่ การขบัรถ
ตดัหนา้กระชั้นชิด ขบัรถล ้าเส้นแบ่งก่ึงกลางถนน ขบัรถชนรถท่ีจอดอยู ่รองลงมาคือ การด่ืมสุราก่อน
การขับข่ียานพาหนะ และสภาพร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน (พวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร, 2551) และ
พฤติกรรมท่ีอันตรายท่ีสุดคือการขับข่ีรถด้วยความเร็วเกินก าหนด โดยการเพิ่มความเร็วของรถ            
1 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มการเกิดอุบติัเหตุไดถึ้งร้อยละ 3 และเพิ่มอตัราการเสียชีวิต
ได้ถึงร้อยละ 4 - 5 จากความเร็วท่ีก าหนดไว ้(Barengo C. et al., 2006) และพฤติกรรมการไม่สวม
หมวกนิรภยัทั้งผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร ก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความรุนแรงและการเสียชีวิตไดจ้ากการ
เกิดอุบติัเหตุเม่ือขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 88.60 (กรมควบคุมโรค, 2553)  
 2.2.2  ปัจจยัท่ีเกิดจากยานพาหนะ ซ่ึงเกิดจากยานพาหนะช ารุด ยานพาหนะไม่ไดม้าตรฐาน
ไดแ้ก่ สภาพของยาง หากระบบยางรถเสีย จะเป็นสาเหตุจากยานพาหนะท่ีจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อการ
เกิดอุบติัเหตุได ้(Ogunmodede. et al., 2012)  
 2.2.3  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือถนน เช่น ไฟส่องสว่างไม่มีหรือไม่ชดัเจน และเคร่ืองหมาย
สัญญาณจราจรไม่สมบูรณ์ มีผลท าให้เกิดอุบติัเหตุทางถนน (พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร, 2551) ฝนตก ถนน
ล่ืน  
 จากปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุดงักล่าว จะพบวา่ปัจจยัดา้นตวับุคคลเป็นปัจจยั
หลกัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนได ้ดงันั้นการป้องกนัการเกิดปัญหาจากอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนนั้นควรเร่ิมมาจากการแกปั้ญหาท่ีตวับุคคล ซ่ึงปัญหาท่ีตวับุคคลส่วนใหญ่คือเร่ืองของพฤติกรรม
การขบัข่ีรถ 

2.3  พฤติกรรมวยัรุ่นกบัการเกดิอุบัติเหตุจราจร 

 2.3.1  พฤติกรรมเส่ียงวยัรุ่น 
  วยัรุ่นเป็นช่วงทศวรรษท่ีสองของชีวิต และจ าแนกวยัรุ่นออกเป็น 3 ช่วงวยั ไดแ้ก่ วยัรุ่น
ตอนตน้มีช่วงอายตุั้งแต่ 11 ถึง 14 ปี วยัรุ่นตอนกลางมีอายตุั้งแต่ 15 ถึง 18 ปี และวยัรุ่นตอนปลาย หรือ
เยาวชนมีช่วงอายุตั้งแต่ 19 ถึง 21 ปี ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวยัเร่ิมเขา้เรียนในชั้นมธัยมตน้ มธัยม
ปลาย และมหาวทิยาลยั (Steinberg, 1996) 
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 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ และความนึกคิดท่ีมากสุดทั้ง
ในด้านร่างกายโดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีดึงดูดความสนใจของเพศตรงขา้ม ดา้นลกัษณะทางอารมณ์ 
พบว่า มีเปล่ียนแปลงเร็วมาก มีความรุนแรง มีความรู้สึกไวต่อส่ิงกระตุน้จาก สภาพแวดลอ้ม มีการ
แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ทั้งในดา้นการพฒันา ความคิด มีความคิดสร้างสรรค ์
ทดลองท าส่ิงใหม่ๆ ให้ความส าคญักับกลุ่มเพื่อน มีการแสวงหาและสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง       
(วไิลภรณ์ แสนทวสุีข,  2544) 
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเปล่ียนจากวยัเด็กท่ียงัขาดวฒิุภาวะไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ ดงันั้นวยัรุ่นจึงเป็น
วยัแห่งการเปล่ียนแปลง จึงจ าเป็นตอ้งมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไป
พร้อมๆกนั ในการเปล่ียนแปลงเขา้สู่วยัรุ่นของเด็กหญิงและเด็กชายนั้น ถือเอาการเขา้สู่วุฒิภาวะทาง
เพศเป็นเกณฑ ์ซ่ึงทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเขา้สู่วฒิุภาวะทางเพศไม่พร้อมกนั โดยจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั
แวดลอ้มหลายประการ เช่น อาหาร สภาพความเป็นอยู ่ประเพณีและวฒันธรรม รวมถึงสภาพแวดลอ้ม
อ่ืนๆ (พรพิมล เจียมนาคินทร์, 2539)  
 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ ซ่ึงจะท าให้เกิดลกัษณะอยากรู้อยาก
เห็น อยากลอง อยากพิสูจน์ ชอบความต่ืนเตน้สนุกสนาน ตอ้งการเด่นดงั ตอ้งการเป็นท่ียอมรับจาก
เพื่อนๆ และตอ้งการเป็นผูใ้หญ่ ท าให้วยัรุ่นมีการแสดงออกอย่างมากโดยขาดการยบัย ั้งชัง่ใจตนเอง 
ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ ขาดทกัษะในการแสดงออกให้ถูกกาลเทศะ ขาดการคิดล่วงหน้า ขาด
การประเมินอนัตราย ขาดการย ั้งคิด และท าตามใจตนเองไดง่้ายๆท าให้เกิดอนัตราย หรืออุบติัเหตุต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้นไดง่้าย  เช่น อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์อุบติัเหตุจากกีฬา  (นนัทวนั ยนัตดิลก, 2548) 
 วยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์ทางเพศ ภาวะจิตใจ และ
สังคมของความเป็นผูใ้หญ่ จากการศึกษาพบว่าตวัน าท่ีมีผลต่อการแสดงออกของวยัรุ่นท่ีก าลงักา้วสู่
ความเป็นผูใ้หญ่คือ ความนึกคิดและอารมณ์ วยัรุ่นมีความต้องการเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระทาง
ความคิดและการกระท า บางคร้ังวยัรุ่นรู้วา่ส่ิงท่ีตนเองกระท าไม่ถูกตอ้งมากนกัแต่อยากลอง การขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ในวยัรุ่นซ่ึงเป็นนกัขบัข่ีมือใหม่ ขาดประสบการณ์ในการขบัข่ีขาดการตดัสินใจท่ีดี มี
ความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่ออนัตรายไดน้อ้ย (สุเทพ ส้มพลู, 2554) 
 วยัรุ่นถึงแมจ้ะมีการพฒันาความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน รู้จกัคิดถึงอนาคตหรือผลท่ี
จะตามมาในระยะยาว แต่เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากทดลองส่ิงใหม่ๆ และในขณะเดียวกนัยงัขาด
ประสบการณ์ ความคิดอ่านยงัไม่เจริญสู่วฒิุภาวะ มองไม่ไกลถึงผลเสียท่ีจะตามมาและคิดวา่ส่ิงเลวร้าย
คงไม่เกิดข้ึนกบัตนท าใหว้ยัรุ่นมีความประมาทไดง่้าย (เสารส มีกุศล, 2543)  
 กล่าวโดยสรุปคือวยัรุ่นอยู่ในช่วงอายุ 11 - 21 ปี เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดมาก ท าให้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบการต่ืนเตน้ 
คึกคะนอง ต้องการให้เพื่อนยอมรับ พยายามมองหาอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ด้วยวยัวุฒิและ
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ประสบการณ์ท่ียงัไม่มากพอท าใหว้ยัรุ่นขาดการย ั้งคิดหรือมีการตดัสินใจยงัไม่ดีพอจึงท าใหว้ยัรุ่นเป็น
วยัท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากถา้หากไม่ไดก้ารดูแลหรือใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 

 2.3.2  พฤติกรรมเส่ียงวยัรุ่นในการใชร้ถจกัรยานยนต ์
 เฉลิมพล ตนัสกุล และพฒันา จินวงษ ์(2541) กล่าววา่ วยัรุ่นมีความคึกคะนองจึงมกัขบัข่ี
ดว้ยความเร็วสูง ขาดจิตส านึกในความปลอดภยัอีกทั้งบางราย ยงัไม่มีความช านาญในการขบัข่ีดีพอ 
การตดัสินใจในเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไม่ดี จึงท าใหว้ยัรุ่นประสบอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ได ้
 จรรยา เศรษฐพงษ์ และคณะ (2553) กล่าววา่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีอารมณ์รุนแรง คึกคะนอง 
ท าให้มีความกา้วร้าว ทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้นไดง่้าย และวยัรุ่นส่วนใหญ่ขาดความตระหนกัในดา้นการ
ป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุจราจร เช่น วยัรุ่นเกินคร่ึงไม่สวมหมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต ์ไม่
คาดเขม็ขดันิรภยัขณะขบัหรือนัง่ในรถยนต ์
 Ulleberg (2003) กล่าวว่าผู ้ข ับข่ีวยัรุ่นมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้
มากกว่า อธิบายได้โดยจากการท่ีวยัรุ่นขาดประสบการณ์การขบัข่ี วยัรุ่นเป็นวยัท่ีพอใจท่ีจะเส่ียง 
สอดคล้องกบั การศึกษาของ Liu et al. (2009) และ Elivik R (2010) ท่ีศึกษาพบว่าวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์
ต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรไดม้ากกวา่เพราะวยัรุ่นมีความมัน่ใจในฝีมือการขบัรถของตวัเอง และวยัรุ่น
มีขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีอนัตรายซ่ึงการขาดการรับรู้ในส่ิงท่ีอนัตรายนั้นสอดคลอ้งกบัการศึกษาความ
แตกต่างของโครงสร้างของพฤติกรรมในผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ในบุคคลอายุ 18-28 ปี เพื่อตรวจสอบ
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมเสียงในการขบัข่ีพบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 25-28 ปี มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้
ความเส่ียงและความตระหนกัรู้ในประสบการณ์การขบัข่ี แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ในผูท่ี้มีอายุ 18-24 ปี 
ซ่ึงอยูใ่นวยัรุ่น 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นนั้น 
เกิดจากพฤติกรรมเส่ียงอนัตราย เน่ืองจากแรงผลักดันภายในตวัวยัรุ่นเองนั้นสูงกว่าวยัอ่ืนๆ ท่ีเกิด
เน่ืองมาจากแรงเสริมจากอารมณ์ของวยัรุ่นเอง ยงัเกิดจาก เพื่อนท่ีสร้างแรงผลักดันต่อการแสดง
พฤติกรรม และการต้องการท่ีจะถูกยอมรับกลุ่มเพื่อนเอง และเกิดจากความเครียดจากครอบครัว 
ความเครียดจากครอบครัว เป็นต้น (สุเทพ ส้มพูล, 2554) และจากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาอยูใ่นวยัรุ่นมีโอกาสการเกิดอุบติัเหตุจราจรไดง่้าย จึงควรเป็นวยัท่ีควรมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมี้พฤติกรรมการขบัข่ีใหป้ลอดภยั 
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2.4   การป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

 2.4.1  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต ์
 พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์ั้นเป็นการแสดงออกของการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์อง
บุคคลท่ีแสดงออกมามีผลมาจากพื้นฐานตวับุคคล และทศันคติของแต่ละบุคคล  ดงันั้นปัจจยัท่ีจะมีผล
ต่อการแสดงออกของพฤติกรรมไดแ้ก่ 
 (1)  ปัจจยัพื้นฐานตวับุคคล 
 (1.1)  เพศ จากการศึกษาการกระจายของการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางบก จ าแนก
ตามลักษณะบุคคลด้านเพศระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2550 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พ.ศ. 2550 มี
แนวโนม้ของการประสบอุบติัเหตุจราจรเพิ่มข้ึนทั้งสองเพศและการบาดเจบ็ในเพศชาย เป็น 2 เท่าของ
เพศหญิง (ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน, 2550) สอดคล้องกบัส านักระบาดวิทยา ท่ีพบว่า
การไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุจราจรทางบก 7 วนัอนัตรายสงกรานตปี์ 2550 ระดบัประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากบั 2.3 : 1 (ส านักระบาดวิทยา, 2551) ซ่ึงสอดคล้องกบั 
การศึกษาของ เสาวนีย ์ดีมูล และกอบโรค วุฒิโชติพนิชยกิ์จ (2547) ท่ีให้เหตุผลวา่สาเหตุท่ีท าให้เพศ
ชายไดรั้บอุบติัเหตุจราจรทางถนนมากกวา่เพศหญิงเพราะเพศชาย มีนิสัยกลา้แสดงออก ทา้ทาย เป็น
ผูน้ า มีความคึกคะนอง มีความประมาทและขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง ส่วนการศึกษาของ กาญจนีย ์ค  านาคแกว้ 
(2549) พบว่าการบาดเจ็บรุนแรงจากพฤติกรรมด่ืมแล้วขบั เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในแต่ละปี
ประมาณ 20 เท่า ซ่ึงอาจเกิดจากเพศชายมีการใช้สารกระตุ้นท าให้มึนเมา เช่นการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ มีการใชส้ารออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทมากกวา่เพศหญิง ประกอบกบัเพศชายมีปริมาณ
การขับข่ีพาหนะรถจักรยานยนต์มากกว่าเพศหญิง ภัทรพล อาจเมือง (2552) พบว่าเพศหญิงมี
พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุไดดี้กวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศชายมีนิสัยชอบความเส่ียง ชอบความทา้ทาย 
การแสดงความเป็นลูกผูช้ายตอ้งขบัรถให้เร็ว หวาดเสียว ฝ่าฝืนกฎจราจร เน่ืองจากความคึกคะนอง 
ชอบความผาดโผน มีความกล้าในการขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดมากกว่าเพศหญิง             
ณัฐพล พัฒนชัยกุล (2548) ก็ศึกษาพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตไ์ดดี้กวา่เพศชาย 
 (1.2)  อายุ  จากการศึกษาผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่
มีอายุ 21 - 30 ปี รองลงมามีอายุ 15 - 20 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนผ่านจากวยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ จึงมี
ลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่งสองวยั คือ มีความรักอิสระคึกคะนอง ตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ๆ เป็นระยะ
ทดลองหาแนวทางชีวิตของตนเองตอ้งการเพื่อท่ีจะพฒันาการเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์แบบ ประกอบกบั
อายุที่อยู ่ในช่วงวยัรุ่น จะมีความใจร้อน ขาดความระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นวยัที่เร่ิมขบัข่ี
รถจกัรยานยนตไ์ดไ้ม่นานจึงมีผลท าให้มีประสบการณ์ในการขบัข่ีนอ้ย จึงมีผลท าให้เกิดอุบติัเหตุจาก
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การขบัข่ีรถไดง่้าย (นรานุช อุปถมัป์, 2548) สอดคลอ้งกบั วไิลภรณ์ แสนทวีสุข (2544) ท่ีกล่าววา่ เม่ือ
มีวุฒิภาวะท่ีสูงข้ึนจะมีผลท าให้การแสดงพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีดีข้ึน เน่ืองมาจากอายุมากข้ึนมีการ
พฒันาดา้นทกัษะและประสบการณ์การขบัข่ีท่ีดีข้ึน 
 (1.3)  ประสบการณ์การขบัข่ี มีผลท าให้มีความมัน่ใจในการขบัข่ีมากยิ่งข้ึน ช่วย
ให้มีการเรียนรู้เร่ืองการขบัข่ีไดดี้ข้ึน เพิ่มทกัษะในการขบัข่ีซ่ึงจะช่วยลดความประมาทของผูข้บัข่ีได ้
(J.C.F. de Winter and D. Dodou, 2010) 
 (1.4)  ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์การเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการรับรู้ในการปฏิบติัท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก
การเคยประสบอุบติัเหตุจะท าให้บุคคลรับรู้ถึงสภาวะการคุกคามของอุบติัเหตุและเห็นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน และจะท าให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองให้ดีข้ึน (วิไลภรณ์ แสนทวีสุข, 2544) ส่วน
การศึกษาของอลิสา จนัทร์เรือง (2545) ก็พบวา่นกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจากการขบั
ข่ีรถจกัรยานยนต์ต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยนักศึกษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจร จากการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ดีกว่านกัศึกษาท่ีเคยมี
ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรและการเคยไดรั้บการรักษาในโรงพยาบาล ประภสัสร พรวฒันา 
(2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรของครอบครัวท่ีป่วยจากการประสบอุบติัเหตุ
จราจรจากการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์รักษาในโรงพยาบาลนครนายก พบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติตวัเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร และDang Viet Hung และคณะ (2008) พบว่า
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลยัจะมีท ัศนคติทางบวก ต่อการใช้หมวกนิรภยัมากข้ึนในคนท่ีเคยเกิด
อุบติัเหตุจราจรจากรถจกัรยานยนต ์
 (1.5)   การมีใบขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ การไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ีรถจักรยานยนต์เป็น
เคร่ืองแสดงว่าผูข้ ับข่ีได้ผ่านการทดสอบการใช้ยานพาหนะท่ีถูกกฎจราจรมาแล้วสามารถขับข่ี
รถจกัรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ดังนั้ นการมีใบอนุญาตการขบัข่ีเป็นมาตรการให้ผูข้บัข่ีมีความรู้
เก่ียวกบักฎจราจรให้ถูกตอ้งและมากข้ึน เพื่อส่งเสริมให้มีการขบัข่ีไดอ้ยา่งปลอดภยั จากการศึกษาของ 
ภทัรพล อาจเมือง (2552) ท่ีพบว่าความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรมีผลต่อพฤติกรรมการขับข่ีรถอย่าง
ปลอดภยั และ นักเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มีระดบัพฤติกรรมการป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ดีเพราะนักเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์รู้สึกว่า
ตนเองขบัข่ีรถโดยผิดกฎจราจร ซ่ึงจะมีมีความรอบคอบ และระมดัระวงัมากกวา่นกัเรียนท่ีมีใบขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ NHTSA (2006) ศึกษาพบว่า การเกิดอุบติัเหตุจราจรของรถจกัรยานยนต์และการ
เสียชีวิตลว้นเก่ียวขอ้งกบัผูข้บัข่ีท่ีขาดการฝึกฝนการขบัข่ีอย่างถูกตอ้ง การไม่มีใบขบัข่ี การขบัรถเร็ว
เกินก าหนด และการไม่สวมหมวกนิรภยั 
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 (2)  ปัจจยัพื้นฐานจากทศันคติต่อพฤติกรรม 
 พฤติกรรมของมนุษยมี์การพฒันารูปแบบทฤษฎีเป็นหลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะมี
แนวคิดและองคป์ระกอบของทฤษฎีแตกต่างกนัออกไป และมีทฤษฎีท่ีกล่าวถึงทศันคติต่อการแสดง
พฤติกรรมและส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรมคือ ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned : 
TRA) ของ ไอเซน และฟิชไบน์ (Ajzen & Fishbein, 1980) เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใช้
ในการอธิบายพฤติกรรมท่ีควบคุมได้ด้วยตนเอง [Volitional(willful) Control] ว่าบุคคลท่ีมีเจตนา 
(Intention) จะกระท าพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific behavior) มาจาก 2 ปัจจยัคือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมนั้น และอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการท าพฤติกรรม (สุปรียา ตนัตระกูล, 2550; จิรวรรณ 
พนายิง่ไพศาล, 2548) 

 (2.1)  เจตคติต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward behavior) หมายถึง ถา้บุคคลเช่ือ
วา่การท าพฤติกรรมนั้นจะน าไปสู่ผลกรรมทางบวก (Positive outcome) เขาก็จะมีเจตคติในทางท่ีเห็น
ดว้ยต่อพฤติกรรมนั้น แต่ตรงกนัขา้มถา้บุคคลเช่ือวา่ถา้ท าพฤติกรรมแลว้จะไดรั้บผลกรรมทางลบท่ีไม่
ปรารถนา (Negative outcome) เขาก็จะมีเจตคติไม่เห็นดว้ย หรือต่อตา้นพฤติกรรมนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย   
2 ปัจจยัคือ 
  (2.1.1) ปัจจัยส่วนบุคคล หรือเรียกว่า เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude) 
หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีแสดงต่อออกมาเป็นท่าที และสภาพความพร้อมทางความคิด จิตใจ
ของบุคคลท่ีจะรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้าและสภาพการณ์ต่างๆ ในทิศทาง บวก ลบ หรือเป็นกลาง 
(จิรวรรณ พนายิง่ไพศาล, 2548)  
  (2.1.2)  ปัจจัยภายนอก (External Variables) เป็นตัวแปรทางชีวะสังคม 
(Demographic Variables) ตวัแปรคุณลกัษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personality Traits) เช่น การศึกษา
ของ Chen (2009) พบวา่บุคลิกภาพท่ีไม่เห็นแก่ตวั จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมเส่ียง คือหาก
มีความเห็นแก่ตวัมากจะเกิดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรมาก ในขณะท่ีบุคลิกภาพท่ีมี
ความวิตกกังวลง่าย (Anxiety) โมโหง่าย (Anger) เพิกเฉย (Sensation-seeking) จะมีผลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจร 
  (2.2)  อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงต่อการท าพฤติกรรม (Subjective norm) หมายถึง 
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงถูกก าหนดโดยความเช่ือบุคคลหรือกลุ่มท่ีส าคญัส าหรับเขาว่าควรกระท า
หรือไม่ควรกระท านั้น และแรงจูงใจท่ีจะคลอ้ยตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลวา่มีมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงถา้
บุคคลเช่ือวา่คนอ่ืน หรือกลุ่มคนท่ีส าคญัต่อเขาเช่ือวา่เขาควรมีพฤติกรรมนั้นและยิง่ถา้มีแรงกดดนัจาก
สังคมเพิ่มมากข้ึน เขายิ่งมีแรงจูงใจท่ีจะท าตามเพิ่มมากข้ึน ตรงกนัขา้มถา้เขาเช่ือวา่คนท่ีส าคญัของเขา
ไม่เห็นดว้ยหรือคดัคา้นไม่ให้ท าพฤติกรรมและเขารับรู้วา่มีแรงกดดนัทางสังคมต่อตา้นเพิ่มข้ึน เขาจะ
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ไม่ท าคลอ้ยตามและไม่ท าตามพฤติกรรมนั้น (สุปรียา ตนัสกุล, 2550) กลุ่มอา้งอิงท่ีส าคญัในการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่น เช่น เพื่อน เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีแสวงหาอตัลักษณ์ของตนเอง และ
ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน จึงมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อน ดังนั้ น เพื่อนจึงมีอิท ธิพลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของวยัรุ่นได้มาก (วิไลภรณ์ แสนทวีสุข, 2544) สอดคล้องกับการศึกษาของ             
ณัฐพล พฒันชยักุล (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตพ์บว่า 
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย  และครอบครัวหรือพ่อแม่ โดยครอบครัวจะเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า
แนวทางการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ี (ภทัรพล อาจเมือง, 2552) รวมถึงจากการท่ีพ่อแม่
เป็นคนสอนขบัข่ีรถให้ ท าให้พฤติกรรมการขบัข่ีของวยัรุ่นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการขบัข่ีของ
พ่อแม่ (Shope et al., 2002) เหมือนกบัว่าพฤติกรรมการขับขี่ของพ่อแม่มีผลต่อการขบัข่ีรถของ
ลูกดว้ย (R Jean Wilson, 2006) 
  เน่ืองจากเจตคติต่อการเกิดพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมดงันั้นเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีปลอดภยัจึงสอดคล้องกบัเจตคติ 4 
ประการดงัต่อไปน้ี 

