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บทคัดย่อ 

  ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหน่ึงของโลก เน่ืองจากการบาดเจ็บของศีรษะอย่าง
รุนแรง ซ่ึงเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยไม่ถูกต้อง การวิจัยก่ึงทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและ                      
หลังการทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการกำากับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากร
เทศบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลท่ีดำารงตำาแหน่งข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา หรือพนักงานจ้าง 
เทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลนคร แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จำานวน 46 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster                       
random  sampling) กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการกำากับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ซ่ึงมีค่าดัชนี
ความตรงตามเน้ือหา (Content validity index) ได้เท่ากับ 1 และค่าความเช่ือม่ัน (Cronbach’s alpha coefficient)                     
ได้เท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
ค่าไค-สแควร์ และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ

  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 2.97 (SD. = 0.50) และ 0.30 (SD. = 0.41) ตามลำาดับ เม่ือทำาการทดสอบความแตกต่างด้วย

ค่าทีอิสระ (Independent t-test) พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิม

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (t = 19.67, p <.01) ดังน้ัน โปรแกรมการกำากับตนเองต่อ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ทำาให้บุคลากรเทศบาล มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมมากข้ึน พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สามารถนำาโปรแกรมกำากับตนเองน้ีไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรกลุ่มอ่ืนและ/หรือผู้ท่ีซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เพ่ือส่งเสริมและ

กระตุ้นให้บุคคลได้กำากับตนเองให้ปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเน่ือง

คำาสำาคัญ: โปรแกรมการกำากับตนเอง, พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย, บุคลากรเทศบาล
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Abstract 

  Thailand has the highest motorcycle death rate. It is a cause of severe traumatic brain injury.                         

The motorcycle riders did not wear or wrongly wear a helmet while riding. This quasi-experimental study 

used two groups pretest-posttest design and aimed to examine the effect of self-regulation program                  

on helmet wearing behavior among municipal staffs. Participants were 46 municipal employees                             

currently working as municipal officers, permanent or temporary employees of Sriracha Municipality                   

and Laem Chabang Municipality, Chonburi province. A cluster random sampling was conducted.                              

The experimental group received the self-regulation program for 6 weeks. The comparison group                         

received usual care. Outcome data were collected using a helmet wearing behavior questionnaire                       

which had content validity index of 1 and Cronbach’s alpha coefficient of .84. Data were analyzed                      

using descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation), and inferential statistics                                   

(Chi-square test, and independent t-test).

  The result showed that after receiving the program, participants in the experimental group and                 

the comparison group reported mean different value on helmet wearing behavior (mean = 2.97,                             

SD. = 0.50; mean = 0.30, SD. = 0.41, respectively). The participants in the experimental group reported 

significant higher helmet wearing score than those in the comparison group (t = 19.67, p < .01).                             

Therefore, the self–regulation program on helmet wearing behavior could strengthen helmet                                   

wearing behaviors among municipal staffs. The community health nurse practitioners could apply this                         

program for staff and/or the motorcycle passenger in order to regulate themselves on helmet                                  

wearing behavior.

Keywords: self–regulation program, helmet wearing behavior, municipal staffs 

 

บทนำา
 การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เป็น

ปัญหาท่ีสำาคัญและมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี องค์การ

อนามัยโลกรายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน

สูงถึง 1.25 ล้านคนต่อปี โดยผู้เสียชีวิตร้อยละ 23.00 เป็น

อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซ่ึงประเทศไทยมีอัตรา

การเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 26.30 ต่อแสนประชากรสูง

เป็นอันดับหน่ึงของโลก1 และจำานวนผู้ประสบอุบัติเหตุ 3 ใน 4 

หรือร้อยละ 76.00 (857,572 คน) เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 

กลุ่มผู้ท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิตมากท่ีสุด อยู่ในช่วงอายุ 15-44 ปี2 

การบาดเจ็บท่ีรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

เกิดจากสาเหตุหลัก คือ การบาดเจ็บจากศีรษะกระแทกพ้ืน                

ท่ีเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยไม่                  

ถูกต้อง3 ซ่ึงการบาดเจ็บศีรษะในระดับปานกลางข้ึนไปจะส่ง    

ผลให้บุคคลมีสติปัญญาลดลง บางรายอาจเกิดความพิการ                 

ไม่สามารถประกอบอาชีพ ทำาให้ขาดรายได้ เป็นภาระต่อ

ครอบครัวและสังคม งานศึกษาวิจัยของต่างประเทศและใน

ประเทศไทย1,4 ได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการสวมหมวก

นิรภัยท่ีได้มาตรฐานสำาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ว่าสามารถลด

ความรุนแรงของการบาดเจ็บท่ีศีรษะได้ร้อยละ 72.00 และลด

ความเส่ียงของการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 39.00 ลดค่ารักษา

พยาบาลและลดจำานวนวันท่ีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล4 
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การสวมหมวกนิรภัยเป็นพฤติกรรมท่ีทำาได้ง่ายและสามารถ

