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บทคดัย่อ 
 การประยกุตใ์ชแ้ผนท่ีจุดเส่ียง ฮิยาริ ฮตัโตะ ร่วมกบัทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกนัโรค เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากรถจกัรยานยนต ์การวิจยัน้ี
เป็นแบบก่ึงทดลอง  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยกุตใ์ช้แผนท่ีจุดเส่ียง ฮิยาริ ฮตัโตะ ร่วมกบัทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการ
ป้องกนัโรค เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากรถจกัรยานยนต ์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอค าเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร กลุ่มตวัอยา่งรวม  84  คน  
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ  42  คน  กลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษา  ประกอบดว้ย  การบรรยาย ให้ความรู้  การประชุมเชิง
ปฎิบติัการในการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง  การสาธิตและฝึกปฏิบติัการขบัข่ีปลอดภยั   การน าเสนอตวัแบบ การจดักิจกรรมรณรงค์การป้องกนัอุบติัภยัใน
โรงเรียน  ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ไดรั้บสุขศึกษาใดๆ  ระยะเวลาด าเนินการ  12  สัปดาห์ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   และใช้สถิติอนุมานเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนดว้ยสถิติ  Paired Sample t-test  และ Independent  t-test  ก  าหนดระดบั
นยัส าคญัท่ี 0.05  ผลการศึกษาพบวา่  ภายหลงัการทดลอง  กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้เก่ียวกบัอุบติัภยัจราจรและกฎจราจร  การรับรู้ความรุนแรง  
การรับรู้ความโอกาสเส่ียง ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการตอบสนอง ความตั้งใจในการป้องกนัอุบติัภยัจราจรจาก
การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์  เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value< 0.001) และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p-value<0.05) จาก
การศึกษาพบวา่โปรแกรมสุขศึกษาน้ี มีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการป้องกนัอุบติัภยัของนกัเรียนในโรงเรียน
แห่งอ่ืนๆ 
 

ค าส าคญั: แผนท่ีจุดเส่ียง แผนท่ีฮิยาริ ฮตัโตะ, แรงจูงใจเพ่ือการป้องกนัโรค,การป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
 

Abstract 
 This quasi-experimental research  aimed to study the effects of the application of  Hiyari  Hatto  Risk Map and  the Protection  Motivation  
Theory for  motorcycle accident prevention of secondary school  student , Khamkhueankaeow  District , Yasothon Province.The pretest-posttest two 
groups design were used .The samples were 84  students  and  divided to be experimental  and comparison group, each group were 42. The 
experimental group was received  health education program which adapted from  Hiyari  Hatto  Risk Map and  the Protection  Motivation  Theory, by  
the strategies  teaching , group discussion , demonstration and practice, meeting for make risk map, motivation , radio education , give a hand book, 
stickers and flaps . Data were collected by questionnaires. Descriptive data were used frequency, percentage, mean and standard deviation. Estimative 
analysis were used Paired Sample t-test and Independent t-test at 0.05 level of significant. The results, after the implementation, the experimental 
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group had higher mean score of  knowledge about accident and traffic rules , perceived susceptibility, perceived severity ,expected of self-efficacy, 
outcome of expectation , intention of  practice  and  behaviors for accident prevention  than before the intervention and higher than the comparison 
group by statistically significant. 
 

Keywords: Hiyari Hatto Risk Map, The  Protection Motivation,  Motorcycle Accident Prevention    
 