 1) เจตติต่อการใช้หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจาก
รถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่  
  ศุภรัตน์ วรสุข (2551) ศึกษาพฤติกรรมและทศันคติการป้องกนัอุบติัเหตุ
จราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลแสนสุข พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีทัศนคติเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
โดยรวมค่อนขา้งดี ทศันคติเก่ียวกบัการสวมหมวกนิรภยัท่ีอยู่ในระดบัทศันคติท่ีดีท่ีสุด คือการสวม
หมวกนิรภัยควรให้มีขนาดท่ีพอดีกับศีรษะ รองลงมาคือ การสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังท่ีขับข่ีใน
รถจกัรยานยนต์มีประโยชน์มากว่าโทษ ส่วนทศันคติเก่ียวกบัการสวมหมวกนิรภยัท่ีมีระดบัทศันคติ
ต ่าสุด คือการสวมหรือไม่สวมหมวกนิรภยัไม่ข้ึนกับระยะทางใกล้หรือไกลในการขบัข่ี  จึงท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีการสวมหมวกนิรภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
  ศิริกุล กุลเลียบและคณะ (2553) รายงานว่าเหตุผลท่ีผูไ้ด้รับอุบติัเหตุจาก
จราจรไม่สวมหมวกนิรภยัเน่ืองจากคิดวา่การขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์ั้นขบัข่ีในระยะทางไม่ไกลและอยู่
ในเขตหมู่บา้นจึงคิดว่าไม่น่าจะอนัตรายหากไม่สวมหมวกนิรภยั และการสวมหมวกนิรภยัท าให้ผม
เสียทรง รู้สึกร าคาญ อึดอดั 
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  2)  เจตคติต่อการขบัรถจกัรยานยนตถู์กตอ้งตามกฎจราจร   
 การบังคับใช้กฎหมายจราจรมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการขับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ โดยจะเห็นไดจ้าก การศึกษาของ Dang Viet Hung และคณะ (2008) พบว่านักศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยัจะมีการสวมหมวกนิรภยับนถนนท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด จะมีการ
สวมหมวกนิรภยัไดม้ากกวา่ ในพื้นท่ีท่ีไม่มีกฎหมายไม่เคร่งครัดซ่ึงจะสวมหมวกนิรภยัต่อเม่ือถา้มีการ
เดินทางดว้ยรถจกัรยานยนตม์ากกวา่ 10 กิโลเมตรจึงจะสวมหมวกนิรภยั 
 จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล (2548) ศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
ไม่มีใบอนุญาตการขับข่ี รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 86.4 เป็นเพราะไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นความส าคัญของการมีใบอนุญาตการขบัข่ี มีความคิดว่าไม่มี
ใบขบัข่ีก็สามารถขบัข่ีได ้โดยต ารวจไม่จบั 
 หัตถชัย ชัชวาล (2551) พบว่าจากการศึกษา นักศึกษาและประชาชนให้
ความเห็นว่า มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายควรมีต่อเน่ือง และควรมีความเข้มแข็งในการ
ตรวจจบัตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ตอ้งจริงจงั ไม่เลือกปฏิบติั ให้เสียค่าปรับเพิ่ม บงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง มีการตั้งด่านในชุมชน หมู่บา้น จะเป็นการช่วยให้มีพฤติกรรม
การขบัข่ีท่ีปลอดภยั 
 ดังนั้ นดูเหมือนว่าหากไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายจราจรท่ีเข้มงวด จะมี
โอกาสการแสดงพฤติกรรมในการฝ่าฝืนกฎจราจรจะมีไดม้ากกวา่ ดงัเช่นการศึกษามูลนิธิไทยโรดส์ 
(2555) ศึกษาพบว่าทศันคติในเร่ืองการขบัข่ีของผูใ้ช้รถพบว่า ผูเ้ข้าร่วมร้อยละ 50 ศึกษาคิดว่าไม่
จ  าเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยัเพราะเดินทางใกล้ๆ หรือนัง่รถในซอย เพราะไม่มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมความ
ประพฤติการปฏิบัติจราจร และร้อยละ 50 ของผูเ้ข้าร่วมศึกษาให้เหตุว่าการข่ีรถยอ้นศรไม่น่าจะ
อนัตรายหากเพิ่มความระมดัระวงั และร้อยละ 20 ให้เหตุผลเร่ืองการด่ืมสุราขณะขบัข่ีรถวา่หากด่ืมสุรา
แต่ยงัครองสติไดก้็สามารถขบัข่ีรถได ้
 พวงเพญ็ อ่อนสีบุตร (2551) ศึกษาพบวา่ดา้นพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร
ท่ีพบบ่อยท่ีสุดในการเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนคือ การขบัรถตดัหน้ากระชั้นชิด รองลงมาเป็นการ
ขบัรถเกินเส้นแบ่งกลางถนน และการขบัรถชนทา้ยรถท่ีจอดอยู ่รวมถึงมีการด่ืมสุราขณะขบัข่ีรถ การ
มีร่างกายอ่อนเพลีย เช่น ง่วงนอน  
 3)  เจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต ์
 การดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์มีเป้าหมายส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มความเร็ว
และดึงดูดความสนใจปนดัดา ช านาญสุข (2550) กล่าววา่รถจกัรยานยนตใ์นวยัรุ่นนั้นรถจกัรยานยนต์
เป็นมากกว่ายานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางแต่เป็นเพื่อนท่ีสร้างความอิสระให้กับตน ดังนั้ น
รถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นตอ้งสามารถลดความเบ่ือของวยัรุ่นได้ เพิ่มความสนใจในกลุ่มเพื่อนได ้
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สร้างจุดเด่นให้ตนเองไดเ้พื่อใหค้นอ่ืนมาสนใจตนเอง จึงส่งผลให้วยัรุ่นมีการขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงเพื่อแข่งขนักันจึงมีการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์เพื่อเพิ่มความเร็ว เช่น การถอด
กระจกมองขา้งหลงัออกเพื่อไม่ใหต้า้นลม การดดัแปลงท่อไอเสียรถเพื่อใหมี้เสียงดงัดึงดูดความสนใจ 
เปล่ียนล้อจกัรยานยนต์ให้เล็กลงเพราะคิดว่าจะเป็นการท าให้ความเร็วของรถจกัรยานยนต์เพิ่มข้ึน 
สามารถโออ้วดในกลุ่มเพื่อนและดึงดูดความสนใจมากข้ึน แต่ในหลกัความเป็นจริงการปรับเปล่ียน
ดดัแปลงรถเป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากรถมากข้ึน 
 4)  เจตคติต่อการขบัข่ีดว้ยความเร็วสูงเกินกวา่กฎหมายก าหนด 
 Nur Sabahiah A.S. แล ะ  Satoshi Fujii (2011)  ศึ ก ษ าพ บ ว่ าผู ้ เข้ า ร่ ว ม
การศึกษาท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยอมรับวา่การขบัข่ีดว้ยความเร็วมีความสนุกสนาน ผอ่นคลายกวา่การท่ีตอ้ง
ขบัรถตามท่ีกฎหมายก าหนดความเร็วในการขบัข่ีรถ 

 2.4.2  แนวทางการด าเนินการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจรจากรถจกัรยานยนต ์  
  เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนทศวรรษความปลอดภยัทางถนน (Decade of Action for Road 
Safety) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี 2563 จึงไดมี้มาตรการในการ
ด าเนินงานป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ดงัต่อไปน้ี (ศูนยอ์  านวยความปลอดภยัทางถนน, 2550; 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัยโสธร, 2556) 
 (1)  ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนน (Decade 
of Action for Road Safety) และขยายเวลาการด าเนินการโรงการรณรงคส่์งเสริมการสวมหมวกนิรภยั 
100 เปอร์เซ็นต ์ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555- 2557 
 (2)  มาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร (เมาไม่ขบั สวมหมวกนิรภยั มอเตอร์ไซด์ปลอดภยั คาดเข็ม
ขดันิรภยั มีใบอนุญาตขบัข่ี และขบัข่ีรถดว้ยความเร็วตามกฎหมายก าหนด และเนน้การฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟจราจร ขบัรถยอ้นศร แซงในท่ีคบัขนั ใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัรถ 

 รายละเอียดของมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร มีดงัน้ี 
 (ก)  เมาไม่ขบั ส าหรับการจะถือวา่เมาสุรา ตามกฎหมายคือตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ 
 (ข)  หมวกนิรภยั หมวกนิรภยั หมายถึง หมวกท่ีจดัท าข้ึนโดยเฉพาะเพื่อป้องกนัอนัตราย
ในขณะขบัข่ี โดยสารรถจกัรยานยนต ์โดยหมวกนิรภยัใหใ้ชไ้ด ้3 แบบคือ 
 1)  หมวกนิรภยัแบบปิดเตม็หนา้ คือหมวกนิรภยัท่ีมีเปลือกหมวกเป็นรูปทรงท่ีปิด
ทั้ งด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกรและคาง ส่วนในกรณีท่ีมีกระบังลม กระบังลมต้องท าจากวสัดุ
โปร่งใสและไม่มีสี 
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 2)  หมวกนิรภยัแบบเตม็ใบ คือหมวกนิรภยัท่ีเปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมท่ีมีการ
ปิดดา้นขา้งและดา้นหลงัโดยจะเสมอแนวขากรรไกรและตน้คอดา้นหลงั ดา้นหน้าจะมีการปิดเหนือ
คิ้วลงมาตลอดถึงปลายคาง ในกรณีท่ีมีกระบงัลม กระบงัลมตอ้งท าจากวสัดุโปร่งใสและไม่มีสี 
 3)  หมวกนิรภยัแบบคร่ึงใบ คือหมวกนิรภยัท่ีเปลือกหมวกเป็นรูปคร่ึงทรงกลมท่ี
มีการปิดดา้นขา้งและดา้นหลงัเสมอระดบัหู ในกรณีท่ีมีกระบงัลม กระบงัลมตอ้งท าจากวสัดุโปร่งใส
และไม่มีสี 
 ในขณะขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ ผูข้บัข่ีและคนโดยสารตอ้งสวมหมวก
นิรภยัโดยจะตอ้งรัดคางดว้ยสายรัดคาดคางหรือเขม็ขดัรัดคางให้แน่นพอท่ีจะป้องกนัมิให้หมวกนิรภยั
หลุดจากศีรษะไดจ้ากการเกิดอุบติัเหตุ 
 (ค)  มอเตอร์ไซดป์ลอดภยั 
  คือรถจกัรยานยนตท่ี์มีสภาพดีไม่ช ารุด โดยจกัรยานยนต์ท่ีถือวา่มีสภาพดีไม่ช ารุด
ตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี 
 1)  โคมไฟ โคมฟังรถมีหลายชนิดแต่ละชนิดตอ้งมีก าลงัไฟและความส่องสว่าง
ตามท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนด โดยแบ่งลกัษณะโคมไฟ ดงัน้ี 
 (1.1) โคมไฟแสงพุ่งไกล จะมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อน จ านวนไม่เกิน 2 
ดวง ติดท่ีก่ึงกลางหนา้รถ โดยตอ้งสูงจากผิวทางไม่นอ้ยวา่ 50 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร ส่วนในกรณี
ท่ีมีโคมไฟ 2 ดวงตอ้งติดอยูใ่นระดบัเดียวกนัและห่างจากแนวก่ึงกลางหนา้รถเท่ากนัทั้งสองขา้ง โคม
ไฟทุกดวงตอ้งให้แสงสีเดียวกนั โคมไฟแสงพุ่งไกลจะใหแ้สงสวา่งไดเ้ฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทา้ยให้
แสงสวา่งดว้ยเท่านั้นเวน้แต่เป็นการใหแ้สงสัญญาณชัว่ขณะ 
 (1.2) โคมไฟแสงพุ่งต ่า จะมีแสงขาวหรือสีเหลืองอ่อน ให้แสงสีเดียวกบั
โคมไฟแสงพุ่งไกล โดยจ านวนตอ้งไม่เกิน 2 ดวง ติดท่ีก่ึงกลางหนา้รถ โดยตอ้งสูงจากผิวทางไม่นอ้ย
กวา่ 50 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร ในกรณีท่ีมี 2 ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกันและห่างจากแนว
ก่ึงกลางหนา้รถเท่ากนัทั้งสองขา้ง โคมไฟแสงพุ่งต ่าจะให้แสงสวา่งไดเ้ฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทา้ยให้
แสงสวา่งดว้ยเท่านั้น 
 (1.3) โคมไฟเล้ียว ชนิดใช้ไฟกระพริบแสงเหลือง ติดท่ีดา้นหน้า จ  านวน 
2 ดวงและแสงเหลืองหรือแดง ติดท่ีด้านทา้ย จ านวน 2 ดวง โดยตอ้งให้ติดไวท่ี้ขา้งซ้ายและขา้งขวา 
โคมไฟทุกดวงท่ีติดท่ีดา้นทา้ยจะตอ้งให้แสงสีเดียวกนั แต่ละดา้นท่ีติดอยูใ่นระดบัเดียวกนั โดยตอ้งสูง
จากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงท่ีอยู่ข้างเดียวกันต้อง
กระพริบในขณะท่ีรถใหส้ัญญาณเล้ียว 
 (1.4) โคมทา้ย ตอ้งมีแสงสีแดง โดยตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ท่ี
ก่ึงกลางทา้ยรถในระดบัเดียวกนั โดยตอ้งสูงจากผวิทางไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร 
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 (1.5) โคมไฟหยดุ ตอ้งมีแสงสีแดง โดยตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่
ท่ีก่ึงกลางทา้ยรถในระดบัเดียวกนั โดยตอ้งมีความสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 
เมตร โคมไฟหยุด ถา้รวมอยูใ่นโคมไฟทา้ยจะตอ้งมีความสวา่งมากกวา่ความสวา่งของโคมไฟทา้ยนั้น 
และจะใหแ้สงสวา่งในเฉพาะท่ีใชเ้บรก หรือหา้มลอ้เท่านั้น 
 (1.6) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน ตอ้งมีแสงสีขาว โดนมีจ านวนไม่เกิน 2 
ดวง ต้องติดอยู่ด้านบนด้านล่างหรือด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียน มีความสว่างสามารถอ่านป้าย
ทะเบียนรถไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร จากทา้ยรถ และตอ้งมีท่ีบงัมิให้แสงพุ่งไปทางทา้ย
รถ โคมไฟส่งป้ายทะเบียนตอ้งใหแ้สงสวา่งพร้อมกบัโคมไฟทา้ย 
 2)  แผ่นสะทอ้นแสงสีแดงตอ้งติดท่ีก่ึงกลางทา้ยรถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 
ซ.ม. แต่ไม่เกิน 90 ซ.ม. พร้อมทั้งสามารถสะทอ้นแสง เห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 
150 เมตร 
 3)  เคร่ืองมองหลัง ซ่ึงเป็นกระจ าเงา จ านวน 2 ชุด ติดอยู่ในระดับเดียวกันท่ี
ด้านซ้ายและด้านขวา และห่างจากแนวก่ึงกลางหน้ารถเท่ากนัทั้งสองข้างในท่ีท่ีผูข้บัข่ีรถสามารถ
มองเห็นภาพจากการจราจรดา้นขา้งและดา้นหลงัไดทุ้กขณะอยา่งชดัเจน 
 4)  หา้มลอ้ ท่ีใชก้ารไดดี้ 
 5)  แตร ชนิดเสียงเดียวท่ีดงัพอสมควร 
 6)  ท่อไอเสียพร้อมด้วยเคร่ืองระงบัเสียง เฉพาะรถจกัรยานยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์
แบบสันดาปใน 
 7)  เคร่ืองวดัความเร็ว ท่ีใช้การได้ดี และต้องมีแสงสว่างท าให้สามารถอ่าน
ความเร็วของรถในเวลากลางคืนได ้ส่วนรถจกัรยานยนต ์อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์ อ่ืนส าหรับรถได ้ภายใต้
เง่ือนไขต่อไปน้ี 
  7.1  โคมไฟหร่ีแสงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ท่ีมีก าลังไฟและความส่อง
สวา่งตามท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนด จ านวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยูก่ึ่งกลางหนา้รถในกรณี
ท่ีมี 2 ดวงตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั โดยมีความสูงจากผวิทางไม่นอ้ยกวา่ 35 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร 
และโคมไฟทุกดวงตอ้งให้แสงสีเดียวกนัโคมไฟหร่ีจะให้แสงสวา่งไดเ้ฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทา้ยให้
แสงสวา่งดว้ยเท่านั้น 
 7.2  โคมไฟยื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้น้ี ถา้น ามาใชต้อ้งเป็นไปตามท่ี
กรมการขนส่งทางบกใหค้วามเห็นชอบ 
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 (ง)  ใบขบัข่ี 
  พระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ผูข้บัรถตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัรถ
และตอ้งมีใบอนุญาตขบัรถ และส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขบัข่ีหรือควบคุมผูฝึ้กหดั
ขบัรถเพื่อแสดงต่อเจา้พนกังานไดท้นัที 
 ส าหรับความส าคญัของใบอนุญาตขบัรถสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผู้ขอใบอนุญาตขับข่ี ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 1)  มีอายุไม่ต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถา้เป็นผูข้อใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต์
ชัว่คราวหรือส าหรับรถจกัรยานยนตค์วามจุกระบอกสูบขนาดไม่เกินเกา้สิบลูกบาศก์เซนติเมตร ตอ้งมี
อายไุม่ต  ่ากวา่ 15 ปี บริบูรณ์ 
 2)  มีความรู้ความสามารถในการขบัรถ 
 3)  มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตาม พ.ร.บ. และตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก  
 4)  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายพิการจนเป็นท่ีเห็นไดว้า่ไม่สามารถขบัรถได ้
 5)  ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอนัตราย
ขณะขบัรถ 
 6)  ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
 7)  ไม่มีใบอนุญาตขบัรถชนิดเดียวกนัอยู่แลว้ ตอ้งไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูก
ยดึหรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีรถ 
  8)  ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกยดึหรือเพิกถอนในอนุญาตขบัรถ 

 (จ)  เขม็ขดันิรภยั 
  ผูข้บัข่ีรถยนต์ต้องรัดหรือคาดร่างกายด้วยเข็มขดันิรภยัไวก้ับท่ีนั่งในขณะขบัข่ี
รถยนต ์และตอ้งจดัให้คนโดยสารรถยนต ์ตอ้งรัดร่างกายดว้ยเข็มขดันิรภยัไวก้บัท่ีนัง่ในขณะโดยสาร
รถยนตด์ว้ย 

 (ฉ)  รถเร็วเกินก าหนด 
  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดไวใ้นมาตรา 67 “ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถ
ดว้ยอตัราความเร็วตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้งไวใ้นทาง” 
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 ขบัรถเร็วเกินก าหนดคือ 
 1)  ขบัรถในเขตกรุงเทพมหานคร/เทศบาลเมืองพทัยา 
   - รถเก๋ง รถจกัรยานยนต ์ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. 
   - รถปิกอพั รถตูค้วามเร็วเกิน 60 กม./ชม. 
 2)  ขบัรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร/เทศบาลเมืองพทัยา 
  - รถเก๋ง รถจกัรยานยนต ์ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. 
  - รถปิกอพั รถตูค้วามเร็วเกิน 80 กม./ชม. 
 3)  บนทางพิเศษ (ทางด่วน) ผอ่นผนัใหร้ถยนตไ์ม่เกิน 110 กม./ชม. 
 4)  ขบัรถใชค้วามเร็วเกินกวา่ท่ีเคร่ืองหมายจราจรก าหนดไว ้

