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 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการ 
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนกัเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวดัสระบุรี 
 

Effectiveness of Health Education Program for Health Literacy 
Development to Promote Safety Motorcycling Behaviour of 

Mathayomsuksa Students, Watparpai School, Saraburi 
 

คำนำ 
 
 ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยตลอด องค์การอนามัย
โลกรายงานอุบัติเหตุเมื่อปี 2551 ว่าในปี พ.ศ. 2547 อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นสาเหตุการตายอันดับ 
9 ของโลกหรือปีละมากกว่า 1.27 ล้านคน และคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิต อันดับที่ 5 (องค์การอนามัยโลก, 2551) ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้สนับสนุนให้
มีการประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนโลก เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552 ณ 
กรุงมอสโก ซึ่งผลการประชุมได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
ให้ความสําคัญกับการลงมือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ 
ได้ให้การรับรองปฏิญญามอสโก และประกาศให้ช่วง ค.ศ. 2011–2020 เป็น Decade of Action for 
Road Safety และเชิญชวนประเทศสมาชิกให้ความสําคัญกับการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนอย่างจริงจัง มีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2564  
 
  สําหรับประเทศไทยนั้น ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ในปี 2541-2552  
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เฉลี่ยปี่ละ 19.92 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยในปี 2552  
มีผู้เสียชีวิต อยู่ที่อัตรา 17.39 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
จึงได้ผลักดันให้มีการขับเคลื่อน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”โดยคณะกรรมการศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยบนท้องถนนได้หารือในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เห็นควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นปีทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทย และกําหนดเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้ลดลงครึ่งหนึ่งหรือต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน (กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม, 2549) 
 
  รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในประเทศไทยเนื่องด้วย
รถจักรยานยนต์นั้น มีราคาที่ไม่แพงเกินไป หาซื้อได้ง่ายและค่าบำรุงรักษาไม่สูงเกินไป ไม่สิ้นเปลือง
น้ำมัน เชื้อเพลิงมากนัก รูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม และสามารถทำความเร็วได้ทันเวลา แต่ใน
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ขณะเดียวกันนั้น รถจักรยานยนต์ก็เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ  และเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 
ที่หนึ่ง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนตลอดมา (กรมการขนส่ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม, 2549) ซึ่งก็เกิดจากการที่รถจักรยานยนต์นั้นไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย
เท่าเทียมกับรถยนต์ประเภทอ่ืนๆซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการบาดเจ็บและตายได้  ถึง 
10–50 เท่าของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะทั้งหมด  (กรมการแพทย์, 2555) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของสถาบันแพทย์ด้าน
อุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2550 มีข้อมูล
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วประเทศมีจำนวนมากในระยะเวลาเพียง 7 วัน (28 ธ.ค. 49 - 3 ม.ค. 50) มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรถึง 34,303 คนและเสียชีวิต 585 ราย เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต ชั่งโมงละ
ประมาน 3.5 และพบว่าประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ คือ รถจักยานยนต์ 88.53% ซึ่งทำ
ให้ทราบว่าปัจจุบันนี ้อัตราการตายของคนไทยเนื ่องจากอุบัติเหตุทางบกนั ้นมีจำนวนมากขึ้น  
โดยเฉพาะจากจักรยานยนต์ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีปริมาณสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับอุบัติเหตุจากการเดินทางจากพาหนะอ่ืนๆ  โดยเฉลี่ยวันละประมาน 30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน (กรมการแพทย์, 2555) 
 
  โดยผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง
13-15 ปี ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ คือ กลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ของประเทศชาติ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีความคึกคะนอง ชอบสนุกสนาน ตื่นเต้นเสี่ยง
ภัย มักขับรถด้วยความเร็วสูงจนขาดจิตสำนึกในความปลอดภัย บางรายยังไม่มีความชำนาญที่เพียงพอ
และการตัดสินใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ทันการณ์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เกิด
อุบัติเหตุได้มาก จากการสำรวจของกรมการขนส่งทางบก พบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนน กว่าร้อยละ 80 
เกิดจากความประมาทของผู้ขับ  โดยมีสถิติเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึงปี
ละกว่า 700 ราย ซึ่งทำให้ประเทศขาดบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
  
