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นิพนธ์ต้นฉบับ 

ความชุก และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ 

ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
                                                                         ภูมิพัฒน์  ล้นเหลือ(1) , เลิศชัย เจริญธัญรกัษ์ (2) 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งน้ี เพ่ือศึกษาความชุก และปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วย
จักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เขตพื้นที ่การศึกษา 30 จังหวัดชัยภูมิ กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เดินทางด้วยจักรยานยนต์ไปโรงเรียนทั้งสิ้น จำนวน 991 คน โดยศึกษาในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วย Multiple Logistic Regression นำเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วย Adjusted odds ratio (ORadj) ระดับ
ช่วงความเชื่อมั่น 95%  

ผลการศึกษา พบว่า มีนักเรียนตอบแบบสอบถาม จำนวน 920 คน (ร้อยละ 92.7) จำแนกเป็นกลุ่มที ่เคยเกิด
อุบัติเหตุ จำนวน 114 คน หรือมีความชุกของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 12.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก ่การขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ORadj=3.01, 95%CI=1.97-
4.58, p<0.001)  การข ับข ี ่ รถจ ักรยานยนต ์ท ี ่ โดยม ีคนน ั ่ ง เก ิน 2 คน (ORadj=2.00, 95%CI=1.18-3.38, p=0.001) 
รถจักรยานยนต์ไม่มีกระจกมองข้าง หรือมีแต่ใช้การไม่ได้ (ORadj =3.43, 95%CI=2.08-4.89, p= 0.005)  

ข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร สร้างความตระหนักถึงอันตรายและวิธีป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ การอบรมทำใบขับขี่ให้นักเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสภาพของรถจักรยานยนต์ของ

นักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

คำสำคัญ:  อุบัติเหตุ,จักรยานยนต์,นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Original Article 

Prevalence and Associated Factors of Motorcycle Accident Among 

Senior High School Students in Phukieo District, Chaiyaphum Province 

                                                             Pumipuht Lonluai (1), Lertchai Charerntanyarak (2)  

Abstract 
This research was cross-sectional analytical research for finding the prevalence and factor associated 

with motorcycle accident among high school students in the Secondary Education Service Area Office 
Chaiyaphum (Area 30th), Chiyaphum province. The sample consisted of 991 high school students who rode 
motorcycles to school. This study surveyed the accident occurring during January 1, 2019 to January 30, 2020.  
Data were collected by using a self-answer of questionnaire.  The data were analyzed by using the multiple 
logistic regressions and presented as adjusted odd ratio (ORadj) with 95% confidence interval.  

            The research got about 920 participants of the completed questionnaires (92.7%). The results showed 

that the prevalence of motorcycling accidents was 114 students (12.4%). The factors significantly associated 

with motorcycling accidents were speed of driving with more than 80 km./hr. ( ORadj=3.01, 95%CI=1.97-4.58, 

p<0.001), driving a motorcycle for more than 2 persons ( ORadj=2.00, 95%CI=1.18-3.38, p=0.005), motorcycle 

without side view mirror or not working (ORadj =3.43, 95%CI=2.08-4.89 p< 0.001). 

            Suggestions, it should give the knowledge of traffic law, raise awareness of danger, motorcycling 

accident prevention, driving license training with motorcycle inspection once a year to ensure that the 

motorcycle is in working condition. 
Keywords:  accident, motorcycle, high school student 
  
 

 

1 Master of Public Health Student in Epidemiology, Faculty of Public Health, Khon Kaen University (e-mail: 
pumipuht@kkumail.com) 
2 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Public Health, Khon Kaen University  
1Corresponding author: pumipuht@kkumail.com



วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน     ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565 

 

121 
Academic Journal of Community Public Health  Vol. 8 No. 3, July l – September2022   

 

บทนำ 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่

ทุกประเทศกำลังเผชิญ และมีแนวโน้มการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตสูงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า วัยรุ่น 

เยาวชน และกลุ่มเริ่มทำงาน เสียชีวิตประมาณ 1.35 

ล้านคน ต่อปี ผ ู ้ได้ร ับบาดเจ็บ 20-50 ล้านคนต่อปี 

มากกว่า 3 ใน 4 เป็นผู ้ชาย และเป็น สถานการณ์

อุบัติเหตุในกลุ ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้ 

จำนวน 10 ประเทศ พบว่า ประเทศที ่ม ีอ ัตราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง คือ 

