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บทคัดย่ อ
การประยุกต์ใช้แผนที่จุดเสี่ ยง ฮิยาริ ฮัตโตะ ร่ วมกับทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้ องกันโรค เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ การวิจยั นี้
เป็ นแบบกึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุ ขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้แผนที่จุดเสี่ ยง ฮิ ยาริ ฮัตโตะ ร่ วมกับทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อการ
ป้ องกันโรค เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างรวม 84 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบกลุ่มละ 42 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุ ขศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย ให้ความรู ้ การประชุ มเชิ ง
ปฎิ บตั ิการในการสร้ างแผนที่จุดเสี่ ยง การสาธิ ตและฝึ กปฏิ บตั ิ การขับขี่ ปลอดภัย การนาเสนอตัวแบบ การจัดกิ จกรรมรณรงค์การป้ องกันอุบตั ิภยั ใน
โรงเรี ยน ส่วนกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่ได้รับสุ ขศึกษาใดๆ ระยะเวลาดาเนิ นการ 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และใช้สถิติอนุ มานเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนด้วยสถิ ติ Paired Sample t-test และ Independent t-test กาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้เกี่ยวกับอุบตั ิภยั จราจรและกฎจราจร การรับรู ้ความรุ นแรง
การรับรู้ความโอกาสเสี่ ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลของการตอบสนอง ความตั้งใจในการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value< 0.001) และสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value<0.05) จาก
การศึกษาพบว่าโปรแกรมสุ ขศึกษานี้ มีประสิ ทธิ ผลเพียงพอที่จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันอุบตั ิภยั ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
แห่งอื่นๆ

คาสาคัญ: แผนที่จุดเสี่ ยง แผนที่ฮิยาริ ฮัตโตะ, แรงจูงใจเพื่อการป้ องกันโรค,การป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
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
แก้ปัญหาไม่ดีเพียงพอ และเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการได้รับอุบตั ิเหตุ ใน
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึงนาโปรแกรมสุ ขศึ กษาที่เป็ นการประยุกต์ใช้การ
สร้างแผนที่จุดเสี่ ยง ฮิยาริ ฮัตโตะ ร่ วมกับทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค
เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ โดยมุ่งหวังเพื่อลดอัตรา
การบาดเจ็บ และการเกิ ดอุ บตั ิ เ หตุ ที่รุนแรงโดยใช้ก ารสร้ างการรั บรู ้ ถึ ง
อันตรายที่ รุนแรงและสร้ างความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ให้กบั กลุ่ มนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ มีอตั ราเสี่ ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิภยั จราจร เพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั
จราจรและเพื่ อ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น งานป้ องกั น อุ บ ัติ ภ ัย จาก
การจราจรในอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต่อไป