ทำาได้ทันที โดยมีเพียงหมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีสำาคัญ                    

เท่าน้ัน จึงมีกฎหมายและการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัยกัน

อย่างกว้างขวาง แต่พบว่ามีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ละเลยและ

ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการไม่สวมหมวกนิรภัย

ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ท้ังผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 3 อันดับแรก 

คือ เดินทางระยะใกล้ ร้อยละ 65.00 ไม่ได้ขับข่ีออกถนนใหญ่ 

ร้อยละ 36.00 และเร่งรีบร้อยละ 31.005 

 จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่อง

เท่ียวในภาคตะวันออก ทำาให้มีประชาชนสัญจรไปมาอย่าง

คับค่ังและต่อเน่ือง ส่งผลให้สภาพการขนส่งและการจราจร 

ของจังหวัดชลบุรีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยมี              

การบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ 9,648 คร้ัง สถิติการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในช่วงอายุ 16-45 ปี 

เป็นร้อยละ 71.00 และร้อยละ 66.00 ตามลำาดับ6 สำาหรับ 

อัตราการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553 

คือร้อยละ 47.00 และลดลงเป็นร้อยละ 45.00 ใน พ.ศ. 2557 

และยังพบว่า อำาเภอศรีราชามีการเกิดอุบัติเหตุจราจรเป็น

อันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ                

ท้ังส้ิน 3,661 ราย เสียชีวิต 138 ราย คิดเป็น 51.10 ต่อแสน

ประชากร7 และกลุ่มวัยทำางานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรคับค่ัง

เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรจะมีอัตราตายจากอุบัติเหตุ

ทางถนนเพ่ิมสูงข้ึน8 ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจนำาร่อง (Pilot study) 

เก่ียวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มบุคลากรวัยทำางาน 

ซ่ึงทำางานอยู่ในเทศบาลแห่งหน่ึงเขตอำาเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี พบว่า มีผู้สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์

เพียงร้อยละ 48.00 เท่าน้ัน เหตุผลสำาคัญท่ีบุคคลไม่สวมหมวก

นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์เน่ืองจากรับรู้ว่าตนเองมีความ

เส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์น้อยหรือคิดว่าไม่เกิด

อุบัติเหตุ การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความเส่ียงน้อยส่งผลให้เกิดความ

ประมาทในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ และอาจเกิดความรุนแรง

เม่ือประสบอุบัติเหตุขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ รวมท้ังยังขาด

การกำากับตนเองให้มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังท่ี

ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ              

รถจักรยานยนต์ท่ีผ่านมาน้ันคือ ต้องลดท้ังการบาดเจ็บและ 

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเกิด

อุบัติเหตุคือ บุคคล ยานพาหนะ และส่ิงแวดล้อม9 การป้องกัน

และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนท้ัง 3 ปัจจัย จำาเป็นต้องทำาควบคู่กัน  

แต่ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ บุคคลท่ีขาดความตระหนักถึง               

ความรุนแรงและอันตรายท่ีเกิดจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

การสวมใส่หมวกนิรภัยจะช่วยป้องกันศีรษะไม่ให้เกิดอันตราย

และลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ การท่ีบุคคลจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ให้มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์

ทุกคร้ัง จะต้องอาศัยแนวคิดการกำากับตนเองของ Bandura10 

ประกอบด้วยกระบวนการท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการด้วยตนเอง               

ได้แก่ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง ต้ังเป้าหมาย วางแผน

ปฏิบัติพฤติกรรม 2) กระบวนการตัดสินใจต่อการแสดง

พฤติกรรม และ 3) กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง           

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมการกำากับตนเองต่อพฤติกรรม            

การสวมหมวกนิรภัยในบุคลากรเทศบาลอำาเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรีข้ึน โดยจัดกิจกรรมท้ังหมด 4 คร้ัง ระยะเวลา                 

6 สัปดาห์ ประโยชน์จากการวิจัยคร้ังน้ีทำาให้บุคคลมีพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ ช่วยลดความ

รุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการเสียชีวิตขณะขับข่ี                    

รถจักรยานยนต์ของบุคลากรเทศบาล รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ี

ดีแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี และทำาให้เกิดองค์กรตัวอย่างด้าน    

ความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการกำากับตนเองต่อ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรเทศบาลก่อนและ

หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

สมมติฐานการวิจัย
 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการกำากับตนเอง กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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ภาพท่ี 1 โปรแกรมการกำากับตนเองต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากรเทศบาลอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
 งานวิจัยน้ีเป็นการบูรณาการแนวคิดการกำากับตนเอง 

(Self-regulation) มาพัฒนาโปรแกรมกำากับตนเองเพ่ือ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในบุคลากร

เทศบาล อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในภาพท่ี 1 

ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-

experimental research) ชนิดสองกลุ่ม วัดผลก่อนและ              

หลังการทดลอง (Two groups pretest-posttest design) 

โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการกำากับตนเองต่อพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัย กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ บุคลากรเทศบาลท่ีดำารงตำาแหน่ง