 2.4.3  ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั ประกอบดว้ย 
 1)  ความรู้เร่ืองวธีิขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ถูกตอ้ง 
  การท่ีจะขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งคล่องแคล่วนั้น จะตอ้งมีการท าให้ร่างกายและ
รถจกัรยานยนตน์ั้นไดส้มดุลกนั ตอ้งท าการฝึกให้เป็นนิสัย ซ่ึงจุดส าคญั 7 แห่งของร่างกายในการขบัข่ี 
รถจกัรยานยนตท่ี์ตอ้งฝึกในขณะท่ีก าลงัขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์หเ้ป็นนิสัย มีดงัน้ี 
 1.1)   ตา ต้องมีการแผ่สายตาออกไปให้กวา้งทั้ งสองข้างเท่าๆกัน เพื่อจะได้
มองเห็นส่ิงกีดขวางหรือรถท่ีสวนมาได้ทนัที และท่ีส าคญัคือต้องไม่ปล่อยจิตใจให้เหม่อลอยและ
เหลียวมองขา้งตลอดเวลาเพราะจะท าใหไ้ม่มีสมาธิในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
 1.2)  บ่า การตั้งของบ่าตอ้งท าให้เป็นธรรมชาติไม่ควรเกร็งเพราะจะช่วยในการ
ทรงตวัในสภาพถนนต่างๆ ไดดี้และยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ 
 1.3) ศอก ขณะท าการขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่ควรกางศอกออกมาเกินไป ควรท า
ตามลกัษณะธรรมชาติของขอ้ศอก เพราะการกางขอ้ศอกมากกเกินไปอาจเกิดอุบติัเหตุจากการจาก
กระแทกไดง่้ายกวา่ และท าใหก้ารทรงตวัเวลาเบรกไม่ดี 
 1.4)   มือ การใช้มือจบัแฮนด์รถจกัรยานยนต์ควรใช้น้ิวหัวแม่มือรับส่วนใตข้อง
คนับิดเร่งเคร่ืองและเบรกมือ ส าหรับมุมของขอ้มือ ควรวางในมุมท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีคล่องตวั เพราะ
เม่ือมีการเบรกกะทนัหนัจะไดท้  าการเบรกไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 1.5)   ตะโพก ควรเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ท่ี จะไม่ท าให้ก าลงัไปอยูท่ี่แขน หรือบ่ามาก
เกินไปและไม่ควรนั่งล ้ ามาข้างหน้าหรือขา้งหลงัมากเกินไป ถ้าต าแหน่งท่ีนั่งไม่ดี การเคล่ือนไหว
ทนัทีทนัใดจะท าไดย้ากจึงตอ้งระวงั นัง่ใหถู้กต าแหน่งเพื่อความปลอดภยั 
 1.6)  เข่า ควรวางเข่าแนบไปกบัถงัน ้ ามนัหรือเบาะนัง่ และควรแนบใหก้ระชบัเพื่อ
ช่วยในการทรงตวัใหส้มดุล  
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 1.7)  ปลายเทา้ จะตอ้งช้ีไปทางดา้นหนา้โดยวางบนแท่นเกียร์หรือเบรกเทา้ ช่วงขา
ควรทิ้งน ้าหนกัไปท่ีเบรก และใหข้นานไปกบัพื้นถนน เพื่อจะไดเ้หยยีบเบรก หรือเปล่ียนเกียร์ไดท้นัที
และช่วยใหม้ัน่คง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การขับ ข่ีรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยผู ้ข ับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ตอ้งเขา้ใจลกัษณะพื้นฐานของรถจกัรยานยนต์ ควรแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมี
ความปลอดภยัและกระชบัก่อนการขบัข่ีทุกคร้ัง ตอ้งมีการตรวจสอบรถจกัรยานยนตก่์อนการขบัข่ีทุก
คร้ัง ควรจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิธีการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ
จราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
 2)  ความรู้เร่ืองหลกัการปฏิบติัเพื่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
  หลกัปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัและป้องกนัอุบติัเหตุในการขบัข่ีรถโดยทัว่ไป โดยอา้ง
ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีดงัน้ี (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2542) 
  2.1) ความรู้เร่ืองรถท่ีน ามาใช ้
 2.1.1)  ผูข้บัข่ีควรจ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ เม่ือเคร่ืองยนต์มีเสีย
หรือมีปัญหาสามารถแกไ้ขเบ้ืองตน้ได ้   
 2.1.2)  ห้ามน ารถท่ีมีสภาพไม่มัน่คง ปลอดภยั ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้
รถ คนโดยสารหรือคนอ่ืนท่ีใช้ถนนได้ ในการเดินรถบนถนน เช่น ยางล้อรถไม่มีดอกยาง ควนัด า 
เบรกรถเสีย เป็นตน้ 
 2.1.3)  รถท่ีน ามาใช้ต้องมีโคมไฟหน้า - ท้าย ไฟเล้ียว ไฟจอด ไฟเบรก 
เบรกมือ ท่ีใชก้ารได ้ทุกส่วนครบถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 2.1.4)  รถท่ีน ามาใชต้อ้งติดแผน่ป้ายทะเบียน และติดป้ายวงกลมเพื่อแสดง
การเสียภาษี ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและเป็นแสดงถึงวา่รถไดผ้า่นการตรวจสอบสภาพรถทุกปี 
 2.2) ความรู้เร่ืองการขบัรถ 
 2.2.1)  ผูข้บัข่ีรถตอ้งใช้การระมดัระวงัไม่ให้ชนส่ิงของอ่ืนๆหรือโดนคน
เดินเทา้ ไม่วา่จะอยูใ่นส่วนใดของทาง และตอ้งให้สัญญาณคนเดินเทา้ให้รู้ตวัเม่ือจ าเป็น ผูข้บัข่ีตอ้งใช้
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 
 2.2.2)  การขบัรถตอ้งขบัรถในทางเดินรถดา้นซ้าย และตอ้งไม่ล ้ าก่ึงกลาง
ของทางเดินรถยกเวน้กรณีต่อไปน้ี ให้เดินทางขวาหรือล ้าก่ึงกลางของทางเดินรถได ้คือดา้นซ้ายของ
ทางเดินรถมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปิดกั้นจราจร ก าหนดให้เป็นการเดินรถทางเดียว หรือทางเดินรถไม่
เกิน 6 เมตร     
 2.2.3)  ในการใช้ทางเดินรถท่ีแบ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้
ตั้งแต่ 2 ช่อง ข้ึนไปผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถในช่องซ้ายสุด เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ให้เดินรถทางขวาของการ
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เดินรถได ้คือในช่องเดินรถนั้นมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปิดกั้นจราจร หรือถูกก าหนดให้เป็นการเดินรถ
ทางเดียวหรือเม่ือจะแซงหนา้รถคนัอ่ืน 
 2.2.4)  รถท่ีมีความเร็วช้า หรือรถท่ีใช้ความเร็วต ่ากว่าความเร็วของรถคนั
อ่ืนท่ีขบัไปในทางเดียวกนั ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถให้ใกลช่้องทางเดินรถดา้นซา้ยเท่าท่ีท าได ้ถา้ทางรถนั้นได้
แบ่งช่องทางเดินรถในทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่ 2 ช่องข้ึนไป ตอ้งขบัรถในช่องเดินรถดา้นซา้ยสุด 
 2.2.5)  ผูข้ ับข่ีซ่ึงจะเล้ียวรถหรือให้คันอ่ืนผ่านหรือแซงข้ึนหน้า เปล่ียน
ช่องทางเดินรถลดความเร็ว จอดรถหรือหยุดรถ จะตอ้งใชส้ัญญาณมือหรือสัญญาณไฟเป็นระยะทาง
ไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
 2.2.6)  เม่ือรถขบัสวนกนั ให้ขบัรถชิดดา้นซ้ายของทางเดินรถ โดยตอ้งถือ
ก่ึงกลางของทางเดินรถหรือเส้นแนวท่ีแบ่งเป็นช่องเดินรถเป็นหลกั 
 2.2.7)  ในทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือมีการขบัรถสวนกนั ผูข้บัข่ีแต่ละฝ่ายตอ้ง
ลดความเร็วของรถเพื่อใหร้ถสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั 
 2.2.8)  ในทางเดินรถท่ีมีส่ิงกีดขวางหน้า ผูข้บัข่ีตอ้งลดความเร็วหรือหยุด
รถเพื่อใหร้ถท่ีสวนผา่นมาผา่นไปได ้
 2.2.9)  ผูข้บัข่ีรถตอ้งขบัรถให้ห่างจากรถคนัหน้าพอควร ควรเวน้ระยะท่ี
หยดุรถไดป้ลอดภยัเม่ือจ าเป็นตอ้งหยดุรถ 
 2.2.10) ผู ้ข ับข่ีท่ีต้องขับรถข้ึนสะพานหรือทางลาดชัน ต้องใช้ความ
ระมดัระวงัไม่ใหร้ถถอยหลงัไปชนรถคนัอ่ืน 
 2.2.11)  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็น 2 ทาง
โดยมีช่องว่างคัน่กลาง หรือท าเคร่ืองหมายจราจรกีดกั้น แสดงวา่ทางเดินรถนั้นมีการแบ่งออกเป็น 2 
ทางตอ้งใหข้บัข่ีชิดซา้ยของทางเดินรถ 
 2.2.12)  ห้ามผูข้บัข่ีรถขณะดอ้ยความสามารถในการควบคุมรถ ผูข้บัข่ีเมา
สุรา ผูข้บัข่ีขบัรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว ขบัลกัษณะผิดปกติวิสัยของการขบัรถตามธรรมดา ตอ้ง
ไม่ขบัรถคร่อมหรือทบัเส้นแนวแบ่งช่องเดินรถ รวมถึงห้ามผูข้บัข่ีท าการขบัข่ีโดยไม่ค  านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูอ่ื้น 
 2.2.13) ขณะขบัรถตอ้งพกใบอนุญาตขบัข่ีติดตวัไปดว้ยเสมอ 
 2.2.14)  ผูข้ ับข่ีต้องมีความรู้เก่ียวกับความหมายของเคร่ืองหมายจราจร 
สัญญาณการจราจรต่างๆ และแผ่นป้ายเคร่ืองหมายจราจรท่ีติดตั้งตามถนนสายต่างๆ และปฏิบติัตาม
เคร่ืองหมายจราจรนั้นอยา่งเคร่งครัด    
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 2.2.15)  ผูข้บัข่ีตอ้งมีการตรวจเคร่ืองป้องกนัอนัตรายและสวมไวทุ้กคร้ัง
ขณะท าการขบัข่ีโดยเฉพาะผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังท่ีขบัข่ี รวมถึงควรตรวจ
สภาพเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังก่อนการขบัข่ี 
 2.3) ความรู้เร่ืองการแซงหรือผา่นข้ึนหนา้ 
 2.3.1) ผูข้ ับข่ีจะแซงข้ึนหน้ารถคันอ่ืน ต้องให้สัญญาณทุกคร้ังโดยการ
กระพริบไฟหน้าหลายๆคร้ัง หรือให้สัญญาณเล้ียวขวาเพื่อให้คนัหลังรู้ว่าก าลงัจะแซง พร้อมทั้งดู
กระจกหลงัวา่มีรถคนัหลงัก าลงัแซงข้ึนดว้ยหรือไม่ และดูรถดา้นหนา้วา่มีรถสวนทางมาหรือไม่ เม่ือผู ้
ขบัข่ีคนัหนา้ใหส้ัญญาณตอบแลว้จึงจะท าการแซงได ้
 2.3.2) ห้ามผูข้บัข่ีรถแซงข้ึนหนา้รถอ่ืนดา้นซา้ย ยกเวน้แต่ในกรณีท่ีรถท่ีจะ
ถูกแซงก าลงัเล้ียวขวาหรือใหส้ัญญาณวา่จะเล้ียวขวา 
 2.3.3) หา้มขบัรถแซงข้ึนหนา้คนอ่ืนในกรณีต่อไปน้ี 
 (1) เม่ือรถก าลงัข้ึนทางชนั ข้ึนสะพานหรืออยูใ่นทางโคง้ 
    (2) ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางขา้ม ทางร่วม ทางแยก วงเวยีน 
    (3) เม่ือมีหมอก ฝุ่ นหรือควนั และท าให้ไม่อาจเห็นระยะทางใน
ระยะ 60 เมตรได ้
    (4) เม่ือเขา้ท่ีคบัขนัหรือเขตไม่ปลอดภยั 
    (5) หา้มขบัแซงล ้าเขา้ไปช่องเดินรถประจ าทาง 
    (6)เม่ือไดรั้บสัญญาณขอแซงข้ึนหน้าจากรถท่ีอยูข่า้งหลงัผูข้บัข่ีซ่ึง
ขบัรถท่ีมีความเร็วชา้กวา่คนัอ่ืนในทางเดียวกนั ตอ้งยอมใหร้ถท่ีมีความเร็วสูงกวา่ขบัข้ึนหนา้ไปก่อน 
 2.4) การเล้ียวรถ 
 2.4.1) การขบัรถออกจากท่ีจอดรถ 
 (1) ผูข้บัข่ีตอ้งให้สัญญาณไฟกระพริบทางขวา หรือให้สัญญาณมือ
และแขน เพื่อใหร้ถคนัอ่ืนทราบ 
    (2) มองดูกระจกหลงั ก่อนท าการออกรถและเม่ือเห็นว่าปลอดภยั
และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืนจึงออกรถได ้
 2.4.2) การเล้ียวรถ 
 (1) ในกรณีท่ีไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู ้ข ับข่ีชิดทางเดินรถ
ทางดา้นซา้ย 
 (2) ในกรณีท่ีมีการแบ่งช่องทางเดินรถไว ้มีเคร่ืองหมายการจราจร 
และให้เล้ียวซา้ยได ้ให้ผูข้บัข่ีในรถช่องทางเดินรถส าหรับรถท่ีจะเล้ียวซา้ยก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 
30 เมตร 
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 (3) ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยูท่างเดินรถดา้นซา้ยสุด ให้ผู ้
ขบัข่ีรถชิดช่องรถประจ าทางก่อนถึงทางเล้ียวไม่น้อยกวา่ 30 เมตร และจะเล้ียวรถผา่นไปในช่องเดิน
รถประจ าทางไดเ้ฉพาะจุดบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรวา่ใหร้ถผา่นไดเ้ท่านั้น 
 2.4.3) การเล้ียวขวา 
 (1) ส าหรับทางเดินรถท่ีไม่ได้แบ่งช่องทางเดินให้ผูข้บัรถชิดทาง
ดา้นขวาก่ึงกลางของทางเดินรถ ก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
 (2) ส าหรับทางเดินรถท่ีแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไว ้ตั้งแต่ 
2 ช่องข้ึนไป ให้ผูข้บัข่ีชิดรถทางด้านขวาสุดของทางเดินรถ หรือในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายการจราจร
แสดงใหเ้ล้ียวขวาได ้ทั้งน้ีก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
 (3) กรณีมีช่องทางเดินรถประจ าทางอยูท่างเดินรถดา้นขวาสุด ให้ผู ้
ขบัข่ีรถชิดช่องเดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเล้ียวไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะเล้ียวรถผ่านไปช่อง
ทางเดินรถประจ าทางไดเ้ฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให้เล้ียวรถผา่นไดเ้ท่านั้น 
 (4) ทางเดินรถท่ีมีเจา้พนกังานจราจร หรือมีเจา้หนา้ท่ีแสดงสัญญาณ
จราจรดว้ยมือและแขนใหผู้ข้บัข่ีเล้ียวขวาผา่นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งออ้มตวัเจา้พนกังานจราจร 
 (5) เม่ือรถอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถท่ีสวนมา ในทาง
รถทางเดียวกนั ผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงท าการเล้ียวขวาได ้
 (6) การเล้ียวขวาท่ีมีเกาะแบ่งทางรถ ตอ้งแล่นเล้ียวขวาไปหยุดรอท่ี
หวัเกาะแบ่งทางแลว้รอจนกระทัง่รถในเกาะนั้นวา่งจึงเล้ียวตดัออกไปได ้
 2.4.4) การอ้อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว ้ให้ผูข้บัข่ีรถอ้อมไปทางซ้าย 
ของวงเวยีนหรือเกาะนั้น และใหผู้ท่ี้ขบัข่ีอยูใ่นวงเวยีนก่อนหนา้ขบัผา่นไปก่อน 
 2.4.5) ในทางเดินรถท่ีสวนกนัได ้ห้ามกลบัรถในขณะท่ีมีรถอ่ืนสวนหรือ
ตามมาในระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 เมตร 
 2.4.6) ห้ามเล้ียวหรือกลับรถ ในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายห้ามเล้ียวรถ 
หรือห้ามกลับรถในท่ีคับขนั บนสะพาน ทางร่วมทางแยก เวน้แต่มีเคร่ืองหมายจราจรให้กลับรถ
บริเวณนั้นได ้
  2.5)  การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยกหรือวงเวยีน 
 2.5.1) ถา้มีรถคนัอ่ืนอยู่ในทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถทางร่วมทาง
แยกนั้นผ่านไปก่อนถา้มาถึงพร้อมกนัและไม่ไดร้ออยู่ในทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถท่ีอยู่ทาง
ซ้ายมือของตนเองผา่นไปก่อน เวน้แต่ทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตดัผา่นทางเดินรถทาง
โท ใหผู้ข้บัข่ีทางเอกมีสิทธ์ิขบัผา่นไปก่อน 
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 2.5.2) ทางเดินรถทางเอก หมายถึง ทางเดินรถท่ีเจ้าพนักงานจราจรได้
ประกาศและติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเอก หรือป้ายหยุด “หยุด” อยู่ท่ีริมทางร่วมทาง
แยกนั้นใหถื้อวา่เป็นทางโท 
 2.5.3) กรณีวงเวียนใดติดตั้งสัญญาณจราจร ผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณ
จราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรนั้น ถา้ไม่มีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร เม่ือขบัมาถึงวงเวียน
ตอ้งใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถอยูใ่นวงเวยีนทางดา้นขวาของคนขบัผา่นไปก่อน 
 2.6)  ความรู้เร่ืองสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร 
  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีปรากฏ
ขา้งหนา้ในขณะท าการขบัข่ีอยู ่กรณีต่อไปน้ี 
 2.6.1) สัญญาณจราจรสีเหลืองอ าพนั ให้ผูข้บัข่ีเตรียมหยุดรถหลงัเส้นให้
หยุดรถเพื่อเตรียมปฏิบติัตามสัญญาณท่ีจะปรากฏต่อไป เวน้แต่ผูข้บัข่ีเลยเส้นให้หยดุไปแลว้ให้เลยไป
ได ้  
 2.6.2) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเคร่ืองจราจรสีแดงท่ีมีค าว่า “หยุด” ให้
ผูข้บัข่ีหยดุรถหลงัเส้นหยดุรถ 
 2.6.3) สัญญาณจราจรไฟสีเขียว หรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีมีค าวา่ “ไป” ให้ผู ้
ขบัข่ีขบัรถต่อไปได ้เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายจราจรก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 2.6.4) สัญญาณจราจรกระพริบสีแดง ถา้ติดตั้งอยูท่ี่ทางร่วม ทางแยกใดเปิด
ทางดา้นใดให้ผูข้บัข่ีท่ีมาทางดา้นนั้น หยุดรถหลงัเส้นให้หยุดรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการ
กีดขวางการจราจรแลว้ จึงใหข้บัรถต่อไปดว้ยความระมดัระวงั เป็นตน้ 
 2.7)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความเร็วของรถ 
 2.7.1) ขบัข่ีรถด้วยอตัราความเร็วตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงคมนาคม 
หรือตามท่ีเคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้งไวต้ามแนวถนนก าหนด 
 2.7.2) ผูข้บัข่ีท่ีจะเล้ียวรถหรือให้รถคนัอ่ืนแซง จอดรถ หยุดรถ หรือกลบั
รถตอ้งลดความเร็วของรถลงก่อนทุกคร้ัง 

   2.7.3) การขบัข่ีในขณะฝนตก หรือถนนล่ืน ควรชะลอความเร็วของรถให้
ชา้ลงกวา่ปกติและควรทิ้งระยะห่างจากคนัอ่ืนให้มากข้ึนการขบัรถลงเขา หรือลงเนินสูงๆบนสะพาน
หรือท่ีเชิงสะพาน ทางท่ีแคบ ทางโคง้ ทางลาด ท่ีคบัขนั หรือท่ีมีหมอก ฝุ่ นควนั จนท าให้ไม่สามารถ
เห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะ 60 เมตร ตอ้งลดความเร็วของรถลดลงเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 
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   2.7.4) ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถเขา้ใกลท้างร่วมทางแยก ทางขา้มเส้นหรือวงเวยีนตอ้ง
ลดความเร็วของรถ เพื่อความปลอดภยั 
   2.7.5) อตัราความเร็วของรถตามกฎกระทรวง ท่ีได้ก าหนดไวคื้อ ในเขต
เทศบาล ขบัไม่เกินชัว่โมงละ 60 กิโลเมตร นอกเขตเทศบาล ขบัไม่เกินชัว่โมงละ 80 กิโลเมตร  

2.5 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ลกัษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัชั้นปี 
 
 

ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์
ปลอดภัย 

เจตคติต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
- การสวมหมวกนิรภยั 
- การขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมาย
ก าหนด 

- การขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร 
- การดดัแปลงสภาพรถ 

พฤตกิรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ 
1.พฤตกิรรมการขับขี่รถจกัรยานยนต์ 
 - การสวมหมวกนิรภยั 
 - การตรวจสอบสภาพรถก่อนการ 

ขบัข่ี 
- การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อน
การขบัข่ี 

 - การขบัข่ีตามป้ายจราจร 
 - การขบัข่ีตามสญัญาณไฟจราจร 
 - การขบัข่ีโดยมีผูโ้ดยสารเกิน 1 คน 
 - การใหส้ญัญาณไฟเล้ียวก่อน 

การเล้ียว 
 - การใชค้วามเร็วของ

รถจกัรยานยนต ์
2. สภาพรถจกัรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ 

- การใชร้ถท่ีผา่นการตรวจสภาพ
และต่อทะเบียนรถ 

 - การเคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถ 
 - การใชร้ถท่ีผา่นการดดัแปลง 
  
 

ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ 
-  ความสามารถในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
- ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
- ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจร
ทางถนน 



 

29 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดงัมี
รายละเอียดการด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทั้งเพศหญิงและชาย ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งหมดทุกคนในโรงเรียนเขตอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 
344 คนในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดประชากรทั้งหมดจ านวน 344 คน จากนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งหมดทุกคนในโรงเรียนเขตอ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน (ขอ้มูลนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2557) ณ วนัท่ีผูท้  าการศึกษาเขา้ท าการศึกษามี
นกัเรียนขาดเรียนจ านวน 8 คน ดงันั้นผูศึ้กษาไดแ้จกเอกสารช้ีแจงและแบบสอบถามจ านวน 336 คน 
ในจ านวน 336 คนท่ีไดรั้บเอกสารคืน จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 94.94 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้สร้างเป็นแบบสอบถามข้ึนโดยจากการทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบ่ง 
เป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ และระดบัชั้นปีท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษา ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check list) และการกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมลงในช่องวา่ง 
  ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่ ระยะทางในการเดินทางจากบา้น
หรือท่ีพกัมาถึงยงัโรงเรียน วิธีการเดินทางจากบา้นหรือท่ีพกัมายงัโรงเรียน นกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
เป็นหรือไม่ ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นมีระยะเวลาตั้งแต่การขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์านก่ีปี นกัเรียนมี
ใบขบัข่ีรถจกัรยานยนตห์รือไม่ ผูท่ี้มีใบขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ดใ้บอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยวิธี
ใด ส่วนใหญ่นกัเรียนใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทางหรือไม่ และส่วนใหญ่นกัเรียนใช้
รถจกัรยานยนตโ์ดยวธีิใด 
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ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการรายการ (Check list) และการกรอก
ขอ้มูลเพิ่มเติมลงในช่องวา่ง 

ส่วนที่ 3 ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยั จ านวน 16 ขอ้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ือง
กฎหมายจราจรบนทอ้งถนน ความรู้เร่ืองเทคนิคการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เร่ืองสัญญาณ
มือเก่ียวกบัการจราจร ความรู้เร่ืองสัญญาณไฟจราจร และความรู้เร่ืองป้ายจราจร  ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์
จากข้อสอบส าหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขบัรถออนไลน์  (กรมขนส่งทางบก, 2558) 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมี 3 ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ ไดแ้ก่ “ใช่”  “ไม่ใช่” และ “ไม่ทราบ” 

 เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความถามในดา้นบวก หมายถึงขอ้ค าถามท่ีอธิบายความรู้เร่ืองความรู้
เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัท่ีถูกตอ้งพิจารณาการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  ใช่  ให ้  1  คะแนน 
  ไม่ใช่ ให ้ 0 คะแนน 
  ไม่ทราบ  ให ้ 0  คะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ความถามในดา้นลบ หมายถึงขอ้ค าถามท่ีอธิบายความรู้เร่ืองความรู้
เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั ท่ีไม่ถูกตอ้ง พิจารณาการใหค้ะแนน ดงัต่อไปน้ี 
  ไม่ใช่ ให ้  1  คะแนน 
  ใช่  ให ้  0  คะแนน 
  ไม่ทราบ  ให ้ 0  คะแนน 

 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรบนทอ้งถนน ความรู้เร่ืองเทคนิคการ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เร่ืองสัญญาณมือเก่ียวกบัการจราจร ความรู้เร่ืองสัญญาณไฟ
จราจร และความรู้เร่ืองป้ายจราจร ช่วงคะแนน 0 - 16 คะแนน 
  คะแนนนอ้ยกวา่ ร้อยละ 60  หมายถึง มีความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
       ปลอดภยัในระดบัต ่า 

  คะแนนระหวา่ง ร้อยละ 60 - 79 หมายถึง มีความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
       ปลอดภยัในระดบัปานกลาง 

  คะแนนมากกวา่ ร้อยละ 60  หมายถึง มีความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
       ปลอดภยัในระดบัสูง 
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  ส่วนที่ 4 เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ไดแ้ก่ เจตคติต่อการสวมหมวก
นิรภยั จ  านวน 10 ขอ้ เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 5 ขอ้ เจตคติต่อการ
ขบัข่ีรถฝ่าฝืนกฎจราจร จ านวน 5 ขอ้และเจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถ จ านวน 6 ขอ้ 

  แบบสอบถามดา้นเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
ดา้นบวก และดา้นลบโดยผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัความคิดเห็นของตวัเองมาก
ท่ีสุดเพียงขอ้เดียว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 
  มากท่ีสุด  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
  มาก  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นมาก 
  ปานกลาง  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความปานกลาง 
  นอ้ย  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
  นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

  เกณฑ์ในแบ่งระดบัเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยั จ  านวน 10 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ระดบั โดย
ใชค้่าพิสัยหารดว้ยจ านวนชั้น คือ ใช ้(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /3 ไดแ้ก่ ระดบัต ่า ปานกลาง ดี 
  ต ่า  หมายถึง  มีคะแนน 5 - 19  คะแนน 
  ปานกลาง หมายถึง  มีคะแนน 20 - 34 คะแนน 
  ดี  หมายถึง  มีคะแนน 35 - 50 คะแนน 

  เกณฑ์ในแบ่งระดบัเจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 5 ข้อ 
โดยใชค้่าพิสัยหารดว้ยจ านวนชั้น คือ ใช ้(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /3 ไดแ้ก่ ระดบัต ่า ปานกลาง 
ดี 
  ต ่า  หมายถึง  มีคะแนน 5 - 11  คะแนน 
  ปานกลาง หมายถึง  มีคะแนน 12 - 18 คะแนน 
  ดี  หมายถึง  มีคะแนน 19 - 25 คะแนน 

  เกณฑ์ในแบ่งระดบัเจตคติต่อการขบัข่ีรถฝ่าฝืนกฎจราจร จ านวน 5 ขอ้โดยใชค้่าพิสัยหาร
ดว้ยจ านวนชั้น คือ ใช ้(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /3 ไดแ้ก่ ระดบัต ่า ปานกลาง ดี 
  ต ่า  หมายถึง  มีคะแนน 5 - 11  คะแนน 
  ปานกลาง หมายถึง  มีคะแนน 12 - 18 คะแนน 
  ดี  หมายถึง  มีคะแนน 19 - 25 คะแนน 
 



 

32 

  เกณฑ์ในแบ่งระดบัเจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถ จ านวน 6 ขอ้โดยใชค้่าพิสัยหารดว้ย
จ านวนชั้น คือ ใช ้(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /3 ไดแ้ก่ ระดบัต ่า ปานกลาง ดี 
  ต ่า  หมายถึง  มีคะแนน 6 - 14  คะแนน 
  ปานกลาง หมายถึง  มีคะแนน 15 - 23 คะแนน 
  ดี  หมายถึง  มีคะแนน 24 - 32 คะแนน 

  ส่วนที ่5 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต ์แบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ประกอบดว้ย  

 1) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยั 
 2) พฤติกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนการขบัข่ี 
 3) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 4) พฤติกรรมการขบัข่ีตามป้ายเคร่ืองหมายจราจร 

 5) พฤติกรรมการขบัข่ีตามสัญญาณไฟจราจร 
 6) พฤติกรรมการขบัข่ีโดยมีผูโ้ดยสารเกิน 1 คน 

 7) พฤติกรรมการใหส้ัญญาณไฟเล้ียวก่อนการเล้ียว 
 8) พฤติกรรมการใชค้วามเร็วของรถจกัรยานยนต ์ 
 2. สภาพรถจกัรยานยนตท่ี์ใชข้บัข่ี ประกอบดว้ย  
 1) พฤติกรรมการใชร้ถท่ีผา่นการตรวจสภาพและต่อทะเบียนรถ  
 2) พฤติกรรมการเคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถจกัรยานยนต ์ 
 3) พฤติกรรมการใชร้ถท่ีผา่นการดดัแปลง  

  แบบสอบถามพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ในส่วนของขอ้ท่ี 1 - 7 ประกอบดว้ยขอ้
ค าถามดา้นบวก และดา้นลบ ค าถามแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
  ทุกคร้ัง หมายถึง ขอ้ความนั้นท่านปฏิบติัทุกวนั 
  เกือบทุกวนั หมายถึง  ขอ้ความนั้นท่านปฏิบติัเกือบทุกวนั (5 - 6 วนั/สัปดาห์) 
  บ่อยคร้ัง หมายถึง  ขอ้ความนั้นท่านปฏิบติัเกือบทุกวนั (3 - 4 วนั/สัปดาห์) 
  บางคร้ัง หมายถึง  ขอ้ความนั้นท่านปฏิบติัเกือบทุกวนั (1 - 2 วนั/สัปดาห์) 
  ไม่เคย หมายถึง  ขอ้ความนั้นท่านไม่เคยปฏิบติั 
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  เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ค าถามในดา้นบวก หมายถึงขอ้ค าถามท่ีอธิบายถึงพฤติกรรม
การขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นดา้นท่ีดี พิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ทุกคร้ัง  ให ้ 1  คะแนน 
  เกือบทุกวนั  ให ้ 0  คะแนน 
  บ่อยคร้ัง  ให ้ 0  คะแนน 
  บางคร้ัง  ให ้ 0  คะแนน 
  ไม่เคย  ให ้ 0  คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ค าถามในดา้นลบ หมายถึงขอ้ค าถามท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นดา้นท่ีไม่ดี พิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ทุกคร้ัง  ให ้ 1  คะแนน 
  เกือบทุกวนั ให ้ 0  คะแนน 
  บ่อยคร้ัง  ให ้ 0  คะแนน 
  บางคร้ัง  ให ้ 0  คะแนน 
  ไม่เคย  ให ้ 0  คะแนน 

  แบบสอบถามพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นส่วนของขอ้ท่ี  8 ประกอบดว้ยขอ้
ค าถาม ระหวา่งความเร็วท่ีใชใ้นการขบัข่ี 

  เกณฑ์การให้คะแนน ท่ีถึงพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นดา้นท่ีดี พิจารณาเกณฑ์
การใหค้ะแนน ตามความเร็วท่ีใชใ้นการขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์งัน้ี 
  ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ให ้ 1  คะแนน 
  21 - 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ให ้ 1  คะแนน 
  41 - 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ให ้ 1  คะแนน 
  61 - 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ให ้ 1  คะแนน 
  มากกวา่ 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ให ้ 0  คะแนน 

 แบบสอบถามสภาพรถจกัรยานยนต์ท่ีใชข้บัข่ี ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 3 ขอ้ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม ใช่ หรือไม่ใช่ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม ดา้นบวก และดา้นลบ 

  เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ค าถามในดา้นบวก หมายถึง ขอ้ค าถามท่ีอธิบายถึงพฤติกรรม
การขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นดา้นท่ีดี พิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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  ใช่  ให ้ 1  คะแนน 
  ไม่ใช่ ให ้ 0  คะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน ขอ้ค าถามในดา้นบวก หมายถึงขอ้ค าถามท่ีอธิบายถึงพฤติกรรม
การขบัข่ีรถจกัรยานยนตใ์นดา้นท่ีดี พิจารณาเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ไม่ใช่ ให ้ 1  คะแนน 
  ใช่  ให ้ 0  คะแนน 

  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการขับข่ีท่ีปลอดภัยเม่ือมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเม่ือขับข่ี
รถจกัรยานยนตค์รบทั้ง 11 ขอ้ และแบ่งกลุ่มระดบัการขบัข่ีปลอดภยัไดด้งัน้ี 
  เกณฑ์ในการแบ่งระดบัของพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยัโดยพิจารณา
จากคะแนนดิบ โดยใช้ค่าพิสัยหารด้วยจ านวนชั้น คือ ใช้(คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /3 ซ่ึง
สามารถแปลความหมายของคะแนนออกเป็น 3 ระดบัคือ ขบัข่ีปลอดภยั ค่อนขา้งปลอดภยั และไม่
ปลอดภยั โดยก าหนดเกณฑร์ะดบัคะแนนดงัน้ี 
  คะแนน  0 - 4 หมายถึง  พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยั 
  คะแนน  5 - 10 หมายถึง  พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ค่อนขา้งปลอดภยั 
  คะแนน  11 หมายถึง  พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยั 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1) การหาความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content validity) 
   แบบสัมภาษณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียน
มธัยมศึกษา อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านผูศึ้กษาน าไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านพฤติกรรม ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
ทั้งหมด รวม 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงทางโครงสร้างและดา้นเน้ือหา จากนั้นปรับแก้
ไขให้มีความตรงทางด้านเน้ือหา ความชัดเจนด้านภาษา ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและ
ออกแบบให้ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษาให้มากท่ีสุด แลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความตรง
ตามเน้ือหา (content validity index [CVI]) โดยค่าความตรงตามเน้ือหา (content validity index [CVI]) 
ของแบบสอบถามชุดน้ีเท่ากบั 0.84 ซ่ึงค่าท่ีเช่ือถือไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 0.70 
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  2) การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
   ผูศึ้กษาน าแบบสัมภาษณ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่านท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุ ไปทดลองใชใ้นกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีอยูใ่นเขตถนนชนบท อ าเภอเวียงสา 
จงัหวดัน่าน จ านวน 30 ราย แลว้น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
โครนบาค (cronbach’s coefficient alpha) โดยค่าท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 0.70 โดยมีการค านวณหาค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟาของโครนบาค (cronbach’s coefficient alpha) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.81 และไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
0.80 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูงสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาได ้

3.3  การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูศึ้กษาท าการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง โดยการท าหนังสือขอรับการพิจารณารับรอง
จริยธรรมเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือผา่นการอนุมติั ผูศึ้กษาไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาให้กลุ่มตวัอยา่ง
รับทราบพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอายุนอ้ยกวา่ 18 
ปีจึงตอ้งใหผู้ป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งลงนามยินยอมให้กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย โดย
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณ์ไดทุ้กเวลา นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถ
ถอนตวัจากการศึกษาไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บรักษาเป็นความลบั และจะน าเสนอผล
การศึกษาเป็นภาพรวม และน าไปใชป้ระโยชน์เฉพาะการศึกษาเท่านั้น 

3.4  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 
 3.4.1  ผูศึ้กษาส่งหนังสือช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียน และประสานงานครูหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บ
รวมรวมขอ้มูล 
 3.4.2  ผูศึ้กษาเขา้พบกบันกัเรียน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และขอความร่วมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ และใหก้ลุ่มตวัอยา่งลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 
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 3.4.3  ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแก่กลุ่ม
นกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษา 
 3.4.4  ผูศึ้กษาน าแบบสัมภาษณ์ท่ีจดัเก็บได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 3.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองลักษณะทางประชากร ประสบการณ์การขับข่ีรถจกัรยานยนต ์
ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัและเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ดว้ย
การใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จ  านวน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐานตามลกัษณะของขอ้มูล 
 3.5.2  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากร ประสบการณ์การ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยายนต์ปลอดภยัและเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตก์บัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอ
ภูเพียง จงัหวดัน่าน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 336 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน
และมีความสมบูรณ์จ านวน 319 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 94.94  ของแบบสอบถามทั้งหมด  
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี  
 4.1  ลกัษณะทางประชากร 
 4.2  ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 
 4.3  ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั  
 4.4  เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ 
 4.5  พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต ์
 4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กับพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียน
มธัยมศึกษา  

4.1  ลกัษณะทางประชากร 

 นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 17 - 19 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 41.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
ระหวา่ง 12 - 14 ปี (ร้อยละ 30.1) ส่วนกลุ่มอายรุะหวา่ง 15 - 16 ปี มีนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 28.8) อายุเฉล่ีย
ของนกัเรียนคือ 15.7 ปี อายุท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 12 ปี และอายุมากท่ีสุดคือ 19 ปี มากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 50.2 เป็นนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มากท่ีสุด (ร้อยละ 20.1) รองลงมาคือ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 19.7) และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ร้อยละ 14.1) (แสดงดัง
ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1  ลกัษณะทางประชากร 

4.2 ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 4.2.1  ความสามารถในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ ร้อยละ 96.6 ในจ านวนผูท่ี้ขับข่ี

รถจกัรยานยนต์เป็นนั้ นมีเพียงร้อยละ 16.2 ท่ีมีใบอนุญาตการขับข่ีและได้มาจากการสอบขอรับ
ใบอนุญาตทั้ งหมด นักเรียนมีประสบการณ์การขับข่ีอยู่ท่ีระยะเวลา 4 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 20.1) 
รองลงมาคือ 3 ปี (ร้อยละ 18.2) (แสดงดงัตารางท่ี 4.2) 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากร  
(n=319) 

จ านวน  
 

ร้อยละ 

1. อาย ุ
- 12 - 14 ปี 
- 15 - 16 ปี 
- 17 - 19 ปี 

 
96 
92 

131 

 
30.1 
28.8 
41.1 

ค่าเฉล่ีย = 15.7       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.77       ค่าต ่าสุด= 12         ค่าสูงสุด= 19 
2. เพศ 

-  ชาย 
-  หญิง 

3. ระดบัชั้น 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
- มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
160 
159 

 
46 
51 
45 
50 
63 
64 

 
50.2 
49.8 

 
14.4 
16.0 
14.1 
15.7 
19.7 
20.1 
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ตารางที ่4.2 ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จ านวน ร้อยละ 

1. การขับรถจักรยานยนต์ (n=319) 
- เป็น 
- ไม่เป็น 

2. การมีใบอนุญาตการขับข่ี (n=308) 
- ไม่มี 
- มี 

4. การสอบรับใบอนุญาตการขับข่ี (n=50) 
- ใช่ 

5. ระยะเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (n=308) 
- 1 ปี 
- 2 ปี 
- 3 ปี 
- 4 ปี 
- 5 ปี 
- 6 ปี 
- 7 ปี 
- 8 ปี 

 
308 
11 

 
258 
50 

 
50 

 
27 
39 
56 
62 
43 
53 
17 
11 

 
96.6 
3.4 

 
83.8 
16.2 

 
100 

 
8.8 

12.7 
18.2 
20.1 
14.0 
17.2 
5.5 
3.6 

ค่าเฉล่ีย = 3.95     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 3.15     ค่าต ่าสุด = 1      ค่าสูงสุด = 8 

 

 4.2.2  ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
 4.2.2.1 การเดินทางจากบา้นหรือท่ีพกัมายงัโรงเรียน 
 ระยะทางการเดินทางจากบา้นหรือท่ีพกัมายงัโรงเรียนอยูใ่นช่วง 1 - 2 กิโลเมตร มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 41.1) รองลงมาอยูใ่นระยะทาง 3 - 4 กิโลเมตร (ร้อยละ 21.3) โดยค่าเฉล่ียของระยะทางการ
เดินทางเท่ากับ 4.12 กิโลเมตร โดยระยะทางใกล้สุดคือ 1 กิโลเมตรและระยะทางไกลสุดคือ 17 
กิโลเมตร ซ่ึงถือว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีบา้นหรือท่ีพกัไม่ห่างจากโรงเรียน วิธีท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ใช้
รถจกัรยานยนตเ์ดินทางมายงัโรงเรียนมากท่ีสุด (ร้อยละ 74.3) รองลงมาเป็นรถจกัรยาน (ร้อยละ 15.4) 
(แสดงดงัตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที ่4.3 การเดินทางจากบ้านหรือทีพ่กัมายงัโรงเรียน 

การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน จ านวน 
(n=319) 

ร้อยละ 

1.ระยะการเดินทาง 
- 1 - 2 กิโลเมตร 
- 3 - 4 กิโลเมตร 
- 5 - 6 กิโลเมตร 
- 7 - 8 กิโลเมตร 
- 9 - 10 กิโลเมตร 
- มากกวา่ 10 กิโลเมตร 

 
131 
68 
51 
40 
19 
10 

 
41.1 
21.3 
16.0 
12.5 
6.0 
3.1 

ค่าเฉล่ีย  =   4.12      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 3.15      ค่าต ่าสุด = 1      ค่าสูงสุด 17 
2. วธีิการเดินทาง 

- รถจกัรยานยนต์ 
- รถจกัรยาน 
- รถโดยสารรับส่งนกัเรียน 
- เดิน 
- รถยนตส่์วนตวั 

 
237 
49 
18 
13 

2 

 
74.3 
15.4 
5.6 
4.1 
0.6 

 4.2.2.2 การใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง 
 นักเรียนเกือบทั้ งหมดใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นประจ า         
(ร้อยละ 97.8) และมีนกัเรียนบางส่วนไม่ไดใ้ชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะเป็นประจ า (ร้อยละ 2.2) ซ่ึง
นกัเรียนท่ีใช้รถจกัรยานยนตเ์ป็นประจ านั้นส่วนใหญ่เป็นผูข้บัข่ีเอง (ร้อยละ 84.3) และส่วนนอ้ยเป็น
ผูโ้ดยสาร (ร้อยละ 15.7) (แสดงดงัตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่4.4 การใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะของนักเรียน 

การใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน จ านวน ร้อยละ 

1. การใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจ า (n=319) 
- ใช่ 
- ไม่ใช่ 

2. ลกัษณะการใช้รถจักรยานยนต์ (n=312) 
- ผูข้บัข่ี 
- ผูโ้ดยสาร 

 
312 

7 
 

263 
49 

 
97.8 
2.2 

 
84.3 
15.7 

 

 4.2.3  ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
  นักเรียนม ากก ว ่า ค ร่ึ งห น่ึ ง เค ยมีป ระสบก ารณ์การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน           
(ร้อยละ 52.5) และท่ีเหลือไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน (ร้อยละ 44.8) จ  านวนคร้ังท่ี
ประสบอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือ 1 - 3 คร้ัง (ร้อยละ 88.6) ระดบัความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุจราจร 
ส่วนใหญ่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาล (ร้อยละ 68.7) รองลงมาเป็นเขา้รับการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล (ร้อยละ 23.9) อุบติัเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิด
ขณะใชร้ถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 68.4) รองลงมาเป็นรถจกัรยาน (ร้อยละ 27.1) และสาเหตุของการเกิด
อุบติัเหตุจราจรมากท่ีสุด คือ มีสัตวห์รือส่ิงของตดัหนา้รถ (ร้อยละ 27.5)  รองลงมาคือ ฝนตก ถนนล่ืน 
(ร้อยละ 18.9) และขบัข่ีรถดว้ยความเร็วสูง (ร้อยละ 14.5) (แสดงดงัตารางท่ี 4.5) 

ตารางที ่4.5 ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน จ านวน ร้อยละ 

1. การเคยได้รับอุบัติเหตุจราจร (n=319) 
    - เคย 
    - ไม่เคย 
2. จ านวนคร้ังการเกดิอุบัติเหตุจราจร (n=176) 
    - 1 - 3 คร้ัง 
    - 4 - 6 คร้ัง 

 
176 
143 

 
156 
17 

 
55.2 
44.8 

 
88.6 
9.7 
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ตารางที ่4.5 ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ต่อ) 

ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน จ านวน ร้อยละ 

- 7 - 9 คร้ัง 
- 10 คร้ังข้ึนไป 

1 
2 

0.6 
1.1 

ค่าเฉล่ีย  =   4.12     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 3.15      ค่าต ่าสุด = 1      ค่าสูงสุด = 17 
3. ลกัษณะการบาดเจ็บ (n=176) 

- บาดเจบ็เล็กนอ้ยไม่ไดไ้ปโรงพยาบาล 
- บาดเจบ็เล็กนอ้ย รักษาท่ีโรงพยาบาลไม่ไดน้อน
โรงพยาบาล 

- บาดเจบ็มากแต่ไม่มีการสูญเสียอวยัวะ 
- บาดเจบ็พอควรและนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ 

4. ยานพาหนะทีเ่กดิอุบัติเหตุ  * 
- รถจกัรยานยนต์ 
- รถจกัรยาน 
- รถยนต ์
- รถโดยสาร 
- เดินถนน 

5. สถานะการใช้ถนนขณะเกิดอุบัติเหตุ 
- ขบัรถ 
- ผูโ้ดยสารรถ 
- เดินถนน 

6. สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุคร้ังรุนแรงทีสุ่ด* 
- มีสัตวห์รือส่ิงของตดัหนา้รถ   
- ฝนตก ถนนล่ืน 
- ขบัรถดว้ยความเร็วสูง    
- สภาพถนนช ารุด 
- ไม่ช านาญเส้นทาง    
- สภาพเส้นทางมืด 
- ยานพาหนะช ารุด 
- ขบัรถขณะง่วงนอน อ่อนเพลีย 

 
121 
42 
9 
4 
 
 

154 
61 
7 
2 
1 
 

132 
43 
1 
 

86 
59 
45 
30 
20 
16 
12 
11 

 
68.7 
23.9 
5.1 
2.3 

 
 

68.4 
27.1 
3.1 
0.9 
0.5 

 
75.0 
24.4 
0.6 

 
27.7 
18.9 
14.5 
9.7 
6.4 
16 
3.9 
3.5 
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ตารางที ่4.5 ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ต่อ) 

ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุจราจรทางถนน จ านวน ร้อยละ 
- ขบัรถหลงัด่ืมสุราและของมึนเมา 
- อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ประมาท 
ถูกคนัอ่ืนชน 
รถตดัหนา้ 

- ขบัรถฝ่าฝืนไฟจราจร 
- ขบัรถฝ่าฝืนป้ายจราจร 

11 
 

8 
5 
4 
2 
2 
 

3.5 
 

2.6 
1.6 
1.3 
0.6 
0.6 

หมายเหตุ       * ตอบไดห้ลายขอ้ 

4.3  ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย 

 4.3.1  ระดบัความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั 
  นกัเรียนเกือบคร่ึงหน่ึงมีระดบัความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 45.5) รองลงมาอยู่ในระดบัต ่า (ร้อยละ 28.8) คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 10.7 คะแนน
ต ่าสุด เท่ากบั 3 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากบั 16 คะแนน (แสดงดงัตารางท่ี 4.6) 

ตารางที ่4.6 ระดับความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย  

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่า (นอ้ยกวา่ 60 %) 
ปานกลาง (60 % - 79 %) 
สูง (มากกวา่ 80 %) 

61 
128 
74 

23.2 
48.7 
28.1 

ค่าเฉล่ีย  =   10.7     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  = 2.46     ค่าต ่าสุด = 3     ค่าสูงสุด = 16 

 4.3.2  ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัจ าแนกรายขอ้ 
  เม่ือจ าแนกรายข้อค าถามแต่ละข้อของการวดัความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์
ปลอดภยัพบวา่นกัเรียนตอบค าถามเร่ืองการให้สัญญาณมือในลกัษณะของเม่ือตอ้งการหยุดรถ ผูข้บัข่ี
จะตอ้งใหส้ัญญาณมือโดยการยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ยกแขนขวาท่อนบนและ
ตั้ ง ฝ่ ามือ ข้ึนได้มาก ท่ี สุด  (ร้อยละ 70.2) รองลงมาเป็นลักษณะข้อค าถามเร่ืองการท่ีผู ้ข ับ ข่ี
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รถจกัรยานยนต์ตอ้งมีระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึงจะขบัรถได ้
(ร้อยละ 65.5) ส่วนขอ้ค าถามท่ีนักเรียนตอบผิดมากท่ีสุดคือ ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัการเล้ียวรถของรถ
ในทางแยก เอกและโท (ร้อยละ 96.7) รองลงมาเป็นขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่าการขบัรถจกัรยานยนตเ์ล้ียว
ซา้ยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียว (ร้อยละ 90.0) (แสดงดงัตารางท่ี 4.7) 

ตารางที ่4.7 ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย จ าแนกรายข้อ 

ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย  
(n=319) 

ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 

1. เม่ือตอ้งการหยดุรถผูข้บัข่ีจะตอ้งใหส้ัญญาณมือโดยการยืน่
แขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ยกแขนขวาท่อนบน
และตั้งฝ่ามือข้ึน 
2. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งมีระดบัแอลกอฮอลใ์นลมหายใจไม่
เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตถึ์งจะขบัรถได ้
3. ขณะขบัรถจกัรยานยนตล์งทางลาดชนัไม่ควรใชเ้บรกมือ 

4.  เคร่ืองหมายน้ี หมายถึง หา้มวิง่รถคู่* 
5. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่จ  าเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยับนถนน
ในหมู่บา้น* 
6. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางขา้ม หา้มแซงรถ 

7.  เคร่ืองหมายน้ี หมายถึง เล้ียวขวาหรือตรงไปก็ได*้ 
8. หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน ขณะขบัข่ีรถข้ึน
สะพาน 
9. หา้มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตก์ลบัรถบริเวณท่ีมีทางร่วมทางแยก 
10. รถจกัรยานยนตต์อ้งขบัในช่องทางเดินรถดา้นซา้ยสุด 
11. หา้มกลบัรถบนสะพาน 
12. การขบัรถแซงรถคนัหนา้ตอ้งแซงดา้นขวามือเท่านั้น ยกเวน้รถ
ท่ีจะถูกแซงก าลงัใหส้ัญญาณเล้ียวขวา ผูข้บัข่ีจึงสามารถแซงดา้น
ซา้ยมือได ้

224 
 
 

209 
 

148 
 

146 
132 

 
120 

 
146 
95 

 
93 
85 
78 
78 

 

70.2 
 
 

65.5 
 

46.7 
 

45.8 
41.4 

 
37.6 

 
45.8 
29.8 

 
29.2 
26.6 
24.5 
24.5 
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ตารางที ่4.7 ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย จ าแนกรายข้อ (ต่อ) 

ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย  
(n=319) 

ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 

13. รถจกัรยานยนตท่ี์มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปี ตอ้งตรวจสภาพ
รถ ท่ี ตรอ. ทุกปี 
14. ถา้หากผูข้บัข่ีตอ้งการจะเล้ียวรถ ตอ้งเปิดไฟเล้ียวก่อนถึงทาง
เล้ียวอยา่งนอ้ย  30 เมตร 
15. การขบัรถจกัรยานยนตเ์ล้ียวซา้ยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียว* 
 

16.    จากรูป ถา้ท่านขบัรถ “คนั ก” ท่านตอ้งลด
ความเร็วรถหรือหยุดเพื่อให้รถ “คนั ข” ไปก่อน 
 

65 
 

53 
 

32 
 
 
 
 

10 

20.4 
 

16.6 
 

10.0 
 
 
 
 

3.1 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอ้ค าถามเชิงลบ 

4.4  เจตคติต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์  

 4.4.1  เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยั 
 นกัเรียนมีเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีหรือซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตว์า่ท าให้
ไดรั้บการยกยอ่งจากครูของนกัเรียนอยู่ท่ีเจตคติในระดบัปานกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.9) รองลงมา
อยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 21.0) เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัมกัจะท าให้เพื่อนล้ออยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด (ร้อยละ 40.4) รองลงมาคือระดบัน้อย (ร้อยละ 27.6) เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัแล้วจะได้
รับค าชมจากพอ่แม่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.5) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 27.0) 
เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัแลว้ไม่ถูกต ารวจปรับ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.9) รองลงมาอยู่
ในระดบัมาก (ร้อยละ 17.2) เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัจะช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 77.1) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 17.2) เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยั
ท าให้หนักศีรษะอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 38.6) รองลงมาอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 24.5)         
เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัแลว้ท าให้ไม่เท่ห์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.5) รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 28.8) เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัแล้วท าให้อึดอดั ร าคาญ อยู่ในระดับน้อย 
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(ร้อยละ 31.7) รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 30.7) เจตคติต่อการสวมหมวกเม่ือเดินทางไป
สถานท่ีราชการเท่านั้น อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 25.1) รองลงมาอยู่ในระดบันอ้ย (ร้อยละ 22.9) 
และเจตคติท่ีว่าไม่จ  าเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยัในถนนหมู่บา้นอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 33.5) 
รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 22.9) (แสดงดงัตารางท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน จ าแนกรายข้อ 

เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย 
(n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
หรือซ้อนรถจกัรยานยนตท์ าให้
ไดรั้บการยกยอ่งจากครู 
2. การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
หรือซ้อนทา้ยรถจกัยานยนตม์กัจะ
ท าใหเ้พื่อนลอ้ 
3. เม่ือสวมหมวกนิรภยัขณะขบั
รถจกัรยานยนตจ์ะไดรั้บค าชมจาก 
พอ่แม ่
4. การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
รถจกัรยานยนตท์ าใหไ้ม่ถูกต ารวจ
ปรับ 
5. การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
หรือซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตจ์ะ
ช่วยลดการบาดเจบ็ของศีรษะของผู ้
ท่ีสวมใส่ 
6. เม่ือสวมใส่หมวกนิรภยั จะท าให้
หนกัศีรษะ* 
7. เม่ือสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
หรือซ้อนทา้ยจกัรยานยนตท์ าให้
รู้สึกไม่เท่ห์ 

50(15.7) 
 
 