1. บทนา
อุบตั ิภยั จราจรนับเป็ นปัญหาสาธารณสุข ที่สาคัญของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก ความสะดวกของถนนหนทาง ความรวดเร็ วของพาหนะทา
ให้อุบตั ิการณ์ในการเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบตั ิเหตุจาก
การจราจรทางบก จะเห็นได้วา่ การเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ก่อให้เกิ ดความ
สู ญ เสี ย ทั้ง ในด้า นชี วิ ต และทรั พ ย์สิน ทั้งของรั ฐ และประชาชนอย่า ง
ประมาณค่ามิได้ อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศที่เป็ นอยู่
ในขณะนี้ (1) สถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ ภยั จราจรในประเทศไทยในปี 2550 มี
อุบตั ิ เหตุ ทางถนนเกิ ดขึ้ น 101,725 ครั้ง และมี ผูเ้ สี ยชี วิต จากอุบตั ิ เ หตุ
จราจรถึง 13,000 ราย บาดเจ็บกว่า 79,029 ซึ่ งเกิดจากการขับรถย้อนศร
ดื่มสุ ราแล้วขับขี่ การขับรถเร็ ว การขับรถโดยประมาท ยานพาหนะขาด
การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ (2) ซึ่ งถ้ายังไม่มีการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา
คาดว่าคนไทยจะเสี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุจราจรสู งถึง 3 คนต่อชัว่ โมง โดย
ร้อยละ 80 ของอุบตั ิเหตุจราจรทางบกทั้งหมดเกิ ดจากรถจักรยานยนต์
ปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิ ดพลาด
ของผูใ้ ช้ถนน ความบกพร่ องของรถ ถนนและสิ่ งแวดล้อม โดยอาจเกิ ด
จากปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ ง หรื ออาจเกิ ดจากปั จจัยร่ วมประกอบกัน เป็ น
เหตุก ารณ์ ลู ก โซ่ ก ารควบคุ ม ป้ องกัน อุ บ ัติภ ัยจราจรจึ ง เป็ นมาตรการที่
สาคัญในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิ เ หตุ ต้ งั แต่ ก ารป้ องกันไม่ ใ ห้ มีอุบ ตั ิ เ หตุ
เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นการป้ องกันขั้นปฐมภูมิ( Primary Prevention) การป้ องกัน
นี้ จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย การสร้ างแผนที่ จุดเสี่ ยงใน
ชุมชน(3) เป็ นวิธีการหนึ่ งในการกระตุน้ ให้ชุมชนเกิ ดจิตสานึ กและทราบ
ปัญหาความปลอดภัยจราจรในท้องถิ่น ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทยในปั จจุบนั การสร้ างแผนที่จุด
เสี่ ย งนอกจากจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ค นในชุ ม ชนได้มี ก ารสื บ ค้น
วางแผน และสร้างมาตรการความปลอดภัยสาหรับประเด็นปั ญหาด้าน
การจราจรแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ให้ประชาชนหรื อสมาชิ กในชุ มชนมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ มชน อันจะนาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างถู กวิธี
และเป็ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอี ก ด้วย (4 ) การให้ ค วามรู้ แ ละการสร้ า ง
จิ ต ส านึ กเพื่ อ การป้ องกั น และควบคุ ม อุ บ ัติ ภ ัย จราจร รวมทั้ง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูใ้ ช้รถใช้ถนน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วนในการควบคุมและป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรดังนั้น (6)ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรในกลุ่มวัยรุ่ น
ตอนกลาง ซึ่ งก าลั ง เรี ยนอยู่ ใ นระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ซึ่ งมี
ประสบการณ์ ใ นการขับ ขี่ น้อ ย ขาดความช านาญ และการตัด สิ น ใจ

2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้การสร้าง
แผนที่ จุดเสี่ ยง ฮิ ยาริ ฮัตโตะร่ วมกับทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อการป้ องกันโรค
เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาเภอค าเขื่ อ นแก้ว จังหวัด ยโสธร ในด้า นการรั บ รู ้ ค วาม
รุ นแรง การรับรู้โอกาสเสี่ ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ความคาดหวังในประสิ ท ธิ ผลของการตอบสนอง ความตั้งใจในการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

3. สมมติฐานการวิจยั
ภายหลังการทดลอง กลุ่ มทดลองมี ก ารสร้ างแผนที่ จุด เสี่ ยง
และใช้แผนที่จุดเสี่ ยง ความรู้ การรับรู้ความรุ นแรง การรับรู้โอกาสเสี่ ยง
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิ ทธิ ผล
ของการตอบสนอง ความตั้งใจในการปฏิ บตั ิ ตวั เพื่อการป้ องกันอุบตั ิ ภยั
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า
กลุ่มเปรี ยบเทียบ