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา หรือพนักงานจ้าง 

ซ่ึงทำางานอยู่ในหน่วยงานสำานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ในสำานักงานเทศบาลเขตอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี                

จำานวน 4 เทศบาล ซ่ึงได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาล

ตำาบลบางพระ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ และเทศบาล

นครแหลมฉบัง จำานวน 611 คน

 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลท่ีดำารงตำาแหน่ง

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำา หรือพนักงานจ้าง 

ซ่ึงทำางานอยู่ในหน่วยงานสำานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ในเทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัด

โปรแกรมการกำกับตนเองตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยใน
บุคลากรเทศบาลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กระบวนการสังเกตตนเอง (Self - observation)
 การสำรวจ การกำหนดเปาหมาย และการวางแผนการมี
พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย การเตือนตนเองโดยการบันทึกพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัย และสะทอนการกระทำของตนเองในแบบบันทึก
กระบวนการตัดสินใจ (Judgment process)
 การนำเสนอตัวแบบจริงเชิงบวก และเชิงลบเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัย (ผานการชมวีดีทัศน) การเปรียบเทียบพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยกับเปาหมายของตนเอง การเลือกขนาดหมวกนิรภัย
ที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมตกแตงหมวกนิรภัย การใหความรู คำแนะนำ
และคำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตอง และ
เหมาะสม
กระบวนการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self - reaction)
 การสะทอนความรูสึกตอพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
ตนเอง กำหนดรางวัลใหกับตนเอง กรณีที่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมได
ตามเปาหมายที่กำหนด และกำหนดบทลงโทษใหกับตนเอง กรณีที่ไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมไดตามเปาหมายที่กำหนด การใหกำลังใจ 
สนับสนุนผูเขารวมวิจัย

พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย



วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล  ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 137137

ชลบุรี อายุระหว่าง 18-44 ปี ขับข่ีรถจักรยานยนต์มาทำางาน 

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สวมหมวกนิรภัยเป็นคร้ังคราว หรือไม่สวม

ใส่หมวกนิรภัยในขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาต

ขับข่ีรถจักรยานยนต์ จำานวน 40 ราย คำานวณได้จากสูตรของ 

Glass อ้างถึงใน Srisatidnarakul11 ขนาดอิทธิพล (Effect 

size) = 2.34 จากการศึกษาของ Srisakool12 ท่ีศึกษาผลของ

การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการปกป้องสุขภาพต่อพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อำาเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 15.00 ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 46 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 23 คน วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด แล้วทำาการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster random sampling) จากเทศบาลในเขตอำาเภอ

ศรีราชาท้ังหมด 4 เทศบาล ได้เทศบาลนคร แหลมฉบังเป็น 

กลุ่มทดลอง และเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 

จากน้ันประกาศรับอาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมงานวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

 1.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ดังน้ี

 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล และประวัติการขับข่ีรถ

จักรยานยนต์

 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย เป็นแบบ 

สอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนามาจากตำารา เอกสาร และการทบทวน

วรรณกรรม คำาถามมี 12 ข้อ ลักษณะคำาถามมีการวัดเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ (1-5) 

ได้แก่ ปฏิบัติประจำา (5) ปฏิบัติบ่อยคร้ัง (4) ปฏิบัติบางคร้ัง                

(3) ปฏิบัติน้อยคร้ัง (2) น้อยมากหรือไม่ปฏิบัติ (1) เม่ือขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี

 4.50-5.00  หมายถึง มีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยอยู่ในระดับประจำา

 3.50-4.49  หมายถึง มีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยอยู่ในระดับบ่อยคร้ัง

 2.50-3.49  หมายถึง มีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยอยู่ในระดับบางคร้ัง

 1.50-2.49  หมายถึง มีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยอยู่ในระดับน้อย

 1.00-1.49  หมายถึง มีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยอยู่ในระดับน้อยมากหรือไม่ปฏิบัติเลย 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

  2.1  โปรแกรมการกำากับตนเอง ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน

เองโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการกำากับตนเองของ Bandura 

  2.2  คู่มือการสวมหมวกนิรภัย เป็นเอกสารให้

ความรู้ และคำาแนะนำาแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเก่ียวกับ หมวกนิรภัย 

  2.3  สมุดบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

  2.4  ส่ือวีดิทัศน์ประกอบการทดลองเก่ียวกับ

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ วิธีการเลือก

ใช้หมวกนิรภัยท่ีถูกต้อง พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเชิง

บวกและเชิงลบ และการไม่สวมหมวกนิรภัยท่ีส่งผลถึงการบาด

เจ็บ พิการ และเสียชีวิต ซ่ึงเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ youtube 

โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย

 1. ผู้วิจัยนำาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

โปรแกรมการกำากับตนเอง แบบสอบถามพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัย คู่มือการสวมหมวกนิรภัย สมุดบันทึกพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัย และแผ่นพับเร่ืองสวมหมวก “กันน็อค” 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา (Content validity) ความครอบคลุมของเน้ือหา               