1. บทน า 
อุบติัภยัจราจรนบัเป็นปัญหาสาธารณสุข ท่ีส าคญัของประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก ความสะดวกของถนนหนทาง ความรวดเร็วของพาหนะท า
ให้อุบติัการณ์ในการเกิดอุบติัเหตุเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุบติัเหตุจาก
การจราจรทางบก จะเห็นไดว้า่การเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ัง ก่อให้เกิดความ
สูญเสีย ทั้ งในด้านชีวิต และทรัพย์สินทั้ งของรัฐและประชาชนอย่าง
ประมาณค่ามิได ้ อนัมีผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาประเทศท่ีเป็นอยู่
ในขณะน้ี(1)  สถิติการเกิดอุบติัภยัจราจรในประเทศไทยในปี 2550  มี
อุบติัเหตุทางถนนเกิดข้ึน 101,725 คร้ัง และมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ
จราจรถึง 13,000 ราย บาดเจ็บกว่า 79,029  ซ่ึงเกิดจากการขบัรถยอ้นศร 
ด่ืมสุราแลว้ขบัข่ี การขบัรถเร็ว การขบัรถโดยประมาท ยานพาหนะขาด
การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ (2)   ซ่ึงถา้ยงัไม่มีการด าเนินการแกไ้ขปัญหา
คาดว่าคนไทยจะเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรสูงถึง 3 คนต่อชัว่โมง โดย
ร้อยละ 80 ของอุบติัเหตุจราจรทางบกทั้งหมดเกิดจากรถจกัรยานยนต์
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิดพลาด
ของผูใ้ช้ถนน ความบกพร่องของรถ ถนนและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจเกิด
จากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรืออาจเกิดจากปัจจยัร่วมประกอบกันเป็น
เหตุการณ์ลูกโซ่การควบคุมป้องกันอุบัติภัยจราจรจึงเป็นมาตรการท่ี
ส าคญัในการแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุตั้ งแต่การป้องกันไม่ให้มีอุบติัเหตุ
เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการป้องกนัขั้นปฐมภูมิ( Primary Prevention) การป้องกนั
น้ีจ  าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  การสร้างแผนท่ีจุดเส่ียงใน
ชุมชน(3) เป็นวิธีการหน่ึงในการกระตุน้ให้ชุมชนเกิดจิตส านึกและทราบ
ปัญหาความปลอดภยัจราจรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ช้และ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบนั  การสร้างแผนท่ีจุด
เส่ียงนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีการสืบค้น 
วางแผน  และสร้างมาตรการความปลอดภยัส าหรับประเด็นปัญหาด้าน
การจราจรแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
และเป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนอีกด้วย (4 ) การให้ความรู้และการสร้าง
จิตส านึก เ พ่ือการป้องกันและควบคุมอุบัติภัยจราจร รวมทั้ งการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูใ้ชร้ถใชถ้นน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการควบคุมและป้องกนัอุบติัภยัจราจรดงันั้น (6)ผูวิ้จยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัภยัจราจรในกลุ่มวยัรุ่น
ตอนกลาง ซ่ึงก าลังเ รียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการขับข่ีน้อย ขาดความช านาญ และการตัดสินใจ

แกปั้ญหาไม่ดีเพียงพอ และเป็นพฤติกรรมเส่ียงต่อการไดรั้บอุบติัเหตุ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงน าโปรแกรมสุขศึกษาท่ีเป็นการประยกุตใ์ช้การ
สร้างแผนท่ีจุดเส่ียง ฮิยาริ ฮตัโตะ ร่วมกบัทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกนัโรค 
เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากรถจกัรยานยนต์  โดยมุ่งหวงัเพ่ือลดอตัรา
การบาดเจ็บและการเกิดอุบติัเหตุท่ีรุนแรงโดยใช้การสร้างการรับรู้ถึง
อนัตรายท่ีรุนแรงและสร้างความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง
ให้กบักลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอตัราเส่ียงต่อ
การเกิดอุบติัภยัจราจร เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัภยั
จราจรและเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันอุบัติภัยจาก
การจราจรในอ าเภอค าเข่ือนแกว้ จงัหวดัยโสธร  ต่อไป     

 

 2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใ์ช้การสร้าง
แผนท่ีจุดเส่ียง ฮิยาริ ฮตัโตะร่วมกบัทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกนัโรค
เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากรถจกัรยานยนต์ ของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวดัยโสธร ในด้านการรับรู้ความ
รุนแรง  การรับรู้โอกาสเส่ียง ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง 
ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง  ความตั้งใจในการ
ป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
 

3. สมมตฐิานการวจิยั 

ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง
และใช้แผนท่ีจุดเส่ียง ความรู้ การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเส่ียง 
ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง  ความคาดหวงัในประสิทธิผล
ของการตอบสนอง ความตั้งใจในการปฏิบติัตวัเพ่ือการป้องกนัอุบติัภยั
จราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ 
 

4. วธีิการศึกษา 
เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research)  

แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  วดั
ก่อนและหลงัการทดลอง (Two Group Pretest- Posttest Design)  กลุ่ม
ทดลองไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษาท่ีประยกุตก์ารใช้แผนท่ีจุดเส่ียงร่วมกบั
ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกนัโรคเพ่ือการป้องกนัอุบติัภยัจากการขบัข่ี
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รถจกัรยานยนตข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน  ส่วน
กลุ่มเปรียบเทียบไดรั้บสุขศึกษาตามปกติของโรงเรียน ใช้เวลาในการวิจยั 
12 สปัดาห์  การวิจยัน้ีไดผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมการ
วิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

5. ประชากรทีศึ่กษา 

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในสังกัดของส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 จงัหวดัยโสธร และผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างแผนท่ี
จุดเส่ียง ประกอบด้วย นักเรียนแกนน า  ครู ผูน้  าชุมชน ต ารวจจราจร 
อาสาสมคัรสาธารณสุข  ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

6. กลุ่มตวัอย่าง 
เป็นนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งเพศชายและเพศหญิง

ของโรงเ รียนค า เ ข่ือนแก้วชนูปถัมภ์เ ป็นกลุ่มทดลอง  และกลุ่ม
เปรียบเทียบจากโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  โดยคดัเลือกผูมี้คุณสมบติั
เข้าเกณฑ์ (Inclusion Criteria)  ท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ไปและกลับ
โรงเรียนทุกวนัในรอบ 1 สัปดาห์โดยการจบัสลาก ไดก้ลุ่มละ 42 คน  
รวม  84 คน  ค  านวณขนาดตวัอยา่งจาก 
สูตรดงัน้ี  (11)   

      n/กลุ่ม    =     
 

2

22
2



   

 

7. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. โปรแกรมสุขศึกษา 
สัปดาห์ที่ 1 ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ 
สัปดาห์ที่ 2 - 3 จดักิจกรรมอบรม บรรยายประกอบวีดีทศัน์ให้ความรู้เร่ือง
อุบติัภยัจราจร การประชุมเชิงปฎิบติัการในการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง และ
แจกคู่มือการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียงท่ีผูวิ้จยัจดัท าข้ึน และนดัหมายในการ
ประชุมคร้ังต่อไป ใชเ้วลารวม 3 ชัว่โมง 
สัปดาห์ที่ 4 จดักิจกรรมอบรม บรรยายประกอบวีดีทศัน์ให้ความรู้เร่ืองกฎ
จราจร พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ การสอบขอใบอนุญาตขบัข่ี การประชุม
เชิงปฎิบติัการในการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียงการส ารวจจุดเส่ียง และระบุจุด
เส่ียง ใชเ้วลารวม 3 ชัว่โมง   
สัปดาห์ที่  5 - 6  จดักิจกรรมการสาธิตการขบัข่ีปลอดภยั  เพ่ือฝึกปฎิบติั
การขบัข่ีปลอดภยัโดยใชบ้ญัญติั 10 ประการ ใชเ้วลารวม 3 ชัว่โมง   
สัปดาห์ที่  7 – 9  จดักิจกรรมการน าเสนอตวัแบบจากการประสบอุบติัภยั
จราจร การรณรงค์การป้องกัน อุบัติภัยจราจรในโรงเ รียน การ
ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย การประกวดค าขวญั การจดัป้ายนิเทศน์ 
สัปดาห์ที่  10   การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการน าแผนท่ีจุด
เส่ียงไปใชใ้นชุมชนและในโรงเรียน 

สัปดาห์ที่  11 - 12   การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัภยั
จราจรระหวา่งการเดินทางไปกลบัจากท่ีพกัอาศยัถึงโรงเรียนเป็นเวลา 10 
วนั ใน 2 ช่วง เวลา ช่วงเช้า เร่ิมตั้งแต่ เวลา 07 30 น. – 08.00 น และช่วง
เลิกเรียนตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น. โดยสงัเกตพฤติกรรมในดา้นการ
สวมหมวกนิรภยั  การขบัข่ีซ้อนเกิน 1 คน การสังเกตจุดเส่ียง การชะลอ
ความเร็วเม่ือถึงทางแยกทางร่วม การเปิดไฟสัญญาณ/ให้สัญญาณมือก่อน
เล้ียวเขา้ออกจากโรงเรียน 
 

