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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการขับข่ี 

รถจักรยานยนต์เป็นอันดับหน่ึงของโลกโดยเฉพาะกลุ่ม 

วัยรุ่นชาย อายุ 15-19 ปี มีอัตราเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง

ของประเทศ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัย

ท�านายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับข่ีจักรยานยนต์

ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาค 

ตะวนัออก กลุม่ตวัอย่าง คอืนกัเรยีนชายระดบัมัธยมศกึษา

ตอนปลาย จ�านวน 139 ราย ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  

1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) การรับรู้ของบุคคล ประกอบด้วย 

 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้

ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์ของ

การขบัขีจ่กัรยานยนต์ปลอดภยั การรบัรูอ้ปุสรรคของการขบัขี่ 

จักรยานยนต์ปลอดภัย ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 .80 .73 

.64 ตามล�าดับ 3) ประสบการณ์การขับขี่จักรยานยนต ์

ประกอบด้วย ประสบการณ์การเกดิอบุตัเิหต ุประสบการณ์

ท�าผิดกฎจราจร 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งชักน�าสู่

การปฏิบัติ ประกอบด้วย นโยบายโรงเรียนด้านการขับขี่

จักรยานยนต์ปลอดภัย สภาพวินัยจราจรบนถนน อิทธิพล

ของครอบครัว อิทธิพลของเพื่อน ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 

.90 .80 .87 .87 ตามล�าดับ และ 5) พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 

.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการขับขี่

จกัรยานยนต์ปลอดภยั อทิธพิลของครอบครวั และอทิธพิล

ของเพื่อน เป็นปัจจัยร่วมท�านายพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการขับขี่จักรยานยนต์ได้ ร้อยละ 32.8 (R2 = .328,  

F = 8.52, p < .01) พยาบาลชุมชนจึงควรเสริมสร้าง 

การรบัรูป้ระโยชน์ของการขบัขีจ่กัรยานยนต์ปลอดภยั สร้าง

กลุ่มพลังเพือ่นด ีและให้ความรูค้วามเข้าใจกบัครอบครวัให้

ร่วมกระตุน้เตอืนนกัเรยีนชายมพีฤตกิรรมขบัข่ีจกัรยานยนต์

ปลอดภัย

ค�ำส�ำคญั: พฤตกิรรมความปลอดภัย การขับขีจ่กัรยานยนต์ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออก

 

Abstract

 Thailand has the highest mortality rate from 

motorcycle riding in the world. Particularly in 

Thailand, male adolescent aged between 15-19 

was found to have the highest mortality rate from 

this cause. The purpose of this research was to 

examine the predicting factors for motorcycle 

riding behavior among male senior high school 
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students in eastern region. Multi-stage random 

sampling used to recruit the simple of 139 male 

senior high school students riding motorcycle to 

school in the eastern region. Research instrument 

was self-administrative questionnaires 5 parts  

as well as, 1) the questionnaire of personal  

information, 2) perceived of people to consist of 

perceived susceptibility to accident, perceived 

severity to accident, perceived benefits to safety 

behavior, perceived barrier to safety behavior. 

There were reliabilities of Cronbach’s alpha of .75 

.80 .73 .64 respectively, 3) the questionnaire of 

Motorcycle driving experience, 4) environmental 

factors and cues to action to consist of experiences 

traffic violations, safety driving school policy,  

the road traffic of discipline, influence of family, 

influence of friends. There were reliabilities of 

Cronbach’s alpha of .90, .80, .87, .87 respectively 

and 5) the safety behavior of motorcycles  

questionnaire was reliabilities of Cronbach’s alpha 

of .75 respectively. The data were analyzed by 

using both descriptive statistics as well as  

inferential statistics that is multiple regression 

analysis.

 Results revealed that factors influencing 

predictors were perceived benefits for safety 

behavior, the family influence and the influence 

of friends to predicted the safety behavior of 

motorcyclists 32.8% (R2 = .328, F = 8.52, p < .01). 

Therefor community nurses should enhance the 

perception benefits of safe motorcycle riding. 

Friends and family are participating to keep male 

student’s safety behavior motorcycle riding.     

Key words: Safety behaviors, motorcycle riding, 

senior high school students, the eastern region 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 องค์การอนามยัโลกรายงานการเสียชวีติจากอบัุตเิหตุ 

การขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศก�าลังพัฒนาที่มีรายได้

ประชากรต�า่ถึงรายได้ปานกลาง พบมอีตัราการเสยีชวีติจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74 (World Health 

Organization[WHO], 2018) ส�าหรับประเทศไทยเป็น 

หนึ่งในประเทศก�าลังพัฒนาพบปัญหาการเสียชีวิตจาก

อบุตัเิหตุการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์มากทีสุ่ด ร้อยละ 76 ของ

จ�านวนผูป้ระสบอบุตัเิหตจุากการขบัขีย่านพาหนะ โดยภาค

ตะวนัออกมแีนวโน้มอตัราการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตกุารขบัขี่ 

รถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2558 

เท่ากับ 609.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นเป็น 1,023.40 

ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2560 และพบอัตราเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2558 

เท่ากับ 14.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นเป็น 16.55 ต่อ

แสนประชากรในปี พ.ศ. 2560 (Strategy and Planning 

Division ministry of public health, 2017) การบาดเจ็บ 

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ท�าให ้

สูญเสียรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.81 จาก

รายงานกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่

รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบช่วง

อายุ 15-19 ปี เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

การขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุด เป็นเพศชายมากกว่า 

เพศหญิง 2 เท่า (Bureau of Non Communicable 

Disease, 2016) ซ่ึงเด็กวัยน้ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ 

เป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคต หากมีพฤติกรรมขับขี ่

รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และเกิดอุบัติเหตุ จะส่งผล 

กระทบทั้งด้านร่างกายท�าให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ 

ขาดเรียนเนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เกิด

ความพกิารไม่สามารถประกอบอาชพีได้ในอนาคต ตลอดจน 

เป็นภาระในการเลี้ยงดูของครอบครัว ประเทศสูญเสีย 

รายได้จากการขาดบุคลากรในการร่วมพัฒนาประเทศ

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ท�าให้

มีการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่มากขึ้น มีการก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนทางหลวง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ

เดนิทางทีก่�าลังพฒันาเข้าสู่ความเป็นเมอืงใหญ่ มกีารขยาย

ตลาดรถจักรยานยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ง 

ส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีตกแต่งรถจักรยานยนต์ คือ กลุ่มวัยรุ่นที่