 การจะส่งเสริมให้เด็กเกิดองค์ความรู้หรือเกิดความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
  การพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ (Heath Literacy) นั้น เป็นการพัฒนาสามารถของ
บุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้สารสนเทศที่ได้รับเพ่ือส่งเสริมและดำรงรักษาสุขภาพ  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานสำคัญที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความฉลาดทางสุขภาพเพ่ือให้ตอบรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวหน้าไป พร้อมที่จะรับมือและสามารถปรับตัวให้มีพฤติกรรม
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม  
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 จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที ่ม ีแหล่งท่องเที ่ยวที ่เป ็นภ ูเขา  ตลอดจนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร และยังมีเส้นทางสายหลักคือถนน
มิตรภาพ ที่ผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเส้นทางที่มีประชาชน นักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนน
ผ่านจังหวัดสระบุรีเป็นจํานวนมาก โอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจึงสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ 
ซึ่งจากสถิติการเกิดคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกอันดับ
แรก คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะท่ีนิยมใช้ในหมู่วัยรุ่น และวัยเรียน 
 
 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ซึ ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที ่ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันจะเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางด้านสุขภาพในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยซึ่งจะช่วยลด
อุบัติเหตุจากการขับขี่และป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาได้อีกด้วย การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
วัตถุประสงค์หลัก 
 
  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์รอง 
 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนและ
หลังเข้าร ่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพื ่อพ ัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลอง 
  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 
 2.  ใช้เป็นแนวทางการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 3.  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 
ในประเด็นอ่ืนต่อไป 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
 1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วย 
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  1.1  เนื้อหา ประกอบด้วย อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ การป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ หลักการขับขี่อย่างปลอดภัย การสวมใส่
หมวกนิรภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร การเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ความพร้อมของสภาพร่างกาย
ของผู้ขับขี ่
   
  1.2  กิจกรรมและกระบวนการการเรียนการสอน ประกอบด้วย กิจกรรมที่พัฒนาความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  สามารถชักชวนผู้ อ่ืนให้หลีกเลี่ยงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไมป่ลอดภัยได้ มีทักษะการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงสถานการณ์และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ขับขี่ที่ ไม่ปลอดภัย รู้จักกำหนดเป้ าหมายและวางแผนในการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่เสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้วิธีการทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ได้แก่ การอภิปราย กิจกรรมระดมสมอง การใช้เกม การใช้สื่อประสม การศึกษาหนังสือ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก ่ความฉลาดทางด้านสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียน ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎจราจรใน
การขับขี่รถจักยานยนต์ การใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์ การเช็คสภาพรถจักยานยนต์
ก่อนการขับข่ี การประเมินสภาพร่างกายก่อนการขับข่ี 
 

นิยามศัพท์ 
 
 โปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดให้ความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
กลุ่มทดลอง โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา หมายถึง ผลที่ได้รับจากการจัดโปรแกรมสุขศึกษาที่กำหนดไว้ 
โดยมีการประเมินจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 ความฉลาดทางสุขภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะที่สำคัญ 6 ประการ คือ การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพความรู้
ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ 
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 การเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพและการบริการทางด้านสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลหรือเลือกสรรข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 ความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ การจดจำ ตีความและขยายความประเด็นเนื้อหาที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
 
 ทักษะการสื่อสารในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  หมายถึง ความสามารถในการ
สื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยวิธีการพูด อ่าน เขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 ทักษะการตัดสินใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการ
กำหนดทางเลือก หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธสถานการณ์หรือพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างไม่ปลอดภัย โดยผ่านกระบวนการคิดของตนเอง 
 
 การจัดการตนเองในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการ
กำหนดเป้าหมายและวางแผนให้ตนเองมีความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะ เกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัย 
 