8. แบบสอบถาม (questionnaire) 
ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัการวิจยั       แบ่ง

ออกเป็น 8  ส่วน  ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2  ความรู้เร่ือง
อุบติัภยัจราจรและกฎจราจร  ส่วนท่ี 3 การรับรู้ความรุนแรง   ส่วนท่ี 4 
การรับรู้โอกาสเส่ียง  ส่วนท่ี 5 ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง  
ส่วนท่ี 6  ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง  ส่วนท่ี 7 
ความตั้งใจในการป้องกันอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
ส่วนท่ี 8  การสงัเกตพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์พึงประสงค ์ใน
ดา้นการใส่หมวกนิรภยั การขบัข่ีซอ้นเกิน 1 คน  การสังเกตจุดเส่ียง  การ
ชะลอความเร็วเม่ือถึงทางแยกทางร่วม  การเปิดไฟสัญญาณ/ให้สัญญาณ
มือก่อนเล้ียวเขา้-ออกจากโรงเรียนโดยสงัเกตในจุดท่ีเป็นจุดเส่ียงภายหลงั
จากไดรั้บโปรแกรมสุขศึกษาเป็นเวลา 10 วนั โดยสังเกตเฉพาะวนัจนัทร์ 
– ศุกร์ในช่วงเวลาท่ีมีการเดินทางไป  -  กลบั  

แบบสอบถามได้สร้างครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค์การ
วิจัย ได้ทดสอบความตรง (Validity)   โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง 
(Reliability)  ในหมวดความรู้เร่ืองโรคเอดส์และยาตา้นไวรัส  ใชวิ้ธีของคู
เดอร์- ริชาร์ดสัน 20  (Kuder-Richardson 20 )  ไดค้่าความเท่ียงท่ี  0.76 
ส่วนหมวดอ่ืนๆ ใช้ วิ ธีหาค่ าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดด้งัน้ี หมวดการรับรู้ความรุนแรงได ้ 
0.77  การรับรู้โอกาสเส่ียงได้  0.76  ความคาดหวงัในความสามารถของ
ตนเองได้ 0.75 ความคาดหวงัในผลของการตอบสนองได ้0.75 ความ
ตั้ งใจในการปฎิบัติตนเพ่ือการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากการขับข่ี
รถจกัรยานยนตไ์ด ้0.77 
 

9. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไป  และสถิติอนุมาน

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทุกตวัแปร  โดยภายใน
กลุ่มใช้สถิติ Paired Sample t-test  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช้สถิติ  
Independent t-test  ก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05   และใช้โปรแกรม 
STATA  version 8.2  วิเคราะห์ขอ้มูล 
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10. ผลการศึกษา 
1. คุณลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

         กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเพศชาย และเพศหญิง เท่ากนั
คือร้อยละ 50.00  กลุ่มทดลองมีอายเุฉล่ีย 16.95 ปี (S.D. 0.79) กลุ่ม
เปรียบเทียบมีอายุเฉล่ีย 17.05 ปี (S.D. 0.73) ระดบัชั้นการศึกษาของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ก าลังเรียนอยู่ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองร้อยละ 38.1 กลุ่มเปรียบเทียบ 
ร้อยละ 47.6  กลุ่มทดลอง สถานภาพการพกัอาศยัระหว่างศึกษาเล่าเรียน
พบวา่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บักบับิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 
78.6 และกลุ่มเปรียบเทียบมีสถานภาพการพกัอาศยัระหวา่งศึกษาเล่าเรียน
อยูก่บับิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 83.3ตามล าดบัรายไดข้องครอบครัวต่อ
เดือน    ส่วนใหญ่พบว่ารายได้ครอบครัวของกลุ่มทดลองมีรายได้น้อย
กว่า 5,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 64.3 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบท่ีมีรายไดใ้น
ระดบัน้ี ร้อยละ 59.5  ตามล าดบั ระยะทางจากท่ีพกัมาโรงเรียน     
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีระยะทางจากท่ีพกัมาถึงโรงเรียน ระหว่าง 5-10 
กม. ร้อยละ 59.5 กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีระยะทางจากท่ีพกัมา
โรงเรียน ระหวา่ง 5-10 กม. คิดเป็นร้อยละ 35.7  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัอุบติัภยัจราจร   กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ เคยได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอุบติัภยัจราจร จากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 100   รองลงมาคือจากส่ือหนังสือพิมพ ์และอินเตอร์เน็ต การมี
ใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต์  พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
มีใบอนุญาตขับข่ี เท่ากัน โดยในทั้ งสองกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 64.3
ประสบการณ์ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์พบวา่กลุ่ม 
ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีประสบการณ์ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ระหว่าง 2-5 ปี  ร้อยละ 54.8 และ 61.9 ตามล าดบั การเคยไดรั้บอุบติัภยั
จราจรจากรถจกัรยานยนตใ์นปีพ.ศ.2551  ถึงปัจจุบนั  พบว่ากลุ่มทดลอง 
ไดรั้บอุบติัภยัจราจรจากรถจกัรยานยนตป์ระเภทเป็นผูข้บัข่ีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 40.5   ส่วนนกัเรียนกลุ่มเปรียบเทียบเคยไดรั้บอุบติัภยัจราจร
จากการเป็นผูซ้อ้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตามล าดบั   
  