และโครงสร้าง ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (Wording)               

ซ่ึงหาค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index) 

ของแบบสอบถามท่ีใช้ในวิจัยเท่ากับ 1

 2.  ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุง              

แก้ไขแล้วนำาไปทดลองใช้กับบุคลากรสำานักการสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม เทศบาลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 20 คน เพ่ือ

ทดสอบความเข้าใจในภาษาท่ีใช้แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลหา 

ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ทำาการทดสอบ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)                   

เท่ากับ .84

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาคร้ังน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 

รหัส 01-11-2560 การเข้าร่วมการวิจัยคร้ังน้ีข้ึนอยู่กับความ

สมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง จะไม่มีผลกระทบต่อการทำางานหรือ

สิทธิท่ีพึงได้รับในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ระบุช่ือนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง                

และเก็บแบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูลแล้วไว้ในกล่องกระดาษท่ี

ปิดมิดชิด และเอกสารจะถูกทำาลายทันทีหลังจากผลงานวิจัย

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 ปี การนำาเสนอผลการ

วิจัยจะสรุปโดยภาพรวม และนำามาใช้ประโยชน์เพ่ือการวิจัย

เท่าน้ัน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยปฏิบัติ

ดังน้ี

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัย

ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองใน

วันเดียวกับการทำากิจกรรมคร้ังท่ี 1 โดยก่อนการเร่ิมกิจกรรม 

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนการทดลอง (Pre-test)               

ให้กลุ่มทดลองทำาแบบประเมินด้วยตนเอง และให้ตอบ

แบบสอบถามอย่างอิสระจนแล้วเสร็จ หลังจากเสร็จส้ิน

โปรแกรมแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post 

- test) โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง

 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้วิจัย

ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่ม

เปรียบเทียบเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียง 

กันท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เพ่ือป้องกันเหตุการณ์

ท่ีอาจเกิดข้ึนได้คือ คำาตอบท่ีได้จากท้ัง 2 กลุ่ม อาจเป็นไป       

ในทิศทางเดียวกันจากการส่งต่อคำาถามข้อมูลแบบสอบถาม

ของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม

 การดำาเนินการทดลอง   

 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัดโปรแกรมการกำากับตนเองใน

กลุ่มทดลอง โดยมีการจัดกิจกรรมท้ังหมด 4 คร้ัง ในระยะเวลา 

6 สัปดาห์ ดังน้ี 

 สัปดาห์ท่ี 1  (กิจกรรมคร้ังท่ี 1) เร่ิมต้นด้วยกระบวน 

การสังเกตตนเอง (self - observation) ผู้วิจัยบรรยายให้    

ความรู้เก่ียวกับการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนน และให้ผู้เข้า

ร่วมวิจัยชมวีดิทัศน์ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับสถานการณ์ การเกิด

อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ความสำาคัญของหมวก

นิรภัย การลดความรุนแรงจากการสวมหมวกนิรภัย สาเหตุท่ี

ควรสวมหมวกนิรภัย และให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสำารวจถึงพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ของตนเอง 

พร้อมท้ังให้กำาหนดเป้าหมายในการมีพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยของตนเองในระยะส้ัน และนำาสู่กระบวนการตัดสินใจ 

(Judgment process) โดยการอภิปรายแลกเปล่ียนความ             

คิดเห็น แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยเพ่ือร่วมกันออกแบบสมุดบันทึก

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยไว้ใช้สำาหรับบันทึกพฤติกรรม

และเตือนตนเองถึงการปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

 สัปดาห์ท่ี 2  (กิจกรรมคร้ังท่ี 2) เร่ิมต้นด้วยกระบวน 

การสังเกตตนเอง (Self-observation) โดยผู้วิจัยให้ความรู้

เก่ียวกับหมวกนิรภัย ลักษณะของหมวกนิรภัยท่ีได้มาตรฐาน

และการเลือกใช้ให้เหมาะสม ประโยชน์ของหมวกนิรภัย และ

ให้ชมวีดิทัศน์ท่ีมีการนำาเสนอตัวแบบจริงเชิงบวกและเชิงลบ

เก่ียวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และให้ผู้เข้าร่วมวิจัย

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแบบเปรียบเทียบ

กับพฤติกรรมของตนเอง จากน้ันใช้กระบวนการตัดสินใจ 

(Judgment process) โดยการทำากิจกรรมกลุ่มการนำาเสนอ

หมวกนิรภัยท้ัง 3 แบบท่ีถูกต้องตามกฎหมายและสาธิตวิธีการ

สวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง รวมท้ังวิธีเลือกขนาดหมวกนิรภัย

ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมวิจัย ประยุกต์กระบวนการแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self - reaction) ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยฝึกปฏิบัติ

และสาธิตย้อนกลับการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง และ             

ให้สะท้อนความรู้สึกของตนเองหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมมา                