19(6.0) 
 
 

91(28.5) 
 
 

191(59.9) 
 
 

246(77.1) 
 
 
 

20(6.3) 
 

107(33.5) 

67(21.0) 
 
 

28(8.8) 
 
 

76(23.8) 
 
 

55(17.2) 
 
 

43(13.5) 
 
 
 

37(11.6) 
 

92(28.8) 

108(33.9) 
 
 

55(17.2) 
 
 

86(27.0) 
 
 

48(15.0) 
 
 

20(6.3) 
 
 
 

123(38.6) 
 

78(24.5) 

40(12.5) 
 
 

88(27.6) 
 
 

37(11.6) 
 
 

13(4.1) 
 
 

5(1.6) 
 
 
 

78(24.5) 
 

23(7.2) 

54(16.9) 
 
 

129(40.4) 
 
 

29(9.1) 
 
 

12(3.8) 
 
 

5(1.6) 
 
 
 

61(19.1) 
 

19(6.0) 

 



 

47 

ตารางที ่4.8 เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน จ าแนกรายข้อ (ต่อ) 
 

เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย 
(n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

8. การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ี
หรือซ้อนทา้ยจกัรยานยนตท์ าให ้
ร าคาญ* 
9. ควรสวมหมวกนิรภยัต่อเม่ือตอ้ง
ไปในสถานท่ีราชการท่ีบงัคบัให้
สวมหมวกนิรภยัเท่านั้น* 
10. ไม่จ  าเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยั
เม่ือขบัข่ีหรือซ้อนทา้ย
รถจกัรยานยนตใ์นหมู่บา้น* 
 

21(6.6) 
 
 

45(14.1) 
 
 

46(14.4) 

31(9.7) 
 
 

52(16.3) 
 
 

52(16.3) 
 

98(30.7) 
 
 

69(21.6) 
 
 

107(33.5) 

101(31.7) 
 
 

73(22.9) 
 
 

73(22.9) 

68(21.3) 
 
 

80(25.1) 
 
 

41(12.9) 
 

หมายเหตุ * ขอ้ค าถามดา้นลบ 

 4.4.1.1 ระดบัเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยั 
 เม่ือแบ่งระดบัของเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัพบวา่ ระดบัเจตคติของนกัเรียนส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 66.8) รองลงมาคือ ปานกลาง (ร้อยละ 33.2) (แสดงดงัตารางท่ี 4.9) 

ตารางที ่4.9 ระดับเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย 

ระดับเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย จ านวน ร้อยละ 
ปานกลาง 
ดี 
 

106 
213 

33.2 
66.8 

 4.4.2  เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด 
  นกัเรียนมีเจตคติต่อการขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็ววา่เป็นการแสดงถึงสามารถขบั
ข่ีไดค้ล่องแคล่วอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 32.9) รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 24.8) เจตคติท่ี
กล่าวว่าเป็นการดึงดูดคนรอบข้างอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 35.1) รองลงมาอยู่ในระดับน้อย        
(ร้อยละ 30.1) เจตคติท่ีกล่าวว่าเป็นการสร้างความร าคาญให้ผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.9)
รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 28.5) เจตคติท่ีกล่าวว่าท าให้รู้สึกหวาดเสียว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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(ร้อยละ 50.5) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 27.9) และเจตคติท่ีกล่าวว่าท าให้เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนอยู่ในระด ับม าก ที่ สุ ด  (ร้อยละ 74.0) รองลงมาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 7.5) 
(แสดงดงัตารางท่ี 4.10) 

ตารางที ่4.10 เจตคติต่อการขับขี่รถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก าหนดของนักเรียน จ าแนกรายข้อ 

เจตคติต่อการขับขี่รถเร็วเกนิ
กว่ากฎหมายก าหนด 

(n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ด้วย
ค ว าม เร็ ว เป็ น ก ารแส ด งว่ า
สามารถขบัข่ีรถไดค้ล่องแคล่ว* 
2. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงเป็นการดึงดูดคนรอบ
ขา้ง* 
3. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงสร้างความร าคาญให้
ผูอ่ื้น 
4. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงท าให้รู้สึก
หวาดเสียว 
5. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงท าให้เส่ียงต่อการ
เกิดอุบติัเหตุทางถนน 
 

25(7.8) 
 
 

19(6.0) 
 
 

140(43.9) 
 
 

161(50.5) 
 
 

236(74.0) 

44(13.8) 
 
 

34(10.7) 
 
 

91(28.5) 
 
 

89(27.9) 
 
 

48(15.0) 

105(32.9) 
 
 

58(18.2) 
 

 
56(17.6) 

 
 

43(13.5) 
 
 

24(7.5) 

79(24.8) 
 
 

96(30.1) 
 
 

15(4.7) 
 
 

17(5.3) 
 
 

7(2.2) 

66(20.7) 
 
 

112(35.1) 
 
 

17(5.3) 
 
 

9(2.8) 
 
 

4(1.3) 

หมายเหตุ * ขอ้ค าถามดา้นลบ 
 

 4.4.2.1 ระดบัเจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด 
 เม่ือแบ่งระดบัของเจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนดพบวา่ ระดบัเจตคติ
ของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 68.0) รองลงมาคือ ปานกลาง (ร้อยละ 31.0) (แสดงดงั
ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11 ระดับเจตคติต่อการขับขี่รถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก าหนด 

ระดับเจตคติต่อการขับขี่รถเร็วเกนิกว่ากฎหมาย
ก าหนด 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่า 
ปานกลาง 
ดี 
 

3 
99 

217 

0.9 
31.0 
68.0 

 

 4.4.3 เจตคติต่อการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร  
  นักเรียนมีเจตคติต่อการคุยโทรศพัท์ขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ว่า ท าให้เกิดอุบติัเหตุ
จราจรทางถนนไดง่้ายข้ึนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 58) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 27.3) มี
เจตคติต่อการพิมพส่์งขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือท าให้เสียสมาธิในการขบัข่ีรถอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด          
(ร้อยละ 57.7) รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 27.9) มีเจตคติท่ีวา่สามารถขบัข่ีรถฝ่าไฟแดงไดถ้า้ไม่
มีรถคนัอ่ืนจอดบนทางแยกอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 55.8) รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 17.2) 
และเจตคติต่อการขบัข่ีรถยอ้นศรไดถ้า้บริเวณท่ีกลบัรถไกลแต่ตอ้งระมดัระวงัรถท่ีสวนมาอยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 32.9) รองลงมาอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 22.6) (แสดงดงัตารางท่ี 4.12) 

ตารางที ่4.12 เจตคติต่อการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรของนักเรียน จ าแนกรายข้อ  

เจตคติต่อการการขับขี่ 
ฝ่าฝืนกฎจราจร 

(n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. การคุยโทรศพัทข์ณะขบัข่ี
รถจกัรยานยนตท์ าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

185(58.0) 
 

87(27.3) 
 

25(7.8) 
 

10(3.1) 
 

12(3.8) 
 

จราจรทางถนนไดง่้าย 
2. การพิมพส่์งขอ้ความทาง
โทรศพัทมื์อถือท าใหเ้สียสมาธิใน
การขบัข่ีรถ  
3. สามารถขบัข่ีรถฝ่าไฟแดงไดถ้า้
ไม่มีรถคนัอ่ืนจอดท่ีบนทางแยก* 
 

 
184(57.7) 

 
 

31(9.7) 
 

 
89(27.9) 

 
 

19(6.0) 
 

 
27(8.5) 

 
 

36(11.3) 
 

 
12(3.8) 

 
 

55(17.2) 
 

 
7(2.2) 

 
 

178(55.8) 
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ตารางที ่4.12 เจตคติต่อการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรของนักเรียน จ าแนกรายข้อ (ต่อ) 

เจตคติต่อการการขับขี่ 
ฝ่าฝืนกฎจราจร 

(n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

4. สามารถแซงในบริเวณท่ีมีป้าย
สัญญาณวา่หา้มแซงไดถ้า้ไม่เห็นรถ
ท่ีสวนมา* 
5. สามารถขบัรถยอ้นศรไดถ้า้
บริเวณท่ีกลบัรถไกลแต่ตอ้ง
ระมดัระวงัรถท่ีสวนมา* 
 

18(5.6) 
 
 

27(8.5) 

22(6.9) 
 
 

27(8.5) 

51(16.0) 
 
 

88(27.6) 

68(21.3) 
 
 

72(22.6) 

160(50.2) 
 
 

105(32.9) 

หมายเหตุ * ขอ้ค าถามดา้นลบ 

 4.4.3.1 ระดบัเจตคติต่อการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร    
 เม่ือแบ่งเจตคติต่อการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจรพบว่า ระดบัเจตคติของนักเรียนส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 73.0) รองลงมาคือ ปานกลาง (ร้อยละ 25.7) (แสดงดงัตารางท่ี 4.13) 

ตารางที ่4.13 ระดับเจตคติต่อการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร   

ระดับเจตคติต่อการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร  จ านวน ร้อยละ 
ต ่า 
ปานกลาง 
ดี 
 

3 
82 

233 

1.3 
25.7 
73.0 

 4.4.4  เจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต ์
  นกัเรียนมีเจตคติต่อการดดัแปลงรถจกัรยานยนตห์รือถอดอุปกรณ์ดั้งเดิมออกเพื่อตกแต่ง
รถเป็นการแสดงออกทางดา้นศิลปะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 37.3) เจตคติท่ีวา่การดดัแปลงรถท า
ให้ส้ินเปลืองเงินอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 56.7) เจตคติต่อท่อไอเสียเสียงดงัว่าช่วยดึงดูดความ
สนใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 42.9) เจตคติต่อการท่ีวา่ผูรั้กรถตอ้งดดัแปลง ตกแต่งรถ นอ้ยท่ีสุด     
(ร้อยละ 31.7) เจตคติท่ีว่าการดดัแปลงรถท าให้ดูเท่ห์ น่าสนใจ น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 32.3) และเจตคติ
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ที่ว่าการดัดแปลงรถดว้ยตนเอง เป็นการแสดงความสามารถนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 33.9) (แสดงดงั
ตารางท่ี 4.14) 

ตารางที ่4.14 เจตคติต่อการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ของนักเรียน จ าแนกรายข้อ 

เจตคติต่อการดัดแปลงสภาพ
รถจักรยานยนต์ (n=319) 

จ านวน / ร้อยละ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. การดดัแปลงรถจกัรยานยนตห์รือ
ถอดอุปกรณ์ดั้งเดิมออกเพื่อตกแต่ง
รถ เป็นการแสดงออกทางด้าน
ศิลปะ* 
2. การดดัแปลงรถจกัรยานยนตเ์ป็น 
การส้ินเปลืองเงิน 
3. การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมีท่อ
ไอเสียเสียงดงัช่วยดึงดูดความสนใจ
จากคนรอบขา้ง* 
4. ผูท่ี้รักรถตอ้งดดัแปลงตกแต่งรถ
ใหส้วยงามและปรับเปล่ียนอุปกรณ์
ใหม่จากอุปกรณ์เดิม* 
5. เม่ือขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ผา่น
การดดัแปลงรถท าใหดู้เท่ห์ 
น่าสนใจ* 
6. การดัดแปลงรถด้วยตัวเองเป็น
การแสดงความสามารถในการแต่ง
รถ* 

36(11.3) 
 
 
 

15(4.7) 
 

35(11.0) 
 
 

34(10.7) 
 
 

25(7.8) 
 
 

28(8.8) 

31(9.7) 
 
 
 

8(2.5) 
 

38(11.9) 
 
 

44(13.8) 
 
 

34(10.7) 
 
 

39(12.2) 

55(17.2) 
 
 
 

37(11.6) 
 

58(18.2) 
 
 

73(24.1) 
 
 

91(28.5) 
 
 

79(24.8) 
 

78(24.5) 
 
 
 

78(24.5) 
 

51(16.0) 
 
 

63(19.7) 
 
 

66(20.7) 
 
 

65(20.4) 

119(37.3)  
 
 
 

181(56.7) 
 

137(42.9) 
 
 

101(31.7) 
 
 

103(32.3) 
 
 

108(33.9) 
 

หมายเหตุ * ขอ้ค าถามดา้นลบ 

 4.4.4.1 ระดบัเจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต ์   
 เ ม่ือแบ่งระดับเจตคติต่อการดัดแปลงสภาพรถจกัรยานยนตพ์บวา่ ระดบัเจตคติของ
นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือปานกลาง (ร้อยละ 42.3) (แสดงดงัตารางท่ี 
4.15) 
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ตารางที ่4.15 ระดับเจตคติต่อการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์    

ระดับเจตคติต่อการดัดแปลงสภาพ
รถจักรยานยนต์  

จ านวน ร้อยละ 

ต ่า 
ปานกลาง 
ดี 
 

31 
135 
153 

9.7 
42.3 
48.0 

4.5  พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 

 4.5.1  พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
  นกัเรียนท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นประจ ามีจ  านวนทั้งหมด 263 คน กวา่คร่ึงหน่ึงมี
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 51.5) รองลงมาเป็นไม่เคยสวมหมวกนิรภยั
เลย (ร้อยละ 16.3) พฤติกรรมการตรวจสภาพรถก่อนการขบัข่ีมากกวา่คร่ึงมีการตรวจสภาพรถก่อนใช้
เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 54.7) รองลงมาไม่เคยตรวจสภาพรถเลย (ร้อยละ 14.8) นกัเรียนส่วนใหญ่ตั้งแต่
ขบัข่ีเป็นไม่เค ย ดื่ม เค ร่ือ ง ดื่ม แอลกอฮอล์ก่อนก ารข ับ ข่ี (ร้อยละ 81.0) รองลงมาเคยด่ืมบ้าง
บางคร้ัง (ร้อยละ 19.0) เกินกว่าคร่ึงมีพฤติกรรมขบัข่ีรถตามป้ายจราจรทุกคร้ัง (ร้อยละ 66.5) โดย
บางส่วนขบัข่ีตามป้ ายจราจร เกือบทุก ว ัน  (ร้อยละ 14.1) ส่ วนใหญ่มีพฤติก รรมขบัข่ีรถตาม
สัญญาณไฟทุกคร้ัง (ร้อยละ 82.5) มีส่วนนอ้ยท่ีขบัข่ีตามสัญญาณไฟบา้งเกือบทุกวนั (ร้อยละ 9.5) กวา่
คร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมบรรทุกผูโ้ดยสารมากกว่า 1 คน เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 56.3) มีบางส่วนมาไม่เคย
บรรทุกผูโ้ดยสารเกิน (ร้อยละ 15.2) และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการให้สัญญาณเล้ียวทุกคร้ัง      
(ร้อยละ 70.0) มีบางส่วนท่ีใหส้ัญญาณเล้ียวเกือบทุกวนั (ร้อยละ 11.4) (แสดงดงัตารางท่ี 4.16)  
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ตารางที ่4.16 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

พฤติกรรมการขับ
รถจักรยานยนต์ 

(n=263) 

จ านวน (ร้อยละ) 

ทุกคร้ัง เกอืบทุก
วนั 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 

1. การสวมหมวกนิรภยั 
2.  การตรวจสภาพรถก่อนการ
ขบัข่ี 
3. การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ก่อนการขบัข่ี 
4. การขบัรถตามป้าย
เคร่ืองหมายจราจร 
5. การขบัรถตามสัญญาณไฟ
จราจร 
6. การขบัข่ีรถโดยมีผูโ้ดยสาร
มากเกิน 1 คน 
7. การใหส้ัญญาณไฟเล้ียวก่อน
เล้ียว 

28(10.6) 
26(9.9) 

 
0(0.0) 

 
175(66.5) 

 
217(82.5) 

 
20(7.6) 

 
184(70.0) 

 

30(11.4) 
20(7.6) 

 
0(0.0) 

 
37(14.1) 

 
19(7.2) 

 
25(9.5) 

 
30(11.4) 

 

27(10.3) 
27(10.3) 

 
0(0.0) 

 
20(7.6) 

 
6(2.3) 

 
30(11.4) 

 
23(8.7) 

 

135(51.5) 
151(57.4) 

 
50(19.0) 

 
26(9.9) 

 
14(5.3) 

 
148(56.3) 

 
21(8.0) 

 

43(16.3) 
39(14.5) 

 
213(81.0) 

 
5(1.9) 

 
7(2.7) 

 
40(15.2) 

 
5(1.9) 

 

 4.5.2  พฤติกรรมการใชค้วามเร็วในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
  นกัเรียนมีพฤติกรรมการใชค้วามเร็วในการขบัข่ีอยูใ่นความเร็วเฉล่ีย 41-60 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงมากท่ีสุด (ร้อยละ 49.4) รองลงมาอยูใ่นระดบั 21-40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (ร้อยละ 18.6) (แสดง
ดงัตารางท่ี 4.17) 

ตารางที ่4.17 พฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ความเร็วในการขับขี่ 
(n=263) 

จ านวน  ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
21 - 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
41 - 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

33 
49 

130 

12.5 
18.6 
49.4 
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ตารางที ่4.17 พฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (ต่อ) 

ความเร็วในการขับขี่ 
(n=263) 

จ านวน  ร้อยละ 

61 – 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
     มากกวา่ 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 

46 
5 

17.5 
1.9 

 4.5.3 พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์ 
  นกัเรียนเกือบทั้งหมดมีพฤติกรรมการใชร้ถท่ีผา่นการตรวจสภาพรถและต่อทะเบียนรถ
เป็นประจ า (ร้อยละ 92.4) ส่วนใหญ่ไม่เคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถ (ร้อยละ 74.1) และส่วนใหญ่ไม่ใช้
รถท่ีผา่นการดดัแปลงสภาพ (ร้อยละ 71.1) (แสดงดงัตารางท่ี 4.18) 

ตารางที ่4.18 พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(n=263) 

จ านวน  ร้อยละ 

1. การใช้รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถและต่อ
ทะเบียนรถต่อเน่ือง 

- ใช่ 
- ไม่ใช่ 

2. การเคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถจักรยานยนต์ 
- ใช่ 
- ไม่ใช่ 

3. การใช้รถที่ผ่านการดัดแปลง 
- ใช่ 
- ไม่ใช่ 

 

 
 

243 
20 

 
68 

195 
 

76 
187 

 
 

92.4 
7.6 

 
25.9 
74.1 

 
28.9 
71.1 

 

 4.5.4  ระดบัความปลอดภยัของพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
  นกัเรียนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่ปลอดภยั (ร้อยละ 51.3) รองลงมามี
พฤติกรรมการขับข่ีท่ีค่อนข้างปลอดภัย (ร้อยละ 48.7) โดยไม่มีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการขับข่ี
ปลอดภยัเลย (แสดงดงัตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่4.19 ระดับความปลอดภัยของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
(n=263) 

จ านวน  ร้อยละ 

1.ไม่ปลอดภยั 
2. ค่อนขา้งปลอดภยั 
 

135 
128 

51.3 
48.7 

4.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กบัพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

 4.6.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรกบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของ
นกัเรียนนกัเรียนมธัยมศึกษา 
  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศและ
ระดบัชั้น ทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถของนกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่า p-value = 0.72 0.13 และ 0.06 ตามล าดบั) (ดงัแสดงในตาราง 4.20) 

ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 

ลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(จ านวน/ร้อยละ) (n=263) χ 2 p-value 

ไม่ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย 

1. อายุ 
- 12-14 ปี 
- 15-16 ปี 
- 17-19 ปี 

 
31(47.7) 
44(54.3) 
60(51.3) 

 
34(52.3) 
37(45.7) 
57(48.7) 

 
 

0.63 

 
 

0.72 
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ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากร พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(จ านวน/ร้อยละ) (n=263) 

χ 2 p-value 

ไม่ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย 

2. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

3. ระดับช้ัน 
- มธัยมศึกษาตอนตน้ 
- มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
78(55.7) 
57(46.3) 

 
45(44.1) 
90(55.9) 

 

 
62(44.3) 
66(53.7) 

 
57(55.9) 
71(44.1) 

 

 
2.30 

 
 

3.47 
 
 

 
0.13 

 
 

0.06 

 4.6.2  ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การขับข่ีรถจักรยานยนต์กับพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์กบัพฤติกรรม
การใชร้ถของนกัเรียนมธัยมศึกษาแลว้พบวา่ ระยะเวลาในการขบัข่ี และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (ค่า p-value = 0.03 และ 0.02 ตามล าดบั) โดยพบวา่ยิ่งระยะเวลาในการขบัข่ีนานพฤติกรรม
การใช้รถจกัรยานยนต์ไม่ปลอดภยัของนักเรียนมีมากข้ึน และนักเรียนท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทาง
ถนนมีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ม่ปลอดภยัมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่เคยประสบอุบติัเหตุจราจร
ทางถนน (ดงัแสดงในตาราง 4.21) 
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ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์กับพฤติกรรมการใช้
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ประสบการณ์การขับขี่ 
 

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(จ านวน/ร้อยละ) (n=263) χ 2 p-value 

ไม่ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย 

1. การมีใบขับขี่ 
      - ไม่มี 
      - มี 
2. ระยะเวลาในการขับขี่ 
      - ระยะ 1-3 ปี 
      - ระยะ 4-6 ปี 
      -  7 ปีข้ึนไป 
3. ประสบการณ์การเกดิอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน 
      -  เคย 
      - ไม่เคย 
4. ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ทางถนน 
      - บาดเจบ็เล็กนอ้ยไม่ไดไ้ป

โรงพยาบาล 
     - บาดเจบ็เล็กนอ้ย รักษาท่ี

โรงพยาบาลไม่ไดน้อน
โรงพยาบาล 

     - บาดเจบ็มากแต่ไม่มีการสูญเสีย
อวยัวะ 

     - บาดเจบ็พอควรและนอน
โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ 

 
108(50.5) 
27(55.1) 

 
46(51.1) 
68(46.9) 
20(74.1) 

 
 

88(57.1) 
47(43.1) 

 
 

58(56.9) 
 

24(60.0) 
 
 

4(50) 
 

2(50) 

 
106(49.5) 
22(44.9) 

 
44(48.9) 
77(53.1) 
7(25.9) 

 
 

66(42.9) 
62(56.9) 

 
 

44(43.1) 
 

16(40.0) 
 
 

4(50) 
 

2(50) 
 

 
0.34 

 
 
 

6.72 
 
 
 

5.02 
 
 
 
 
 
 

0.38 
 
 

 
0.55 

 
 
 

0.03* 
 
 
 

0.02* 
 
 
 
 
 
 

0.94 
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 4.6.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยั กบัพฤติกรรมการ
ใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยั กับ
พฤติกรรมการใชร้ถของนกัเรียนมธัยมศึกษา แลว้พบวา่ระดบัความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กนัท่ีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่า p-value = 0.10) (ดงัแสดงในตาราง 4.22) 

ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย กับพฤติกรรมการ
ใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ระดับความรู้ 
 

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(จ านวน/ร้อยละ) (n=263) χ 2 p-value 

ไม่ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย 

ต ่า 
ปานกลาง 
สูง 
 

29(47.5) 
74(57.8) 
32(43.2) 

32(52.5) 
54(42.2) 
42(56.8) 

 
4.44 

 
0.10 

 

 4.6.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์กบัพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
  เม่ือพิจารณาเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตพ์บวา่ เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก าหนด เจตคติต่อการการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร และเจตคติต่อการดดัแปลงสภาพ
รถจกัรยานยนต์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนกัเรียนมธัยมศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัท่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่า p-value = 0.002   0.01 และ 0.02 ตามล าดบั) โดยพบวา่ระดบัเจตคติ
ท่ีดีข้ึนของการขบัข่ีรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด การขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร และการดดัแปลงรถของ
นกัเรียนจะท าใหพ้ฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตมี์แนวโนม้ท่ีปลอดภยัข้ึน (ดงัแสดงในตาราง 4.23) 
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ตารางที ่4.23 ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคตต่ิอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ กบัพฤติกรรมการ
ใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

เจตคติต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ 
(จ านวน/ร้อยละ) (n=263) χ 2 p-value 

ไม่ปลอดภัย ค่อนข้างปลอดภัย 

1. เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย 
- ปานกลาง 
- ดี 

2. เจตคติต่อการขับขี่รถเร็วเกนิกว่า
กฎหมายก าหนด  

- ไม่ดี 
- ปานกลาง 
- ดี 

3. เจตคติต่อการขับขี่ฝ่าฝืนกฎ
จราจร 

- ไม่ดี 
- ปานกลาง 
- ดี 

4. เจตคติต่อการดัดแปลงสภาพ
รถจักรยานยนต์ 

- ไม่ดี 
- ปานกลาง 
- ดี 

 

