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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี ร่วมกับการสนับสนุนจากครอบครัว ที่มีต่อความรอบรู้ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 88 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ แบบวัดความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ( = .91) และแบบวัดพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ ( = .87) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
แบบ 2 ทาง  

ผลการศึกษา พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี และการสนับสนุนจากครอบครัว ที่ส่งผลต่อความรอบรู้ 
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยพบว่า 1) กลุ่มทดลองที่มี
ระดับการสนับสนุนจากครอบครัวทั้งสูงและต่่า จะมีคะแนนความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์สูงกว่า
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กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 2) กลุ่มที่มีระดับการสนับสนุนจากครอบครัวสูงเท่านั้นที่จะมีอิทธิพล
ต่อคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยพบว่า คะแนนในกลุ่มทดลองสูงกว่า 
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน่าโปรแกรมนี้ไปใช้ฝึกอบรมเพื่อป้องกัน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

 
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสนับสนุนจากครอบครัว การหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   
             พฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี  
 

 
Abstract 

This research aimed to study the effectiveness of motorcycling avoidance behaviors 
promotion program among adolescence under 15 years old as well as the family support 
on motorcycling literacy and the avoidance behaviors. The sample of 88 adolescents was 
equally divided into experimental and control groups. The research instrument consisted 
of motorcycling avoidance behaviors promotion program, motorcycling literacy scale ( = .91), 
and motorcycling avoidance behaviors scale ( = .87). The two-way MANOVA was used for 
data analysis. 

The results found that the experimental group had the interaction between 
motorcycling avoidance behaviors promotion program among adolescence under 15 years 
old and the family support on motorcycling literacy and the avoidance behaviors.  
The results also revealed that 1) the experimental group who had both high and low levels 
of family support had significantly higher motorcycling literacy than the control group and  
2) the experimental group who had high levels of family support had significantly higher 
motorcycling avoidance behaviors than the control group. Thus, this study can be applied 
as a training program to prevent motorcycle riding among adolescence under 15 years old. 

 
Keywords: Health literacy, Social support, Motorcycling avoidance, Motorcycling accident  
                preventive behavior, Motorcycling riders under 15 years old 
 

 
บทน า  

ประ เทศ ไทยมี สั ด ส่ วนกา รต ายจ าก
รถจักรยานยนต์มากเป็นอันดับ 1 ของโลก1 สอดคล้อง
กับรายงานการเสียชีวิตจาก 3 ฐานข้อมูลของ 
กรมควบคุมโรคที่พบว่า การเสียชีวิตของคนไทยจาก
ภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มจาก 19,960 ราย 

ในปี ค.ศ. 2015 เป็น 21,745 ราย ในปี ค.ศ. 2016 
และเพิ่มเป็น 22,864 ราย ในป ีค.ศ. 2017 โดยเป็นเด็ก
และเยาวชนไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 2,500 ราย2 
นอกจากนี ้พบว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุ
ของอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็น 
7.80 ต่อประชากรแสนคน โดยรถจักรยานยนต์ 
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เป็นยานพาหนะทีเ่กี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ในเด็กมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 40.00 - 70.00  
เด็กเกือบทั้ งหมดที่ ได้ รับบาดเจ็บจากการขับขี่
ร ถ จั ก ร ย า น ยน ต์ อ ยู่ ใ น ช่ ว ง วั ย ที่ ยั ง มี ภ า วะ ที ่
ไม่ เหมาะสมทางจิตสังคม และพฤติกรรม ทั้ งนี้ 
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่ เด็กยังไม่พร้อม  
มีสาเหตุส่าคัญจากการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
หรือบุคคลใกล้ชิดให้ขับขี่ เงื่อนไขดังกล่าวเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมต่อการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเด็ก 
จนส่งผลต่อการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวิต3  