 การรู้เท่าทันสื่อในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์และประเมินสื่อการสอน เพ่ือนำมาตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สื่อนำเสนอและนำไปใช้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 
 ความฉลาดทางสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง ความสามารถที่
สำคัญที่เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อันได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและ
การบริการทางสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง
และรู้เท่าทันสื่ออันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต์ การใช้เครื่องป้องกันอุบัติเหตุในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ การเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่ และการประเมินสภาพร่างกายตนเอง
ก่อนการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
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 กลวิธีทางสุขศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การใช้สื่อประสม กิจกรรม
ระดมสมอง การใช้เกมสุขศึกษา และการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
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การตรวจเอกสาร 
 
  ในการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพใน
การสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางสุขภาพ 
 
  1.1  ความหมายของความฉลาดทางด้านสุขภาพ 
 
  1.2  องค์ประกอบของความฉลาดทางด้านสุขภาพ 
 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับอุบัติเหตุ 
 
  2.1  ความหมายของอุบัติเหตุ 
 
  2.2  สาเหตุของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
 
  2.3  หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับกลวิธีทางสุขศึกษา 
 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
 
  4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
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แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาพ 
 
ความหมายของความฉลาดทางสุขภาพ 
 
 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ หรือ Health Literacy: HL เป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่และ
กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในวงการสุขศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการ องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพได้ให้ความหมาย
ไว้อย่างมากมาย ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของความฉลาดทางสุขภาพไว้ ดังนี้ 
 
 กองสุขศึกษา (2554) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถ
และทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถที่จะชี้แนะเรื่องสุขภาพในด้านต่าง ๆ ของส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพ่ือให้มี
สุขภาพที่ด ี
 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2541) ได้นิยาม ความหมายของ ความฉลาดทางสุขภาพ หมายถึง 
ทักษะต่าง ๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวที่กำหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลใน
การเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ 
 
 สถาบันการแพทย์ของอเมริกา หรือ Institute of Medicine: IOM (2004) ให้ความหมายไว้ว่า 
เป็นระดับความสามารถของบุคคลในการได้รับการจัดการ การเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่เหมาะสม โดยอธิบายว่า Health Literacy ขึ้นอยู่กับทักษะของบุคคล
ต่อการเผชิญกับสถานการณ์สุขภาพ รวมทั้งยังขึ้นกับปัจจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบการศึกษาปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งที่บ้าน และท่ีทำงาน และในชุมชนอีกด้วย 
 
 Nutbeam (2008) ให้ความหมายไว้ว่าความฉลาดทางด้านสุขภาพ หมายถึง สมรรถนะของ
บุคคลที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมินใช้ความรู้ และสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศด้านสุขภาพตามความ
ต้องการ เพ่ือส่งเสริมและรักษาสุขภาพดีตลอดชีวิต 
 
 สุมน (2553) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางสุขภาพ หมายถึง ความเป็นสุขอย่างฉลาด
เกิดขึ้นได้โดยวิธีเรียนรู้ที่ดำเนินไปตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียนเพ่ือให้รู้ (learning to learn) หรือการ
ฝึกฝนให้รู้วิธีที่จะเข้าใจ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (learning to do) หรือการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 
ที่แวดล้อม การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน (learning to live together) หรือการมีส่วนร่วมและร่วมมือ
กับผู้อื่นในกิจการทั้งหลายทั้งปวงของมวลมนุษย์ และการเรียนรู้เพ่ือชีวิต (learning to be) หรือ การ
มีสติปัญญาไหวพริบที่จะเข้าใจโลกรอบตัว มีความรู้สึกนึกคิดและมีจินตนาการที่จำเป็นประพฤติตน
ด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมนอกจากนี้ จากการศึกษาค้นคว้านิยามและความหมายของความ
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ฉลาดทางสุขภาพ ทำให้ผู้วิจัยพบว่า มีการใช้คำเรียก “Health Literacy” ปรากฏในเอกสารภาษาไทย
หลากหลายคำ ดังนี้ 
 
 1.  ความแตกฉานด้านสุขภาพ เป็นคำนิยามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2541) แปลจากนิยามท่ี World Health Organization (1998) ได้ให้นิยาม 
 