4. วิธีการศึกษา
เป็ นการวิ จ ัย กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเที ยบ วัด
ก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest- Posttest Design) กลุ่ ม
ทดลองได้รับโปรแกรมสุ ขศึกษาที่ประยุกต์การใช้แผนที่จุดเสี่ ยงร่ วมกับ
ทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อการป้ องกันโรคเพื่อการป้ องกันอุบตั ิภยั จากการขับขี่
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รถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น ส่ วน
กลุ่มเปรี ยบเทียบได้รับสุ ขศึกษาตามปกติของโรงเรี ยน ใช้เวลาในการวิจยั
12 สัปดาห์ การวิจยั นี้ ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ จริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สั ปดาห์ ที่ 11 - 12 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั
จราจรระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พกั อาศัยถึ งโรงเรี ยนเป็ นเวลา 10
วัน ใน 2 ช่ วง เวลา ช่ วงเช้า เริ่ มตั้งแต่ เวลา 07 30 น. – 08.00 น และช่ วง
เลิกเรี ยนตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น. โดยสังเกตพฤติกรรมในด้านการ
สวมหมวกนิ รภัย การขับขี่ซ้อนเกิ น 1 คน การสังเกตจุดเสี่ ยง การชะลอ
ความเร็ วเมื่อถึงทางแยกทางร่ วม การเปิ ดไฟสัญญาณ/ให้สัญญาณมือก่อน
เลี้ยวเข้าออกจากโรงเรี ยน

5. ประชากรทีศ่ ึกษา
นัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในสังกัดของส านัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดยโสธร และผูม้ ีส่วนร่ วมในการสร้ างแผนที่
จุดเสี่ ยง ประกอบด้วย นัก เรี ยนแกนนา ครู ผูน้ าชุ มชน ตารวจจราจร
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น

8. แบบสอบถาม (questionnaire)
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการวิจยั
แบ่ง
ออกเป็ น 8 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ความรู้ เรื่ อง
อุบตั ิภยั จราจรและกฎจราจร ส่ วนที่ 3 การรับรู้ ความรุ นแรง ส่ วนที่ 4
การรับรู้โอกาสเสี่ ยง ส่วนที่ 5 ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ส่ วนที่ 6 ความคาดหวังในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง ส่ วนที่ 7
ความตั้งใจในการป้ องกัน อุ บ ตั ิ ภยั จราจรจากการขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์
ส่วนที่ 8 การสังเกตพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่พึงประสงค์ ใน
ด้านการใส่ หมวกนิ รภัย การขับขี่ซอ้ นเกิ น 1 คน การสังเกตจุดเสี่ ยง การ
ชะลอความเร็ วเมื่อถึ งทางแยกทางร่ วม การเปิ ดไฟสัญญาณ/ให้สัญญาณ
มือก่อนเลี้ยวเข้า-ออกจากโรงเรี ยนโดยสังเกตในจุดที่เป็ นจุดเสี่ ยงภายหลัง
จากได้รับโปรแกรมสุ ขศึกษาเป็ นเวลา 10 วัน โดยสังเกตเฉพาะวันจันทร์
– ศุกร์ ในช่วงเวลาที่มีการเดินทางไป - กลับ
แบบสอบถามได้สร้ างครอบคลุ มเนื้ อหาตามวัตถุ ประสงค์การ
วิ จ ัย ได้ ท ดสอบความตรง (Validity) โดยผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง
(Reliability) ในหมวดความรู้เรื่ องโรคเอดส์และยาต้านไวรัส ใช้วิธีของคู
เดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 ) ได้ค่าความเที่ยงที่ 0.76
ส่ ว นหมวดอื่ น ๆ ใช้ วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ดงั นี้ หมวดการรับรู ้ ความรุ นแรงได้
0.77 การรับรู้โอกาสเสี่ ยงได้ 0.76 ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองได้ 0.75 ความคาดหวังในผลของการตอบสนองได้ 0.75 ความ
ตั้ง ใจในการปฎิ บ ัติ ต นเพื่ อ การป้ องกัน อุ บ ัติ ภ ัย จราจรจากการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ได้ 0.77

6. กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายทั้งเพศชายและเพศหญิ ง
ของโรงเรี ยนค าเขื่ อ นแก้ ว ชนู ป ถั ม ภ์ เ ป็ นกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบจากโรงเรี ยนยโสธรพิทยาสรรค์ โดยคัดเลื อกผูม้ ีคุณสมบัติ
เข้า เกณฑ์ (Inclusion Criteria) ที่ ข ับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ไ ปและกลับ
โรงเรี ยนทุกวันในรอบ 1 สัปดาห์ โดยการจับสลาก ได้กลุ่มละ 42 คน
รวม 84 คน คานวณขนาดตัวอย่างจาก
สูตรดังนี้ (11)
2
2      2
n/กลุ่ม =
2


7. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. โปรแกรมสุ ขศึกษา
สั ปดาห์ ที่ 1 ชี้ แจงวัตถุป ระสงค์ของการวิจยั ทั้งกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบ
สัปดาห์ ที่ 2 - 3 จัดกิจกรรมอบรม บรรยายประกอบวีดีทศั น์ให้ความรู ้เรื่ อง
อุบตั ิภยั จราจร การประชุมเชิ งปฎิบตั ิการในการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยง และ
แจกคู่มือการสร้ างแผนที่จุดเสี่ ยงที่ ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้น และนัดหมายในการ
ประชุมครั้งต่อไป ใช้เวลารวม 3 ชัว่ โมง
สัปดาห์ ที่ 4 จัดกิจกรรมอบรม บรรยายประกอบวีดีทศั น์ให้ความรู ้ เรื่ องกฎ
จราจร พรบ.ผูป้ ระสบภัยจากรถ การสอบขอใบอนุญาตขับขี่ การประชุม
เชิ งปฎิบตั ิการในการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยงการสารวจจุดเสี่ ยง และระบุจุด
เสี่ ยง ใช้เวลารวม 3 ชัว่ โมง
สั ปดาห์ ที่ 5 - 6 จัดกิจกรรมการสาธิ ตการขับขี่ปลอดภัย เพื่อฝึ กปฎิบตั ิ
การขับขี่ปลอดภัยโดยใช้บญั ญัติ 10 ประการ ใช้เวลารวม 3 ชัว่ โมง
สัปดาห์ ที่ 7 – 9 จัดกิจกรรมการนาเสนอตัวแบบจากการประสบอุบตั ิภยั
จราจร การรณรงค์ ก ารป้ องกั น อุ บ ั ติ ภ ั ย จราจรในโรงเรี ยน การ
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสาย การประกวดคาขวัญ การจัดป้ ายนิเทศน์
สั ปดาห์ ที่ 10 การติดตามผลการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดการนาแผนที่จุด
เสี่ ยงไปใช้ในชุมชนและในโรงเรี ยน

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิ ติพรรณนาเพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไป และสถิติอนุมาน
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยทุกตัวแปร โดยภายใน
กลุ่ มใช้สถิ ติ Paired Sample t-test เปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่ มใช้สถิ ติ
Independent t-test กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และใช้โปรแกรม
STATA version 8.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
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ความรู ้เรื่ องการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรและกฎจราจร การรับรู ้ ความรุ นแรง
ความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง ความตั้ง ใจต่ อการ
ปฏิ บ ตั ิ ตนเพื่อการป้ องกัน อุ บ ัติภยั จราจรจากการขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์
เพิ่มขึ้ นมากกว่าก่ อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p-value <
0.001) (ดังตารางที่ 1) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของของอ้อมฤทัย มัน่
ในบุญธรรม (2548)(12) ที่พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้
การรั บ รู้ ความรุ นแรงของการเกิ ดอุ บ ั ติ ภั ย จราจรจากการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ดีข้ ึนกว่าการทดลอง และดีข้ ึนกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ (p < 0.05 )นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่ มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนในหลังการทดลองด้านความรู้ การรับรู้ โอกาส
เสี่ ยง และ ความคาดหวังในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรม
การป้ องกันอุบตั ิ ภยั จราจรจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้ นมากกว่า
กลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value < 0.05) (ดังตารางที่
2) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ชาดา เกิ ดมงคลการ (2544)(9) ศึกษา
การประยุกต์ทฤษฎี แ รงจู งใจในการส่ งเสริ มพฤติ กรรมการสวมหมวก
นิ รภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนชายวิทยาลัยการอาชี พไทร
น้อย ชั้นปี ที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
พบว่า กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลของการสวมหมวกนิ รภัยขณะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ดีกว่าก่ อนการทดลอง และดี กว่ากลุ่ มเปรี ยบเที ยบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <0.05)

10. ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบเป็ นเพศชาย และเพศหญิง เท่ากัน
คือร้ อยละ 50.00 กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ ย 16.95 ปี (S.D. 0.79) กลุ่ม
เปรี ยบเทียบมีอายุเฉลี่ ย 17.05 ปี (S.D. 0.73) ระดับ ชั้นการศึ กษาของ
นัก เรี ยนกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบส่ วนใหญ่ ก าลังเรี ยนอยู่ใ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มทดลองร้ อยละ 38.1 กลุ่มเปรี ยบเที ยบ
ร้อยละ 47.6 กลุ่มทดลอง สถานภาพการพักอาศัยระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน
พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั กับบิดา มารดา คิดเป็ นร้ อยละ
78.6 และกลุ่มเปรี ยบเทียบมีสถานภาพการพักอาศัยระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน
อยูก่ บั บิดา มารดา คิดเป็ นร้อยละ 83.3ตามลาดับรายได้ของครอบครัวต่อ
เดื อน ส่ วนใหญ่พบว่ารายได้ครอบครั วของกลุ่ มทดลองมี รายได้น้อย
กว่า 5,000 บาทต่อเดือนร้ อยละ 64.3 ส่ วนกลุ่มเปรี ยบเทียบที่มีรายได้ใน
ระดับนี้ ร้อยละ 59.5 ตามลาดับ ระยะทางจากที่พกั มาโรงเรี ยน
กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีระยะทางจากที่พกั มาถึ งโรงเรี ยน ระหว่าง 5-10
กม. ร้ อยละ 59.5 กลุ่ ม เปรี ยบเที ยบส่ วนใหญ่ มี ระยะทางจากที่ พกั มา
โรงเรี ยน ระหว่าง 5-10 กม. คิดเป็ นร้อยละ 35.7 การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับอุบตั ิ ภยั จราจร กลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม เปรี ยบเทียบ เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับอุบตั ิภยั จราจร จากสื่ อโทรทัศน์มากที่ สุด คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100 รองลงมาคือจากสื่ อหนังสื อพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต การมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
มี ใ บอนุ ญ าตขับ ขี่ เ ท่ า กั น โดยในทั้ง สองกลุ่ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.3
ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่ากลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มเปรี ยบเทียบมีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ระหว่าง 2-5 ปี ร้ อยละ 54.8 และ 61.9 ตามลาดับ การเคยได้รับอุบตั ิภยั
จราจรจากรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2551 ถึงปั จจุบนั พบว่ากลุ่มทดลอง
ได้รับอุบตั ิภยั จราจรจากรถจักรยานยนต์ประเภทเป็ นผูข้ บั ขี่มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 40.5 ส่ วนนักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบเคยได้รับอุบตั ิภยั จราจร
จากการเป็ นผูซ้ อ้ นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.1 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาตามสมมติฐาน
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการประยุกต์ใช้การสร้างแผนที่จุด
เสี่ ยง แผนที่ “ฮิยาริ ฮัตโตะ” โดยการจัดกิ จกรรมการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยง
“ฮิยาริ ฮัตโตะ” นักเรี ยนกลุ่มทดลองสามารถนากิ จกรรมการสร้ างแผนที่
จุดเสี่ ยง แผนที่ฮิยาริ ฮัตโตะ และระบุจุดเสี่ ยงอันตรายได้ ทาให้เกิ ดความ
ตระหนักในการใช้รถ ใช้ถนน และสามารถป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ชัยวุฒิ กาญจนะสันติสุข (5) ซึ่ งศึ กษาเกี่ ยวกับผลการวิเคราะห์ แ ละระบุ
ตาแหน่ งที่ เ สี่ ยงอัน ตรายจากการจราจรโดยการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชน
กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลจากการศึ กษาพบว่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ และภายหลังการทดลองนักเรี ยนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ยคะแนน
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความรุ นแรง การรับรู้โอกาสเสี่ ยง ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง ความตั้งใจในการป้ องกัน
ตนเองต่อการเกิดอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง
ความรู้ การรับรู้ ความคาดหวัง ความตั้งใจ
ในการป้ องกัน ตนเองต่ อ การเกิด อุ บั ติ ภั ย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ความรู้เรื่องอุบัติภยั จราจร
และกฎจราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรู้ ความรุนแรงต่ อการ
เกิดอุบัติภยั จราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการ
เกิดอุบัติภยั จราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่ อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภยั จราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความคาดหวังในประสิทธิผล
ของการตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติภยั
จราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความตั้งใจในการป้องกันตนเอง
ต่ อการเกิดอุบัติภยั จราจร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n