จากข้อมูลทางสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของ 
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะ
วิกฤต ซึ่ งในบริบทของประเทศไทยยานพาหนะ 
ส่วนใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเป็นรถจักรยานยนต์ แม้ว่า
กฎหมายของประเทศไทยไม่อนุญาตให้เด็กอายุ 
น้อยกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ในสภาพ 
ความ เป็ นจริ งกลั บ ไม่ เ ป็ น เ ช่นนั้ น  เนื่ อ งจาก
รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่ สะดวกต่อ 
การ เดิ นทาง  ประกอบกับร าคาที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย 
รถจักรยานยนต์จึงเป็นที่นิยม กลุ่มเด็กดังกล่าว 
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง 
ไปโรงเรียน และเดินทางในชีวิตประจ่าวัน ท่าให้ 
เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตบนท้องถนนมากเป็น 
อันดับต้น ๆ4 โดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการเป็น
นักขับมือใหม่ที่ ขาดประสบการณ์ในการขับขี่   
เป็นช่วงวัยที่มีการรับรู้ และตอบสนองต่ออันตราย 
ได้ ช้า  ความสามารถในการควบคุมเครื่องยนต ์
ได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้ ความสามารถในการประมาณ
ความเร็วที่ ใ ช้ และระยะทางที่ควรหยุดพาหนะ 
ยังไม่เหมาะสม5  

ที่ผ่านมา มีการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา6-7 
เช่น การจัดกระท่าเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่ างปลอดภัยในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุในช่วง 12 - 15 ปี8 ทั้งนี้

ยังไม่พบการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมหลีกเลี่ยง 
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี 
โดยมี เพียงการจัดโครงการรณรงค์ “ก่อน 15 ปี   
ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การให้ความรู้ผา่นวิทยากร และระบบการสื่อสารออนไลน์ 
หนังสั้น คลิปวิดีโอ เป็นต้น9 ดังนั้น การมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เด็กอายุน้อยกว่า 
15 ปี จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการวิจัย เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่เหมาะสมในการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจด้านร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม 
รวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ10 จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ แนวคิด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เป็นแนวคิด
ที่มุ่งพัฒนาทักษะทางปัญญา และสังคม ที่เป็นสิ่งช้ีน่า
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และความสามารถของแต่ละ
บุคคลให้เข้าถึง เข้าใจ ตรวจสอบ ใช้ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อน่าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง 
ทางสุขภาพผ่านการเรียนรู้ของตนเอง11-12 นอกจากนี้ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจด้วยการรับรู้
ข้อมูลผ่านการสื่อสาร ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ป้องกันโรค13 (the protection motivation theory)
เ ช่ือว่า  การมีพฤติกรรมป้องกันภัยคุกคามด้าน 
สุขภาพนั้น ขึ้นอยู่ กับแรงจูงใจส่วนบุคคลในการ
ป้องกันตนเอง โดยเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ท่าให้
เกิดความกลัว และบุคคลมีการประเมินการรับรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นความรู้ หรือประสบการณ์ 
ทางสุขภาพ และการให้ความส่าคัญกับสิ่งที่มาคุกคาม
สุขภาพ ทั้ งสองแนวคิดนี้  เป็นแนวคิดที่มุ่ งเน้น
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหา นอกจากน้ี ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวก็ เป็นการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก
เช่นกัน14 ทั้งนี้ผลการศึกษาสนับสนุนว่าทั้งปัจจัย
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ความรอบรู้ทางสุขภาพ แรงจูงใจในการป้องกันโรค 
และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของเด็ก เหตุผลดังกล่าวสนับสนุนได้จากผลการศึกษา
ที่พบว่า ปัจจัยด้านบริบทแวดล้อม ประกอบด้วย 
ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน การปฏิบัติตน 
ของบุคคลส่าคัญที่มีความใกล้ชิด ได้แก่ บุคคลใน
ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน เป็นตัวท่านายความตั้งใจ
การขับขี่ด้วยความเร็วเกินก่าหนด 15 นอกจากนี้   
มีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม Learn 2 Live
ในผู้ขับขี่รุ่นเยาว์ ซึ่ งโปรแกรมเป็นการให้ข้อมูล 
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความกลัว และส่งผลให้ 
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ลดลง16 ส่าหรับความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กนั้น  
มีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมในการพัฒนา
ความรอบรู้ทางสุขภาพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของกลุ่ มทดลอง
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ17 

ผู้วิจัยบูรณาการแนวคิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของ Sorensen และคณะ18 กับทฤษฎีแรงจูงใจ
เพื่อป้องกันโรคของ Rogers13 มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการสร้างโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยง 
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุน้อยกว่า  
15 ปี เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และแรงจงูใจเพือ่ป้องกันโรคที่มีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขีร่ถจักรยานยนต์ จากการทบทวนวรรณกรรม
ยังพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นปัจจัยที่
ส่าคัญส่าหรับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในช่วงวัยต่่ากว่า 
15 ปี อีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยได้น่าการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมาใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งกลุ่ม เพื่อ
ทดสอบอิทธิพลของการสนับสนุนจากครอบครัวที่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่มีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขีร่ถจักรยานยนต์  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นความส่าคัญในการ
ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี มีความ
เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพ และความสามารถ 
ในการตัดสินใจตามพัฒนาการของวัยที่ยังไม่พร้อม 
ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์  ทั้ งนี้ผู้ วิจัยคาดว่า
โปรแกรมที่สร้างขึ้นจะสร้างการตระหนักต่ออันตราย
ที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ อันจะน่าไปสู่
การหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้เข้าร่วม
โปรแกรมสามารถสื่อสารให้กลุ่มวัยเดียวกันเข้าใจ 
ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการลดอัตรา 
การสูญเสียชีวิตในวัยเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส่าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่ อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในเยาวชนอายุน้อยกว่ า  15 ปี  ร่ วมกับระดับ 
การสนับสนุนจากครอบครัว ที่มีต่อความรอบรู้ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของ
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี และ
ระดับการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีต่อความรอบรู้
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขีร่ถจักรยานยนต์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค  
ในการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยมีตัวแปรการสนับสนุน
จากครอบครัวเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพื่อทดสอบ
อิทธิพลของโปรแกรมที่มีต่อความรอบรู้ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธกีารด าเนินการวิจัย  

ด่าเนินการวิจัยแบบแผนการทดลองแบบ
แฟกทอเรียล (Factorial design) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มี
อายุน้อยกว่า 15 ปี ที่ก่าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนสังกัด
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครปฐม 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่มี
อายุน้อยกว่า 15 ปี ที่ก่าลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนสังกัด
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในพื้นท่ี
จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครปฐม จ่านวน 279 คน 
จากการค่านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power 
ก่าหนดค่า effect size เท่ากับ .25 และค่า power 
เท่ากับ .80 ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 176 คน 
คั ด เลื อกจั งหวั ดที่ มี จ่ านวนการ เกิ ดอุ บั ติ เหต ุ
ทางรถจักรยานยนต์สู ง ได้แก่  จั งหวัดนครนายก  
และจังหวัดนครปฐม ด่าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
แบบกลุ่ ม  ( cluster random sampling) โ ด ย ใ ช้ 
โรงเรียนของแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยการสุ่มด้วยการ
จับสลากจากรายช่ือโรงเรียน จ่านวน 2 โรงเรียน  
เ ป็ นกลุ่ มตั วอย่ า ง  โ ดยมี เกณฑ์การคัดเข้ า คือ  
เป็นนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย และสามารถ 
 

ใช้ โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในการท่ากิ จกรรมของ
โครงการวิจัย และเกณฑ์การคัดออก คือ ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอนในการด่าเนินการวิจัย
ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. จากการส่ารวจเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนระดับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวสงู จ่านวน 92 คน และกลุ่มนักเรียนระดับ
การสนับสนุนจากครอบครัวต่่า จ่านวน 150 คน  

2. น่ าราย ช่ือนัก เ รี ยนที่ แบ่ ง เป็นกลุ่ ม 
การสนับสนุนทางสังคมสูง และต่่า มาคัดเลือกเข้า 
กลุ่ ม ทดลอง  และกลุ่ ม ค วบคุ ม  ด้ ว ย วิ ธี จั บ คู่ 
(matched pair) โดยใช้อายุ คะแนนความรอบรู้ 
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และคะแนนพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ทั้งสองกลุ่ม
มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ท่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
จนครบ 176 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 88 คน  
 