1 สัปดาห์ ให้ประเมินพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยตามเป้า

หมายท่ีได้ต้ังไว้ และให้แสดงปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบกับ

ตนเอง ผู้วิจัยยกย่องชมเชยผู้ท่ีปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยได้ตามเป้าหมาย และอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียว

กับความเป็นไปได้ของการปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัย และแนะนำาการบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

ลงในสมุดบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

 สัปดาห์ท่ี 3  (กิจกรรมคร้ังท่ี 3) เร่ิมต้นด้วยกระบวน 

การสังเกตตนเอง (Self - observation) โดยพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นหรือปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยท่ี

ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ

กำาหนดเป้าหมายใหม่ท่ีสามารถทำาได้ และท้าทายมากข้ึน            
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นำาสู่กระบวนการตัดสินใจ (Judgment process) โดยการจัด

กิจกรรมแข่งขันตกแต่งหมวกนิรภัย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม

วิจัยเห็นคุณค่าของการทำากิจกรรม  และต้องการนำาหมวกนิรภัย

มาสวมใส่ทุกคร้ังท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ ต่อมานำาเข้าสู่กระบวน 

การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ซ่ึงมีท้ังการ 

แสดงปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบต่อตนเอง สะท้อนถึงความ

รู้สึกเม่ือปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเป็นไปตาม              

เป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ โดยการประเมินพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยจากสมุดบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ผู้วิจัย

สนับสนุนผู้เข้าร่วมวิจัยให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัย รวมท้ังการอภิปรายและให้กำาลังใจในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเน่ือง 

 สัปดาห์ท่ี 4  (กิจกรรมคร้ังท่ี 4) ประยุกต์ใช้กระบวน 

การสังเกตตนเอง (Self-observation) โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัย 

พูดคุยแสดงความคิดเห็นถึงเป้าหมายตามท่ีได้ต้ังไว้ และ

วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของตนเองท่ี

ผ่านมา พร้อมแลกเปล่ียนพูดคุยหรือถามตอบปัญหาข้อสงสัย

ของผู้เข้าร่วมวิจัย นำาสู่กระบวนการตัดสินใจ (Judgment 

process) ด้วยการสนับสนุนให้ทำาพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย

อย่างถูกต้องและต่อเน่ืองสมำา่เสมอ สำาหรับกระบวนการแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) ผู้เข้าร่วมวิจัยสะท้อน            

ถึงความรู้สึกท่ีผ่านมา และร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีการกำาหนดรางวัล และบทลงโทษให้กับ

ตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยท่ีผ่านมา

 สัปดาห์ท่ี 5 และ 6 ผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติพฤติกรรม

สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยตนเอง รวมท้ัง

บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ังเพ่ือเป็นการประเมิน

ตนเอง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีโปรแกรมสำาเร็จรูป โดยใช้           

สถิติดังน้ี 

 1.  ข้อมูลท่ัวไป ใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและมีการทดสอบค่า

สัดส่วนท่ีศึกษาท่ัวไประหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

ด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)

 2.  ทดสอบค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบ

อิสระ (Independent t - test)

ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการขับข่ีรถ

จักรยานยนต์

 กลุ่มตัวอย่าง ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.60 และร้อยละ 56.50           

ตามลำาดับ) มีอายุน้อยกว่า 33 ปี (ร้อยละ 56.50 และร้อยละ 

52.50 ตามลำาดับ) มีการใช้รถจักรยานยนต์น้อยกว่า 10 ปี  

(ร้อยละ 69.60 และร้อยละ 78.30 ตามลำาดับ) กลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ ท้ังสองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขับข่ีรถ

จักรยานยนต์มาทำางานเป็นประจำา (ร้อยละ 69.60 และร้อยละ 

78.30 ตามลำาดับ) มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเอง (ร้อยละ 87.00 

และร้อยละ 100.00 ตามลำาดับ) โดยกลุ่มตัวอย่างเคยประสบ

อุบัติเหตุขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา 

(ร้อยละ 30.40 และร้อยละ 34.80 ตามลำาดับ) เม่ือทดสอบ

ความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม              

เปรียบเทียบ พบว่าข้อมูลพ้ืนฐานไม่มีความแตกต่างกัน              

ยกเว้นสถานภาพสมรสคู่ท่ีมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ี .05 โดยสัดส่วนสถานภาพสมรสคู่ของกลุ่มทดลอง

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 47.80 และ 8.70 ตามลำาดับ)

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

 1.  กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียภาพรวมของพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยก่อนการทดลองเท่ากับ 1.62 (SD. =  

0.24) ซ่ึงอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยคร้ัง และหลังการทดลองมีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 4.59 (SD. = 0.38) ซ่ึงอยู่ในระดับปฏิบัติประจำา 

จึงจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการ

ทดลองมีการเปล่ียนแปลงในระดับดีข้ึน

 2.  ก ลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉ ล่ียภาพรวมของ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนการทดลองเท่ากับ 1.77 

