
โดย นายวีระพงษ สีอปุลัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

ของคนขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปในจังหวัดขอนแกน

The Comparison of Effect of Safety Behavior Modification Program
Between Sidecar Motorcycle and Three Wheel Vehicle Skylab  Driver 

in Khon Kaen Province.



•
 

ความเจริญทางเทคโนโลยีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพ [1]

•
 

ป พ.ศ.
 

2512 อัตราการตายของประชาชนจากอุบัติเหตุเพิ่มเปน
 อันดับหนึ่งโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร [2]

•
 

โดยมากกวารอยละ 80 เปนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถมอเตอรไซค และ
 ชวงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือระหวาง 15-45 ป [3]

•
 

จากการศึกษาของ เวียงพะยอม หาญกลากิจเจริญ [4] สุภาวดี พุทธ
 รอด [5] และพชัราพร เย็นบํารุง [6]

[2] จุฬาภรณ โสตะ. นิรภัยศึกษา. ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.

 

2541.

[1] สมทรง รักเผา และสรงคกฎณ ดวงคําสวัสดิ์. บทความกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ กรณี

การพัศนาพฤติกรรมผูบริโภคในชุมชน. โครงการสวันดิการ สถาบันพระบรมราชชนก สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
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[3] สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. บทความ.
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[4]

 
เวียงพะยอม หาญกลากิจเจริญ. โปรแกรมสุขศึกษาในการสงเสริมการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษา

 ตอนตน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน. มหาวิทยาลัยมหิดล.
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สุภาวดี พุทธลอด. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานตยนตรับจาง ในเขตอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยมหิดล.

 

2542
[9]

 

พัชราพร เย็นบํารุง. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 การขับขี่รถจักรยานยนตทีป่ลอดภัยของนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยมหิดล.
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•
 

วัตถุประสงคทั่วไป

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยฯ โดยประยุกตทฤษฎ

 
ี

แรงจงูใจเพื่อปองกันโรค รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม และกระบวนการกลุม

22

•
 

วัตถุประสงคเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของคนขับรถ

 มอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปในจังหวัดขอนแกน หลังไดรับโปรแกรมฯ ทั้ง

 ภายในและภายนอกกลุมในเรื่องตอไปนี้

•

 

ความรูเกีย่วกบักฎจราจรและการขบัรถมอเตอรไซคพวงขางที่ปลอดภัย

•

 

การรบัรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขบัรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ไม

 



ปลอดภัย

•

 

การรบัรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขบัคนขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกาย

 แลปทีไ่มปลอดภัย

•

 

ความคาดหวังในความสามารถของตนตอพฤติกรรมการขบัรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกาย

 แลปทีป่ลอดภัย

•

 

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการขบัรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอ

 สกายแลปที่ปลอดภัย

•

 

พฤติกรรมการขบัรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปทีป่ลอดภัย
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•

 
ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยที่จดัขึ้นจาก

 การประยุกตแนวคิดทฤษฏีแรงจงูใจเพื่อการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

และกระบวนการกลุม

•

 
ตัวแปรตาม ไดแก

•

 
ความรูเกี่ยวกับกฏจราจรและการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปท

 
ี่

ปลอดภัย

•

 
การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอ

 สกายแลปที่ไมปลอดภัย

•

 
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอ

 สกายแลปที่ไมปลอดภัย

•

 
ความคาดหวังในความสามารถของตนตอพฤติกรรมการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและ

 รถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย

•

 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการขับรถมอเตอรไซคพวงขาง

 และรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย

•

 
พฤติกรรมการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย



ระเบียบวิธีวิจัย

• รูปแบบการวิจัย 

เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ทําการทดลองใน 2 กลุม คือ 

กลุมทดลอง (experimental group) คือ คนขับรถมอเตอรไซคพวงขาง และกลุมเปรียบเทียบ 

(comparison group) คือ คนขับรถสามลอสกายแลป

44

• กลุมทดลอง (คนขับรถมอเตอรไซคพวงขาง)

O1

 

____A,B,X_______________________O2

• กลุมเปรียบเทียบ(คนขับรถสามลอสกายแลป)

O3

 

____A,B_________________________O4

O1

 

, O3

 

หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง

O2

 

, O4

 

หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง

X หมายถึง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

A หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสมัภาษณ

B หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสังเกต



การคํานวณขนาดตัวอยาง

BackBack

55

สูตรในการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ประชากรสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน [6]

n / กลุม =
 

2σ2(Zα

 

+Zβ

 

)2/(μ1 -μ2 )2

n = จาํนวนขนาดตัวอยางในแตละกลุม
Zα

 

= เปนคาสถิติมาตรฐานภายใตโคงปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คา α เทากับ 0.05 ดงันัน้ Zα

 

= 

1.645 
Zβ

 

= เปนคาสถิติมาตรฐานภายใตโคงปกติที่กําหนดอํานาจการทดสอบ เทากับ 80 คา β เทากับ 0.2 ดงันั้น 
คา Zβ

 

= 0.84
μ1

 

-μ2

 

= คาเฉลี่ยคะแนนความแตกตางการรับรูโอกาสเสี่ยงของกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ
σ2 = ความแปรปรวนเฉลี่ยของความแตกตางคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

ปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง

จากสูตร [6]
nadj = n/(1-R)

โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง
nadj = ขนาดตัวอยางที่ปรับแลว
d = สัดสวนการตกสํารวจหรือสัดสวนการสูญหายจากการติดตาม

ผลจากการคํานวณไดกลุมตัวอยางประมาณกลุมละ 30 คน
[6] อรุณ จิรวัฒนกุล. ชีวสถิต ิ. ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศางตร. คณะสาธารณสุขศาสตร. มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยประกอบดวย

• การบรรยายประกอบสไลด เรื่อง สถิติและแนวโนมปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก, ปญหา

 อุบัติเหตุจากการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและผลกระทบของอุบัติเหตุ, กฎจราจรและการขับรถ

 มอเตอรไซคพวงขางที่ปลอดภัย 

• การอภปิรายแลกเปลี่ยนประสบการณจากชีวิตจริงของผูประสบอุบัติเหตุ ไดแก คนขับรถมอเตอรไซค

 


พวงขางที่ไดรับอุบัติเหตุ และผูโดยสารรถมอเตอรไซคพวงขางที่ประสบอุบัติเหตุ

• การสาธิตการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี

• ชมวีดิทัศน  เรื่อง ทุกขคนบนถนน หมวกนิรภัย และเมาไมขับ

• การอภปิรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• รวมกันคนหาปญหาและวางแผนแกไขปญหา

• การสรางแรงจูงใจโดย อสม. และเพื่อนรวมอาชีพ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

- แบบสัมภาษณคนขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย  

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย

66



ผลการวจิัย



ขอมลูทั่วไป 77

•

 
สวนใหญมอีายุระหวาง 31-50 ป (รอยละ 90, รอยละ80)

•

 
และรอยละ 60 ในกลุมทดลองเปนเพศชาย

•

 
สวนใหญสถานภาพสมรสคู (รอยละ 93.4, รอยละ 86.7)

•

 
อาชีพหลักกลุมทดลองสวนใหญคาขาย และกลุมเปรียบเทียบเปนเกษตรกร

•

 
โรคประจําตัวที่พบสวนใหญในทั้งสองกลุม คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

•

 
กลุมทดลองรอยละ 36.67 ขับรถมา 1-3 ป และกลุมเปรียบเทียบรอยละ 60 ขับรถมา 5-10 ป

•

 
รายไดเฉลี่ยกลุมทดลอง 3,124 และกลุมเปรียบเทียบ 2,873 บาท

•

 
การศึกษาสวนใหญจบระดบัประถมศึกษา (รอยละ 86.7, รอยละ 90)

•

 
ทุกคนไมมใีบอนุญาตขับขี่ และประกันอุบัติเหตุ

•

 
ในกลุมทดลองรอยละ 66.67 มีหมวกนิรภัยของตัวเอง และรอยละ 34 มใีหหยิบใชในบาน

•

 
กลุมทดลองเคยไดรับอุบัติเหตุรอยละ 30

•

 
รอยละ 13 ของกลุมทดลองเคยถูกตํารวจเรียกและ 75%  จากการไมสวมหมวกนิรภัย

•

 
70% ในกลุมทดลองรถมีสภาพสมบูรณ และ 90% ในกลุมเปรียบเทียบ

•

 
และรอยละ 50 ในกลุมทดลองเปนเจาของรถ/ผอนหมดแตกลุมเปรียบเทียบ 67% กําลังผอนสง



เปรียบเทียบภายในกลุม  88

คาเฉลี่ย/
 กอน

คาเฉลี่ย/
 หลัง

P-value

ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับรถฯ ท
 

ี่

ปลอดภัย

7.63 9.13 0.001

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาก
 การขับรถฯ ที่ไมปลอดภัย

20.40 23.96 0.001

การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตจุาก
 การขับรถฯ ที่ไมปลอดภัย