2. ผลการศึกษาตามสมมติฐาน 
       ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีการประยกุตใ์ช้การสร้างแผนท่ีจุด
เส่ียง แผนท่ี “ฮิยาริ  ฮตัโตะ” โดยการจดักิจกรรมการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง 
“ฮิยาริ ฮตัโตะ” นกัเรียนกลุ่มทดลองสามารถน ากิจกรรมการสร้างแผนท่ี
จุดเส่ียง แผนท่ีฮิยาริ ฮตัโตะ และระบุจุดเส่ียงอนัตรายได ้ท าให้เกิดความ
ตระหนกัในการใชร้ถ ใชถ้นน และสามารถป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ด ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ชัยวุฒิ  กาญจนะสันติสุข (5) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์และระบุ
ต  าแหน่งท่ีเส่ียงอนัตรายจากการจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลจากการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ และภายหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน

ความรู้เร่ืองการป้องกนัอุบติัภยัจราจรและกฎจราจร การรับรู้ความรุนแรง 
ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนอง  ความตั้งใจต่อการ
ปฏิบติัตนเพ่ือการป้องกันอุบัติภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์
เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value < 
0.001) (ดงัตารางท่ี 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของของออ้มฤทยั  มัน่
ในบุญธรรม (2548)(12) ท่ีพบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ 
การ รับ รู้ความ รุนแรงของการ เ กิ ด อุบัติภัยจราจรจากการขับ ข่ี
รถจกัรยานยนตดี์ข้ึนกวา่การทดลอง และดีข้ึนกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ(p < 0.05 )นอกจากนั้นยงัพบว่ากลุ่มทดลองมีการ
เปล่ียนแปลงของคะแนนในหลงัการทดลองดา้นความรู้ การรับรู้โอกาส
เส่ียง และ ความคาดหวงัในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรม
การป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์เพ่ิมข้ึนมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) (ดงัตารางท่ี 
2) ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของสุชาดา  เกิดมงคลการ (2544)(9) ศึกษา
การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ของนกัเรียนชายวิทยาลยัการอาชีพไทร
นอ้ย ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดันนทบุรี   
 พบว่า กลุ่มทดลองมีความคาดหวงัในผลของการสวมหมวกนิรภยัขณะ
ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p <0.05)        
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ตารางที่ 1    การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้  การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเส่ียง ความคาดหวงัใน 
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัใประสิทธิผลของการตอบสนอง ความตั้งใจในการป้องกนั 

ตนเองต่อการเกิดอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ภายในกลุ่มทดลอง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความรู้  การรับรู้ ความคาดหวัง ความตั้งใจ
ในการป้องกันตนเองต่อการเกิดอุบัติภัย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

n x  S.D. 
Mean 

Difference 
t 95  % CI p– value 

ความรู้เร่ืองอุบัติภยัจราจร 
และกฎจราจร 

     