เคร่ืองมือและคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับชั้น ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  
ส่วนที่  2 แบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยง 

การขับขีร่ถจักรยานยนต์ จ่านวน 8 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบวัดความรอบรู้ในการขับขี ่

 

การสนับสนุนจากครอบครัว 
 

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเยาวชน

อายุน้อยกว่า 15 ปี 

- ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์
- พฤติกรรมหลีกเลีย่งการขับขีร่ถจักรยานยนต ์
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รถจักรยานยนต์ จ่านวน 16 ข้อ  
2. เครื่องมือคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่ 

การวิจัย ได้แก่ แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว 
จ่านวน 10 ข้อ 

3. เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นก า รทดลอง  คื อ 
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการขับขี่

รถจักรยานยนต์ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี 
โปรแกรมที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ และทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 
ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
ครั้งละ 2 กิจกรรม ใช้เวลากิจกรรมละ 2 ช่ัวโมง  
มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ล าดับ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม แนวคิด 

กิจกรรมที่ 1  เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ  

1) ก า ร บ ร ร ย า ย ให้ ค ว า ม รู้  
ประกอบรูปภาพเกี่ยวกับโอกาส
เสี่ยงของการขับขี่    
2) กลุ่มตัวอย่างดูสื่อมัลติมีเดีย
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบ
สถานที่ ใกล้ เคียงของตนเอง  
เ ช่น โรงเรี ยน บ้ าน ร้ านค้ า  
และแผนที่แสดงผู้เสียชีวิตอายุ
น้อยกว่า 15 ปีจากรถจักรยานยนต ์
3) กลุ่มตัวอย่างท่าการประเมิน
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 
ด้านการประเมินอันตรายต่อ
สุขภาพ และด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์   

กิจกรรมที่ 2 เ พื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 
มี ทักษะในการค้นหา
ข้อมูล 

1) บรรยายให้ความรู้  วิธีการ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ออน ไ ลน์  เ ช่ น  กา รก่ าหนด       
ค่าส่าคัญในการค้นหาข้อมูล  
การเลือกแหล่งข้อมูล 
2) กลุ่ มตั วอย่ างค้นหาข้อมูล 
เ พื่ อ ร ะ บุ ส า เ ห ตุ ที่ ผู้ มี อ า ย ุ
น้อยกว่า 15 ปี ยังไม่ควรขับขี่
รถจักรยานยนต์ จากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ 
3)  น่ า เ ส น อ  แ ล ะ อภิ ป ร าย 
ถึ ง เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร เ ลื อ ก สื่ อ 
ชนิดต่าง ๆ และใจความส่าคัญ
ของสื่อ พร้อมทั้งข้อสรุปจาก 
การค้นพบ  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
การเข้าถึงและเข้าใจ 
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ล าดับ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม แนวคิด 
กิจกรรมที่ 3 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้วา่

การขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ ป็ น
อันตรายต่อผู้ขับขี่ และ 
ผู้ร่วมใช้ถนน 

1) จับคู่บัตรภาพความรุนแรง
จากการ เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ  และ
ประเภทอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
2) จับคู่บัตรภาพผลกระทบต่อ
ตนเอง และครอบครัว  และ
ประเภทอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
3 )  แข่ งขั น เ กมบนออนไลน์ 
ในเรื่องอันตรายของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 
4) ส รุ ป กิ จ ก ร ร ม ด้ ว ย ก า ร
อภิปรายเกี่ยวกับอันตราย และ
ค ว า ม รุ น แ ร ง จ า ก ก า ร ขั บขี่
รถจักรยานยนต์ 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 
ด้านการประเมินอันตรายต่อ
สุขภาพ และด้านการรับรู้
ความรุนแรงของอุบัติ เหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์   

กิจกรรมที่ 4 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะในการตรวจสอบ
ข้อมูล 