 
47(53.4) 
88(50.3) 

 
 

1(50.0) 
57(67.1) 
77(43.8) 

 
 

3(100.0) 
44(63.8) 
88(46.1) 

 
 

19(63.3) 
64(58.2) 
52(42.3) 

 
41(46.6) 
87(49.7) 

 
 

1(50.0) 
28(32.9) 
99(56.3) 

 
 

0(0.0) 
25(36.2) 

103(53.9) 
 
 

11(36.7) 
46(41.8) 
71(57.7) 

 
0.23 

 
 
 
 

12.47 
 
 
 
 

9.23 
 
 
 
 

7.83 

 
0.63 

 
 
 
 

0.002* 
 
 
 
 

0.01* 
 
 
 
 

0.02* 
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บทที ่ 5  

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาน้ีเป็นศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
มธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) 
กลุ่มประชากรเป็นนกัเรียนในเขตพื้นท่ีชนบทของอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 344 คน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด ณ วนัท่ีผูท้  าการศึกษาเขา้ท าการศึกษามีนกัเรียนขาดเรียนจ านวน 
8 คน ดงันั้นผูศึ้กษาไดแ้จกเอกสารช้ีแจงและแบบสอบถามจ านวน 336 คน ในจ านวน 336 คนท่ีไดรั้บ
เอกสารคืน จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 94.94 โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ากลาง ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติไค-สแควร์ (Chi-square) โดยมีการสรุปผลการศึกษาดงัน้ี   

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1  ลกัษณะทางประชากร 
  นกัเรียนชายมีเกินคร่ึงหน่ึงเล็กน้อย (ร้อยละ 50.2) นกัเรียนหญิงเกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 
48.2) โดยมีอายุอยูร่ะหวา่ง 17 - 19 ปี จ  านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.1) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี        
(ร้อยละ 30.1) และกลุ่มอายุ 15 - 16 ปี มีจ  านวนน้อยท่ีสุด (ร้อยละ15.7) นักเรียนอยู่ในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นจ านวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 20.1) รองลงมาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       
(ร้อยละ 19.7) ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีนกัเรียนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 14.4) 

 5.1.2  ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์  
  นกัเรียนเกือบทั้งหมดสามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ได ้(ร้อยละ 96.6) มีนกัเรียนจ านวน
เล็กน้อยเท่านั้ นท่ีไม่สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ (ร้อยละ 3.4) ในจ านวนนักเรียนท่ีขับ ข่ี
รถจกัรยานยนตเ์ป็นน้ีมีจ านวนนอ้ยท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 16.2) แต่ทั้งหมดไดรั้บ
ใบอนุญาตการขบัข่ีโดยการสอบขอรับใบอนุญาตดว้ยตนเอง และโดยเฉล่ียประสบการณ์การขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี ระยะเวลา 3.95 ปี ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 4 ปี   
(ร้อยละ 20.1) รองลงมาอยูท่ี่ 6 ปี (ร้อยละ 17.2)  
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 นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินทางจากบ้านมายงัโรงเรียนโดยการข่ีรถจักรยานยนต ์          
(ร้อยละ 74.3) รองลงมาเดินทางโดยการใช้รถจักรยาน  (ร้อยละ 15.4) พบว่านักเรียนเกือบคร่ึง       
(ร้อยละ 41.1) ระยะทางจากบา้นมายงัโรงเรียนอยู่ท่ี 1-2 กิโลเมตร และรองลงมาเป็นระยะทาง 3-4 
กิโลเมตร (ร้อยละ 21.3) และนกัเรียนเกือบทุกคนใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็น
ประจ า (ร้อยละ 97.8) เกือบทั้งหมดเป็นผูข้บัข่ีเอง (ร้อยละ 84.3) นอกนั้นเป็นผูโ้ดยสาร (ร้อยละ 15.7) 
 นกัเรียนมากกวา่คร่ึงเคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรบนทอ้งถนน (ร้อยละ 52.5) เกิด
อุบัติเหตุระหว่าง 1-3 คร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 88.6) เฉล่ียเคยเกิดอุบัติเหตุ 4.12 คร้ัง ล ักษณะการ
บาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนบ่อย คือ บาด เจ็บ เล็กน้อยไม่ไดไ้ปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (ร้อยละ 68.7) มากกว่า
คร่ึงหน่ึงของอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดข้ึนกับรถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 68.4) รองลงมาเป็น
รถจักรยาน (ร้อยละ 27.1) โดยส่วนใหญ่ เ ป็นผู ้ข ับ ขี่ เอง  (ร้อยละ 75.0) รองลงมาเป็นผูโ้ดยสาร 
(ร้อยละ 24.4) มีนอ้ยมากท่ีเกิดเน่ืองจากเดินถนน (ร้อยละ 0.6)  เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีสัตวห์รือส่ิงของตดัหน้ารถ (ร้อยละ 27.7) ฝนตก ถนนล่ืน 
(ร้อยละ 18.9) และขบัรถดว้ยความเร็วสูง (ร้อยละ 14.5) 

 5.1.3  ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยั 
  นกัเรียนเกือบคร่ึงหน่ึงมีระดบัความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 48.7) คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 10.7  จากจ านวนทั้งหมด 16 ขอ้ เม่ือจ าแนกรายขอ้ค าถาม
แต่ละขอ้ของการวดัความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัพบวา่นกัเรียนตอบค าถามเร่ืองการ
ให้สัญญาณมือในลกัษณะของเม่ือตอ้งการหยุดรถ ผูข้บัข่ีจะตอ้งให้สัญญาณมือโดยการยื่นแขนขวา
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ยกแขนขวาท่อนบนและตั้งฝ่ามือข้ึนไดม้ากท่ีสุด (ร้อยละ 70.2) 
รองลงมาคือ การท่ีผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ตอ้งมีระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เกิน 80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นตถึ์งจะขบัรถได ้(ร้อยละ 65.5) ขอ้ค าถามท่ีนกัเรียนตอบผิดมากท่ีสุดคือ ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบั
การเล้ียวรถของรถในทางแยก เอกและโท ( ร้อยละ 96.7) รองลงมาเป็นการขบัรถจกัรยานยนต์เล้ียว
ซา้ยไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียว (ร้อยละ 90.0) 

 5.1.4  เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
  เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย    
เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด เจตคติต่อการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร และเจตคติต่อ
การดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงโดยส่วนใหญ่นกัเรียนมีเจตคติต่อพฤติกรรมทั้ง 4 อยูใ่นระดบัดี 
(ร้อยละ 66.8 68.0 73.0 และ 48 ตามล าดบั) 
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 5.1.5  พฤติกรรมการใชร้ถจกัยานยนต ์
  นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 51.5) รองลงมา
คือไม่เคยสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีหรือโดยสาร (ร้อยละ 16.3) พฤติกรรมตรวจสภาพรถก่อนการขบั
ข่ีนั้น นกัเรียนส่วนใหญ่ท าเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 57.4) รองลงมาคือไม่เคยตรวจสภาพรถก่อนการขบัข่ี
เลย (ร้อยละ 14.5) นกัเรียนเกือบทุกคนใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นการตรวจสภาพรถและต่อทะเบียนรถ
ต่อเน่ือง (ร้อยละ 92.4) ส่วนใหญ่ไม่เคยดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 74.1) และโดยมากไม่ใชร้ถ
ท่ีผา่นการดดัแปลงสภาพรถ (ร้อยละ 71.1) 
  เม่ือแยกระดับความปลอดภัยของการใช้รถจกัรยานยนต์ พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมี
พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ท่ีไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 51.3) มีพฤติกรรมการใช้รถท่ีค่อนข้าง
ปลอดภยั (ร้อยละ 48.7) และพบวา่ไม่มีนกัเรียนท่ีขบัข่ีปลอดภยั 

 5.1.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน
มธัยมศึกษา 
  ลกัษณะทางประชากร ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัชั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรม
การใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี p-value = 0.72 
0.13 และ 0.06 ตามล าดบั 
  ระยะเวลาในการขบัข่ีและประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน มีความสัมพนัธ์
กนักบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนกัเรียนท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p-value = 0.03 
และ   p-value = 0.02 ตามล าดับ) พบว่านักเรียนมีความสามารถขับข่ีรถจักรยานยนต์เป็นระยะ
เวลานาน จะมีพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ท่ีไม่ปลอดภยัของนักเรียนมีแนวโน้มมากข้ึน และ
นกัเรียนท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน จะมีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ม่ปลอดภยัมากกว่า
นกัเรียนท่ีไม่เคยประสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
  ความรู้เร่ืองการขบัข่ีปลอดภยัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์
ของนกัเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.10)  
  เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์แบ่งเป็น 4 พฤติกรรม ได้แก่ การสวม
หมวกนิรภยั  การขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด การขบัข่ีรถฝ่าฝืนกฎจราจร การดดัแปลงสภาพ
รถจกัรยานยนต ์นั้น พบวา่เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.63) ส่วนเจตคติต่อการขบัข่ีรถ
เร็วกวา่กฎหมายก าหนด การขบัข่ีรถฝ่าฝืนกฎจราจร และการดดัแปลงสภาพรถนั้นมีความสัมพนัธ์กนั
กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียนท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (p-value = 0.01, 
0.01 และ 0.02 ตามล าดับ) โดยพบว่าระดับเจตคติท่ีดีข้ึนของการขบัข่ีรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด    
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การขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร และการดดัแปลงรถของนกัเรียน จะท าใหพ้ฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตมี์
แนวโนม้ท่ีปลอดภยัข้ึน 

5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1  พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน 
  จากพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนท่ีเกินกวา่คร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมการใช้
รถท่ียงัไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 51.3) และเกือบคร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมการใช้รถท่ีค่อนข้างปลอดภัย     
(ร้อยละ 48.7) ซ่ึงแสดงเห็นว่านักเรียนทั้งหมดไม่มีบุคคลใดท่ีมีพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ท่ี
ปลอดภยัเลย อาจเน่ืองดว้ยจากวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นทั้งหมด ซ่ึงคลอ้งกบั
การศึกษาของ วิจิตร บุณยะโหตระ (2536) ท่ีกล่าวว่าวยัรุ่นเป็นวยัหนุ่มสาวท่ีมีความคึกคะนอง ชอบ
การกระท าท่ีต่ืนเตน้ สนุกสนาน มีความระมดัระวงันอ้ย ขาดประสบการณ์การขบัข่ี ชอบการฝ่าฝืนกฎ
จราจร ท าให้เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุและเสียชีวติจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ดม้ากกวา่วยัอ่ืนๆ และ
อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ (2552) ยงักล่าวว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความคึกคะนอง ชอบโลดโผน เส่ียง
อันตราย มีแรงผลักดันจากเพื่อนท าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงได้ง่าย รวมถึง Ulleberg. (2003) และ        
Liu และคณะ (2009) ท่ีกล่าววา่วยัรุ่นขาดประสบการณ์การขบัข่ี ชอบความเส่ียง มัน่ใจในฝีมือการขบัข่ี
ของตนเองและขาดการรับรู้ในส่ิงท่ี เป็นอันตราย จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้พฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัไม่ปลอดภยั เป็นจ านวนมาก 

 5.2.1.1  พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
  1)  นักเรียนมีพฤติกรรมในเร่ืองของการสวมหมวกนิรภยั การตรวจสภาพรถ
ก่อนการขบัข่ี และการมีผูโ้ดยสารมากกวา่ 1 คน นกัเรียนมีการปฏิบติัพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นบางคร้ัง เพียง  
1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 51.5 57.4 และ 56.3 ตามล าดบั) การสวมหมวกนิรภยัและการตรวจสภาพ
รถก่อนการขบัข่ีถือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติัทุกคร้ังเพื่อความปลอดภยัในการขบัข่ี แต่พฤติกรรมการ
บรรทุกผูโ้ดยสารมากกวา่ 1 คนในรถจกัรยานยนตถื์อเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ควรปฏิบติั จากการท่ีนกัเรียน
ปฏิบติัพฤติกรรมเหล่านน้ีอาจเน่ืองดว้ยหลายปัจจยัเก่ียวขอ้ง ทั้งในเร่ืองของบริบทพื้นท่ีของโรงเรียนท่ี
เกือบคร่ึงหน่ึงของนกัเรียนเดินทางจากบา้นมายงัโรงเรียน เป็นระยะทาง 1-2 กิโลเมตร (ร้อยละ 41.1) 
รองลงมาเป็นระยะทาง 3-4 กิโลเมตร (ร้อยละ 21.3) โดยเฉล่ียระยะทางจากบา้นมายงัโรงเรียน เท่ากบั 
4.12 กิโลเมตร และเป็นถนนในชนบทไม่มีการกวดขนัเขม้งวดเร่ืองของกฎจราจร ไม่มีการตั้งด่าน
ตรวจของต ารวจจราจร จึงท าให้ความถ่ีในการสวมหมวกนิรภัยต ่า สอดคล้องกับการศึกษาของ        
Ali Ardalan และคณะ (2014) ท่ีท าการศึกษาในเร่ืองการเสียชีวิตของผูป้ระสบเหตุบนถนนชนบท 
กล่าววา่ถนนในชนบทยงัมีการใชก้ฎหมายจราจรท่ียงัไม่เขม้งวด ก่อให้เกิดความประมาทในการขบัข่ี
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ได้ง่าย เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรได้มากข้ึน ศิริกุล กุลเลียบและคณะ (2553) ศึกษาพบว่าผูท่ี้
ประสบอุบติัเหตุจากจราจรไม่สวมหมวกนิรภยัเน่ืองจากคิดวา่การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ในระยะทางไม่
ไกลและอยูใ่นเขตหมู่บา้นจึงไม่สวมหมวกนิรภยั การสวมหมวกนิรภยัท าให้ผมเสียทรง ร าคาญ และ
อึดอดั การศึกษาของมูลนิธิไทยโรดส์ (2555) ท่ีพบว่าผูเ้ขา้ร่วมการศึกษากล่าวว่าไม่จ  าเป็นตอ้งสวม
หมวกนิรภยัในการเดินทางใกล้ๆ  หรือนัง่รถในซอย เพราะไม่มีเจา้หน้าท่ีควบคุมความประพฤติการ
ปฏิบติัจราจร การศึกษาของ Dang Viet Hung และคณะ (2008) พบวา่นกัศึกษาจะสวมหมวกนิรภยับน
ถนนท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จะมีการสวมหมวกนิรภยัได้มากกว่าในพื้นท่ีท่ีไม่มี
กฎหมายเคร่งครัด และจะสวมหมวกนิรภยัเม่ือเดินทางดว้ยรถจกัรยานยนตม์ากกวา่ 10 กิโลเมตร 
 2)  พฤติกรรมในเร่ืองของการขบัรถตามป้ายเคร่ืองหมายจราจร การขบัรถตาม
สัญญาณไฟจราจร  การให้สัญญาณไฟเล้ียวก่อนการเล้ียวของนักเรียนได้รับการปฏิบติัทุกคร้ัง 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 66.5 82.5 และ 70.0 ตามล าดบั) แสดงให้เห็นถึงการใหค้วามส าคญักบัการเคารพกฎ
จราจรในเร่ืองของการขบัรถตามป้ายเคร่ืองหมายจราจร การขบัรถตามสัญญาณไฟจราจร การให้
สัญญาณไฟเล้ียวก่อนการเล้ียวของนกัเรียน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีท่ีเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ี
หากไม่ปฏิบติัแลว้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผูอ่ื้นและตวัเองไดช้ดัเจนมากกวา่ อีกทั้งเม่ือนกัเรียนเดินทาง
ไปในถนนสายหลักหรือถนนในเมืองจะต้องมีการขบัรถตามป้ายเคร่ืองหมายจราจร สัญญาณไฟ
จราจร และต้องให้สัญญาณไฟก่อนเล้ียวทุกคร้ังเพื่อป้องกันการถูกต ารวจ หรือมีกล้องวงจรปิด
บนัทึกภาพ สอดคล้องกบัมูลนิธิไทยโรดส์ (2555) กล่าวว่า ถนนบริเวณท่ีมีการบงัคบัใช้กฎจราจรท่ี
เขม้งวด จะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมในการฝ่าฝืนกฎจราจรไดน้อ้ย  
 3)  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขบัข่ีของนักเรียนพบว่า     
ส่วนใหญ่ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขบัข่ี (ร้อยละ 81.0) แต่ยงัมีนกัเรียนจ านวนไม่น้อย    
(ร้อยละ 19.0) ท่ีเคยด่ืมแอลกอฮอลก่์อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์จะเห็นไดว้า่นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคย
ด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์าจเน่ืองดว้ย ระยะการเดินทางจากบา้นมายงัโรงเรียนไม่
ไกล อีกทั้งอยูใ่นเขตชนบทท่ีไม่มีร้านคา้ หรือสถานท่ีสังสรรค ์นกัเรียนจึงเดินทางกลบับา้นทนัทีหลงั
เลิกเรียน และนกัเรียนพกัอยูท่ี่บา้นกบัครอบครัวจึงไม่ไดท้  าการสังสรรค ์มัว่สุม หรือด่ืมสุราของมึนเมา 
แต่จากการศึกษายงัพบว่ามีนักเรียนบางส่วนเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการขับข่ี ซ่ึงอาจ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเทพ ส้มพูล (2554) ท่ีกล่าวว่าวยัรุ่นมีความต้องการเป็นของตัวเอง         
มีอิสระทางความคิดและการกระท า บางคร้ังรู้วา่ส่ิงท่ีตนเองท าไม่ถูกตอ้งแต่อยากลอง เสาวรส มีกุศล 
(2543) กล่าวว่า วยัรุ่นแมจ้ะมีการพฒันาความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน แต่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยาก
ทดลองส่ิงใหม่ๆ แต่ยงัขาดประสบการณ์ มองไม่ไกลถึงผลเสียท่ีจะตามมาและคิดวา่ส่ิงเลวร้ายคงไม่
เกิดข้ึนกบัตน จึงอาจท าใหน้กัเรียนบางส่วนมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนการขบัข่ีได ้ 
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 4)  พฤติกรรมการใชค้วามเร็วของรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนพบวา่นกัเรียนเกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 98.1) ใชค้วามเร็วในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด ท่ีความเร็วไม่เกิน 
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (พระราชบัญญัติจราจรทางบก, 2522) เกือบคร่ึงหน่ึงใช้ความเร็วในการขับข่ี
รถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 41 - 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (ร้อยละ 49.4) เน่ืองระยะทางการเดินทางจากบา้น
มายงัโรงเรียนท่ีไม่ไกล โดยเฉล่ียระยะทางเท่ากบั 4.12 กิโลเมตร เป็นถนนในเขตชนบท ถนนระหวา่ง
หมู่บา้นหรือซอยในหมู่บา้น ท าให้อตัราการเร่งความเร็วในการขบัข่ีรถของนกัเรียนไดไ้ม่มากนกั แต่
ยงัมีนกัเรียนจ านวนหน่ึง (ร้อยละ 1.9) ท่ีใชค้วามเร็วในการขบัข่ีเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุทางถนนไดสู้งมาก เพราะการเพิ่มความเร็วของรถ 1 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ส่งผลให้เกิด
การเพิ่มการเกิดอุบติัเหตุไดถึ้งร้อยละ 3 และเพิ่มอตัราการเสียชีวิตไดถึ้งร้อยละ 4 - 5 จากความเร็วท่ี
ก าหนดไว ้(Barengo C et al., 2006) การท่ีนกัเรียนส่วนน้ีใชค้วามเร็วในการขบัข่ีสูงนั้นอาจสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ เฉลิมพล ตนัสกุล และพฒันา จินวงษ์ (2541) ท่ีกล่าววา่ วยัรุ่นมีความคึกคะนองจึง
มกัขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง ขาดจิตส านึกในความปลอดภยั  Nur Sabahiah A.S. และ Satoshi Fujii (2011) 
ท่ีศึกษาพบว่าผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยอมรับว่าการขบัข่ีด้วยความเร็วมีความสนุกสนาน 
ผอ่นคลายกวา่การท่ีตอ้งขบัรถตามท่ีกฎหมายก าหนดความเร็วในการขบัข่ีรถ 

 5.2.1.2  สภาพรถจกัรยานยนตท่ี์ใชข้บัข่ี 
  1)  นักเรียนเกือบทั้ งหมดใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผ่านการตรวจสภาพและต่อ
ทะเบียนรถต่อเน่ือง (ร้อยละ 92.4) แต่ยงัมีบางส่วนท่ีใชร้ถท่ีไม่ผา่นการตรวจสภาพรถและต่อทะเบียน
รถ (ร้อยละ 7.6) อาจดว้ยจากการท่ีนกัเรียนใชร้ถจกัรยานยนตใ์นระยะทางไม่ไกลจากบา้นท่ีพกั ถนน
จากบา้นมายงัโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นถนนระหวา่งหมู่บา้น ไม่มีการตั้งด่านตรวจจราจร จึงมีการน ารถ
ท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพและต่อทะเบียนมาใช้ได้ โดยไม่ตอ้งถูกปรับจากต ารวจจราจร แต่ถ้าหาก
จ าเป็นตอ้งเดินทางไปในตวัเมืองท่ีจะมีการตั้งด่านตรวจการท าผิดกฎจราจร ตอ้งใชร้ถท่ีผา่นการตรวจ
สภาพและต่อทะเบียนรถต่อเน่ือง  
  2)  นกัเรียนส่วนใหญ่ ไม่เคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 74.1)  ซ่ึง
แสดงไดว้า่ยงัมีนกัเรียนบางส่วนดดัแปลงหรือตกแต่งรถจกัรยายนตอ์ยู ่(ร้อยละ 25.9) ซ่ึงการดดัแปลง
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนท่ีอยูใ่นวยัรุ่นนั้น จากการศึกษาของ ปนดัดา ช านาญสุข (2550) กล่าวว่า
รถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นสามารถลดความเบ่ือของวยัรุ่นได ้เพิ่มความสนใจในกลุ่มเพื่อนได ้สร้าง
จุดเด่นให้ตนเองได้เพื่อให้คนอ่ืนมาสนใจตนเอง จึงมีการดัดแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์เพื่อเพิ่ม
ความเร็ว เช่น การถอดกระจกมองขา้งหลงัออกเพื่อไม่ให้ตา้นลม การดดัแปลงท่อไอเสียรถเพื่อให้มี
เสียงดงัดึงดูดความสนใจ เปล่ียนลอ้จกัรยานยนต์ให้เล็กลงเพราะคิดวา่จะเป็นการท าให้ความเร็วของ
รถจกัรยานยนตเ์พิ่มข้ึน สามารถโออ้วดในกลุ่มเพื่อนและดึงดูดความสนใจมากข้ึน สาเหตุดงัท่ีกล่าวมา 
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อาจน ามาสู่การใช้รถจกัรยานยนต์ท่ีผ่านการดัดแปลงของนักเรียนได้ และการใช้รถจกัรยานยนต์
ดดัแปลงในเดินทางระหว่างถนนในหมู่บา้นมายงัโรงเรียนของนกัเรียน ท่ีไม่มีด่านตรวจจราจรท าให้
นกัเรียนไม่ถูกปรับจากการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นการดดัแปลง 
  3)  มีนกัเรียนบางส่วนท่ีใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นการดดัแปลง (ร้อยละ 28.9) แต่
ส่วนใหญ่ใช้รถท่ีไม่ผ่านการดดัแปลง (ร้อยละ 71.1) ในส่วนของนกัเรียนท่ีใช้รถท่ีผ่านการดดัแปลง
อาจเน่ืองดว้ยอยู่ในวยัรุ่น ตอ้งการสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ สอดคลอ้งกบัจากการศึกษาของ 
ปนัดดา ช านาญสุข (2550) กล่าวว่ารถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นสามารถลดความเบ่ือของวยัรุ่นได ้เพิ่ม
ความสนใจในกลุ่มเพื่อนได ้สร้างจุดเด่นใหต้นเองไดเ้พื่อใหค้นอ่ืนมาสนใจตนเอง 