(SD. = 0.24) ซ่ึงอยู่ในระดับปฏิบัติน้อยคร้ัง และหลังการ

ทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 (SD. = 0.30) ซ่ึงอยู่ในระดับ

ปฏิบัติน้อยคร้ัง 

 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการสวม



Journal of Health and Nursing Research  Vol.35  No.3  September - December 2019140

หมวกนิรภัยก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัยก่อนการทดลองเท่ากับ 1.62 (SD. = .24) และ    

กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

ก่อนการทดลอง 1.77 (SD. = .24) เม่ือทำาการทดสอบความ

แตกต่างด้วยค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) พบว่า 

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 44, p < .05) แต่ค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนการทดลอง ท้ังกลุ่ม            

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอยู่ในระดับน้อยเท่ากัน ดังแสดง

ในตารางท่ี 1

 4. เหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่ คือ    

ไม่สะดวกในการมองเห็น (ร้อยละ 60.90) รองลงมาคือ ขับ         

รถระยะทางใกล้ (ร้อยละ 56.50) และคิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ           

กับตนเอง (ร้อยละ 52.20) ตามลำาดับ หลังการทดลอง พบว่า

สาเหตุของการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์  

ลดน้อยลง แต่ยังมีสาเหตุท่ีทำาให้ไม่ปฏิบัติพฤติกรรมสวมหมวก

นิรภัย ได้แก่ ใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง (ร้อยละ 17.40) รองลง

มาคือ การได้ยินเสียงไม่ชัดเจน การคิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุกับ

ตารางท่ี 2  จำานวนและร้อยละของเหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม

 ทดลอง (n = 23)

            
เหตุผล

  กลุ่มทดลอง

 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

 จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

1.  ไม่สะดวกในการมองเห็น 14 60.90 - -

2.  ขับรถระยะทางใกล้ 13 56.50 - -

3.  คิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุกับตนเอง 12 52.20 1 4.30

4.  การได้ยินเสียงไม่ชัดเจน 9 39.10 1 4.30

5.  ใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง 6 26.10 4 17.40

6.  ร้อน อึดอัด 5 21.70 1 4.30

7.  หมวกนิรภัยมีขนาดไม่พอดีกับศีรษะ 3 13.00 - -

8.  หมวกนิรภัยมีลักษณะเชย ไม่ทันสมัย 3 13.00 - -

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ก่อนการทดลอง df  t p-value

 Mean (SD.)   

กลุ่มทดลอง 1.62 (0.24) 44 -2.15  .03*

กลุ่มเปรียบเทียบ 1.77 (0.24)   

*p <.05 (1-tailed)
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ตนเอง และร้อน อึดอัด (ร้อยละ 4.30) เท่ากัน ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2 ส่วนสาเหตุของการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี           

รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลองมากท่ีสุด 

ได้แก่ ใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง (ร้อยละ 34.80) รองลงมาคือ 

ไม่สะดวกในการมองเห็น และหมวกนิรภัยมีขนาดไม่พอดีกับ

ศีรษะ (ร้อยละ 30.40) เท่ากัน หลังการทดลอง สาเหตุท่ีทำาให้

ไม่สวมหมวกนิรภัยมากท่ีสุด ได้แก่ ไม่สะดวกในการมองเห็น 

(ร้อยละ 47.80) รองลงมาคือ การได้ยินเสียงไม่ชัดเจน                   

(ร้อยละ 43.5) และใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง (ร้อยละ 34.80) 

ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย ก่อนและหลังการทดลองระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสวม

หมวกนิรภัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ ด้วยการทดสอบค่าทีอิสระ ดังแสดงในตาราง

ท่ี 4

 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลัง

การทดลองเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.50) และกลุ่มเปรียบเทียบ

มีค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม การสวมหมวกนิรภัย 

ก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 0.30 (S.D. = 0.41) เม่ือทำาการ

ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าทีแบบอิสระ (Independent  

t-test) พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (F = 44, p < .001) 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง

 และกลุ่มเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง Dd (SD.) df  t p-value

 Mean (SD.) Mean (SD.)    

กลุ่มทดลอง 1.62 (0.24) 4.59 (0.38) 2.97 (0.50) 44 19.67 < .001*

กลุ่มเปรียบเทียบ 1.77 (0.24) 2.08 (0.30) 0.30 (0.41)   

*p< .001 (1- tailed)

ตารางท่ี 3  จำานวนและร้อยละของเหตุผลของการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม

 เปรียบเทียบ (n = 23)

                 กลุ่มเปรียบเทียบ

               เหตุผล ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

 จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

1.  ใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง 8 34.80 8 34.80

2.  ไม่สะดวกในการมองเห็น 7 30.40 11 47.80

3.  หมวกนิรภัยมีขนาดไม่พอดีกับศีรษะ 7 30.40 4 17.40

4.  ขับรถระยะทางใกล้ 5 21.70 5 21.70

5.  ร้อน อึดอัด 5 21.70 7 30.40

6.  การได้ยินเสียงไม่ชัดเจน 1 4.30 10 43.50

7. คิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุกับตนเอง 1 4.30 2 8.70