1) เล่าสถานการณ์ประกอบภาพ
เ กี่ ย ว กั บ อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร 
ขั บขี่ ร ถ จั ก ร ย านยนต์  เ ป็ น
สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ขับข่ีจากทางแยก และชนกับเด็ก
อายุน้อยกว่า  13 ปี  ซึ่ ง เป็นผู ้
ขับข่ีมาทางตรง ตั้งค่าถามว่าเด็ก
เป็นฝ่ ายผิด  ข้อมู ลนี้ ถูกต้อง
หรือไม่   
2) ให้กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ ส ง สั ย ดั ง ก ล่ า ว  
ด้วยการให้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
กลุ่มตัวอย่างร่วมกันพิจารณา 
ว่าเป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้หรือไม่ 
ความเป็นจริงเป็นอย่างไร  

ความรอบรู้ทางสุขภาพด้าน
การตรวจสอบข้อมลู 
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ล าดับ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม แนวคิด 
กิจกรรมที่ 5 เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ก ลุ่ ม

ตัวอย่างมีแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงการขับขี่
มอเตอร์ไซค์  

1) ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ เ มิ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ห า ก ไ ม่ ขั บ ขี่
รถจั กรยานยนต์  จะ เกิ ดผล
กระทบอย่างไร ทั้งผลกระทบ
ทางบวก และทางลบ รวมถึง
อุปสรรคต่อการควบคุมตนเอง
ใ น ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์  
2) กลุ่ มตั วอย่ างหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหา โดยวางแผนใช้
ชีวิตประจ่าวันโดยไม่ต้องขับขี่
มอเตอร์ไซค์  
3) ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ขี ย นแผน
ประจ่าวันในการเดินทางที่ไม่ใช้
รถจักรยานยนต์  

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค 
ด้านการประเมินการเผชิญ
ปัญหา  
 

กิจกรรมที่ 6 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมี
วิ ธี การ ในการสื่ อสาร
ให้กับกลุ่มวัยเดียวกัน 
ในเรื่ องการหลีกเลี่ ยง
การขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

1) กลุ่มตัวอย่างใช้แนวทางที่ได้
จากกิจกรรมที่ 5 สร้างข้อมูลเพื่อ
สื่ อ ส า ร ให้ ผู้ อื่ น ปรั บ เปลี่ ยน
พฤติกรรม 
2) กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้วิธีการ
น่าเสนอสื่อง่าย ๆ จากวิทยากร 
และเลือกช่องทางสื่อที่ตนเองถนัด 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
เป็นต้น 
3) กลุ่มตัวอย่างน่าสื่อที่สร้างไป
เผยแพร่ ในช่องทางที่ตนเองถนัด  

ความรอบรู้ ท า งสุ ขภาพ 
ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล
เพื่อสื่อสารความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 

 
 คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
แบบวัดความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ 
แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัว โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ่านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
ความชัดเจนของการใช้ภาษา และเนื้อหาจากแบบวัด และ
น่ามาปรับปรุงแก้ไข พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
มีค่าระหว่าง .63 - 1.00  ตรวจสอบความเช่ือมั่นของ

แบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และการสนับสนุน
จากครอบครัว พบว่า ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .87, .91 และ .79 
ตามล่าดับ ส่วนโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ป ี
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
แล้วน่ามาปรับปรุงก่อนน่าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจัยครั้ งนี้  ผ่ านการพิจารณาจาก

คณะกร รมกา รจ ริ ย ธ ร รมกา ร วิ จั ย ในมนุ ษ ย์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรอง
โครงการวิจัย เลขที่ SWUEC-5102563E วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นผู้วิจัยได้ท่าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงนักเรียน และ
ผู้ปกครองของนักเรียน โดยมีค่าอธิบายว่าข้อมูล 
จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะรายงานผล
การศึกษาในภาพรวม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวัดก่อน และ 
หลังการทดลองทั้งหมด 3 สัปดาห์ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 มีขั้นตอน ดังนี้  

1. ท่าหนังสือถึงผู้อ่านวยการโรงเรียน เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการด่าเนินการวิจัย และเก็บ
รวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล จึง 
ท่าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดย
ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตจึงท่าการ
ประสานงาน แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
ระยะเวลาในการด่าเนินการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

2. เก็บข้อมูลก่อนการทดลองโดยประเมิน
ความรอบรู้ ในการขับขี่ รถจั กรยานยนต์  และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่ มควบคุม ในสัปดาห์แรกก่อน 
การทดลอง  

