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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 34 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติภัย
จราจรจากรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วยการบรรยายประกอบสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับอุบัติภัยจราจร การน าเสนอตัวแบบ การวิเคราะห์พ้ืนที่จุดเสี่ยง 
การอภิปรายกลุ่ม การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ การแจกคู่มือ สติ๊กเกอร์ ระยะเวลาด าเนินการ 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยสถิติ Paired 
Sample t-test และ Independent t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 
 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  การ
รับรู้ความรุนแรงของอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติ
กรรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ความตั้งใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ การปฏิบัติในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร สูงกว่าก่อนการทดลอง  สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value<0.001) 
ค าส าคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา, การป้องกันอุบัติภัยจราจร, รถจักรยานยนต์ 
 

ABSTRACT 
This study was quasi-experimental research and aimed to study the effects of health education program of motorcycle accident 

prevention among students in Rajamangala University of Technology Isan Nakhonratchasima by the application of promotion motivation 
theory. Samples were randomly selected, the samples were 68 students and divided into an experimental group and a comparison group, each 
group were 34 students. The experimental group was received health education program of motorcycle accident prevention. The 
implementations consisted of activities such as teaching with VCD media, modeling, meeting for making risk map, discussion, demonstration 
and practice, giving a hand book and stickers. The duration of implementation was 12 weeks. Data were collected by self-administrative 
questionnaires. Descriptive data were analyzed by descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. Comparative analysis 
was used Paired Sample t-test and Independent t-test and significant setting at level 0.05 
 The results showed that after the experiment, the experimental group had mean scores of knowledge, perceived severity, perceived 
susceptibility, self-efficacy, response efficacy, intension and practice for motorcycle accident prevention were higher significantly than that 
before experimental group and comparison group (p-value<0.001)  
Keywords : Health Education Program, Accident Prevention, Motorcycle 
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บทน า 
 สถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทั่วโลกมีแนวโน้มที่
รุนแรงขึ้น อัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการเพิ่มขึ้น 
จากรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าอุบัติเหตุ
ทางถนนท าให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยจราจรทั่วโลกแต่ละปี 
สูงถึง 1,240,000 ล้านคน ประเทศที่มีแนวโน้มการเกิด
อุบัติเหตุมากขึ้นทุกปีได้แก่ประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูง มีแนวโน้มที่จะเกิด
อุบัติเหตุลดลงโดยอุบัติภัยจราจรได้ท าให้ผู้เสียชีวิต กลุ่ม
ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 29 ปี มีการคาดการณ์ว่าถ้า
ปัจจุบันแต่ละประเทศทั่วโลกไม่ด าเนินการจัดการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ยังขาดการรณรงค์และป้องกันที่ดี ในอีก 20 ปี
ข้างหน้าอุบัติเหตุทางถนนจะเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของ
การเสียชีวิตของประชากรบนโลก  
  จากรายงานสรุปผลการด า เนินงานป้องกันและลด
อุบัติ เหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 7 วันของการณรงค์ 
“สงกรานต์ เป็ น สุข  ทุ กคนปลอด ภัย  ร่ วมใจรั กษา
วัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 จังหวัด
นครราชสีมา ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต
5 นครราชสีมา  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 68 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 
77 คน และมีผู้เสียชีวิต 6 คน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ และจากรายงานข้อมูลเฝ้า
ระวังการบาดเจ็บโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อจ าแนก
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตามอาชีพพบว่ากลุ่ม
ผู้บาดเจ็บที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีมากถึง 3,000 – 5,000 
รายต่อปี ปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บของนักเรียนนักศึกษาคือความประมาท ความคึก
คะนองตามวัย และการไม่สวมหมวกนิรภัย (ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต5 นครราชสีมา, 2556) 
 จากรายงานผู้ป่วยที่มาใช้บริการฝ่ายสุขภาพและ
อนามั ย  มหา วิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2555 มีจ านวนผู้ป่วยที่มา
ใช้บริการทั้งหมด 3,254 ราย จ าแนกเป็นผู้ป่วยที่เกิดจาก
โรคทั่วไป จ านวน 2,603 ราย ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ จ านวน 651 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงจาก

การสอบถามเบื้องต้นของนักศึกษาที่เกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถคัน
อื่นในระยะกระช้ันชิด การเบรกในระยะประชิด ขับรถด้วย
ความประมาท การไม่ใช้สัญญาณไฟขณะเลี้ยวรถ เป็นต้น 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ไ ม่ ส ว ม ห ม ว ก นิ ร ภั ย ใ น ข ณ ะ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ และจากรายงานข้อมูลของนักศึกษาที่
เสียชีวิตด้วยอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของฝ่าย
สวัสดิการและบริการนักศึกษา พบว่ามีนักศึกษาเสียชีวิต
ด้วยอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ ประจ าปีการศึกษา 
2550 – 2555 จ านวน 1, 3, 2, 6, 5 และ 5 ราย ตามล าดับ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีโครงการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์
อย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัย
จราจร ความรุนแรงและโอกาสเส่ียงของการเกิดอุบัติภัย
จราจร ท าให้มหาวิทยาลัยยังมีปัญหาของการเกิดอุบัติภัย
จราจรจากรถยนต์ของนักศึกษาอยู่เป็นประจ า ซ่ึงปัญหานี้
ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ เช่น นักศึกษาบาดเจ็บต้องขาดเรียน 
ท าให้เรียนไม่ทันเพื่อน ทรัพย์สินเสียหาย เสียโอกาส พิการ 
และรุนแรงถึงขั้นเ สียชี วิต  มหาวิทยาลัยต้องสูญเสีย
นักศึกษาจากอุบัติ ภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ซ่ึง
นักศึกษาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีค่า เป็นก าลังของชาติ
ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์
ทฤษฎีแรงจู งใจ เพื่อป้องกันโรคมาใช้ในการจัดท า
โปรแกรมสุขศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาให้
รู้จักการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย และน าไปสู่การลดอัตราการบาดเจ็บ 
พิการ และเสียชีวิต และเป็นแนวทางในการวางแผน
ด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมแก่นักศึกษา  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกัน
อุบั ติ ภั ย จร าจรจ ากรถจั ก รยานยนต์ ของนั กศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
 

ารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม 2558 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental 
Research)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง(Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ
(Comparison group)ท าการวัดก่อนและหลังการทดลอง 
(Two Group Pretest – Posttest Design) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
   กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่  นั กศึกษามหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
ค านวณขนาดตัวอย่างโดยสูตรดังนี้ 
(อรุณ จิรวัฒน์กุล,2553)  
 n/กลุ่ม = 2 2 (Zα + Z ß) 
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    (µ1 - µ2 )2 
  n/กลุ่ม = 23.83 
 ปรับขนาดตัวอย่างเผื่อสูญเสียหรอืมีการถอนตัว (Drop 
out) ร้อยละ 15ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 68 คนโดยเป็นกลุ่ม
ทดลอง 34 คน และกลุ่มเปรียบเทยีบ 34 คน 
เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) 
 1. เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระดับปริญญาตรี  
ช้ันปีที่ 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
  2. นักศึกษายินยอมเข้าร่วมการศึกษา โดยความสมัครใจ
ของนักศึกษา 
  3. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนสิ้นสุดการ
ทดลอง 
 4. เป็นนักศึกษามีรถจักรยานยนต์และขับขี่ไปและกลับ
มหาวิทยาลัยทุกวัน (วันจันทร-์วันศุกร์) 
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion Criteria) 
 1. กลุ่มตัวอย่างยกเลิกการเข้าร่วมการศึกษา 
 2. กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนวิธีการเดินทางโดยไม่ใช้
รถจักรยานยนต ์
 3. นักศึกษาเกดิการเจ็บป่วยระหว่างการทดลอง  