8.  หมวกนิรภัยมีลักษณะเชย ไม่ทันสมัย 1 4.30 - -
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อภิปรายผลการวิจัย
 กลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยก่อนและหลังการทดลองมากกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อภิปรายได้ว่า

โปรแกรมการกำากับตนเองท่ีจัดข้ึนคร้ังน้ี เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

ประกอบด้วย กระบวนการสังเกตตนเอง มีการสำารวจพฤติกรรม 

การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ของตนเองก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม วางแผนให้มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

อย่างต่อเน่ือง และทำาการกำาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

ซ่ึงจากแนวคิดการกำากับตนเองของแบนดูรา กระบวนการ

สังเกตตนเองจะทำาให้บุคคลเกิดการวินิจฉัยพฤติกรรมของ

ตนเอง และมีการวางแผนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นำาไป

สู่การตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรม10 นอกจากน้ียังให้ผู้เข้า

ร่วมวิจัยได้เตือนตนเองด้วยการบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัย ทำาให้บุคคลได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองจากส่ิง          

ท่ีบันทึกในสมุดบันทึกพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และ

ทราบว่าตนเองปฏิบัติพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ 

 สำาหรับการวิจัยคร้ังน้ีกิจกรรมสำาคัญท่ีเสริมแรงให้            

ผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยคือ 

กระบวนการตัดสินใจ (Judgment process) โดยผู้เข้าร่วม 

วิจัยได้รับชมวีดิทัศน์เก่ียวกับสถานการณ์ สาเหตุ ปัจจัยเส่ียง 

ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ประโยชน์ 

และความสำาคัญของการสวมหมวกนิรภัย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัย

ตระหนักถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และได้เปรียบเทียบพฤติกรรมของ

ตนเองและตัวแบบ หาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้มีพฤติกรรม            

ท่ีดีข้ึน และการฝึกปฏิบัติการเลือกสวมขนาดหมวกนิรภัยท่ีมี

ขนาดพอดีศีรษะ รวมท้ังการทำากิจกรรมตกแต่งหมวกนิรภัย 

ทำาให้เกิดการให้คุณค่าของกิจกรรม และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมวิจัย

ตัดสินใจท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะ

ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการกำากับตนเอง

ของ Bandura10 หากบุคคลมองว่าพฤติกรรมน้ันมีคุณค่า มี

ประโยชน์ ก็จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทันที 

 กระบวนการต่อมาคือ การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง

ในการปฏิบัติพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยท้ังทางบวกและ

ทางลบ โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสะท้อนความรู้สึกตนเองต่อ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย การกำาหนดรางวัลให้กับตนเอง 

กรณีท่ีสามารถปฏิบัติพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายท่ีกำาหนด  

และกำาหนดบทลงโทษให้กับตนเอง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ

พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายท่ีกำาหนด โดยผู้วิจัยจะให้กำาลังใจ 

สนับสนุนการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัย ซ่ึงการแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเอง เป็นการพัฒนาความสามารถในการประเมิน

พฤติกรรมของบุคคลและมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

อย่างมาก

 การจัดโปรแกรมดังกล่าวท้ังหมดข้างต้น ทำาให้บุคคล

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ทุกคร้ัง และทำาให้สาเหตุของการไม่สวมหมวก

นิรภัยลดลงได้แก่ การไม่สะดวกในการมองเห็น การขับรถระยะ

ทางใกล้ การท่ีหมวกนิรภัยมีขนาดไม่พอดีกับศีรษะ และ                 

หมวกนิรภัยท่ีมีลักษณะเชยไม่ทันสมัย เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่าง

มีความเข้าใจและสามารถเลือกใช้หมวกนิรภัยสำาหรับสวมใส่

ขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง การให้            

ผู้เข้าร่วมวิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ

ตนเอง และสะท้อนความรู้สึกและเหตุผลของการไม่ปฏิบัติ

พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย มีการอภิปรายร่วมกันเพ่ือหา

แนวทางแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทำาให้ผู้เข้าร่วมวิจัย

รับรู้ถึงอันตราย ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุรถ

จักรยานยนต์ อย่างไรก็ดียังคงเหลือสาเหตุท่ีทำาให้ไม่สวมหมวก

นิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้แก่ คิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุกับ

ตนเอง การได้ยินเสียงไม่ชัดเจน ใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง และ

ร้อนอึดอัดขณะสวมใส่หมวกนิรภัย ซ่ึงสาเหตุของการไม่สวม

หมวกนิรภัยท่ียังคงเหลืออยู่ดังกล่าว เป็นเร่ืองการรับรู้ของ

บุคคลท่ีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับ ซ่ึงจะต้องสร้าง

ความเข้าใจในการปรับเปล่ียนการรับรู้ความเส่ียงถึงอันตราย   

ท่ีอาจเกิดข้ึนได้กับบุคคลขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้เพ่ิมมาก