ประเทศไทย (32.70 ต่อแสนประชากร) 1 

            สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันพบอัตรา

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน จากบูรณาการข้อมูล 

3 ฐาน พบว่า ปี 2554 – 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนเฉล ี ่ย 21,200 คนต่อป ี ค ิดเป ็น 32.6 ต่อ

ประชากรแสนคน หรือ 60 คน/วัน มีผู ้บาดเจ็บนอน

รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 200,000 คน/ปี และมีผู้

พิการอีก 9,000 คน 2 ซึ่งแนวโน้มของปัญหายังอยู่ใน

อัตราที่สูงขึ้น อุบัติเหตุทางจราจรนับเป็นปัญหาสำคัญ

ของประเทศไทย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักยานยนต์ 

จากสถิติโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 – 

2558 พบว่ารถจักรยานยนต์มีอัตราการเกิด คิดเป็น 1 

ใน 3 ของอุบัติเหตุทางถนนที ่ได้รายงานทั ้งหมด 3 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากท่ีสุด จาก

รายงานการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ พบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตรงบริเวณ 

ถนนกรมทางหลวง ถึงร้อยละ 44.74 รองลงมาคือถนน

ในหมู่บ้าน ร้อยละ 25.51 และ บริเวณถนนในเมือง คิด

เป็นร้อยละ 11.52 4 

        จากสถานการณ์อุบัติภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558-

2562 คือ 14.90, 13.20, 11.34, 13.01 และ 12.66 ต่อ

แสนประชากรตามลำดับ 5  รายงานผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปี 2562 แยกตามประเภท

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จักรยานยนต์ 

บาดเจ็บ 4,520 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.90 ของการ

บาดเจ็บทั ้งหมดเสียชีวิต 151 ราย คิดเป็นร ้อยละ 

88.30 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่วนการบาดเจ็บ กลุ่มอายุ

ที่มีการบาดเจ็บมากที่สุดคือ 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

25 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 46–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 18.00 -22.00 น.

จ ักรยานยนต ์ เป ็นสาเหต ุการเก ิดอ ุบ ัต ิภ ัยส ูงสุด 

พฤติกรรมเสี ่ยงพบว่า ขับขี ่รถเร็วเกินกว่ากฎหมาย

กำหนดขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และไม่สวมหมวกนิรภัย 

โดยสถานการณ์อุบัติเหตุในอำเภอภูเขียว พบว่าติดเป็น

อันดับ 3 ของจังหวัดชัยภูมิ คิดเป็นร้อยละ 8.29 การ

เสียชีวิตร้อยละ 10.53 บาดเจ็บ 8.10 6 

        จากการสำรวจพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 

4-6 โรงเรียนในอำเภอภูเขียวที ่ใช้จ ักรยานยนต์เป็น

พาหะในการเดินทางมาโรงเรียน มีจำนวนทั้งสิ้น 991 

คน 7 และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่มี

ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุทางถนนจาก

จักรยานยนต์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การเกิด

อุบัติเหตุทางจราจรในช่วงอายุ 15-24 ปี การไม่สวม

หมวกนิรภัย การขับข่ีเร็วเกินกำหนด การเลี้ยวโดยไม่ให้

สัญญาณไฟเลี้ยว การขาดความระมัดระวังในการขับข่ี 

การห้ามล้อกะทันหัน และการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด 

ปัจจัยด้านพาหนะ ได้แก่ การดัดแปลงรถจักรยานยนต์

ให้วิ่งเร็วขึ้น และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพ

ถนนไม่สะดวกต่อการเดินทาง [8,9,10] 

จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วน้ันผู้วิจัยจึง

ม ีความสนใจที ่จะศึกษา ความช ุก และปัจจ ัยที ่มี

ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุทางถนนจาก

จักรยานยนต์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี
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ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ เพ่ือ

นำข้อมูลทีได้จากการวิจัย ไปเป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหา และลดอัตราการเกิด อุบัติเหตุจักรยานยนต์

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอภูเขียวและเพ่ือ

เป็นมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ 

ในเขตพ้ืนที่ อำเภอภูเขียว 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื ่อศึกษาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับขี ่จักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ปลาย ระหว่างวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 ถึง 30 

มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยของที่มีความสัมพันธ์กับ

การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ในนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง  
(Cross-Sectional Analytical Study) ประช ากร ใน
การศึกษาครั้งน้ี คอื กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คือกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที ่เดินทางมาโรงเร ียนด้วย
จักรยานยนต์ เท่าน้ันจำนวน 991 คน ได้แก่ โรงเรียนภู
เขียว จำนวน 495 คน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จำนวน 
276 คน โรงเร ียนกวางโจนศ ึกษา จำนวน 91 คน 
โรงเร ียนพระธาตุหนองสามหมื ่น  จำนวน 60 คน  
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยา จำนวน 44 คน โรงเรียน
หนองคอนไทยวิทยา จำนวน 25 คน โดยต้องเป็น
นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยใช้จักรยานยนต์เป็น 
ผู้วิจัยเลือกได้เลือก กลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 
991 คน เพราะได้ข้อมูลในภาพรวม ที ่มีความชัดเจน 
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการ
เกิดหรือไม่เกิดและปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุจาก

จักรยานยนต์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม 
ค ือ 1)กล ุ ่มน ักเร ียนที ่ เก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุจากการขับข่ี
จ ักรยานยนต์ 2)กลุ ่มไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ี
จักรยานยนต์  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามแบบเติมข้อมูล ตามที่ได้

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
     ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั ่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานที่พักอาศัย เป็นลักษณะคำถาม
แบบเติมข้อมูล รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ  
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ในช่วงระหว่างวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ.
2562 –  31 มกราคม พ .ศ . 2563 เป ็นล ั กษณะ
แบบสอบถามแบบเติมข้อมูล  รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ข้อ  
โดยแบบสอบถามได้ผ่านข้ันตอนการตรวจความตรงของ
เนื ้อหาจากผู ้เช ี ่ยวชาญจำนวน  3 ท่าน และมีความ
เชื ่อมั ่นทั ้งนี ้โดยค่าสัมประสิทธิ ์แอฟา (Cronbach’s 
alpha coefficient) ผลการทดสอบ แบบสอบถาม
ความรู้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเที่ยงตรงโดยใช้สูตร 
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)ค่าท่ียอมรับได้ (0.20– 0.80) 
ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ที่ระดับ 0.67   

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. จัดทำหนังสือทำติดต่อประสานงานเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล โรงเรียนมัธยมปลายใน

อำเภอภูเขียว จัดส่งแบบสอบถามไป วันที่ 1 มีนาคม 

พ .ศ . 2564 โดย ใช ้ว ิ ธ ีแบบสอบถาม โดยว ิธ ีแจก

แบบสอบถามและส่งคืนโดยการหย่อนลงกล่องที่ผู้วิจัย

เตรียมไว้หรือส่งคืนทางไปรษณีย์(โดยผู้วิจัย ติดแสตมป์

และจ่าหน้าซองไว้เรียบร้อย) สถานที่ใช้ขอความยินยอม

ของอาสาสมัคร (สถานที่มีความเป็นส่วนตัวและไม่

เปิดเผยตัวตนของอาสาสมัคร และสะดวกต่อการทำ

ความเข ้าใจและซ ักถามเก ี ่ยวก ับการเข ้าร ่วมเป็น
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อาสาสมัครในโครงการวิจัย) โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ภายใน วันที่ 

30 เมษายน พ.ศ . 2564 โดยนักเร ียน เป็นคนตอบ

แบบสอบถามเอง ระยะเวลาท่ีใช้ในการทำแบบสอบถาม 

ประมาณ 15 นาที ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และ

ส่งคืนแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับ ภายใน วันที่ 

30  เมษายน พ.ศ. 2564 

     2.  เก็บข้อมูลจากการสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน  

เพื่อหาความชุก และปัจจัยความสัมพันธ์ของการเกิด

อุบัติเหตุในนักเรียนมัธยมปลายอำเภอภูเขียว 

                  วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปซึ่ง

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนา ได ้แก ่ ตารางแจกแจงความถี ่  ร ้อยละ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละปัจจัย  กับการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับขี่จักรยานยนต์ โดยทดสอบความสัมพันธ์

วิเคราะห์ทีละตัวแปร (Univariate analysis) ด้วยสถิติ 

logistic regression ทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของปัจจัยต่างๆ กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ 