 5.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กับพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียน
มธัยมศึกษา  
 1)  ลกัษณะทางประชากร เน่ืองดว้ยนกัเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นเหมือนกนั จึงพบว่า ช่วง
อายุไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียน และไม่พบความ
แตกต่างระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิงในเร่ืองของพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต ์รวมถึงไม่มีความ
แตกต่างของระดบัชั้นกบัพฤติกรรมการใชร้ถของนกัเรียน แตกต่างกนักบัการศึกษาของภทัรพล อาจเมือง 
(2552) ท่ีพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุไดดี้กว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศชายมีนิสัยชอบ
ความเส่ียง ชอบความทา้ทาย การแสดงความเป็นลูกผูช้ายตอ้งขบัรถใหเ้ร็ว หวาดเสียว ฝ่าฝืนกฎจราจร 
เน่ืองจากความคึกคะนอง ชอบความผาดโผน มีความกลา้ในการขบัรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด
มากกวา่เพศหญิง ณัฐพล พฒันชยักุล (2548) ท่ีศึกษาพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
จากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ดีกว่าเพศชาย แต่จากการศึกษาพบว่าระดับชั้ นท่ีแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตแ์ตกต่างกนั  
 2)  ประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ 
   การมีใบขบัข่ี นกัเรียนเกือบทุกคนสามารถขบัรถจกัรยานยนต์เป็น (ร้อยละ 96.6) 
มีผูไ้ด้รับใบอนุญาตการขบัข่ีน้อยมาก (ร้อยละ 16.2) โดยปกติการได้รับใบอนุญาตขบัข่ีเป็นเคร่ือง
แสดงว่าผู ้ข ับ ข่ีได้ผ่านการทดสอบการใช้ยานพาหนะท่ี ถูกกฎจราจรมาแล้ว สามารถขับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ดังนั้ นการมีใบอนุญาตการขบัข่ีเป็นมาตรการให้ผูข้บัข่ีมีความรู้
เก่ียวกับกฎจราจรให้ถูกต้องและมากข้ึน เพื่อส่งเสริมให้มีการขับข่ีได้อย่างปลอดภัย แต่จากผล
การศึกษาน้ีพบว่าการมีหรือไม่มีใบขบัข่ีของนักเรียนนั้น ไม่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนต์ของนกัเรียน แตกต่างจากการศึกษาของ ภทัรพล อาจเมือง (2552) ท่ีพบว่า นกัเรียนท่ี
ไม่ มีใบอนุญาตการขับ ข่ีรถจักรยานยนต์มีระดับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุจาก
รถจกัรยานยนตดี์เพราะนกัเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตการขบัข่ีรถจกัรยานยนตรู้์สึกวา่ตนเองขบัข่ีรถโดยผิด
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กฎจราจร ซ่ึงจะมีมีความรอบคอบ และระมดัระวงัมากกว่านกัเรียนท่ีมีใบขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ และ 
NHTSA (2006) ศึกษาพบวา่ การเกิดอุบติัเหตุจราจรของรถจกัรยานยนตแ์ละการเสียชีวติลว้นเก่ียวขอ้ง
กบั การไม่มีใบขบัข่ี  
  ระยะเวลาในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์เป็นของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 4 ปี (ร้อยละ 
20.1) ระยะเวลาต ่าสุด = 1 ปี และระยะเวลาสูงสุด = 8 ปี ซ่ึงนกัเรียนอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นอายุมากสุดคือ 19 ปี 
และอายุต ่าสุดคือ 12 ปี ซ่ึงอาจหมายถึงนกัเรียนสามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ดใ้นวยัเด็ก ซ่ึงวุฒิภาวะ
ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ การตดัสินใจในการขบัข่ี ยงันอ้ยมาก จากการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาในการขบัข่ี
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน p-value = 0.03  แต่จากศึกษาพบว่า
นกัเรียนท่ีมีระยะเวลาในการขบัข่ีนานมีแนวโน้มท่ีมีพฤติกรรมการใช้รถจกัยานยนต์ท่ีไม่ปลอดภยั 
ต่างกบัการศึกษาของ J.C.F. de Winter and D. Dodou. (2010) ท่ีกล่าวว่า ประสบการณ์การขบัข่ี มีผล
ท าให้มีความมัน่ใจในการขบัข่ีมากยิ่งข้ึน ช่วยให้มีการเรียนรู้เร่ืองการขบัข่ีไดดี้ข้ึน เพิ่มทกัษะในการ
ขบัข่ีซ่ึงจะช่วยลดพฤติกรรมความประมาทของผูข้บัข่ีได ้ 
  ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุทางถนน นกัเรียนเคยไดรั้บอุบติัเหตุทางถนนมากกวา่
คร่ึงหน่ึงของกลุ่มท่ีไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุทางถนน ส่วนใหญ่เกิดข้ึนกบัรถจกัรยานยนต ์(ร้อยละ 68.4) 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ สาธารณสุขจงัหวดัน่าน (2557) ท่ีกล่าววา่รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะท่ีเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดและเสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยานพาหนะทั้ งหมด และ
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (2556) ท่ีกล่าวว่ายานพาหนะท่ีประสบอุบัติเหตุมากท่ีสุดในประเทศคือ 
รถจกัรยานยนตคิ์ดเป็น ร้อยละ 80 จากการศึกษาพบส่วนใหญ่นกัเรียนท่ีประสบอุบติัเหตุทางถนนนั้น
เป็นผูข้บัข่ีเอง (ร้อยละ 75.0) จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุทางถนน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 1-3 คร้ัง(ร้อยละ 88.6) 
ซ่ึงถือว่าเป็นจ านวนท่ีไม่มากนัก สาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุทางถนนท่ีพบบ่อยท่ีสุด  5 ล าดับแรก 
ไดแ้ก่ การท่ีมีสัตวห์รือส่ิงของตดัหน้ารถ (ร้อยละ 27.7) อาจเน่ืองดว้ยสภาพถนนในการเดินทางของ
นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นถนนในชนบท ถนนในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้นเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนท า
อาชีพเกษตรกรรม มีการเล้ียงสัตว ์และปล่อยให้สัตวอ์อกนอกบริเวณบา้นรวมถึงมีการใชถ้นนร่วมกนั
ระหวา่งผูใ้ชถ้นน คนเดิน และสัตวจึ์งอาจท าให้เป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุจากการมีสัตวห์รือส่ิงของตดั
หน้ารถได้ง่ายกว่าถนนในเมือง รองลงมา คือ ฝนตก ถนนล่ืน (ร้อยละ 18.9) ขบัรถดว้ยความเร็วสูง 
(ร้อยละ 14.5) สภาพถนนช ารุด (ร้อยละ 9.7) และ ไม่ช านาญเส้นทาง(ร้อยละ 6.4) ตามล าดับ จาก
การศึกษาพบว่า การเคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนของนักเรียนมีความสัมพนัธ์
ทางนยัสถิติกับพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ระดบั .05 ค่า p-value = 0.02 โดยพบวา่นกัเรียนท่ี
เคยประสบอุบติัเหตุจราจรทางถนนมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยัได้
มากกวา่ แตกต่างกบัการศึกษาของ วิไลภรณ์ แสนทวีสุข (2544) ท่ีกล่าววา่ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ
จราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการรับรู้ในการปฏิบติัท่ีดีข้ึน เน่ืองจาก
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การเคยประสบอุบติัเหตุจะท าให้บุคคลรับรู้ถึงสภาวะการคุกคามของอุบติัเหตุและเห็นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน และจะท าให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองให้ดีข้ึน และประภสัสร พรวฒันา (2548)      
ท่ีศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจราจรของครอบครัวท่ีป่วยจากการประสบอุบติัเหตุจราจร
จากการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์รักษาในโรงพยาบาลนครนายก พบวา่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจราจร แต่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อลิสา จนัทร์เรือง (2545) 
ท่ีพบว่านกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ต่างกนั มีพฤติกรรม
การป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยนกัศึกษาท่ี
ไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตจ์ะมีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตดี์กวา่นกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรและ
การเคยไดรั้บการรักษาใน ส่วนระดบัความรุนแรงของอุบติัเหตุทางถนน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน อาจกล่าวไดว้า่ส่วนใหญ่นกัเรียนมีระดบัความรุนแรงท่ีนอ้ยถึงปานกลาง
เป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ไม่มีความแตกต่างกันในการแสดงพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของ
นกัเรียน 
  3) ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย  ระดับความรู้เร่ืองการขับ ข่ี
รถจกัรยานยนต์ปลอดภยัของนักเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 48.7) เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่า
นักเรียนตอบถูกได้มากกว่าคร่ึงเพียงสองข้อ ในส่วนของเร่ืองการให้สัญญาณมือ และระดบัการมี
แอลกอฮอล์ในลมหายใจท่ีจะขบัรถไดเ้ท่านั้น และส่วนท่ีนกัเรียนตอบผิดมากท่ีสุด 3 ล าดบั คือ การ
เล้ียวรถทางเอกกบัทางโท การขบัรถจกัรยานยนตเ์ล้ียวซ้ายไม่จ  าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียว ระยะทางท่ีตอ้ง
เปิดไฟเล้ียวก่อนการท าการเล้ียวรถ ซ่ึงบ่งบอกไดถึ้งนกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยท่ีพื้นฐานความรู้
เร่ืองการขบัข่ียงัไม่ดีพอ จากการศึกษาพบว่าความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภัยไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน แตกต่างกบัการศึกษาของภทัรพล 
อาจเมือง (2552) ท่ีพบวา่ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรมีผลต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถอยา่งปลอดภยั  
  4)  เจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
   ระดบัเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัของนักเรียนทั้งหมดอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 
66.8) โดยเม่ือจ าแนกรายขอ้จะพบว่า เจตคติท่ีดีมากท่ีสุดต่อการสวมหมวกนิรภยั ไดแ้ก่ การไดรั้บชม
จากพ่อแม่ การสวมหมวกนิรภยัแลว้ไม่ถูกต ารวจปรับ การสวมหมวกนิรภยัลดการบาดเจ็บของศีรษะ 
แต่นักเรียนมีเจตคติท่ีว่าสวมหมวกนิรภัยท าให้ดูไม่เท่ห์ มากท่ีสุดเช่นกัน ดังนั้ นหากได้รับการ
สนับสนุนจากพ่อแม่ การเคร่งครัดเร่ืองกฎจราจรเร่ืองการสวมหมวกนิรภยัในถนนท่ีนักเรียนใช้
เดินทาง การโฆษนาเร่ืองการสวมหมวกแลว้ช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะ รวมถึงการท าให้การสวม
หมวกนิรภยัแลว้ดูเท่ห์จะช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีและอาจจูงใจให้นกัเรียนใช้หมวกนิรภยัไดม้าก
ข้ึน แต่จากการศึกษาพบว่า ระดับเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย ไม่ มีความสัมพันธ์กันก ับ
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พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนกัเรียน แตกต่างกบัการศึกษาของ  ศุภรัตน์ วรสุข (2551) 
ศึกษาพฤติกรรมและทศันคติการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบลแสนสุข พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกับการสวมหมวกนิรภยัป้องกัน
อุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยรวมค่อนขา้งดี จึงท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มีการสวม
หมวกนิรภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
  ระดบัเจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนดของนกัเรียนทั้งหมดอยูใ่น
ระดับดี (ร้อยละ 68.0) โดยเม่ือจ าแนกรายข้อจะพบว่า เจตคติท่ีดีมากท่ีสุดต่อการขับข่ีรถเร็วเกิน
กฎหมายก าหนด คือ การขบัรถเร็วสร้างความร าคาญให้ผูอ่ื้น การขบัรถเร็วท าให้รู้สึกหวาดเสียว และ
เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนน และเจตคติท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ การขบัข่ีรถเร็วดึงดูดคนรอบขา้ง ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่นกัเรียนคิดวา่การขบัข่ีรถเร็วมีผลท าให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนไดง่้าย รวมถึงการใชค้วามเร็ว
ในการขบัข่ีรถเป็นการสร้างความร าคาญให้ผูอ่ื้นมากกว่าจะดึงดูดความสนใจ จากการศึกษาพบว่า    
เจตคติ ต่อการขับ ข่ีรถ เร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด มีความสัมพัน ธ์  กับพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนต์ของนกัเรียน โดยถา้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการไม่ขบัข่ีรถเร็วกวา่ก าหนด มีผลท าให้
พฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยัข้ึนของนกัเรียน 
  ระดับเจตคติต่อการขับข่ีฝ่าฝืนกฎจราจรของนักเรียนทั้ งหมดอยู่ในระดับดี     
(ร้อยละ 73.0) โดยเม่ือจ าแนกรายขอ้จะพบว่า เจตคติท่ีดีมากท่ีสุดต่อการขบัข่ีรถฝ่าฝืนกฎจราจรคือ 
การคุยโทรศพัทข์ณะขบัข่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย การพิมพข์อ้ความทางโทรศพัทท์  าให้เสียสมาธิใน
การขบัข่ี และเจตคติท่ีน้อยท่ีสุดคือ การขบัข่ีฝ่าไฟแดงถ้าไม่มีรถคนัอ่ืน การข่ีรถยอ้นศรได้แต่ตอ้ง
ระวงั ซ่ึงแสดงถึงนกัเรียนคิดวา่ควรขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ฝ่าฝืนป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร รวมถึง
การใชโ้ทรศพัทข์ณะขบัข่ีท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย จากการศึกษาพบวา่ เจตคติต่อการขบัข่ี
ฝ่าฝืนกฎจราจร มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน โดยถา้มีเจตคติท่ีดี
ต่อการขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร มีผลท าใหพ้ฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยัข้ึนของนกัเรียน 
  ระดับเจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์ของนักเรียนทั้งหมดอยู่ใน
ระดบัดี (ร้อยละ 48.0) โดยเม่ือจ าแนกรายขอ้จะพบวา่ เจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถในเร่ืองของ การ
แสดงออกทางดา้นศิลปะ การดึงดูดความสนใจคนรอบขา้ง ผูรั้กรถตอ้งตกแต่งรถ การขบัข่ีรถดดัแปลง
แลว้ท าให้ดูเท่ห์ และการดดัแปลงรถเป็นการแสดงความสามารถ อยู่ในระดบัเจตคติท่ีน้อยท่ีสุด แต่
นกัเรียนคิดวา่การดดัแปลงรถเป็นการส้ินเปลืองเงิน อยูใ่นระดบัเจตคติท่ีน้อยท่ีสุดดว้ยเช่นกนั แสดง
ให้เห็นถึงนักเรียนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าการดัดแปลงรถ เป็นการแสดงออกทางด้านศิลปะ การใช้รถ
ดดัแปลงไม่ไดช่้วยในการดึงดูดความสนใจ การดดัแปลงรถไม่ไดแ้สดงถึงการเป็นคนรักรถ การใชร้ถ
ดดัแปลงไม่ไดท้  าให้ดูเท่ห์ และไม่ไดแ้สดงถึงความสามารถของตวัเองในการตกแต่งรถ แต่นกัเรียน
ส่วนใหญ่ก็คิดว่าการดัดแปลงตกแต่งรถ ไม่ได้ท  าให้ส้ินเปลืองเงิน  แตกต่างกับการศึกษาของ     
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ปนดัดา ช านาญสุข (2550) กล่าววา่รถจกัรยานยนต์ของวยัรุ่นเป็นพาหนะท่ีสามารถลดความเบ่ือของ
วยัรุ่นได ้เพิ่มความสนใจในกลุ่มเพื่อนได ้สร้างจุดเด่นให้ตนเองไดเ้พื่อให้คนอ่ืนมาสนใจตนเอง จึง
ส่งผลให้มีการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนตเ์พื่อเพิ่มความเร็ว เช่น การถอดกระจกมองขา้งหลงัออก
เพื่อไม่ให้ตา้นลม การดดัแปลงท่อไอเสียรถเพื่อให้มีเสียงดงัดึงดูดความสนใจ เปล่ียนลอ้จกัรยานยนต์
ให้เล็กลงเพราะคิดว่าจะเป็นการท าให้ความเร็วของรถจกัรยานยนต์เพิ่มข้ึน สามารถโออ้วดในกลุ่ม
เพื่อนและดึงดูดความสนใจมากข้ึน จากการศึกษาพบวา่ เจตคติต่อการดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต์
มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน โดยถา้มีเจตคติท่ีดีต่อการดดัแปลง
สภาพรถจกัรยานยนตมี์ผลท าใหพ้ฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยัข้ึนของนกัเรียน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
 1) สถานศึกษาควรมีมาตรการเฝ้าระวงัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีมีความปลอดภยัเพิ่มมากข้ึน
โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนนและกลุ่มนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นระยะเวลานานเน่ืองจากมีแนวโนม้จะมีพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยัมากข้ึน  
 2) ผูป้กครองควรส่งเสริม ติดตามดูแลและให้ค  าแนะน าบุตรหลานให้มีพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ  
  3) สถานศึกษาควรมีการรณรงค ์หรือส่งเสริมการจดัโครงการเพื่อให้ความรู้เร่ืองการขบั
ข่ีรถจกัรยานยนตป์ลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน 
 4) หมวดงานจราจรควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและให้ความรู้เร่ืองการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตป์ลอดภยัให้แก่นกัเรียนในโรงเรียน เช่น ความรู้เร่ืองป้ายจราจร การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
การบาดเจ็บ การตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ กฎจราจรต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงการอ านวยความสะดวก
ในการสอบขอรับใบอนุญาตการขบัข่ีในโรงเรียน 
 5) ควรส่งเสริมในการสร้างเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัให้กบันกัเรียน โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
  5.1) ผูป้กครองควรมีการส่งเสริม โดยการให้ค  าชมหรือสนบัสนุนให้บุตรหลานสวม
หมวกนิรภยั เน่ืองจากการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีได้รับค าชมจากผูป้กครองจะมีเจตคติต่อการสวม
หมวกนิรภยัท่ีดีมาก 
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  5.2) หมวดงานจราจรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนควร
มีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ หรือสร้างมาตรการบงัคบัใชห้มวกนิรภยัใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  5.3) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม รณรงคห์รือสร้างมาตรการในสถานศึกษาเพื่อให้
นกัเรียนมีเจตคติต่อการสวมหมวกนิรภยัท่ีดีข้ึน 
 6) หมวดงานจราจรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ
สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้ รณรงค์ และประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างและปรับเปล่ียนเจตคติต่อการ
ขบัข่ีรถเร็วกวา่กฎหมายก าหนด การขบัข่ีฝ่าฝืนกฎจราจรและการดดัแปลงรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน
ไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งและดีข้ึน 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1)  ควรท าการศึกษาท่ีถึงพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของการขับข่ีปลอดภัยแต่ละ
พฤติกรรมเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการกระท าพฤติกรรมไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2)  ควรมีการท าการศึกษาพฤติกรรมเปรียบเทียบระหวา่งนกัเรียนท่ีอยูใ่นเขตการศึกษาท่ี
ใชถ้นนเส้นชนบทกบัถนนในเขตเมือง 
 



 

 

72 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กรมควบคุมโรค. (2553). ขอ้เสนอแนะเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 พ.ศ. 2553 ประเด็นพฤติกรรมเส่ียงและการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมป้องกนั

อุบติัเหตุบนทอ้งถนน.รายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ประจ า สัปดาห์. 2553; 41(9), 
129- 132. 

กรมขนส่งทางบก. (2554). ขอ้มูลการลงทะเบียนรถ.[ขอ้มูลออนไลน์]. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม, 
2557, แหล่งท่ีมา www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id-
2492:28-270102554_3&CATID=48. 

กรมขนส่งทางบก. (2558). ข้อสอบส าหรับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขบัรถ. [ขอ้มูลออนไลน์]. 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม, 2558, แหล่งท่ีมา http://apps.dlt.go.th/e_exam/index.php/1/1-1. 

การแพทยด์า้นอุบติัเหตุและสาธารณภยั. (2545).ขบัข่ีรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย. (แผน่พบั). 
 กรุงเทพฯ : สถาบนัการแพทยด์า้นอุบติัเหตุและสาธารณภยั. 
กาญจนีย ์ ค  านาคแกว้. (2549). ลกัษณะของการบาดเจบ็จากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต.์ส านกัระบาด

วทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
จนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ.(2543). สุขภาพคนไทยปี พ.ศ. 2543: สถานะสุขภาพคนไทย. กรุงเทพฯ : 
 อุษาการพิมพ.์ 
จรรยา เศรษฐพงษ,์ เกียรติก าจร กุศล, สายฝน เอกวรางศก์ูล, ปิยธิดา จุลละปิย. (2553).   พฤติกรรม

เส่ียงสุขภาพของวยัรุ่นในจงัหวดันครศรีธรรมราช. วารสารการพยาบาลและการศึกษา.  
 ปีท่ี 2553; ฉบบัท่ี 3: 51-63. 
จิรวรรณ พนายิง่ไพศาล เรือเอกหญิง. (2548). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการขบัข่ี   

รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอสัตหีบ 
 จังหวดัชลบุรี. วทิยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา. 
เฉลิมพล ตนัสกุล และ พฒันา จินพงษ.์ (2541). พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข. กรุงเทพฯ:      

สหประชาพานิชย.์ 
ณฐักานต ์ไวยเนตร. (2549). คู่มือสอบสวนสาเหตุการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากจราจรทางถนน.     

นนทบุรี: ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 



 

 

73 

 

ณฐัพล พฒันชยักุล. (2548). การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์   
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรหาบณัฑิต สาขาวชิา
สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาราชภฏัเลย. 

นนัทวนั ยนัตดิลก. (ม.ป.ป.). การศึกษาสถานะสุขภาพเยาวชนไทยอาย ุ15-24 ปี จากการวิเคราะห์    
ข้อมลูการส ารวจโดยสถาบันการศึกษาองค์กรท่ีท างานเก่ียวข้องกับเยาวชน ในช่วงปี  
2548-2551. (เอกสารอดัส าเนา). 

นรานุช อุปถมัป์. (2548). การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะของตนเองและ
พฤติกรรมการขบัข่ีปลอดภัยของผู้ ท่ีได้รับบาดเจบ็และผู้ ท่ีไม่ได้รับการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์.วทิยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

พวงพิมล เจียมนาคินทร์. (2539). พัฒนาการวยัรุ่น. กรุงเทพฯ : ตน้ออ้ แกรมม่ี. 
พวงเพญ็   อ่อนสีบุตร. (2551). อุบัติการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประชากร  

ในอ าเภอ เมือง จังหวดัล าพูน.การคน้ควา้แบบอิสระ สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล และวชิยั เอกพลากร. (2546). ต าราระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจร.กรุงเทพฯ: 
โฮลิสติก.พบัลิชช่ิง. 

ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล. (2556). รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2554. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 

ภทัรพล อาจเมือง. (2552). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขบัข่ี  
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดร้อยเอด็. วทิยานิพนธ์    
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างเสริมสุขภาพ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 

ปนดัดา ช านาญสุข. (2550). โลกของวยัรุ่นกับการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร.  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ปภสัษร  พรวฒันา. (2548). พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์ของ
ครอบครัวผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์ โรงพยาบาล นครนายก. 
วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

มูลนิธิไทยโรดส์. (2555). จักรยานยนต์ถือเป็นมจัจุราชบนท้องถนน.[สืบคน้ออนไลน์]. สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 1มิถุนายน, 2557, แหล่งท่ีมา www.resource.thaihealth.or.th/situation/risk/13826. 

วจิิตร   บุณยะโหตระ. (2536). การป้องกันอุบัติภัย : อุบัติภัยจากการจราจร. กรุงเทพฯ :  
รุ่งศิลป์การพิมพ.์ 



 

 

74 

 

วไิลภรณ์  แสนทวสุีข. (2544). การป้องกันอุบัติเหตุจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียน
เบญ็จะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี. การคน้ควา้แบบอิสระ  
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนน. (2550). รายงานประชาชน ผลงานปี 2550. ส านกับูรณาการ
สาธารณภยั อุบติัภยัและความปลอดภยัทางถนน. 

ศุภรัตน์ วรสุข. (2551). การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจักรยานยนต์
ของประชาชนในเขตพืน้ท่ีต าบลแสนสุข. วทิยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาบริหารทัว่ไป  วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาบูรพา. 

ศิริกุล กุลเลียบ และคณะ. (2553). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกาศึกษาข้อมลูการบาดเจบ็จาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์. โรงพยาบาลขอนแก่น. 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2555). อัตราการสวมหมวกนิรภัยของ 
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2553-2555. มูลนิธิไทยโรดส์. 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัยโสธร. (2556). องค์ความรู้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก. [ระบบออนไลน์]. สืบคน้เม่ือวนัท่ี15 มีนาคม, 2557,  แหล่งท่ีมา
www.yasothon.go.th/web/computer/KM/202556/002.pdf. 