3. ด่าเนินการวิจัย โดยจัดโปรแกรมส่งเสรมิ
พฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการขับขี่ รถจักรยานยนต์   
ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี ตามกิจกรรมที่ได้
ก่าหนดในกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่ มควบคุมเข้าร่วม
กิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องความเสี่ยงต่ออันตราย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์   

4. ภายหลังจากการทดลองโปรแกรม 
สิ้นสุดลง 1 สัปดาห์ ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
ด้วยแบบวัดความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
แบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์  
ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณแบบ 2 ทาง (two-way MANOVA) 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ่านวน
ทั้งสิ้น 176 คน เป็นกลุ่มทดลอง 88 คน และกลุ่มควบคมุ 
88 คน ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะส่วนบุคคลที่คล้ายคลึงกัน 
ได้แก่  กลุ่ มทดลองเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 63.63 เพศหญิง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 36.37  
ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศชาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.18 เพศหญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 โดย
อายุของทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 13.12 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ 
จ่านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 โดยส่วนมาก 
จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย ไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
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ตารางที ่1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่
 รถจักรยานยนต์ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการสนับสนุนจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ในกลุ่มทดลอง
 และกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร  
การสนับสนุน
จากครอบครัว 

รูปแบบการจัดกระท า 

กลุ่มทดลอง          กลุ่มควบคุม 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง  ก่อนทดลอง หลังทดลอง  
�̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D �̅� S.D 

ความรอบรู ้
ในการขบัขี่

รถจักรยานยนต ์
(0 - 48 คะแนน) 

ต่่า 28.18 9.93 37.66 10.99 29.50 10.81 29.39 10.48 

สูง 29.11 11.07 42.32 12.72 27.52 9.98 27.32 9.96 

รวม 28.65 10.47 39.99 12.05 28.51 10.39 28.35 10.22 
พฤติกรรม

หลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต ์
(0 - 24 คะแนน) 

ต่่า 10.98 2.61 11.73 2.81 12.45 2.96 12.20 2.55 

สูง 13.25 3.38 16.68 2.38 11.59 3.00 11.70 2.86 

รวม 12.11 3.21 14.20 3.59 12.02 2.99 11.95 2.70 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความรอบรู้

ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
หลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 39.99) เพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 28.65) ส่วนกลุ่มควบคุม 
มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 28.51) ไม่แตกต่าง
จากค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 28.35) ส่าหรับ

คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 
14.20) เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย 
12.11) ส่วนกลุ่มควบคุมค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 
(ค่าเฉลี่ย 12.02) ไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยหลังการ
ทดลอง (ค่าเฉลี่ย 11.95)

 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแปรปรวนพหุแบบสองทางของความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ 
 พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์ หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามรูปแบบ
 การจัดกระท่า และการสนับสนุนจากครอบครัว  

แหล่งความแปรปรวน Wilks' Lambda F p-value 
รูปแบบการจดักระท่า  .724 32.63* <. 001 
การสนับสนุนจากครอบครัว .847 15.48* <. 001 
รูปแบบการจดักระท่า X การสนับสนุนจากครอบครัว .787 23.15* <. 001 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแปรปรวนของความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลีย่ง
 การขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามรูปแบบการจัดกระท่า และ
 การสนับสนุนจากครอบครัว   

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

A 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 5957.82 1 5957.82 48.47* <. 001 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   222.75 1 222.75 31.54* <. 001 

B 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 73.84 1 73.84 .60 .439 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   218.27 1 218.27 30.91* <. 001 

A x B 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 497.82 1 497.82 4.05* .046 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   327.27 1 327.27 46.35* <. 001 

Error 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 21143.41 172 122.93   
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   1214.59 172 7.06   

Total 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต ์ 233174.00 176    
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับข่ีรถจักรยานยนต์   32092.00 176    

A = รูปแบบการจดักระท่า, B = การสนับสนุนจากครอบครัว, p-value < 0.5 
 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรม
 หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการทดลอง ของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามรูปแบบการจัด
 กระท่า และการสนับสนุนจากครอบครัว 