31.9 36.1 0.001

ความคาดหวังในความสามารถของตนตอการ
 ขับรถฯ ที่ปลอดภัย

28.36 31.16 0.001

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
 ตอบสนองตอการขับรถฯ ที่ปลอดภัย

28.96 31.03 0.001

พฤติกรรมการขับรถฯ ที่ปลอดภัย 35.43 40.73 0.001



เปรียบเทียบระหวางกลุม  99

คาเฉลี่ย/
 ทดลอง

คาเฉลี่ย/
 เปรียบ

เทียบ

P-value

ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับรถฯ ท
 

ี่

ปลอดภัย

9.13 8.03 0.031

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาก
 การขับรถฯ ที่ไมปลอดภัย

23.96 22.35 0.210

การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตจุาก
 การขับรถฯ ที่ไมปลอดภัย

36.10 32.83 0.002

ความคาดหวังในความสามารถของตนตอการ
 ขับรถฯ ที่ปลอดภัย

31.16 28.26 0.003

ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
 ตอบสนองตอการขับรถฯ ที่ปลอดภัย

31.03 29.83 0.186

พฤติกรรมการขับรถฯ ที่ปลอดภัย 40.73 36.03 0.001



โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยสามารถทําใหเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความปลอดภัยของคนขับรถมอเตอรไซคพวงขาง 

ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่อง

- ความรูเรื่องกฎจราจรและการขับรถมอเตอรไซคพวงขางท
 

ี่
ปลอดภัย

- การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถฯ ที่ไม
 


ปลอดภัย

- การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถฯ ที่ไม
 


ปลอดภัย

- ความคาดหวังในความสามารถของตนตอการขับรถฯ ที่ปลอดภัย

- ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการขับรถฯ ท
 

ี่
ปลอดภัย

- พฤติกรรมการขับรถฯ ที่ปลอดภัย
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สรุปผลการวิจัย

ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเรื่องกฎจราจรและ
 การขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย ม

 
ี

การรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจาก
 รถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ไมปลอดภัย มีความ
 คาดหวังในความสามารถของตนและประสิทธิผลของการตอบสนองตอ
 การขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปที่ปลอดภัย และ
 มีพฤติกรรมการขับรถมอเตอรไซคพวงขางและรถสามลอสกายแลปท

 
ี่

ปลอดภัยดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางม
 

ี

นัยสําคัญ (p-value < 0.05)
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- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคได เกิดจาก
 การระดมความคิดจากหลายหนวยงานในพืน้ที่ ทัง้นี้เพื่อใหเกิดแนวคิดท

 
ี่

หลากหลาย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาตอไปได
- วิทยาการในการอบรมควรเปนผูทีท่ํางานในสาขานั้น เชน กฎจราจรควรเปน

 ตํารวจ และโรคตางๆ ควรเปนเจาหนาทีส่าธารณสุข เพื่อทําใหเกิดความ
 นาเชื่อถือ

- การจัดอบรมโดยเนนใหผูเขารับการอบรม มีสวนรวมในกระบวนการคิด และ
 รวมแสดงความคิดเห็น จะทําใหผูเขารับการอบรมมีความกระตือรือรน อยาก

 เขารวมกิจกรรม และสงผลใหมีพฤติกรรมการขับรถฯ ทีป่ลอดภัย
- ในการออกแบบกิจกรรมควรใชหลายๆ วิธี เชน การบรรยาย การสาธิต การ

 ชมวีดิทัศน เพราะแตละวิธีจะทําใหเกิดการรับรูทีแ่ตกตางกัน แตทั้งนี้ขึ้นกับ
 วัตถุประสงคของผูอบรม

- ควรหลีกเลี่ยงการจัดอบรมในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เพราะ
 ประชาชนจะไมคอยใหความรวมมือ
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