 4. กลุ่มตัวอย่างย้ายสถานศึกษาไปที่อื่น 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง 
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
อายุ  เพศ ประสบการณ์ในการขับขี่รถ จักรยานยนต์ 
ความเร็วในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ระยะทางจากที่พักมา
มหาวิทยาลัย การมีใบอนุญาตขับขี่ สถานการณ์เป็นเจ้าของ
รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย การได้รับข่าวสาร
เ กี่ ย ว กั บ อุ บั ติ เ ห ตุ  ก า ร ต ร วจ เ ช็ คห รื อ ซ่ อมบ า รุ ง
รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การเกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ การได้รับอุบัติเหตุ การถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เรียกจับหรือเคยได้รับใบส่ังขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ อายุ
การใช้งานของรถจักรยานยนต์ การอบรมเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือของมึนเมาก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ การได้รับ
ข่ า วสา ร เ กี่ ย ว กั บก ารป้ อ ง กั น อุ บั ติ ภั ย จ ร า จ ร จ า ก
รถจักรยานยนต์  

 ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่
รถจักรยานยนตท์ี่ปลอดภัยและถกูต้องตามกฎจราจร 

 ส่วนท่ี 3 การประเมินอันตราย ประกอบด้วยการรับรู้
ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดอุบตัิภัย
จราจรจากรถจักรยานยนต ์
  ส่วนท่ี 4 การประเมินการเผชิญปัญหา ประกอบด้วยความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร 
  ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากการเกิด
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ 
  ส่วนท่ี6 การปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย
และถูกต้องตามกฎจราจร  
การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ป้องกันโรค มาใช้ในการจัดท าโปรแกรมสุขศึกษา โดย
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 กลุ่มทดลอง 
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 สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคย 
วิทยากรบรรยาย จ านวน 2 ช่ัวโมง เรื่องความรู้เรื่องอุบัติภัย
จราจร เกี่ยวกับความหมาย ประเภท สาเหตุ การป้องกัน 
และความสูญเสียของการเกิดอุบัติภัยจราจรและน าเสนอวีดิ
ทัศน์ความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติภัยจราจรและ
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุบัติภัยจราจรจากประสบการณ์ที่นักศึกษาที่พบเห็น  
  สัปดาห์ที่ 3 จัดกิจกรรม วิทยากรบรรยาย จ านวน  2 
ช่ัวโมง ให้ความรู้ประกอบส่ือ เรื่อง กฎหมายจราจร การมี
ใบอนุญาตขับขี่กับการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎ
จราจร การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หมวกนิรภัย 
 สัปดาห์ท่ี 5 จัดกิจกรรม วิทยากรบรรยาย จ านวน 2 ช่ัวโมง 
เรื่องสถานการณ์ของอุบัติภัยจราจรและความสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติภัยจราจร พร้อมทั้งการน าเสนอตัวแบบผ่าน
ส่ือวีดิทัศน์ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแบบที่วิทยากรน าเสนอผ่านส่ือวีดิทัศน์และให้นักศึกษา
น าเสนอเป็นภาพรวมของกลุ่ม 
 สัปดาห์ที่ 7 จัดกิจกรรม วิทยากรบรรยายและสาธิต 
จ านวน  2  ช่ั ว โมง  โดยบรรย าย เ รื่ อ ง วิ ธี ก า รขั บขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร 
หมวกนิรภัย พร้อมทั้งสาธิตการตรวจเช็คสภาพรถ  การ
สวมหมวกนิ ร ภั ย  และให้นั กศึกษาฝึ กปฏิบั ติ ขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  พร้อมทั้งแจกคู่มือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 สัปดาห์ที่  9 จัดกิจกรรมสุขศึกษา  โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์พื้นที่จุดเส่ียงที่
เกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 
และอภิปรายกลุ่มท าอย่างไรจึงจะขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย เสนอแนวทางในการป้องกันการเกิด
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ และน าเสนอในภาพรวม
ของกลุ่ม 
  สัปดาห์ท่ี 10 จัดกิจกรรม โดยแจกแบบบันทึกพฤติกรรม 
ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการ 
ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และน าส่ง 