จักรยานยนต์ โดยทดสอบความสัมพันธ์วิเคราะห์แบบ

หลายต ั วแปร  (Multivariate analysis) ด ้ วยสถ ิ ติ  

Multiple logistic regression ด ้ ว ย วิ ธี  Backward 

Eliminated                                       

 จริยธรรมการวิจัย 

       โดยการวิจัยครั้งน้ีผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจ ัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE642031 ลงวันที่ 22 

มีนาคม 256400 

 

 

ผลการวิจัย 
         ช่วงเวลา ต้ังแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 

30 มกราคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 114 คน คิด

เป็นความชุกของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 12.4 และ

จำนวนครั้ง การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 4 ครั้ง น้อยที่สุด 

1 ครั้ง ดังตารางที่ 1 

1. ข้อมูลทั่วไป เพศ กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุและกลุ่มที่ไม่
เกิดอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกันส่วนกันใหญ่เป็น เพศหญิง 
ร้อยละ 53.5 และ 52.5 ตามลำดับ ระดับชั ้นที ่ศึกษา 
ทั ้งสองกลุ ่ม ไม่แตกต่างกันส่วนใหญ่ กำลังศ ึกษา 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 42.1 และ 39.1 ตามลำดับ   
ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งสองกลุ่ม
ไม ่แตกต่างก ันส ่วนใหญ่ม ีประสบการณ์ในการใช้
รถจักรยานยนต์อยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี ร้อยละ 43.0 และ 
41.2 ตามลำดับ พฤติกรรมในการขับขี่ ความถี่ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วน
ใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์มากกว่า 6 วัน ร้อยละ 51.8 
และ 47.7 ดังตารางที่ 3  
2. ข้อมูลการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุการกระจายการเ กิด
อุบัติเหตุตามเวลา (Time) อุบัติเหตุจะเกิดมากที่สุด
ในช่วงเย็น (16.01-19.00)  ร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ
ช่วงบ่าย (12.00-16.00)  ร้อยละ 26.3 ตามลำดับ เกิด
อุบัติเหตุตามสถานที่ (Place) สถานที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด ถนนสายหลัก ร้อยละ 56.1 รองลงมา ถนน
สายรอง ร้อยละ 43.9 ตามลำดับ ปัจจัยสภาพถนนและ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุดคือ ทางลาดยาง ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ถนน
คอนกรีต ร้อยละ 35.1 ตามลำดับลักษณะผิวถนนที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดมีลักษณะ ปกติผิวแห้ง ร้อยละ 42.1 
รองลงมา ลักษณะ ผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ร้อย
ละ 30.7 ตามลำดับ สาเหตุและลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ การล้ม
เอง แฉลบเอง ร้อยละ 50.9 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
มากที ่สุด ค ือ การขาดความระมัดระวังในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 28.0  ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 การเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนร้อยละข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  

             (N=991) 
 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน (คน) 
n=991 

ร้อยละ 

 จำนวนการประสบอุบัติเหตุ 
      ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
      เกิดอุบัติเหตุ 

 
806 
114 

 
87.6 
12.4 

จำนวนการประสบอุบัติเหตุในช่วงวันที่  1 มกราคม 2562 -  30 มกราคม 2563                 
MAX=4  MIN=1                                                                                                         

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   (N=114) 

รายละเอียดข้อมูล จำนวน (คน)   
n=114 

ร้อยละ 

การกระจายอุบัติเหตุตามเวลา     
ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
          ช่วงเช้า          (06.00-12.00) 28 24.5 
          ช่วงบ่าย         (12.00-16.00) 30 26.3 
          ช่วงเย็น          (16.01-19.00) 41 36.0 
          ช่วงกลางคืน     (19.00-24.00) 10 8.8 
          ช่วงดึก            (00.00-06.00) 5 4.4 
การกระจายอุบัติเหตุตามสถานที่    
 ถนนเกิดเหตุหลัก   
                  ถนนสายหลัก 64 56.1 
                  ถนนสายรอง 50 43.9 
การกระจายอุบัติเหตุถนนและสภาพแวดล้อม   
ผิวถนนเกิดอุบัติเหตุ         
                   ลาดยาง 55 48.2 
                   คอนกรีต 40 35.1 
                   ลูกรัง 19 16.7 
 ลักษณะถนนที่เกิดอุบัติเหตุ   
                ปกติ 48 42.1 
                 เปียกลื่น 29 25.4 
                 ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 35 30.7 
                 ทางลาดชัน 
 