       ก่อนการทดลอง  42 16.93 1.37     
     1.40 4.44 0.77 ถึง  2.04 < 0.001 
       หลงัการทดลอง  42 18.33 1.45     
การรับรู้ความรุนแรงต่อการ 
เกดิอุบัติภยัจราจร 

       

       ก่อนการทดลอง  42 40.05 2.28     
     2.38 6.15 1.59 ถึง  3.16 < 0.001 
      หลงัการทดลอง  42 42.43 1.06     
 
     การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ 
เกดิอุบัติภยัจราจร 

     

      ก่อนการทดลอง  42 41.21 4.15     
     2.07 2.23 0.19 ถึง  3.94 0.03 
      หลงัการทดลอง  42 43.28 3.16     
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบัติภยัจราจร 

      
 

      ก่อนการทดลอง  42 41.21 4.15     
     2.07 2.23 0.19 ถึง  3.94 0.03 
      หลงัการทดลอง  42 43.28 3.16     
ความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัอุบัติภยั
จราจร 

        

      ก่อนการทดลอง  42 33.21 1.70     
     4.26 7.36 3.09  ถึง  5.43 < 0.001 
      หลงัการทดลอง  42 37.47 2.67     
ความตั้งใจในการป้องกนัตนเอง 
ต่อการเกิดอุบัติภยัจราจร 

      

      ก่อนการทดลอง  42 37.17 3.75     
     4.45 6.19 3.00 ถึง  5.90 < 0.001 
     หลงัการทดลอง  42 41.62 2.58     
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ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนความรู้  การรับรู้  ความคาดหวงั  ความตั้งใจในการป้องกนั 
ตนเองต่อการเกิดอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ ภายหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

ความรู้  การรับรู้ ความคาดหวัง ความตั้งใจ
ในการป้องกันตนเองต่อการเกิดอุบัติภัย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

n d  S.D.  
Mean  

Difference 
t 95%CI p-value 

ความรู้เร่ืองอุบัติภยัจราจร 
และกฎจราจร 

     

      กลุ่มทดลอง  42 1.40 2.04     
     -1.66 3.46 0.71 ถึง  2.62 < 0.001 
      กลุ่มเปรียบเทียบ  42 -0.26 2.34     
การรับรู้ความรุนแรงต่อการ 
เกดิอุบัติภยัจราจร 

       

      กลุ่มทดลอง  42 2.38 2.51     
     0.55 0.89 -0.67 ถึง 1.76 0.37 
      กลุ่มเปรียบเทียบ  42 1.83 3.06     
การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการ 
เกดิอุบัติภยัจราจร 

       

     กลุ่มทดลอง  42 3.45 4.84     
     2.0 2.26 0.24 ถึง  3.76 0.03 
     กลุ่มเปรียบเทียบ  42 1.45 3.05     
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบัติภยัจราจร 

     
  

      กลุ่มทดลอง  42 2.07 6.09     
     1.64 1.38 -0.71 ถึง  4.0 0.16 
      กลุ่มเปรียบเทียบ  42 0.43 4.78     
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการป้องกนั 
อุบัติภยัจราจร 

      

     กลุ่มทดลอง  42 4.26 3.76     
     4.81 5.73 3.14 ถึง  6.48 < 0.001 
     กลุ่มเปรียบเทียบ  42 -0.55 3.93     
ความตั้งใจในการป้องกนัตนเอง 
ต่อการเกิดอุบัติภยัจราจร 

      