แบบบันทึกพฤติกรรม พร้อมทัง้แจกสติ๊กเกอร์ใหน้ักศึกษา
ติดหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ 
  สัปดาห์ท่ี 11 -12 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตข์องนักศกึษา 
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เป็นเวลา 10 วัน  
สังเกตเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์  

 ประเมินผลหลังด าเนินงาน  อภิปรายและซักถาม
ปัญหาการด าเนินงานโครงการวิจัยและกล่าวขอบคุณกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ให้ความร่วมมือในการวิจั ยครั้ งนี้ และใช้
แบบสอบถามชุดเดิมเก็บข้อมูลหลังการทดลอง ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ
การขับขี่รถ จักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎ
จราจร การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเส่ียงของ
การเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร  ความ
ตั้งใจในการป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ การปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร  
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
 เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
และการขับขี่รถ จักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎจราจร การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเส่ียง
ของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร  ความ
ตั้งใจในการป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ การปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร  
  สัปดาห์ที่ 1 – 12 กลุ่มตัวอย่างเรียนตามปกติ และได้รับ
ข้อมูลโดยปกติจากส่ือต่าง ๆ และมีการนัดหมายวันที่จะ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเมื่อส้ินสุดการวิจัย 
  สัปดาห์ท่ี 13  

ารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
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ใช้แบบสอบถามชุดเดิมเก็บข้อมูลหลังการทดลอง ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ
การขับขี่รถ จักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎ
จราจร การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้โอกาสเส่ียงของ
การเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองและความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร ความ
ตั้งใจในการป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ การปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร  
การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 กลุ่มทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
ก่อนการทดลอง (Pre-test) แล้วจัดกลุ่มให้โปรแกรมสุข
ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และหลัง
การทดลอง (Post-test) กลุ่มเปรียบเทียบเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม ก่อนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม หลังการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95%) ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม
ด้วยสถิติ Paired Sample t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Independent Sample t-test 
ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ อายุ 19 ปี 
ร้อยละ 55.9 เพศชาย ร้อยละ 70.6 ประสบการณ์ในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ มากว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 76.5 ความเร็ว
ในการขับขี่ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ร้อยละ 44.1 
ระยะห่างจากหอพักมหาวิทยาลัย 1 – 5 กิโลเมตร ร้อยละ 
73.5 มีใบอนุญาตขับขี้ ร้อยละ 94.1 สถานะใบอนุญาตยัง
ใช้ได้ ร้อยละ 91.2 ไม่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 
70.6 สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ร้อยละะ 47.1 และบางครั้ง 
ร้อยละ 47.1 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ร้อย
ละ 94.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 29.2 