2 1.8 
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รายละเอียดข้อมูล จำนวน (คน)   
n=114 

ร้อยละ 

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ   
              รถจักรยานยนต์ล้มเอง 58 50.9 
              รถจักรยานยนต์ขับชนรถยนต์ 12 10.5 
              รถจักรยานยนต์ชนรถจักรยานยนต์ 14 12.3 
              รถจักรยานยนต์ชนสัตว์ 14 12.3 
              รถจักรยานยนต์ชนวัตถุ 6 5.2 
              รถจักรยานยนต์ชนจักรยาน 10 8.8 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   
              ขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว 19 16.7 
              ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า 27 23.7 
              ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว 6 5.3 
              การห้ามล้อกะทันหัน 30 26.3 
              การขาดความระมัดระวังในการขับข่ี 32 28.0 
ลักษณะการบาดเจ็บ         
               บาดเจ็บเล็กน้อย เป็นแผล 101 88.6 
               ศีรษะกระแทกแตก 7 6.1 
               กระดูกหัก 4 3.5 
               สูญเสียอวัยวะ 2 1.8 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N=920) 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ 
 

กลุ่มที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 จำนวน 

 
 
 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

 n=114 
 

 n=806  

เพศ     

         ชาย 53 46.5 383 47.5 

         หญิง 61 53.5 423 52.5 

ระดับชั้นการศึกษา     

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 48 42.1 315 39.1 

         มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 33.3 274 34.0 

         มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 24.6 217 26.9 

ประสบการณ์ในการขับขี่ 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง

ป ัจจ ัยก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุ  แบบต ัวแปรเดียว 

(Univariate Analysis) รายละเอียดดังตารางที่ 4 

การขับขี่จักรยานยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 80  

กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับข่ีจักรยานยนต์ โดยผู้ที่ขับข่ีจักรยานยนต์ที่มี

ความเร็วมากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง จะมีความ

เส ี ่ ยงต ่อก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุมากกว ่าผ ู ้ท ี ่ข ับข่ี

จักรยานยนต์ด้วยความเร็ว น้อยกว่า 80 กิโลเมตรต่อ

ช ั ่ วโมง (OR = 3.01, 95%,CI=1.97-4.59, p<0.001)  

การใช ้จ ักรยานยนต ์ ในฐานะเป ็นผ ู ้ ข ับข ี ่ เ อง  มี

ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุจากการข ับ ข่ี

จักรยานยนต์ โดยผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในฐานะเป็นผู้

ขับข่ีเอง   

จะมีความเสี่ยงต่อกับการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ที่เป็น

ผู้โดยสารจักรยานยนต์  (OR = 2.51, 95%CI= 1.22 - 

5.14, p<0.012)  การขับขี ่จักรยานยนต์เกิน 2 คน มี

ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุจากการข ับ ข่ี

จักรยานยนต์ โดยผู้ที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์เกิน 2 คน จะ

มีความเสี ่ยงต่อกับการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู ้ที ่เป็น

ผ ู ้ โดยสารจ ักรยานยนต์  OR  =1.99, 95%CI=1.20 - 

3.30, p=0.004)  ก ร ะจกมองข ้ า ง ใช ้ ง าน ไม ่ ได ้ มี

ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบั ต ิ เหต ุจากการข ับ ข่ี

รถจักรยานยนต์โดยผู้ที่ขับข่ีจักรยานยนต์ที่ กระจกมอง

ข้างใช้งานไม่ได้ จะมีความเสี ่ยง มากกว่า ผู ้ที ่ข ับข่ี

จักรยานยนต์ที่ กระจกมองข้างใช้งานได้ดี (OR =2.86, 

95%CI=1.38 - 5.90, p=0.008) (ตารางที่ 4) 

 

 

 

 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ 
 

กลุ่มที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 

จำนวน 
 
 
 

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

 n=114 
 

 n=806  

             < 3   ปี  44 35.9 292 36.2 

             3-5   ปี 49 43.0 332 41.2 

             > 5   ปี   21  18.4 182 22.6 

พฤติกรรมในการขับขี่     

การใช้รถจักรยานยนต์ ใน 1 สัปดาห์     

              < 4 วัน  8 7.0 67 8.3 

              4-6 วัน 47 41.2 355 44.0 

             > 6 วัน 59 51.8 384 47.7 
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ตารางที่ 4  วเิคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเด่ียวระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด 