x

S.D.

42

16.93

1.37

42

18.33

1.45

42

40.05

2.28

42

42.43

1.06

42

41.21

4.15

42

43.28

3.16

42

41.21

4.15

42

43.28

3.16

42

33.21

1.70

42

37.47

2.67

42

37.17

3.75

42

41.62

Mean
Difference

t

95 % CI

p– value

1.40

4.44

0.77 ถึง 2.04

< 0.001

2.38

6.15

1.59 ถึง 3.16

< 0.001

2.07

2.23

0.19 ถึง 3.94

0.03

2.07

2.23

0.19 ถึง 3.94

0.03

4.26

7.36

3.09 ถึง 5.43

< 0.001

4.45

6.19

3.00 ถึง 5.90

< 0.001

2.58
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้ การรับรู ้ ความคาดหวัง ความตั้งใจในการป้ องกัน
ตนเองต่อการเกิดอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ความรู้ การรับรู้ ความคาดหวัง ความตั้งใจ
ในการป้ องกัน ตนเองต่ อ การเกิด อุ บั ติ ภั ย
จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ความรู้เรื่องอุบัติภยั จราจร
และกฎจราจร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
การรับรู้ ความรุนแรงต่ อการ
เกิดอุบัติภยั จราจร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่ อการ
เกิดอุบัติภยั จราจร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ต่ อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภยั จราจร
กลุ่มทดลอง

n

d

S.D.

42

1.40

2.04

42

-0.26

2.34

42

2.38

2.51

42

1.83

3.06

42

3.45

4.84

42

1.45

3.05

42

2.07

6.09

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
42
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติภยั จราจร
กลุ่มทดลอง
42
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ความตั้งใจในการป้องกันตนเอง
ต่ อการเกิดอุบัติภยั จราจร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ

0.43

4.78

4.26

3.76

42

-0.55

3.93

42

1.96

6.57

42

-0.66

Mean
Difference

t

95%CI

p-value

-1.66

3.46

0.71 ถึง 2.62

< 0.001

0.55

0.89

2.0

2.26

0.24 ถึง 3.76

0.03

1.64

1.38

-0.71 ถึง 4.0

0.16

4.81

5.73

3.14 ถึง 6.48

< 0.001

-2.09

-2.18

-0.67 ถึง 1.76

-5.10 ถึง -.13

0.37

0.98

5.51
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ปฎิ บตั ิ ในด้านการขับขี่ปลอดภัย ด้วยตนเอง นับได้ว่าเป็ นประสบการณ์
ตรง ซึ่ งจะทาให้นัก เรี ยนมีจิตสานึ กที่ ดีในการร่ วมรั บ ผิดชอบต่อสังคม
ร่ วมกันทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ไปในทางที่ดีข้ ึนรวมถึ งเป็ นการ
ส่ งเสริ มจิตสานึ กในการขับขี่ปลอดภัย ซึ่ งจะนาไปสู่ การป้ องกันการเกิ ด
อุบตั ิภยั จราจรในระยะยาวต่อไป

11. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษานี้ เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จ ัย กล่ า วคื อ
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยเรื่ องความรู้เรื่ องอุบตั ิภยั
จราจร การรับรู้ความรุ นแรง การรับรู้ โอกาสเสี่ ยง ความคาดหวังในการ
ป้ องกัน ตนเอง ความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง
มากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่ มเปรี ยบเทียบอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรม การอบรมให้ความรู ้ เรื่ อง
อุบตั ิภยั จราจรและกฎจราจร การประชุมเชิ งปฎิบตั ิการในการสร้างแผนที่
จุดเสี่ ยง แผนที่ฮิยาริ ฮัตโตะ การสร้ างการรั บรู ้ ความรุ นแรงของการเกิ ด
อุบตั ิภยั จราจร และโอกาสเสี่ ยงของการเกิ ดอุ บตั ิ ภยั จราจร และเห็ น ว่า
อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพนั้ นรุ นแรง ไม่ ม ั่น คงหรื อเสี่ ย งอัน ตราย และ
ตอบสนองโดยการปรับตัวเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกาจัดอันตราย มีความ
เชื่ อ มั่น ว่ า จะสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมนั้น ได้ อ ย่า งสมบู ร ณ์ ซึ่ ง
เป็ นไปตามทฤษฎี แรงจู งใจเพื่ อการป้ องกันโรค Roger (7)
ซึ่ งใน
โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาได้มี ก ารชี้ ใ ห้ เ ห็ นถึ งความรุ น แรงจากการบรรยาย
ประกอบสื่ อวิดิทศั น์ การกระตุ้นเตือนโดยใช้ตวั แบบชี้ ให้เห็ นถึ งความ
รุ นแรงเกิดการบาดเจ็บ พิการ และอาจถึ งชี วิตได้จะเป็ นผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจและเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึ น สอดคล้องกับการศึ ก ษาของ สุ
มาลัย รจนัย (10) ซึ่ งศึกษาผลของโปรแกรมสุ ขศึ กษาต่อการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์ ของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดศรี สะเกษ ซึ่ งพบว่าภายหลังการ
ทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ ความรุ นแรง การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยง
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบการเกิ ดอุบตั ิภยั
จราจรและเกิ ดการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม ในด้านพฤติ ก รรมการขับขี่
ปลอดภัยจากการสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ดา้ นการสวมหมวกนิ รภัย การ
ไม่ขบั ขี่ซ้อนเกิน 1 คน การสังเกตจุดเสี่ ยง การชะลอความเร็ วเมื่อถึงทาง
แยก ทางร่ วม การให้สัญญาณไฟ/มือขณะเลี้ ยวรถพบว่าหลังการทดลอง
กลุ่ ม ทดลองมี ก ารพฤติ ก รรมทั้ง 5 ด้ า นดี ก ว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึก ษาของศิ ริกุล กุ ลเลี ยบ และคณะ ( 2545) (8) ได้
ศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรของ
นัก เรี ยน กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นแก่ น นครวิ ท ยาลัย จัง หวัดขอนแก่ น ผล
การศึกษาพบว่าหลังเสร็ จสิ้ นโครงการ อัตราการสวมหมวกนิ รภัยของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.3 และเป็ นผลจากโปรแกรมสุ ข
ศึกษาที่ได้รับ มี การเปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมการขับขี่ อย่างปลอดภัย
เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ การที่กลุ่มทดลอง
ได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ตามกระบวนการของโปรแกรมสุ ขศึกษาที่
เน้ น ให้ นั ก เรี ยนทุ ก คนได้ มี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรม รู ้ จ ัก เสนอ และ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น การกระตุน้ เตือนด้วยการนาเสนอตัวแบบ การ
ประชาสัม พัน ธ์ รณรงค์ก ารรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ าวสารด้า นอุ บ ัติภ ัย จราจรอยู่
ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมทางสุ ขศึกษา รวมถึ งการได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในกิจกรรมการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยง แผนที่ “ฮิยาริ ฮัตโตะ” การได้ฝึก