     กลุ่มทดลอง  42 1.96 6.57     
     -2.09 -2.18 -5.10 ถึง -.13 0.98 
     กลุ่มเปรียบเทียบ  42 -0.66 5.51     
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11. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาน้ีเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ  
ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเร่ืองความรู้เร่ืองอุบติัภยั
จราจร การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเส่ียง ความคาดหวงัในการ
ป้องกันตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง   
มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดักิจกรรม  การอบรมให้ความรู้เร่ือง
อุบติัภยัจราจรและกฎจราจร การประชุมเชิงปฎิบติัการในการสร้างแผนท่ี
จุดเส่ียง แผนท่ีฮิยาริ ฮตัโตะ การสร้างการรับรู้ความรุนแรงของการเกิด
อุบติัภยัจราจร และโอกาสเส่ียงของการเกิดอุบติัภยัจราจร และเห็นว่า
อันตรายต่อสุขภาพนั้ นรุนแรง ไม่มั่นคงหรือเ ส่ียงอันตราย  และ
ตอบสนองโดยการปรับตวัเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะก าจดัอนัตราย มีความ
เช่ือมั่นว่าจะสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมนั้ นได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึง
เป็นไปตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกนัโรค Roger (7)    ซ่ึงใน
โปรแกรมสุขศึกษาได้มีการช้ีให้เห็นถึงความรุนแรงจากการบรรยาย
ประกอบส่ือวิดิทศัน์ การกระตุ้นเตือนโดยใช้ตวัแบบช้ีให้เห็นถึงความ
รุนแรงเกิดการบาดเจ็บ พิการ และอาจถึงชีวิตไดจ้ะเป็นผลให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ได้ดีข้ึน สอดคล้องกบัการศึกษาของ สุ
มาลยั   รจนัย (10) ซ่ึงศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงพบว่าภายหลงัการ
ทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเส่ียง 
เพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบการเกิดอุบติัภยั
จราจรและเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ในด้านพฤติกรรมการขบัข่ี
ปลอดภยัจากการสงัเกตพฤติกรรมการขบัข่ีดา้นการสวมหมวกนิรภยั การ
ไม่ขบัข่ีซ้อนเกิน 1 คน การสังเกตจุดเส่ียง การชะลอความเร็วเม่ือถึงทาง
แยก ทางร่วม การให้สัญญาณไฟ/มือขณะเล้ียวรถพบว่าหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีการพฤติกรรมทั้ ง 5 ด้านดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาของศิริกุล   กุลเลียบ  และคณะ ( 2545) (8)  ได้
ศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจรของ
นักเรียน  กรณีศึกษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวดัขอนแก่นผล
การศึกษาพบว่าหลงัเสร็จส้ินโครงการ อตัราการสวมหมวกนิรภยัของผู ้
ขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3  และเป็นผลจากโปรแกรมสุข
ศึกษาท่ีได้รับ มีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั
เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์การท่ีกลุ่มทดลอง
ไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ตามกระบวนการของโปรแกรมสุขศึกษาท่ี
เน้นให้นักเ รียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รู้จัก เสนอ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การกระตุน้เตือนด้วยการน าเสนอตวัแบบ การ
ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอุบัติภัยจราจรอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางสุขศึกษา รวมถึงการได้ลงมือปฏิบติัจริง
ในกิจกรรมการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง แผนท่ี “ฮิยาริ ฮตัโตะ”  การไดฝึ้ก

ปฎิบติัในดา้นการขบัข่ีปลอดภยั ดว้ยตนเอง นบัได้ว่าเป็นประสบการณ์
ตรง ซ่ึงจะท าให้นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกนัท าให้เกิดการปรับเปล่ียนทศันคติ ไปในทางท่ีดีข้ึนรวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมจิตส านึกในการขบัข่ีปลอดภยั ซ่ึงจะน าไปสู่การป้องกนัการเกิด
อุบติัภยัจราจรในระยะยาวต่อไป 
          
12. สรุปผลการศึกษา 

หลงัการให้โปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้
เร่ืองอุบติัภยัจราจรและกฎจราจร การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาส
เส่ียง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนอง และความตั้งใจในการปฎิบติัตนเพ่ือการ
ป้องกันอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ มากกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.001 และมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   

 

13. ข้อเสนอแนะ 
     1.  กระบวนการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง แผนท่ี ฮิยาริ ฮตัโตะ โดยผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งและแกนน านกัเรียนยืนยนัและระบุจุดเส่ียงลงในแผนท่ีท าเพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักมากยิ่งข้ึนควรมีการ
ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนจุดเส่ียงข้ึนในบริเวณจุดเส่ียงนั้นและมีการเก็บ
รวบรวมสถิติของการเกิดอุบติัภยัจราจรนั้นไวด้ว้ย  
     2. โรงเรียนควรสนบัสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกบัการให้
ความรู้และการรณรงค์การป้องกนัอุบติัภยัจราจรจากการขบัข่ี เพ่ือให้
นกัเรียนเกิดพฤติกรรมในการป้องกนัอุบติัภยัจราจรและมีวินยัจราจรใน
การใช้รถใช้ถนนมากข้ึน รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานขนส่งของ
จงัหวดัในการเปิดด าเนินการสอบใบอนุญาตขบัข่ีนอกสถานท่ีหรือใน
โรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นกัเรียนท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการ
เดินทางไปสอบและตอ้งลาหยดุเรียนทั้งวนั  
    3. สามารถน ากระบวนการสร้างแผนท่ีจุดเส่ียง แผนท่ีฮิยาริ ฮตัโตะไป
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มประชาชนอ่ืนๆได้เช่น กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัพล
เรือน หรืออาสาสมคัรสาธารณสุขเพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีส่วนในการ
ช่วยเหลือสังคมในด้านการป้องกันอุบัติภัยจราจรได้อีกแรงหน่ึง
นอกเหนือจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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14. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนูปถมัภ์

และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรคแ์ละนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 โรงเรียนย 
ท่ีอนุญาตให้ด าเนินการวิจยั   ท่าน รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ รศ.ดร.พรรณี  
บญัชรหัตถกิจ  พ.ต.อ.ดร. เนติพงศ์   ธาตุท  าเล    และ พ .ต.อ.ชลาวุฒิ  
ไพรวรรณ์  ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นวิชาการและตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบสอบถาม รวมถึงบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีได้ให้
ทุนอุดหนุนวิจยัและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์น้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

[1] กรมทางหลวง.(2550). ขอ้มูลดา้นความสูญเสียจากอุบติัเหตุจราจร. 
คน้เม่ือ 20 พฤษภาคม 2551, จาก 
http://www.nmt.ac.th/product/wep/1/traffic.html  

[2] กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
(2547).นโยบายอุบติัภยัจราจร. คน้เม่ือ 20 พฤษภาคม  2551, จาก
http://www.thaihed.com/html/show 

[3] คู่มือการสร้างแผนท่ี “ Hiyari Map” .(2549). Transportation System 
Laboratory Department of Transportation Engineering and Socio-
Technology College of Science and Technology. Nihon University.  

[4] จุฬาภรณ์ โสตะ.  กลยทุธ์การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ.   ขอนแก่น : 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ; 2546  

[5] ชยัวฒิุ  กาญจนะสนัติสุข. (2552).การวิเคราะห์และระบุจุดเส่ียง
อนัตรายโดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

[6] เตือนใจ  ฟกูุดะ. (2548). การศึกษาเพื่อน าเสนอแนะวิธีการประยกุตใ์ช้
ทฤษฎี Hiyari-Hattoในเขตกรุงเทพ.คู่มือการสร้างแผนท่ี “ Hiyari 
Map” .(2549). Transportation System Laboratory Department of 
Transportation Engineering and Socio-Technology College of 
Science and Technology. Nihon University.  

[7] Rogers, R.W. , “A Protection Motivation Theory of Fear Appeals 
and Attitude Change. The Journal of Psychology. 91 (1975).:93-
114. 

[8] ศิริกุล  กุลเลียบ. (2547). การรณรงคก์ารสวมหมวกนิรภยัในผูใ้ช้
รถจกัรยานยนตแ์ละการคาดเขม็ขดั นิรภยัในผูข้บัข่ีรถยนตแ์ละผูน้ัง่
ตอนหนา้รถยนตใ์นเขตเทศบาลนครขอนแก่น.โครงการวิจยัและ
ต ารา โรงพยาบาลขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพข์อนแก่นการพิมพ.์ 

[9] สุชาดา  เกิดมงคลการ.(2544). การประยกุตท์ฤษฎีแรงจูงใจในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์

ของนกัเรียนชายวิทยาลยัการอาชีพไทรนอ้ย  ชน้ปีท่ี 1 จงัหวดั
นนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

[10] สุมาลยั  รจนยั.(2543). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจราจรจากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

[11] อรุณ  จิรวฒัน์กุล.  ชีวสถิติส าหรับงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ.  
ขอนแก่น :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. โรง
พิมพค์ลงันานาวิทยา; 2547.   

[12]ออ้มฤทยั  มัน่ในบุญธรรม.(2546). การประยกุตใ์ชก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจราจร
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จงัหวดัขอนแก่น.
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.thaihed.com/html/show