              อุบัติเหตุ (Univariate Analysi

ปัจจัย กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ กลุ่มที่ไม่เกิด

อุบัติเหตุ 

OR 95%CI p-Value 

 จำนวน 

n=114 

ร้อยละ จำนวน 

n=806 

ร้อย

ละ 

      

การใช้จักรยานยนต์      0.012  

      ผู้โดยสาร/ซ้อนท้าย 10 8.8 151 18.7 1   

      เป็นผู้ขับเอง 114 91.2 655 81.3 2.51 1.22 – 5.14  

ตารางที่ 4  วเิคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเด่ียวระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด 

               อุบัติเหตุ  (Univariate Analysis) (ต่อ) 

ปัจจัย กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ กลุ่มที่ไม่เกิด

อุบัติเหตุ 

OR 95%CI p-Value 

 จำนวน 

n=114 

ร้อยละ จำนวน 

n=806 

ร้อย

ละ 

      

การขับข่ีรถจักรยานยนต์โดยมีคนน่ังเกิน  2   คน    *0.004 

       ไม่เคย 20 17.5 240 29.6 1              

        เคย 94 82.5 566 70.2 1.99 1.20 - 3.30             

ความเร็วในการขับข่ีรถจักรยานยนต์   *<0.001 

         <  80 ก.ม./ช.ม. 71 62.3 671 83.2 1   

        ≥  80 ก.ม./ช.ม.  43 37.7 135 16.8 3.01 1.97 - 4.59  

สภาพอุปกรณ์รถจักรยานยนต์    

        กระจกมองข้าง       *0.008 

            ใช้งานได้ดี 103 90.3 777 96.4 1   

            ใช้งานไม่ได้ 11 9.7 29 3.6 2.86 1.38 - 5.90  

*กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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กา รว ิ เ ค ร าะห ์แบบ  Multiple Logistic 
Regression โดยคำนึงถึงผลกระทบของปัจจัยอื่น   
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
ผ ู ้ท ี ่ข ับขี ่รถจักรยานยนต์ที ่ม ีความเร ็วมากกว่า 80 
กิโลเมตรต่อชั ่วโมง (ORadj=3.01, 95%CI=1.97-4.58, 
p<0.001)    

 

การขับขี ่รถจ ักรยานยนต์ที ่โดยม ีคนนั ่ง เก ิน 2 คน  
(OR=2.00,95%CI=1.18-3.38,p=0.005)  รถจักร 
ยานยนต์ใช้อยู ่ มีอุปกรณ์ที ่มีสภาพดีและใช้งานได้ดี 
กระจกมองข้างใช้งานไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ โดยผู้ที่ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ที่ กระจกมองข้างใช้งานไม่ได้ เท่ากับ 
3.43 เท่า  (OR =3.43, 95%CI=2.08-4.89, p=0.005) 
ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหลายตัวแปรระหว่างปัจจัยต่างที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ 

(Multiple Logistic Regression) 

ปัจจัย กลุ่มที่เกิด

อุบัติเหตุ 

กลุ่มที่ไม่เกิด

อุบัติเหตุ 

Crude 

OR 

Adj. 

OR 

95%CI p-Value 

 ร้อยละ ร้อยละ     

การขับข่ีรถจักรยานยนต์โดยมีคนน่ังเกิน  2   คน    *0.005 

     ไม่เคย        17.5 29.6 1 1   

      เคย 82.5 70.2 1.99 2.00 1.18 – 3.38  

การใช้ความเร็วในการขับข่ีรถจักรยานยนต์เท่าใด    < 0.001 

      ≥  80 ก.ม./ช.ม.  62.3 83.2 1 1   

      <  80 ก.ม./ช.ม. 37.7 16.8 3.01 3.01 1.97 - 4.58  

สภาพอุปกรณ์รถจักรยานยนต์     0.005 

กระจกมองข้าง       

       ใช้งานดีดี 90.3 96.4 1 1   

       ใช้งานได้ดี 9.7 3.6 2.86 3.43 2.08 - 4.89  

*กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
การขับขี ่รถจ ักรยานยนต์ท ี ่มาความ เร็ว

มากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี ่รถจักรยานยนต์ จากผล
การศึกษา ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความเร็ว  80 กิ
เมตรต ่อช ั ่ ว โมง  เท ่ าก ับ  3.01 เท ่ า  ม ี ผ ู ้ ท ี ่ ข ั บ ข่ี
รถจักรยานยนต์ความเร็วต่ำกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
(ORadj=3.01,95%CI=1.97-4.58,p<0.001) สอดคล้อง
กับ การศึกษาของ  เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนาและ
คณะ (2542)9  การขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
มากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ มีความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ 1.62 เท่า ความเร็วน้อยกว่า 90 กิโลเมตร
(RR =1.62, 95%CI =0.95-2.74)  แต่ไม่สอดคล้องกับ 
Vorko-Jovic et al (2549)11 ที่พบว่า ความเร็วที่ทำให้
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด อยู่ในช่วง 40-60 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง รองลงมา  60-80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงตามลำดับ 
อาจจะเพราะสภาพสังคมตามบริบทการใช้กฎหมายทาง
การ จ ร าจ ร ในแต ่ ล ะปร ะ เทศด ้ วย   ก า ร ข ั บ ข่ี
รถจักรยานยนต์ที่โดยมีคนน่ังเกิน 2 จากผลการศึกษา ผู้
ท ี ่ข ับขี ่รถจักรยานยนต์ที ่ เคยมีคนนั ่งเกิน 2 คน มี
ความส ัมพันธ ์ก ับการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุจากการข ับ ข่ี
รถจ ั กรยานยนต ์ เท ่ าก ับ  3.02 เท ่ า  (ORadj=3.02, 
95%CI=1.18-3.38, p=0.005)   สาเหตุหลักการเกิด
อุบัติเหตุ มาจากการไม่เคารพตามกฎหมาย  และเป็น
ก าร ฝ ่ า ฝ ื น  ข ้ อ  3 วร รค  (1)  ขอ งกฎกะ ท ร ว ง 
รถจักรยานยนต์ที่มีผู้นั่งซ้อนท้ายเกินกว่าหนึ่งคน ย่อม
ทำให ้การควบค ุมรถจ ักรยานยนต ์ เป ็นไปอย ่ า ง
ยากลำบากและ มีโอกาสที่จะเสียการทรงตัวและเกิด
อันตรายได้ง่าย เมื่อรถจักรยานยนต์ที่น่ังซ้อนท้ายมามีผู้
ขับขี ่และผู ้นั ่ง ซ้อนท้ายรวมสามคน ย่อมทําให้การ
ควบคุมรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นไปได้ยากกว่าการ
บรรทุกโดยปกติ   พระราชบัญญัต ิจราจรทางบก 
(2562)12  ด้านความชำรุดหรือไม่พร ้อมใช้งานของ
รถจักรยานยนต์  มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติ เหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จากผลการศึกษาพบว่า  

รถจักรยานยนต์ไม่มีกระจกมองข้างพร้อมใช้งานเสี่ยงที่
จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ากลุ่มที่มีกระจกข้างพร้อมใช้งาน  
3.43 เท่า (ORadj=3.43,95%CI=2.08-4.89 p= 0.005) 
ผล) ซ ึ ่ งสอดคล้องก ับการศึกษา ล ักษณะการเกิด
อุบัติเหตุที่พบมากที่สุด คือ  รถจักรยานยนต์ล้มเอง ร้อย
ละ 50.9 ซึ่งจากอาจจะลดสภาพขับข่ีสภาพที่ไม่ดีจะลด
ความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
และยานพาหนะคันอื่นที่ขับร่วมกันอยู่ในท้องถนน ทำ
ให้ไม่ทันสังเกตรถจักรยานยนต์คันหลัง  ซึ่งสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่ระมัดระวัง คิด
เป็นร้อยละ 28.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วีระ 
กสานติก ุลและคณะ (2545)13 ท ี ่พบว่าป ัจจ ัยด ้าน
ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส ่วน
ใหญ่ เกิดจากการขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่สำคัญ 
ได้แก่ไฟหน้ารถ ไฟท้าย เบรกเกียร์ และกระจกมองหลัง 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้ความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมายการจราจร 

สร้างความตระหนักถึงอันตรายและวิธีป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ การอบรมทำใบขับขี่ ให้

น ักเร ียน พร ้อมท ั ้ งจ ัดให ้ม ีการตรวจสภาพของ

รถจักรยานยนต์ของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มที่
ได้รับการอบรมใบขับขี ่และกลุ ่มที ่ไม่ได้รับการอบรม
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม 
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