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ทั่วโลก (WHO)
เสียชีวิตกวา 1.2 ลานคน/ป
บาดเจ็บกวา 50 ลานคน/ป 
สูญเสียเศรษฐกิจกวา

2,000,000 ลานบาท/ป 

 ประเทศไทย

เสียชีวิต 13,000 ราย/ป
บาดเจ็บ 950,000 ราย/ป 
สูญเสียเศรษฐกิจ

กวา 115,932 ลานบาท/ป

ที่มา : พิชยั ธานีรณานนท (2549)

1.ความเปนมาและสําคัญของปญหา



1.ความเปนมาและสําคัญของปญหา (ตอ)

• คานิยมการใชรถ จยย.: สะดวก รวดเร็ว คลองตัว ประหยดั
• เด็กนักเรียนขบัขี่ จยย. รอยละ 90

• ป 48-49 พบอายุต่ํากวา 15 ปมีแนวโนมบาดเจ็บสูงขึ้น บาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึน้รอยละ 2

• เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมปองกันตนเองจากอุบัติภัยจราจรนอยมาก 
ที่มา : สาํนักระบาดวิทยา (2550)

พฤติกรรมเสี่ยง



จังหวัดหนองบัวลําภู 

ทัศนคติและพฤติกรรม ป 47-48
รอยละ 73.13 : สวมหมวกนิรภัยไมสะดวก
รอยละ 60.63 : สวมหมวกนิรภัยเมื่อตํารวจจับ 
รอยละ 43.75 : ขับขี่ระยะใกลไมตองสวมหมวกนิรภัย
 รอยละ 14.9 : สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
รอยละ 18.1 : อายุ 15 ปขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

WHO
คุณลักษณะชวงวัย
ทักษะชีวิตเปนจุดเชื่อมโยงระหวางความรู การฝกทักษะ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ คานิยม : พฤติกรรมสุขภาพดานบวก(WHO,1994)
อายุที่เหมาะสม 6-16 ป (WHO,1997)

***ทัศนคติตอการขับขี่ปลอดภัยและการสวมหมวก : ปานกลาง    

1.ความเปนมาและสําคัญของปญหา (ตอ)



ทั่วไป 
ศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการสรางเสริมทักษะชีวิตและการจูงใจในการ

 ปองกันอุบัติภัยจากรถจักรยานยนต ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู 

เฉพาะ
-เปรียบเทียบระดับคะแนนและคะแนนเฉลี่ยดานความรูความเขาใจอุบัติภัย

 จราจร ทักษะชีวิต และพฤติกรรมปองกันอุบัติภัยจาก จยย. ภายในกลุม และ
 ระหวางกลุม  กอน หลังทดลอง และติดตามผล

2. วัตถุประสงค



3. วิธีดําเนินการ

• Quasi-experimental Research : Two group pre –
 

post test design
• วัดผล กอน หลังทดลอง และติดตามผล
• 3 ดาน 

1. ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอุบัติภัยจราจรจาก จยย.
2. ดานทักษะชีวติ 12 องคประกอบไดแก 

2.1 ความคิดวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 
2.2 ความตระหนักรูในตนและความเห็นใจผูอื่น     
2.3 ความภาคภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบตอสังคม
2.4 การตัดสินใจและการแกปญหา
2.5 การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.6 การจัดการกับอารมณและความเครียด

3. ดานพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจราจรจาก จยย.
• ประชากร และ ขนาดตัวอยาง 132 คน
• เครื่องมือ

- แบบสอบถาม แบบสังเกตุพฤติกรรม
- กระบวนการฯ / สื่อ สิ่งของ รางวัล  



สูตรคํานวณขนาดตัวอยาง
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ลักษณะทางประชากร : อายุ 14 ป เพศชาย 
การใชรถ  : รอยละ 100 เปนผูขับขี่ 60.61 ระยะเวลาขับขี่  1- 3 ป
มาโรงเรียนโดย จยย. 1 – 3 วัน/สัปดาห
พฤติกรรมการขับขี่ : กวา 56 เคยถูกเรียกใหหยุดตรวจ 
ความเร็ว : เฉลี่ย  60 – 90 กม/ชม.
หมวกนิรภัย : มีหมวก 78.79 สวมทุกครั้ง :