ตัวแปร แรงสนับสนนุทางสังคม รูปแบบการจัดกระท า 
Mean 

Difference 
p-value 

ความรอบรู้ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

ต่่า กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม 8.273* .001 

สูง กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม 15.00* <. 001 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์   

ต่่า กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม .477 .401 

สูง กลุ่มทดลอง-กลุ่มควบคุม 4.977* <. 001 
 

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความ เท่ ากันของความแปรปรวน (Variance-
Covariance Matrices) ด้วยสถิติ Box’s M ซึ่งมีค่า 
Box’s M = 8.731, F = .950, p-value = .480 แสดงว่า
ความแปรปรวนของคะแนนความรอบรู้ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองกลุ่มควบคุม 

และกลุ่มทดลองเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไข 
การใช้สถิติ MANOVA   

การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กันของตัวแปรตามด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรตามไม่ควรสูงเกินไปคือ r > .80 จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามระหว่าง
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คะแนนความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ภายหลังการทดลอง พบว่า มีค่า r = .58 แสดงว่า 
ตัวแปรตามทั้งสองตัวหลังการทดลองมีความสัมพันธ์กัน 
และความสัมพันธ์กันของตัวแปรตามนี้ไม่สูงเกินไป 
สอดคล้องกับเง่ือนไขการใช้สถิติ MANOVA 

จากตารางที ่2 - 4 การวิเคราะห์ MANOVA 
ของค่าเฉลี่ยความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ (FWilks = 23.153, 
p-value < .001) เมื่อท่าการทดสอบความแปรปรวน
ของความรอบรู้ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
พฤติกรรมหลีก เลี่ ยงการขับขี่ รถจักรยานยนต์ 
หลั งการทดลอง พบว่ า  ทั้ งกลุ่ มทดลอง  และ 
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ  
(F = 48.47, p-value < .001; F = 31.54, p-value < .001) 

การวิ เคราะห์  MANOVA ของค่ า เฉลี่ ย 
ความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลอง 
โดยทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดกระท่า
และการสนับสนุนจากครอบครัว พบว่า รูปแบบ 
การจัดกระท่า และการสนับสนุนจากครอบครัว 
มีปฏิสัมพันธ์กัน (FWilks = 23.153, p-value < .001) 
แสดงว่ารูปแบบการจัดกระท่าจะส่งผลต่อความรอบรู้
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขีร่ถจักรยานยนต์ขึน้อยู่กับระดับการสนับสนนุ
จากครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า
แม้ ว่ ากลุ่ มทดลองที่ มี ระดับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวทั้งสูงหรือต่่าก็จะมีคะแนนความรอบรู้ 
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง 
มีนัยส่าคัญทางสถิติ ทั้งนี้กลุ่มที่มีระดับการสนับสนุน
จากครอบครัวสูงเท่านั้นที่จะมีอิทธิพลต่อคะแนน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย
พบว่า คะแนนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส่าคัญทางสถิติ  

  

การอภิปรายผลการวิจัย 
อธิบายได้ว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น