ส านกัอ านวยความปลอดภยั. (2555). อุบัติเหตุบนทางหลวงรายงานประจ าปี.กรมทางหลวง  
กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย. [ระบบออนไลน์]. สืบคน้เม่ือวนัท่ี1 มิถุนายน, 2557, 
แหล่งท่ีมา www.bhs.doh.go.th/files/accident/55/report-accident55.pdf. 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. (2542). คู่มือประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพต์ ารวจกระทรวงมหาดไทย. 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน. (2556). สถิติผู้ เสียชีวิตและผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุจราจร จังหวดั 

น่าน ประจ าปี 2556. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน. 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน. (2557). สถิติผู้ เสียชีวิตและผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุจราจร  

จังหวดั น่าน ประจ าปี 2557.ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน. 
ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร. (2554).จดหมายข่าวเพื่อการเท่าทนัสถานการณ์สุขภาพ:  

หยดุอุบติัเหตุบนถนนโลก ภารกิจพิชิตโศกนาฏกรรมยคุใหม่.วารสาร ตน้คิดเพื่อน คู่คิด 
มาตรการสร้างสุข ฉบบัท่ี 31 มกราคม 2554. 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ. (2557). จ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรจ าแนกตามรายละเอียดหน่วยงาน
ต ารวจภูธรภาค 5.[สืบคน้ออนไลน์]. สืบคน้วนัท่ี 1 กรกฎาคม, 2557, แหล่งท่ีมา   
www.pitc.police.go.th/dirlist/dirlist.php?dir=/traffic/56. 

 
 



 

 

75 

 

ส านกังานวฒันธรรมน่าน. (2557). ข้อมลูพืน้ฐานอ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน. [สืบคน้ออนไลน์].  สืบคน้ 
 วนัท่ี 25 มิถุนายน, 2557, แหล่งท่ีมา 

http://provincemculture.go.th/nan/file/amphur/pup/01pup.html. 
ส านกัระบาดวทิยา. (2550). สถานการณ์แนวโน้มการบาดเจบ็และอุบัติเหตุการขนส่ง พ.ศ. 2541-2550. 

ส านกัระบาดวทิยากระทรวงสาธารณสุข. 
เสาวนีย ์ดีมูล และ กอบโรค วฒิุโชติพนิชยกิ์จ. (2547). ระบาดวทิยาของผูบ้าดเจบ็จากการขบัข่ี  

รถจกัรยานยนตท่ี์มารับการรักษาในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. วารสารอุบัติเหตุ, 
2547(ฉบบัท่ี 2) : 25, 65-74. 

เสาวรส มีกุศล. (2548). พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพวยัรุ่น. วารสารพยาบาลศาสตร์ 18(1), 14-19. 
สุปรียา ตนัสกุล. (2550). ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ : แนวทางการด าเนินงานในงานสุขศึกษาและ

ส่งเสริมสุขภาพ. วารสารสุขศึกษา, ปีท่ี 30(ฉบบัท่ี 105). 
สุเทพ ส้มพลู. (2554). พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนโรงเรียนพนมรุ้ง อ าเภอ        

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย.์ วารสารการประชุมวิชาการเสนองผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 23, หนา้ 1173-1176. 

หตัถชยั ชชัวาล. (2551). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก      
การขบัข่ีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา. 

หนงัสือพิมพม์ติชน ออนไลน์. (25 กุมภาพนัธ์ 2557). ผลวิจัยชี้ประเทศไทยท่ี 2 ของโลกตายจาก    
อุบัติเหตุบนท้องถนน.[สืบคน้ออนไลน์]. สืบคน้วนัท่ี 15 กรกฎาคม, 2557, แหล่งท่ีมา
www.matichon.co.th/news_detail.php?newid=1393323948. 

อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ.์ (2552). อุบัติเหตุจราจรฆาตรกรอันดับหน่ึงของวยัรุ่น. โรงพยาบาล   
รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล. 

อลิสา จนัทร์เรือง. (2545). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพบต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขบัข่ี
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาเทคนิค จังหวดัสุพรรณบุรี. วทิยานิพนธ์  
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศิลปกร. 

Ajzen, I & Fishbein. (1980). Understanding, attitude and predicting social behavior. Englewood  
Cliffs,NJ : Protic-Hall Inc. 

 
 



 

 

76 

 

Ali  Ardalan, Nariman Sepehrvand, Farshad Pourmalek Gholamamreza Masoumi, Mohamed   
Sarvar, Abas Mahamoudabadi and Anita Razaie. (2014). Deadly rural road traffic injury: 
A rising public health concern in I.R.Iran. Tnternational Journal of Preventive Medicine 
5(2), 241-244. 

Barengo C., Mkamba M., Mshana M., Miettola J. (2006). Road traffic accident in Dar-essalaam, 
Tanzonia during 1999-2001. International Journal of injury control and safety   
promotion  13, 52-54. 

Chen,C.F. (2009). Personality, safety attitudes and risky driving behavior-Evidence frome young 
Taiwanese mortorcyclist. Accident Analysis and Prevention 41(5) 963-968. 

Dang Viet Hung, Mark R, Stevenson, Rebecca Q Ivers. (2008). Barriers to and factors  associated, 
with observed motorcycle helmet use in Vietnam. Accident Analysis and Prevention 40 
page1627-1633. 

Elvik,R. (2010). Why some road safety problems are more difficult to solve than others. Accident  
Analysis&Prevention 42(4), 1089-1096. 

J.C.F.de Winter, D. Dodou. (2010). The driver Behaviours Questionnaire as a predictor of   
accidents : A meta-analysis. Journal of safety Reserch 41, 463-470. 

Liu, C.C., Hosking, S.G., Lenne.M.G. (2009). Hazard perception ability of experience and    Novice 
motorcyclists: an interactive simulater experiment. Transportation Research Part F: 
Traffic Psychology and behavior 12(4), 325-334. 

NHTSH. (2006). Traffic Crashes Take Their Toll On America’s Rural Roads. The Need to Establish 
Rural Seat Belt Programs. [Electronic version]. Retrieved 1 May,2013, from 
www.nhta.gov.  

Nur Sabahiah A.S., Satoshi Fujii. (2011). Motorcyclist I-Helmet Usage And Speeding Behaviour 

From A Phychological Perspective. Australian Journal of Basic and Applied Science 5(8), 
1115-1120. 

Ogunmodede ,T.A., Adio .G, Ebijuwa, A.S., Oyetola, S.O, Akinola,J.O. (2012). Factors   
influencing high rate of commercial motorcycle accidents in Nigeria. American    
International Journal of Contempary Reserch, 2(11), 130-140. 

R. Jean Wilson, Wayne Meckle, Sandi Wiggins, Peter J.cooper. (2006). Young driver risk in 
relation to parents’ retrospective driving record. Journal of Safety Reserch 37, 325-332. 



 

 

77 

 

Shop, J.T., Waller, P.F., Raghunathan,T.E., Sujata, M.P. (2001). Adolescent antecedents of high-
risk driving behavior into adulthood : Substance use and parental influence. Accident 
Analysis and Prevention 33, 649-658. 

Steinberg L. (1996). Adolescence. (5th ed). New York : McGraw-Hill. 
Ulleberg, P., Rundmo, T. (2003). Personality, attitude and risk perception as predictors of risk 

driving behavior among young drivers. Saf.Sci.41(5), 427-443 
World Health Organization. (2013). Global status report on road safety.[Electronic version].  

Retrieved 1 November, 2013, from 
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/. 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 



 

78 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถาม 

 
             เลขท่ีแบบสอบถาม................ 

แบบสอบถาม 
เร่ืองปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

อ าเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน 
 
ค าช้ีแจง  ให้นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่อง  (  ) และหรือเขียนขอ้ความลงในช่องวา่งท่ี
  ก าหนดใหต้ามความเป็นจริง 

ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากร 
1. นกัเรียนอาย.ุ...................ปี               เพศ...............  (   ) 1. หญิง       (   ) 2. ชาย 
2. ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี………. 

ส่วนที ่2 ประสบการณ์และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
1. ระยะการเดินทางจากบา้นหรือท่ีพกั มาถึงยงัโรงเรียน ประมาณ............กิโลเมตร 

2. ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา นกัเรียนเดินทางมาโรงเรียนเป็นประจ าดว้ยวธีิใด (เลอืกตอบวธีิเดียว) 
 (  ) 1. เดิน    (  ) 4. รถจกัรยาน 
 (  ) 2. รถจกัรยานยนต ์   (  ) 5. รถยนตส่์วนตวั 
 (  ) 3. รถโดยสารรับส่งนกัเรียน  (  ) 6. อ่ืนๆ............... 
3. นกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่เป็น  
 (  ) 2. เป็น ระยะเวลาตั้งแต่การขบัข่ีรถจกัรยานยนตน์านประมาณ..............ปี 
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4. นกัเรียนมีใบอนุญาตการขบัข่ีหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี      (  ) 2. มี   
 โดยมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยวธีิ  (  ) 1.สอบขอรับใบอนุญาตการขบัข่ี 
                   (  ) 2.ไม่ไดส้อบ  
5. ส่วนใหญ่นกัเรียนใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทางหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่ใช ้ [ขา้มไป ตอบข้อ 6 (หน้าที ่4)] 
 (  ) 2. ใช ้   (โปรดตอบค าถามข้อต่อไปนี)้ 
 5.1 ส่วนใหญ่นกัเรียนใชร้ถจกัรยานยนตโ์ดยเป็น     (  ) 1. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์  
       (  ) 2. ผูโ้ดยสารหรือผูซ้อ้นทา้ย 
 5.2 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนสวมหมวกนิรภยัเม่ือเดินทางดว้ยรถจกัรยานยนต์ 
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์) 
 5.3 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนตรวจสภาพรถจกัรยานยนตก่์อนการขบัข่ี 
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์)  
 5.4 ตั้งแต่เร่ิมขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์นกัเรียนเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น สุรา เบียร์ ไวน์  
                 ก่อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์) 
 5.5 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ามป้ายเคร่ืองหมายจราจร 
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์) 
 5.6 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ามสัญญาณไฟจราจร 
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์) 
 5.7 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนตโ์ดยมีผูโ้ดยสารเกิน 1 คน 
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  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์) 
 5.8 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรียนใหส้ัญญาณไฟเล้ียวก่อนการเล้ียวทุกคร้ัง 
  (  ) 1. ทุกคร้ัง (ทุกวนั)   (  ) 4. บางคร้ัง (1-2 วนั/สัปดาห์) 
  (  ) 2. เกือบทุกวนั (5-6 วนั/สัปดาห์) (  ) 5. ไม่เคย 
  (  ) 3. บ่อยคร้ัง (3-4 วนั/สัปดาห์)  
 5.9 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา นักเรียนขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีผ่านการตรวจสภาพรถและต่อ
 ทะเบียนรถต่อเน่ือง (  ) 1.ใช่   (  ) 2. ไม่ใช่ 
 5.10 นกัเรียนเคยดดัแปลงหรือตกแต่งรถจกัรยานยนต ์
  (  ) 1. ไม่เคย    (  ) 2. เคย 
 5.11 นกัเรียนใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นการดดัแปลง 
  (  ) 1. ไม่ใช ้    (  ) 2. ใช ้ 
 5.12 ในรอบ 1 เดือนท่ีผา่นมา ความเร็วเฉล่ียของการขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน 
  (  ) 1. ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
  (  ) 2.  21 – 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
  (  ) 3. 41 – 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
  (  ) 4. 61 – 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
  (  ) 5. มากกวา่ 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

6. นกัเรียนเคยไดรั้บการเกิดอุบติัเหตุจราจรบนทอ้งถนนหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่เคย (ข้ามไปตอบ ส่วนที ่3)   
 (  ) 2. เคย      (ถ้าเคย โปรดตอบตอบค าถามต่อไปนี้) 
   6.1 จ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัเหตุจราจร.........................คร้ัง 
  6.2 การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร 
   (  ) 1. เขา้รับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล แต่ไม่ไดน้อนโรงพยาบาล 
   (  ) 2. เขา้รับการรักษาพยาบาล และตอ้งนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ 
   (  ) 3. เขา้รับการรักษาพยาบาล และมีการสูญเสียอวยัวะ 
   (  ) 4. เขา้รับการรักษาพยาบาล และไม่มีการสูญเสียอวยัวะ 
                                    (  ) 5. บาดเจบ็เล็กนอ้ยไม่ไดไ้ปโรงพยาบาล 
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               6.3 อุบติัเหตุจราจรบนทอ้งถนนท่ีเกิดข้ึนกบัท่านมาจากการใชย้านพาหนะชนิดใดบา้ง 
(เลอืกตอบได้หลายข้อ) 
               (  ) 1. รถจกัรยาน    (  ) 5. รถสามลอ้ 
               (  ) 2. รถจกัรยานยนต ์   (  ) 6. เดินถนน 
               (  ) 3. รถยนต ์    (    ) 7. อ่ืน  ๆระบุ............................... 
               (  ) 4. รถโดยสาร 
  6.4 อุบติัเหตุคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุด เกิดข้ึนขณะท่ี.... (เลอืกตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 
    (  ) 1. เป็นผูข้บัข่ีเอง   (  ) 3. เดินถนน   
               (  ) 2. เป็นผูโ้ดยสาร   (   ) 4. อ่ืน  ๆระบุ................................ 
             6.5 การเกิดอุบติัเหตุจราจรบนถนนคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนกบัท่านมีสาเหตุใดบา้ง  
(เลอืกตอบได้หลายข้อ) 
   (  ) 1. ขบัข่ีรถฝ่าฝืนป้ายจราจร    
   (  ) 2. ขบัข่ีรถหลงัด่ืมสุราและของมึนเมา 
   (  ) 3. ขบัข่ีรถขณะมีอาการง่วงนอน อ่อนเพลีย 
   (  ) 4. ขบัข่ีรถดว้ยความเร็วสูง 
   (  ) 5. ขบัข่ีรถฝ่าฝืนไฟจราจร 
   (  ) 6. ยานพาหนะช ารุด 
   (  ) 7. สภาพถนนช ารุด 
   (  ) 8. มีสัตวห์รือส่ิงของตดัหนา้รถ 
   (  ) 9. ฝนตก ถนนล่ืน 
   (  ) 10. สภาพเส้นทางมืด 
   (  ) 11. ไม่ช านาญเส้นทาง 
   (  ) 12. อ่ืนๆ ระบุ................................... 

ส่วนที ่3  ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้
เดียว 
โดยค าตอบมี 3 ตวัเลือก ดงัน้ี 
 ใช่  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นกล่าวไดถู้กตอ้ง 
 ไม่ใช่  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 ไม่ทราบ หมายถึง ท่านไม่ทราบวา่ความนั้นกล่าวไดถู้กตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง 
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ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

1. เม่ือตอ้งการหยุดรถผูข้บัข่ีจะตอ้งให้สัญญาณมือโดยการยื่นแขนขวา
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ยกแขนขวาท่อนบนและตั้งฝ่ามือข้ึน 

   

2. ระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางขา้ม ห้ามแซงรถ    

3.  เคร่ืองหมายน้ี หมายถึง เลีย้วขวาหรือตรงไปกไ็ด้ 

   

4. หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน ขณะขบัข่ีรถข้ึนสะพาน     
5. หา้มกลบัรถบนสะพาน    
6. หา้มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตก์ลบัรถบริเวณท่ีมีทางร่วมทางแยก    

7.  เคร่ืองหมายน้ี หมายถึง ห้ามวิง่รถคู่ 

   

8. ถา้หากผูข้บัข่ีตอ้งการจะเล้ียวรถ ตอ้งเปิดไฟเล้ียวก่อนถึงทางเล้ียว  
   อย่างน้อย  30 เมตร 

   

9.     จากรูป ถา้ท่านขบัรถ “คัน ก” ท่านตอ้ง
ลดความเร็วรถหรือหยดุเพื่อใหร้ถ “คัน ข” ไปก่อน 

   

10. การขบัรถจกัรยานยนตเ์ล้ียวซา้ยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดไฟเล้ียว    
11. ขณะขบัรถจกัรยานยนตล์งทางลาดชนัไม่ควรใชเ้บรกมือ    
12. รถจกัรยานยนตต์อ้งขบัในช่องทางเดินรถดา้นซา้ยสุด    
13. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งมีระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เกิน 80 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ถึงจะขบัรถได ้

   

14. การขบัรถแซงรถคนัหน้าตอ้งแซงดา้นขวามือเท่านั้น ยกเว้นรถท่ีจะ
ถูกแซงก าลงัใหส้ัญญาณเล้ียวขวา ผูข้บัข่ีจึงสามารถแซงดา้นซา้ยมือได ้

   

15. ผูข้ ับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่จ  าเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยบนถนนใน
หมู่บา้น 
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ส่วนที ่4 เจตคติต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุดเพียง
ขอ้เดียว โดยค าตอบมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด หมายถึง ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความปานกลาง 
 นอ้ย  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง ท่านมีความรู้สึกตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

16. รถจกัรยานยนตท่ี์มีอายุการใชง้านมากกว่า 5 ปี ตอ้งตรวจสภาพรถ ท่ี 
ตรอ. ทุกปี 

   

ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การสวมหมวกนิรภัย 
1. ก ารส วม ห ม วก นิ รภั ย ขณ ะ ขับ ข่ี ห รื อ ซ้ อ น
รถจกัรยานยนตท์ าใหไ้ดรั้บการยกยอ่งจากครู 

     

2. การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ ข่ีห รือซ้อนท้าย
จกัรยานยนตม์กัจะท าใหเ้พื่อนลอ้ 

     

6. เม่ือสวมใส่หมวกนิรภยั จะท าใหห้นกัศีรษะ      
7. เม่ื อส วมหมวกนิ รภัยขณ ะขับห รือซ้ อนท้ าย
จกัรยานยนตท์ าใหรู้้สึกไม่เท่ห์ 

     

8. การสวมหมวกนิ รภัยขณ ะขับห รือซ้ อนท้ าย
จกัรยานยนตท์ าใหอึ้ดอดั ร าคาญ 

     

9. ควรสวมหมวกนิรภัยต่อเม่ือต้องไปในสถานท่ี
ราชการท่ีบงัคบัใหส้วมหมวกนิรภยัเท่านั้น 

     

10. ไม่จ  าเป็นตอ้งสวมหมวกนิรภยัเม่ือขบัข่ีหรือซ้อน
ทา้ยรถจกัรยานยนตบ์นถนนในหมู่บา้น 
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ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การขับขี่รถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก าหนด 
1. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วเป็นการแสดง
วา่สามารถขบัข่ีรถไดค้ล่องแคล่ว 

     

2. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วสูงเป็นการ
ดึงดูดคนรอบขา้ง 

     

3. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วสูงสร้างความ
ร าคาญใหผู้อ่ื้น 

     

4. การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงท าให้รู้สึก
หวาดเสียว 

     

5. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วสูงท าให้เส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 

     

การขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร 
1. การคุยโทรศพัท์ขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ท าให้เกิด
อุบติัเหตุจราจรทางถนนไดง่้ายข้ึน 

     

2. การพิมพ์ส่งขอ้ความทางโทรศพัท์มือถือท าให้เสีย
สมาธิในการขบัข่ีรถ 

     

3. สามารถขบัข่ีรถฝ่าไฟแดงไดถ้า้ไม่มีรถคนัอ่ืนจอดท่ี
บนทางแยก 

     

4. สามารถแซงในบริเวณท่ีมีป้ายสัญญาณวา่หา้มแซง
ไดถ้า้ไม่เห็นรถท่ีสวนมา 

     

5. สามารถขบัรถยอ้นศรไดถ้า้บริเวณท่ีกลบัรถไกลแต่
ตอ้งระมดัระวงัรถท่ีสวนมา 

     

การดัดแปลงสภาพรถ 
1. การดัดแปลงรถจักรยานยนต์หรือถอดอุปกรณ์
ดั้งเดิมออกเพื่อตกแต่งรถเป็นการแสดงออกทางด้าน
ศิลปะ 

     

2. การดดัแปลงรถจกัรยานยนตเ์ป็นการส้ินเปลืองเงิน      
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบค าถามอย่างดียิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ข้อความ มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การดัดแปลงสภาพรถ (ต่อ) 
3. การขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์มีท่อไอเสียดงัๆช่วยดึงดูด
ความสนใจจากคนรอบขา้ง 

     

4. ผูท่ี้รักรถต้องดัดแปลงตกแต่งรถให้สวยงามและ
ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่จากอุปกรณ์เดิม 

     

5. เม่ือขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ผา่นการดดัแปลงรถท าให้
ดูเท่ห์ น่าสนใจ 

     

6. ก ารดั ด แป ล งรถ ด้ ว ย ตั ว เอ ง เป็ น ก ารแส ด ง
ความสามารถในการแต่งรถ 
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ภาคผนวก ข 

การพทิักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 

 

เอกสารช้ีแจงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาค้นคว้าอสิระและแสดงความสมัครใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

ช่ือโครงการศึกษา: ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียน 
   มธัยมศึกษา อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 

ผู้ศึกษา:    นางสาวนงคราญ ตาตะ๊ค า นกัศึกษาปริญญาโท   
   สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ขา้พเจา้ นางสาวนงคราญ ตาต๊ะค า นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
แผน ข บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีความประสงคข์อเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการศึกษาเพื่อ
การคน้ควา้อิสระ เร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน” เน่ืองจากท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบในการท าการศึกษาในโครงการ
ศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของนกัเรียนมธัยมศึกษา
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เร่ืองการขับข่ีรถจักรยานยนต์ปลอดภัย เจตคติต่อ
พฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ และประสบการณ์การขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ต่อพฤติกรรมการใช้
รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
 โดยจะน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตใ์หป้ลอดภยัของนกัเรียนมธัยมศึกษา และเพื่อหาแนวทางการสร้างลกัษณะนิสัยในการ
ขบัข่ีท่ีปลอดภยัแก่นัก เ รียนมัธยมศึกษา ต่อไป ซ่ึงนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลโดยการ
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงใชร้ะยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที 
 การเขา้ร่วมการศึกษาจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ นักเรียนสามารถน าเอกสารกลบัไปอ่านท่ี
บา้นเพื่อปรึกษาหารือกบัผูป้กครอง ญาติพี่นอ้ง เพื่อช่วยในการตดัสินใจเขา้ร่วมการศึกษา โดยนกัเรียน
สามารถถามค าถามจากผูศึ้กษาวิจยัในขอ้ท่ีสงสัยได้ตลอด และนักเรียนสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วม
โครงการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหเ้หตุผลใดๆ จะไม่มีใครบงัคบั และไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวันกัเรียน 
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 ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั การน าขอ้มูลไปเผยแพร่จะท าใน
ลกัษณะภาพรวมของผลการศึกษาเท่านั้น 
 หากท่านมีค าถามหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อผูศึ้กษา คือ นางสาวนงคราญ 
ตาต๊ะค า โทร 081-5940863 หรือติดต่อ รองศาสตราจารยเ์พ็ญประภา ศิวิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ 
ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ สาธารณสุข
ศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทรศพัท ์053-945472-4 (ในวนัเวลาราชการ) 

 

                           ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 

       ลงช่ือ........................................ผูศึ้กษา 
       (นางสาวนงคราญ   ตาตะ๊ค า) 

  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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แบบฟอร์มยนิยอมส าหรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
 อ าเภอภูเพยีง  จังหวดัน่าน 

  
 ผูว้ิจ ัยได้อธิบายข้อมูลและขั้นตอนต่างๆเบ้ืองต้นในการศึกษาคร้ังน้ีแล้ว นักเรียนและ
ผูป้กครองเขา้ใจถึงวตัถุประสงคก์ารศึกษา และรับทราบวา่สามารถเขา้ร่วมการศึกษาหรือไม่ก็ได ้โดย
ไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวันกัเรียน นกัเรียนและผูป้กครองพิจารณาแลว้วา่ยนิดีเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี 
 
 

.........................................................   .........................................................                                                                  
 (................................................)                                (................................................)                         

      นกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา            ผูป้กครอง/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

   วนัท่ี.....เดือน..............ปี...........           วนัท่ี.....เดือน..............ปี........... 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สังกดั 

1. รศ.สริตา  ธีระวฒัน์สกุล ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. รศ.ดร.ธราดล  เก่งกาจพานิช ภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเช้ือ กลุ่มวชิาการพยาบาลสาธารณสุข  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ - สกุล   นางสาวนงคราญ     ตาตะ๊ค า 

วนัเดือนปีเกดิ   10 กรกฎาคม 2527 

ประวตัิการศึกษา  
ปี 2545   ส าเร็จการระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   

    โรงเรียนสตรีศรีน่าน จงัหวดัน่าน 
ปี 2549   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน 
    ปี 2549 - 2550  ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
    ปี 2550 - 2555  ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ปี 2555 - 2557  ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
    บา้นหว้ยไฟ-ตะเคียนทอง อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
    ปี 2557 - ปัจจุบนั ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 

 

 