 2.  ความฉลาดทางสุขภาวะ เป็นคำที่กำหนดขึ้นในโครงการศึกษาและพัฒนาความรู้เรื่อง 
Health Literacy เพ่ือสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ด้านสุขภาพของกองสุขศึกษากรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) 
 
 จากการนิยามความหมายดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตรงกับความหมายของ 
กองสุขศึกษา (2554) แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสื่อสาร คือ การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ
และการบริการทางสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง 
และการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งนี้จัดว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการให้ประชาชนได้มีสุขภาพดีตลอดชีวิต 
 
ระดับความฉลาดทางสุขภาพ 
 
 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2554) สรุปนิยามและ
ความหมายเกี่ยวกับ ความฉลาดทางสุขภาพและได้สรุปแนวคิดของ Nutbeam สามารถจำแนกความ
ฉลาดทางสุขภาพไว้ได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 
 ระดับ 1 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (Functional Health Literacy) ได้แก่ ทักษะ
พ้ืนฐานด้านการฟัง การพูด การอ่าน และเขียนที่จำเป็นต่อการเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
(Kickbusch, 2001: 292) อธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นความสามารถในการประยุกต์ทักษะด้านการอ่าน 
และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข  (numeracy skill) อาทิเช่น การอ่านใบยินยอม 
(consent form) ฉลากยา (medical label) การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อรูปแบบ
การให้ข้อมูลทั้งข้อความเขียนและวาจาจากแพทย์ พยาบาลและ เภสัชกร รวมทั้งการปฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำ ได้แก่ การรับประทานยา และ กำหนดการนัดหมาย 
 
 ระดับ 2 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Communicative/Interactive 
Health Literacy) ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานและการมีพุทธิปัญญา (Cognitive) รวมถึงทักษะทางสังคม 
(Socialskill) ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะลักษณะ
การสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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 ระดับ 3 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ (Critical Health Literacy) ได้แก่ ทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่สูงขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและ
การควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ความฉลาดทางสุขภาพระดับวิจารณญาณ
จึงเน้นการกระทำของปัจเจกบุคคล (Individual action) และการมีส่วนร่วมผลักดันสังคมทางการ
เมืองไปพร้อม ๆ กัน จึงเป็นการเชื่อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุขภาพของประชาชนทั่วไป 
 
องค์ประกอบของความฉลาดทางด้านสุขภาพ 
 เมื่อกล่าวถึง การพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบหรือเรียกได้ว่าเป็น
คุณลักษณะที่สำคัญ ซึ่งกองสุขศึกษาได้ให้แนวคิดจากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนองค์ความรู้ว่า
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่สำคัญจำเป็น ต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความฉลาดทางด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
ทั่วไปที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ให้พร้อมรับมือและสามารถปรับตัวให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สำคัญ 
6 ประการดังนี้ 
 
 1.  การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (access) ความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูล
สุขภาพและบริการสุขภาพ รู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลและการใช้อุปกรณ์ในการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ 
ระบบห้องสมุด ฯลฯ 
 
 2.  ความรู้ ความเข้าใจ (cognitive) การรู้และการจำแนกประเด็นเนื้อหาสาระท่ีสำคัญในการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือให้มีสุขภาพดี 
 
 3.  ทักษะการสื่อสาร (communication skill) ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด อ่าน 
และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี 
 
 4.  ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) ความสามารถในการกำหนดทางเลือกและการปฏิเสธ/
หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีสุขภาพดี 
 
 5.  การจัดการตนเอง (self management) ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผน
ในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหาะสม 
 
 6.  การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ความสามารถในการตรวจความถูกต้องความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่สื่อนำเสนอเพ่ือนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
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แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
 