 
13.46

ความพรอมของรถ : กระจกสองหลังบกพรอง 60.3
การเกิดอุบัติภัยจราจร  : เคยไดรับอุบัตภิัย 45.45 สวนใหญ 1-2 ครั้ง 
รองลงมา 3-4 ครั้ง 
ไดรับความรู/ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติภัยจราจร : กวา 90.91 เคยไดรับ 
แหลงขอมูลจาก ทีวี  โรงเรียน หนังสือพิมพ/วารสาร/สิ่งตีพิมพตาง ๆ 
วิทยุกระจายเสียง และจากเจาหนาที่ตํารวจ

4. ผล/อภิปรายผล



1. ความรูความเขาใจเกีย่วกบัอุบัติภัยจาก
 รถจักรยานยนต :

หลังทดลองและติดตามผล คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวา
 กอนทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p<0.001) 

ระยะตดิตามผลกับหลังทดลอง:
กลุมทดลองคะแนนเฉลี่ยสูงกวาหลังทดลอง (p=0.096) 
กลุมเปรยีบเทียบ  ไมแตกตาง

4. ผล/อภิปรายผล (ตอ)



2. ทักษะชีวิต 
- ความคิดวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค 
- การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารฯ 
- การจัดการกับอารมณและความเครียด 

หลังทดลองและติดตามผล คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูง
 กวากอนทดลอง และสูงกวากลุมเปรยีบเทียบ (p<0.001) 

ระยะตดิตามผลกับหลังทดลอง:
 กลุมทดลองคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาหลังทดลอง (p=0.002) 
 กลุมเปรยีบเทียบ  ไมแตกตาง

4. ผลการ/อภิปรายผล (ตอ)



สาธิต/ฝกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย

สาธิต/ฝกปฏิบัติการตรวจเช็คสภาพรถ





ฝกผอนคลายความเครียด

แสดงบทบาทสมมติ

ฝกปฏิเสธ

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยง



2. ทักษะชีวิต (ตอ)
- ความตระหนักรูในตนและความเห็นใจผูอื่น

- ความภาคภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบตอสังคม 

หลังทดลองและติดตามผล คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวากอน
 ทดลอง(p<0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบทั้งระยะกอน หลัง

 ทดลอง และติดตามผล

ระยะตดิตามผลกับหลังทดลอง:
ไมแตกตางทั้งสองกลุม

4. ผล/อภิปรายผล (ตอ)





4. ผล/อภิปรายผล (ตอ)

2. ทกัษะชีวิต(ตอ)
การตัดสินใจและการแกปญหา

 
 :

กอนทดลอง : กลุมทดลอง 57.58 ระบุคําตอบ แตไมตรงประเดน็ และ
 ไมระบุคําตอบ 42.42

หลังการทดลองและติดตามผล : กลุมทดลองระบุคําตอบมากขึ้นและ
 ถูกตอง สมเหตุผล 

กลุมเปรียบเทียบทั้งกอน หลัง และติดตามผล ระบุคําตอบเฉลี่ย 34.43 
และสวนใหญไมถูกตอง

ฝกตัดสินใจ/แกไขปญหาจาก
 สถานการณสมมติ



3. พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจราจรจาก
 รถจักรยานยนต :

หลังทดลองและติดตามผล คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวา
 กอนทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p<0.001) 

ระยะตดิตามผลกับหลังทดลอง:
กลุมทดลองคาเฉลี่ยคะแนนสูงกวาหลังทดลอง (p<0.002) 
กลุมเปรยีบเทียบ  ไมแตกตาง

4. ผล/อภิปรายผล (ตอ)



กจิกรรม : ใหการจูงใจ

ใหความสําคัญ
สรางความคาดหวัง/กําหนดเปาหมายชีวิต 

“สัญญาใจ..ปองกันภัยอุบัติเหตุ” “ฝากดวงใจใสกลอง”
ใหรางวัล
ดานอารมณ ใหสัมพันธภาพ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
สงจดหมายตักเตือน

พธิีเปด

4. ผล/อภิปรายผล (ตอ)





กิจกรรมกลุมสัมพันธ



พิธีมอบในเกียรติบัตร/หมวกนิรภัย

และปดอบรม

สัญญาใจ/ดวงใจใสกลอง



6. สรุปผล

นักเรียน
 ความคิดเชิงเหตุผล

สอนความรู ใหขอมูล 
ขาวสาร (สถานการณ ปญหา 
ความรุนแรง ความเสี่ยง)