อินเตอร์เน็ท ร้อยละ 23.6 วิทยุ ร้อยละ 23.6 หนังสือพิมพ์ 
ร้อยละ 17.0 โทรทัศน์ ร้อยละ 6.6 เคยตรวจเช็คซ่อม
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ร้อยละ 94.1 ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันเคยได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี้จักรยานยนต์ 
ร้อยละ 61.8 จ านวนครั้งที่ได้รับอุบัติเหตุ 32.4 ครั้ง ความ
รุนแรงขณะที่เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 26.5 
เคยถูกต ารวจเรียกจับหรือรับใบสั่ง ร้อยละ 79.4 อายุการใช้
งานของรถจักรยานยนต์ 1 – 3 ปี ร้อยละ 67.6 เคยผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการขับขี้จักรยานยนต์ปลอดภัย ร้อยละ 73.5 
เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ร้อยละ55.9 เคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 91.2 แหล่งรับข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 42.4 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 33.3 
อินเตอร์เน็ท ร้อยละ 16.7 โทรทัศน์ ร้อยละ 7.6 ตามล าดับ  
 กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ อายุ 20 ปี ร้อยละ 64.7 
เพศชาย  ร้ อยละ  9 7 . 1  ประสบการ ณ์ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ มากว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.1 ความเร็วใน
การขับขี่ ไม่ เกิน 60 กิโลเมตร/ ช่ัวโมง ร้อยละ 51.1 
ระยะห่างจากหอพักมหาวิทยาลัย 1 – 5 กิโลเมตร ร้อยละ 
100 มีใบอนุญาตขับขี้ ร้อยละ 88.2 สถานะใบอนุญาตยัง
ใช้ได้ ร้อยละ 82.4 เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 58.8 
สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ร้อยละ 58.8 อุบัติเหตุ ร้อยละ 
94.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 29.7 
อินเตอร์เน็ท ร้อยละ 25.2 วิทยุ ร้อยละ 21.6 หนังสือพิมพ์ 
ร้อยละ 14.4 โทรทัศน์ ร้อยละ 9.0 เคยตรวจเช็คซ่อม
บ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ร้อยละ 100 ในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันเคยได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี้จักรยานยนต์ ร้อย
ละ 67.6 จ านวนครั้งที่ได้รับอุบัติเหตุ 23.5 ครั้ง ความ
รุนแรงขณะที่เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 26.4 
เคยถูกต ารวจเรียกจับหรือรับใบสั่ง ร้อยละ 94.1 อายุการใช้
งานของรถจักรยานยนต์ 1 – 3 ปี ร้อยละ 70.6 เคยผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการขับขี้จักรยานยนต์ปลอดภัย ร้อยละ 94.1 
เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ ร้อยละ 85.3 เคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 94.1 แหล่งรับข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 34.3 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 29.3 
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อินเตอร์เน็ท ร้อยละ 22.2 โทรทัศน์ ร้อยละ 12.1  และ 
เอกสาร/โปสเตอร์ ร้อยละ 2 ตามล าดับ  
 2.  เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉล่ียของคะแนน
ความรู้การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเส่ียง ความ

คาดหวัง ความสามารถตนเอง ความตั้งใจในการปฏิบัติ 
และการปฏิบั ติ  ในการป้องกันอุบั ติ ภั ยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเสี่ยง ความคาดหวัง  
 ความสามารถตนเอง ความตั้งใจในการปฏิบัติ และการปฏิบัติ ในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  
 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

Mean 
Difference 

 
t 

 
95%CI 

 
p-value 

 
d 

 
S.D. 

 
d 

 
S.D. 

ความรู้ 5.11 2.30 0.38 1.96 4.73 9.10 3.69-5.77 <0.001* 
การรับรู้ความรุนแรง 4.79 2.80 0.2 0.95 5.02 9.89 4.01-6.04 <0.001* 
การรับรู้โอกาสเสี่ยง 8.97 3.84 0.32 1.09 9.29 13.56 7.92-10.66 <0.001* 
ความคาดหวัง 10.64 4.74 0.61 2.48 10.02 10.91 8.19-11.86 <0.001* 
ความสามารถตนเอง 8.02 3.04 0.08 1.11 8.11 13.95 6.9-9.2 <0.001* 
ความตั้งใจ ในการปฏิบัต ิ 7.23 4.31 -0.55 2.58 7.79 9.03 6.07-9.51 <0.001* 
การปฏิบัติ 15.08 4.81 0.08 3.83 15.17 14.38 13.06-17.28 <0.001* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้การ
รับรู้ความรุนแรง การรับรู้ โอกาสเส่ียง ความคาดหวัง 
ความสามารถตนเอง ความตั้งใจในการปฏิบัติ และการปฏิบัติ 
ในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์สูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผล 
  1. จากผลการวิจัยของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พบว่าหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจกัรยานยนต์ สูงกว่าก่อนการทดลอง และ
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-
value<0.001) แสดงให้เหน็ถึงผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผลของ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ดังกล่าว เกิดขึ้นจากกลุ่มทดลองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกัน

อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  ซ่ึงประกอบด้วย การ
บรรยายให้ความรู้ประกอบส่ือวีดิทัศน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของอุบัติภัย ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุของการ
เกิดอุบัติภัยจราจร การป้องกันอุบัติภัยจราจร การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยและความสูญเสียของการเกิดอุบัติภัยจราจร การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษา และน าเสนอเป็น
ภาพรวมของกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องอรอนงค์ สุทโธ และจุฬาภรณ์ 
โสตะ (2553) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยจราจรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ าเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ีและจากการศึกษาพบว่าหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนและค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยจราจร เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนกับการรับรู้ความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ มากกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) การ

ารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
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เปลี่ยนแปลง การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัยจราจร
จากรถจักรยานยนต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระดับปานกลาง
ไปสู่ระดับสูง แสดงให้เห็นถึงผลของโปรแกรมสุขศึกษาใน
การป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซ่ึง
ประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์ของอุบัติภัยจราจรและ
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติภัยจราจร พร้อมทั้งการน าเสนอ
ตัวแบบประกอบส่ือที่ประสบอุบั ติ เหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากการ
น าเสนอตัวแบบ สอดคล้องกับสิริกัลยา เศิกศิริ และจุฬาภรณ์ 
โสตะ (2553) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการ
ประยุกต์ใช้แผนทีจุ่ดเส่ียงฮิยาร ิฮัตโตะ ร่วมกับทฤษฎีแรงจงูใจ
เพื่ อการป้องกันโรค เพื่ อป้ องกันอุบั ติ ภั ยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน การรับรู้โอกาสเส่ียงอุบัติภัยจราจร
จากรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. จากการทดลองพบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนกับพฤติกรรมการรับรู้โอกาสเส่ียงของ
การเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value<0.001) ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิด
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์  โดยน าเสนอวีดิทัศน์
เกี่ยวกับสถานการณ์ของอุบัติภัยจราจรและความสูญเสียจาก
การเกิดอุบัติภัยจราจรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสเส่ียง
ของการเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ ให้นักศึกษา
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับอุบั ติ ภั ยจราจรจาก
ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้พบเห็น น าเสนอเป็นภาพรวมของ
กลุ่ม หลังการทดลองส่งผลให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง แสดงให้เห็นถึงผลดีของ
โปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติ ภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา สอดคล้องกับกนกวรรณ บริสุทธ์ิและคณะ 
(2550) ศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการใช้
หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้

ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ดีขึ้นกว่า
ก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  
(p-value < 0.05) 
 4. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนน
กับความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎ
จราจรมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value<0.001) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรจักรยานยนต์ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากระดับปานกลางไปสู่ระดบัสูง แสดงให้เห็นถึง
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมาซ่ึงประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
ประกอบส่ือเรื่อง กฎหมายจราจร การมีใบอนุญาตขับขี่กับการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎจราจร การคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ความรู้และประโยชน์ของหมวกนิรภัย ซ่ึง
สอดคล้องกับ กนกวรรณ บริสุทธ์ิและคณะ (2550) ศึกษาผล
การใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยใน
การขับขี่รถจกัรยานยนตข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พบว่าหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีความคาดหวังในประสิทธิผลของการสวมหมวก
นิรภัยอย่างถูกต้องขณะขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ดีขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-
value < 0.05) 
   5. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนน
กับความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์มากกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับปานกลางไปสู่ระดับสูง แสดงให้ เห็นถึงผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันอุบัติ ภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ซ่ึงประกอบด้วย อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง ความตั้งใจและ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการ

7
Research and Development Health System Journal

VOL.8 No.2 JULY - OCTOBER 2015



ป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา การ
น าเสนอตัวแบบในวีดิทัศน์ การสาธิตและการฝีกปฏิบัติการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย การวิเคราะห์พื้นที่จุดเส่ียง
และการอภิปรายกลุ่ม แจกคู่มือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย การบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกัน
อุบัติภัยจราจร สอดคล้องกับสิริกัลยา เศิกศิริ และจุฬาภรณ์ โส
ตะ (2553) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
แผนที่จุดเส่ียงฮิยาริ ฮัตโตะ ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ป้องกันโรค เพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนน ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลของการตอบสนองต่อพฤติรกรมการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 6. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
กับความตั้งใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value<0.001) ความตั้งใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับ ปานกลางไปสู่ระดับสูง แสดงให้เห็นผลของโปรแกรม
สุขศึกษาในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ซ่ึงประกอบด้วย อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความคาดหวัง ความ
ตั้งใจและ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันอุบัติภัยจราจร
จากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา การน าเสนอตัวแบบในวีดิ
ทัศน์ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
อย่างปลอดภัย การวิเคราะห์พื้นที่จุดเส่ียงและการอภิปรายกลุ่ม 
การบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันอุบัติภัย
จราจร สอดคล้องกับสิริกัลยา เศิกศิริ และจุฬาภรณ์ โสตะ 
(2553) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
แผนที่จุดเส่ียงฮิยาริ ฮัตโตะ ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ป้องกันโรค เพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนน ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความ

คาดหวังในผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 7. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของคะแนน
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร มากกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) พฤติกรรมการ
ปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตาม
กฎจราจร เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระดับ ปานกลางไปสู่
ระดับสูง แสดงให้เห็นผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซ่ึง
ประกอบด้วย อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับความคาดหวัง ความตั้งใจ
และ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา การน าเสนอตัวแบบในวีดิทัศน์ 
การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่าง
ปลอดภัย การวิเคราะห์พื้นที่จุดเส่ียงและการอภิปรายกลุ่ม แจก
คู่มือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การบันทึก
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันอุบัติ ภัยจราจร 
สอดคล้องกับอรอนงค์ สุทโธ และจุฬาภรณ์ โสตะ (2553) 
ศึกษาการประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยจราจรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรี ยนบุณฑริกวิทยาคาร  อ าเภอบุณฑริก จั งหวัด
อุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของการป้องกัน
อุบัติภัยจราจร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p –value < 
0.001) และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p –value < 0.001)   
ข้อเสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิัยคร้ังนี้ 
 1. ในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาในครั้งนี้มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันอุบัติ ภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามควรมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยจราจรจาก
รถจักรยานยนต์อย่างสม่ าเสมอ จึงจะได้ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 

ารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
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 2. ในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาให้
ความร่วมมือ และสนใจเป็นอย่างดีที่จะเรียนรู้ เนื่องจากเนื้อหา
และวิธีการให้ความรู้แตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ 
โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาเรียนรู้จากส่ือวีดิทัศน์ การอภิปรายกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์พื้นที่จุดเส่ียง การ
น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งวิทยากรที่มาให้ความรู้มาจาก
หลายหน่วยงาน เช่น แพทย์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ขนส่ง 
เจ้าหน้าที่บริษัทฮอนด้า ลดความเบื่อหน่ายของนักศึกษา และ
เกิดความสนุกสนานในการฝึกปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. การวิจัยในครั้งนีเ้ป็นการวิจยัเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์สามารถน าโปรแกรมไปใช้
ในกลุม่นักศึกษา ในมหาวิทยาลยัอืน่ๆได ้
 2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจน ากิจกรรมแบบอื่นมาใช้ร่วม
ในการท ากิจกรรม  เช่น พานักศึกษาไปศึกษาดู งานที่
โรงพยาบาล ห้องผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมยิ่งขึ้น  
 3. ควรให้ผู้เกี่ยวข้องเขา้มามีส่วนรว่มในการด าเนินการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะ สาขาวิชา  
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