12. สรุปผลการศึกษา
หลังการให้โปรแกรมสุ ขศึกษา กลุ่ มทดลองมีคะแนนความรู ้
เรื่ องอุบตั ิภยั จราจรและกฎจราจร การรับรู้ ความรุ นแรง การรับรู้ โอกาส
เสี่ ย ง ความคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง ความคาดหวัง ใน
ประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง และความตั้งใจในการปฎิ บตั ิตนเพื่อการ
ป้ องกัน อุ บ ตั ิ ภยั จราจรจากการขับ ขี่ รถจัก รยานยนต์ มากกว่า ก่ อนการ
ทดลองอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ นัยส าคัญ 0.001 และมากกว่า
กลุ่มเปรี ยบเทียบที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

13. ข้ อเสนอแนะ
1. กระบวนการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยง แผนที่ ฮิ ยาริ ฮัตโตะ โดยผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องและแกนนานักเรี ยนยืนยันและระบุจุดเสี่ ยงลงในแผนที่ทาเพื่อ
ประชาสั มพัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนัก มากยิ่ งขึ้ น ควรมี ก าร
ดาเนินการติดตั้งป้ ายเตือนจุดเสี่ ยงขึ้นในบริ เวณจุดเสี่ ยงนั้นและมีการเก็บ
รวบรวมสถิติของการเกิดอุบตั ิภยั จราจรนั้นไว้ดว้ ย
2. โรงเรี ยนควรสนับสนุ นให้มีกิจกรรมหรื อโครงการเกี่ ยวกับการให้
ความรู ้ แ ละการรณรงค์ก ารป้ องกัน อุ บตั ิ ภยั จราจรจากการขับ ขี่ เพื่ อให้
นักเรี ยนเกิ ดพฤติกรรมในการป้ องกันอุบตั ิภยั จราจรและมีวินยั จราจรใน
การใช้รถใช้ถนนมากขึ้น รวมทั้งมี กิจกรรมร่ วมกับหน่ วยงานขนส่ งของ
จังหวัดในการเปิ ดดาเนิ นการสอบใบอนุ ญาตขับขี่นอกสถานที่ห รื อใน
โรงเรี ยนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นกั เรี ยนที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
เดินทางไปสอบและต้องลาหยุดเรี ยนทั้งวัน
3. สามารถนากระบวนการสร้างแผนที่จุดเสี่ ยง แผนที่ฮิยาริ ฮัตโตะไป
ประยุก ต์ใช้ก ับกลุ่ มประชาชนอื่ นๆได้เ ช่ น กลุ่ มอาสาสมัครป้ องกันพล
เรื อน หรื อ อาสาสมัค รสาธารณสุ ข เพราะเป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ส่ ว นในการ
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในด้ า นการป้ องกั น อุ บ ัติ ภ ัย จราจรได้ อี ก แรงหนึ่ ง
นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย
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ของนักเรี ยนชายวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย ช้นปี ที่ 1 จังหวัด
นนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[10] สุมาลัย รจนัย.(2543). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรี สะเกษ. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[11] อรุ ณ จิรวัฒน์กุล. ชีวสถิติสาหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
ขอนแก่น : คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โรง
พิมพ์คลังนานาวิทยา; 2547.
[12]อ้อมฤทัย มัน่ ในบุญธรรม.(2546). การประยุกต์ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่ วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดขอนแก่น.
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา
และการส่ งเสริ มสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

14. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคาเขื่ อนแก้วชนู ปถัมภ์
และโรงเรี ยนยโสธรพิทยาสรรค์และนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 โรงเรี ยนย
ที่อนุญาตให้ดาเนิ นการวิจยั ท่าน รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รศ.ดร.พรรณี
บัญชรหัตถกิ จ พ.ต.อ.ดร. เนติ พงศ์ ธาตุทาเล และ พ.ต.อ.ชลาวุฒิ
ไพรวรรณ์ ที่ให้คาแนะนาด้านวิชาการและตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถาม รวมถึ งบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น ที่ ได้ใ ห้
ทุนอุดหนุนวิจยั และส่งเสริ มการทาวิทยานิ พนธ์น้ ี
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