ฝกฝนการใชรถ  
การขับขี่/การ

 ตรวจเช็คสภาพรถสงเสริม/
 ปรับเปลี่ยน

 ทัศนคติ คานิยม 
และพฤติกรรมการ

 ขับขี่ปลอดภัย

การจูงใจ

ขับขี่ปลอดภัยทักษะ
 ชีวิต

+



6. สรุป (ตอ)

• กระบวนการสรางเสริมทักษะชีวิต : ยึดหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม
• บูรณาการกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู/ทักษะพรอมกันหลาย ๆ ดาน
• เนนดานความคิดวิจารณญาณและความคิดสรางสรรคมากที่สุด  เนื่องจาก

 ทักษะชีวิตดานความคิดเปนองคประกอบรวมของทักษะชีวิตดานอื่น ๆ 
• การจูงใจ : เปนตัวกระตุน และ ผลักดันใหเกิดและคงไวซึ่งพฤติกรรม 
• กิจกรรมที่สงเสริมใหผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานมากที่สุด : การเสนอ

 ตัวแบบ (Modeling) ทั้ง 3 ประเภท
1) ตัวแบบ บุคคลจริง (Live model) 
2) ตัวแบบ สัญลักษณ (Symbolic model) 
3) ตัวแบบ คําสอน (Instruction)



7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานความรูและทักษะต่ํา แตดานความตระหนัก/ภาคภูมิใจ/ความ
รับผิดชอบตอสังคมสูง : เพิ่มความรู/แรงจูงใจ

(เกี่ยวกบัการขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร เครื่องหมาย สัญญาณจราจร โดยเนน 
มาตรการ “3ม 2ข 1ร” การลงโทษดานกฎหมาย) ยงัไมสามารถขอใบขับขี่
กลุมวัยรุนมีเครือขายทางสังคม

มีการสื่อสารและมีโครงสรางความสัมพันธ
ที่สอดคลองกับลักษณะตัวตนของกลุม 
ทําใหสามารถเขาถึงกลุมไดงาย 
การสรางแกนนํา และพัฒนากระบวนการเรียนรู

ผานแกนนําใหสามารถนําความรู 
ประสบการณที่ไดไปถายทอดเพื่อนในกลุม 
ทําใหเกิดความเขาใจสถานการณ 
ปญหา ความคิด ความเชื่อ คานิยม 
และวิถีชีวิตเกี่ยวกับการใชรถจักรยานยนต
ในแบบเดียวกนั
สังคม/ชุมชนควรใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ 

7. ขอเสนอแนะ



7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
สอดแทรกกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย 

และการสรางเสริมทักษะชีวิตในหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
การเผยแพรขอมูลขาวสาร สถานการณ

ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงและการเสียชีวิต
ผานทุกชองทางอยางตอเนื่อง ไมเฉพาะชวงเทศกาล
ควรมีจัดระบบการจราจรภายใน รร. เชน 

จัดปาย/สัญญาณจราจร สนับสนุนให
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ใหรางวัล /มีบทลงโทษ 
จัดปายสุขศึกษา ใหขอมูลเกี่ยวกับอุบัติภัยจราจร

แสดงรูปภาพความรุนแรงเพื่อกระตุนเตือน
สงเสริมกิจกรรมนักเรียนดานการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง

เชน “ชมรมสํานึกดีขับขี่ปลอดภัย” “ชมรมนักบิดมืออาชีพ”
“ชมรมวัยใสหางไกลอุบัติเหตุ” เปนตน เพื่อความยั่งยืน 

7. ขอเสนอแนะ



7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

ควรศึกษาปญหาและความตองการที่แทจริงของกลุมวัยรุน และเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการแกปญหาดวยตัวเองโดยมีผูใหญคอยใหการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชเวลาระหวาง 2-3 ป จึงเหมาะกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน
การติดตามผลระยะยาว การประเมินผลพฤติกรรมในระยะยาว ควรทําโดย
บุคคลใกลชิดรอบขางของวัยรุน เชน บิดา มารดา ผูปกครอง ครู อาจารย 
หรือ เพื่อนนักเรียนที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพฤติกรรมของวัยรุน เพื่อให
เห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

7. ขอเสนอแนะ (ตอ)





ขอขอบคุณ

กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.จุฬาภรณ โสตะ
ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอบคุณครู-อาจารย-นักเรียน

 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ขอบคุณบริษัทไทยเจริญยามาฮามอเตอร
เซลล หนองบัวลําภู

สวสัดีคะ
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