ทักษะทางปัญญา และสังคมที่เป็นสิ่งช้ีน่าก่อให้เกิด
แรงจูงใจ รวมถึงความสามารถของแต่ละบุคคลให้
เข้าถึง เข้าใจ ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลข่าวสาร 
ในวิถีทางเพื่อการส่งเสริม และรักษาสุขภาพที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมที่ป้องกันตนเอง
ไม่ให้เกิดโรค12 ซึ่งในการให้ข้อมูลในโปรแกรมที่ใช้ใน
การทดลองนี้ใ ช้ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความกลัว  
โดยแสดงให้ เห็นถึ งความรุนแรงของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในวัยที่ต่่ากว่า 15 ปี ซึ่งยังไม่พร้อม
ต่อการขับขี่ การน่าทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
ของ Rogers13 มาบูรณาการร่วมกับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพนั้น ช่วยสนับสนุนให้บุคคลมีพฤติกรรม
ป้องกันภัยคุกคามด้านสุขภาพ โดยท่าให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรมมีความรอบรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
และมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
Learn 2 Live ในผู้ขับขี่รุ่นเยาว์ ซึ่งโปรแกรมเป็น 
การให้ข้อมูลเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความกลัว และ
ส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ลดลง โปรแกรมนี้
ใช้สิ่งที่ดึงดูดความกลัวด้วยการให้ข้อมูล ผ่านการ
บรรยาย การเล่าประสบการณ์จากผู้เกี่ยวข้อง และ
สมาชิกในครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักในอุบัติเหตุ
จราจรบนท้องถนน และผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของตนเอง16 นอกจากนี้ มีการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมในการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ โดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลจาก
การศึกษา พบว่า พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อน 
การทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ8 
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ส่ าหรั บการสนับสนุนจากครอบครั ว 
มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มบุคคล
ส่าคัญที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท
รอบข้าง และกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยกัน 
บุคคลเหล่านี้มีความส่าคัญต่อการกระท่าพฤติกรรม
ปลอดภัยในการขับขี่19 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มี
ความเป็นกลุ่มเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจะมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย20 ทั้งนี้ 
มีการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกในด้าน 
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง และครูต่อพฤติกรรม
ของเด็ก เช่น การสนับสนุนข้อมูลด้วยการให้ข้อมูล 
ที่ ถูกต้อง ความถี่ ในการสื่ อสาร การสนับสนุน 
ให้ก่าลังใจในการปฏิบัติที่ ถูกต้อง จะส่งผลให้เด็ก 
มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลดลง21 

ผลการค้นพบท่ีส่าคัญ พบว่า การสนับสนุน
จากครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการขับขี่ รถจักรยานยนต์   
ในเยาวชนอายุน้อยกว่า 15 ปี โดยส่งผลต่อความรอบรู้
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การขับขี่รถจักรยานยนต์ อธิบายข้อค้นพบนี้ได้ว่า
อิทธิพลระหว่างบุคคลมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยผ่านแรงผลักดันทางสังคม ซึ่ง
สามารถอธิบายได้กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยเรียน 
เนื่องจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นยังต้องอยู่ในการดูแลของ
ผู้ปกครอง การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง การสั่งสอนอบรม
และการเป็นตัวอย่างที่ ดีจึ งมีส่วนส่าคัญให้ เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์22 ผลการศึกษานี้ สอดคล้อง
กับการศึกษาการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อพฤติกรรม
การขับขี่  และฝึกฝนการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ ปกครองที่ มี ต่ อการขับขี่ ของวัยรุ่ นชาย และ
ผู้ปกครอง โดยงานวิจัยศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นด้วยการ 
จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้พ่อแม่ในการสอนเรื่อง
การขับรถ และการให้ข้อมูลย้อนกลับจากครอบครัว 
 

ถึงวิธีการขับขี่ของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับโปรแกรม 
รวมทั้งได้รับวิธีการสื่อสารจากครอบครัวที่ดี ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการขับขี่ท่ีดีขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ23  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรด่าเนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริม

ความรอบรู้ ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ร่วมกับ
ครอบครัว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจ
ถึงความไม่พร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่าหรับ
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้แก่ผู้ปกครอง ตลอดจน
สร้างทักษะการพูดคุยกับลูกหลานให้มีความเข้าใจ 
ต่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์  

2. ข้อมูลที่สร้างความกลัว ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงวัยที่ยัง
ไม่มีความพร้อมที่มีต่อตนเอง และผู้ปกครอง เช่น 
การต้องชดใช้ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ ได้รับความ
สนใจ และท่าให้กลัว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาดังกล่าวเผยแพร่
ให้แก่ประชาชน เพื่ อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน 
เกิดความตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากครอบครัว ลงไปใน
โปรแกรม เพื่อช่วยให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ 
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการน่าตัวแปรที่มีส่วนส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น
เข้ามาศึกษาร่วมด้วย เช่น อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
มาตรการของโรงเรียน เป็นต้น  

3. ควรมีการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (participatory action research) 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
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คือ ผู้ปกครอง และเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นการ
น่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งในระดับประเทศ 
และชุมชนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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