  "อุบัติเหตุ" หมายถึง "เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่ทันคิด" ถือกันว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ตั้งใจและไม่คาดฝันมาก่อน คำว่า "อุบัติเหตุ" ตรงกับคำว่า "accident"ในภาษาอังกฤษ ซึ่งทางการ
แพทย์นั้นหมายถึง "เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อ ( tissue) 
และทางเมแทบอลิซึมของร่างกายให้ปรากฏ"อุบัติเหตุทำให้เกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และอาจถึงตายได้ 
แม้บางคนอาจเข้าใจตามความในนิยามข้างต้นว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้น เป็นคราวเคราะห์
ของผู้ประสบซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น ในทางตรงกันข้ามอุบัติเหตุ
ย่อมป้องกันได้และสามารถหลีกเลี่ยงได้หากไม่ประมาท จึงมีความสำคัญที่เราต้องมาศึกษา เพ่ือหาทาง
ป้องกันลดหย่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
 
สาเหตุของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
 
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการขับรถตามกฎจราจรโดยถ่องแท้แล้ว ปรากฏว่า
อุบัติเหตุจราจรทางบกนั้น เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของคนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสรุปสาเหตุได้
ดังนี้คือ  
 
 1. สาเหตุจากตัวบุคคล เช่น การขับโดยประมาท, ขับรถเร็ว, การขับรถขณะมึนเมา, ใช้โทรศัพท์
ขณะขับรถ, คนเดินถนนและข้ามถนน เช่น ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย, ข้าม ตัดหน้า
รถในระยะกระชั้นชิด  
 
 2. สาเหตุจากรถ เช่น การนำรถที่อุปกรณ์บกพร่องมาใช้บนถนน เช่น เบรก , ไฟสัญญาณ, 
กระจกส่องหลัง 
 
 3. สาเหตุจากทางและเครื่องหมายสัญญาณไฟ เช่น บริเวณทางแยก, ทางโค้ง, ทางชำรุด, 
เครื่องหมายสัญญาณชำรุด 
 
 4. สาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก, หมอกลงจัด เป็นต้น 
 
  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
 
 1.  สาเหตุจากผู้ขับยวดยานพาหนะในตัวคนเรานั้นประกอบด้วยกายและจิต ถ้ามีความบกพร่อง
ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นนั้น ก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ 
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  1.1 ความบกพร่องทางร่างกายนั้นได้แก่ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เช่น สายตาสั้น 
ตาบอดสี หูตึง การมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวานความบกพร่องเหล่านี้จะทำ
ให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้าลง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  1.2 ความบกพร่องทางจิตและอารมณ์เช่น มีความกลัดกลุ้มใจ วิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด 
มีความตึงเครียดทางอารมณ ์
 
  1.3 ขาดความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน เช่น ขาดความรู้เรื่อง
ความเร็วกับรถ การคาดคะเน ความเร็ว หรือกะระยะทางไม่ถูกต้อง ไม่มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่อง
ลักษณะของยวดยานที่ใช้ขับ ไม่รู้กฎหมายจราจร เป็นต้น 
 
  1.4 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้ารถอ่ืนระยะกระชั้น
ชิด ขับรถล้ำช่องทางการเดินรถ ขับรถแซงซ้าย หรือแซงขวาในที่คับขัน ขับรถตามหลังคนอ่ืนอย่าง
กระชั้นชิด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม ขับรถย้อนศรทางเดินรถ ขับฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 
หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ 
 
  1.5 ไม่รู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขับรถด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความเร่ง
รีบในการเดินทาง เสพยาเสพติด กระตุ้นประสาท ดื่มสุราขณะขับรถ ฯลฯ 
 
  1.6 พฤติกรรมและนิสัยที่ไม่ปลอดภัย การกระทำอันเกิดจากความคึกคะนอง นิสัยประมาท 
เลินเล่อ การกระทำที่ตามใจชอบ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน ขาดระเบียบ วินัย 
ล้วนนำอันตรายมาสู่ตนเองและผู้อ่ืนเสมอ 
 
  1.7 การมีเจตคติที่ไม่ถูกต้องเจตคติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการขับขี่ ผู้ขับขี่มีเจตคติไม่ดี
และไม่ถูกต้องในการขับขี่ จะเป็นคนที่เป็นอันตรายที่สุดบนท้องถนน เช่น  การผัดวันประกันพรุ่งใน
การซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่ชำรุด การขับรถผ่านในขณะที่สัญญาณไฟจราจรมีสีแดง ติดอยู่ และเห็นว่า
ฝั่งตรงข้ามไม่มีรถ สิ่งเหล่านี้มักทำให้เกิดอันตรายได้โดยไม่คาดคิดเสมอ 
 