ย่ิงข้ึน 

 กิจกรรมท้ังหมดท่ีจัดข้ึนในโปรแกรมการกำากับ

ตนเองน้ีเป็นไปตาม 3 กระบวนการของแนวคิดการกำากับ

ตนเอง ท่ีอธิบายว่า การกำากับตนเองเป็นวิธีการในการเปล่ียน 

แปลงพฤติกรรมบุคคลไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการด้วย

ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Chumkum, Powwattana 

และ Thiangthom ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 
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ท่ีควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดไม่ได้ โดยได้นำาแนวคิดการกำากับ

ตนเองมาช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับนำา้ตาล

ในเลือดไม่ได้ให้มีการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติ

พฤติกรรมของตนเอง พิจารณาผลของการกระทำาน้ันว่ามีผลดี

หรือไม่ และหาแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การต้ัง

เป้าหมาย การปฏิบัติพฤติกรรม และการกระตุ้นเตือนตนเอง 

จะช่วยป้องกันการเกิดโรคไตเร้ือรังหรือชะลอความเส่ือมของ

ไตได้  และเม่ือการกระทำาน้ันก่อให้เกิดผลดี ก็เป็นการเสริมแรงให้             

ผู้ป่วยปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเหมาะสมน้ัน ๆ ต่อไป โดยผลการ

ศึกษาพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันโรคไตเร้ือรังมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .01)13 ซ่ึง

กิจกรรมของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการกำากับตนเอง

ของ Bandura10 เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการ

ตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ และทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากท่ี

ไม่เคยสวมหมวกนิรภัย หรือสวมน้อยคร้ังเป็นการมีพฤติกรรม

สวมหมวกนิรภัยมากข้ึนหรือทุกคร้ังเม่ือขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

แม้การปฏิบัติพฤติกรรมในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน แต่ในภาพ

รวมคือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการนำาโปรแกรมการกำากับตนเองน้ี ไปประยุกต์

ใช้กับบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในเทศบาล โดยมุ่งเน้น

เร่ืองการปรับทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยเพ่ือเป็นการให้

บุคคลเกิดการกำากับตนเอง และขยายผลให้ปฏิบัติพฤติกรรม

สวมหมวกนิรภัยมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษายังคงมี

สาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยคงอยู่ เช่น คิดว่าไม่เกิด

อุบัติเหตุกับตนเอง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี            

ความพึงพอใจจากการทำากิจกรรมร่วมกัน ทำาให้เกิดการพูดคุย             

แลกเปล่ียนประสบการณ์ การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา            

ร่วมกัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

จึงควรมีการศึกษาโดยการใช้แนวคิดการกำากับตนเองร่วมกับ

การใช้แรงสนับสนุนทางสังคม

 2. ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุท่ีทำาให้กลุ่มตัวอย่าง               

ไม่สวมหมวกนิรภัยคือ ไม่สะดวกในการมองเห็น การขับรถ

ระยะส้ัน ขนาดหมวกนิรภัยไม่เหมาะสมกับขนาดศีรษะ              

คิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุกับตนเอง ซ่ึงบางสาเหตุเกิดจากทัศนคติ 

แต่บางสาเหตุก็เก่ียวข้องกับการออกแบบหมวกนิรภัย ดังน้ัน

จึงควรทำาการศึกษาเพ่ิมเก่ียวกับสาเหตุท่ีทำาให้ประชาชนคนไทย 

ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

 3. ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองสวมหมวกนิรภัยเม่ือใช้รถจักรยานยนต์เพียงบางคร้ัง 

โดยสาเหตุท่ีทำาให้ไม่สวมหมวกนิรภัยท่ีคงเหลืออยู่ ได้แก่                 

การใส่แล้วทำาให้ผมเสียทรง การได้ยินเสียงไม่ชัด การร้อน 

อึดอัด ดังน้ัน จึงควรจัดโปรแกรมเพ่ิมเติม เช่น การให้ความรู้

ความเข้าใจ การปรับเปล่ียนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรม

การสวมหมวกนิรภัยซ่ึงควรเร่ิมทำาต้ังแต่ในวัยเด็ก เพ่ือเป็นการ

ปลูกฝังให้บุคคลมีจิตสำานึกในการมีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย 

หรือการออกแบบหมวกนิรภัยหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้มี

ความเหมาะสมกับผู้ขับข่ีในการได้ยินชัดเจนเม่ือสวมใส่หรือ

เหมาะสมกับทรงผมซ่ึงจะส่งผลให้มีการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมข้ึน

 4. การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ติดตามพฤติกรรมการสวม

หมวกนิรภัยภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างกำากับตนเองในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าบุคลากรเทศบาล

ยังคงมีพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง การศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิม

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลออกไป เช่น ทุก 3 เดือน หรือ 

6 เดือน เพ่ือประเมินความคงอยู่ และติดตามพฤติกรรมการ

สวมหมวกนิรภัยระยะยาว
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