 2.  สาเหตุจากความบกพร่องของรถ และ ส่วนประกอบของรถ เช่น ยาง ระบบห้ามล้อ 
เครื่องจักรกล อะไหล่หรือวัสดุของใช้ที่เก่าชำรุด เสื่อมสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพรถ การ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้เกินกำลังของเครื่องยนต์ที่ผลิตได้มาตรฐานของโรงงานก็ยิ่ง
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยยิ่งขึ้น 
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 3.  สาเหตุเกิดจากสภาพดิน ฟ้า อากาศและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ฝน พายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม หมอกจัด 
ควันไฟที่หนาทึบ ถนนที่ชำรุด เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ได ้
 
 4.  สาเหตุจากความบกพร่องของกฎหมายจราจร 
 
  4.1 การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบ ถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎต่างๆ ทำให้ประชาชนขาดจิตสำนักและฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมีผล
ให้เกิดอุบัติเหตุได ้
 
  4.2 บทลงโทษหรือค่าปรับนั้นยังไม่เหมาะสม ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือกฎระเบียบ
ต่างๆ อยู่เสมอ 
 
  4.3 การที่กฎหมายไม่ได้กำหนดเพศ อายุสูงสุดของผู้ขับขี่ รวมทั้งการศึกษาขั้นต่ำของผู้
ขับขี่ยวดยาน พาหนะถึงแม้ว่าผู้ขับขี่นั้นจะสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาตการขับขี่มาแล้ว ก็อาจทำผิด
กฎจราจร และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 
  4.4 ขาดการกวดขัน จับกุม หรือยังไม่จริงจังหรือเข้มงวดในการพิจารณาดำเนินคดีหรือ
จับกุม ผู้ที่กระทำผิด เป็นสาเหตุให้ขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตามอำเภอใจ ซึ่งมักทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 
 
 ในแต่ละปี จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นบนถนนมักเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ ด้วยความผิดพลาดและความประมาทเพียงเล็กน้อย
ของผู้ขับขี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับ รถจักรยานยนต์ มีลักษณะ
เฉพาะที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหลาย ๆ ลักษณะ  
 
หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากการเตรียมการ
หรือเตรียมตัวในการขับขี่ไม่ดีและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และความพร้อมของรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ รอบตัวความพร้อมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
 1. การเตรียมตัวก่อนการขับข่ีผู้ขับขี่ต้องการออกกำลังกาย พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ งดดื่ม
สุรา ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง 
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 2. การแต่งกายเพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัยเพ่ือความคล่องตัวในการขับขี่ทุกอิริยาบถ  ทุกการ
เคลื่อนไหว ควรเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม เสื้อที่สวมใส่ควรเป็นเสื้อที่รัดรูปเล็กน้อย ส่วนสีสัน 
ควรหาสีที่เห็นได้ง่าย สะดุดตา รองเท้า ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ ไม่ควรนำรองเท้าฟองน้ำ มาใส่ขณะขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ กางเกง ควรเป็นกางเกงขายาวเพ่ือปกป้องขาและหัวเข่า ถุงมือ การสวมใส่ถุงมือ
ก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ จะทำให้เกิดความมั่นใจในการบิดคันเร่งเป็นเวลานานและถุงมือยังจะ
ช่วยซับเหงื่อท่ีออกมาขณะขับข่ีได้อีกด้วย 
 
 3.  การสวมหมวกนิรภัย  
 
   ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พบว่า ๒ ใน ๓ ของผู้เสียชีวิต มีสาเหตุ
มาจากการได้บาดเจ็บบริเวณศีรษะ ดังนั้น หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขับขี่รถ จักรยานยนต์ 
ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ เป็นตำแหน่งที่มีสมองบรรจุอยู่ภายใน และเป็น
อวัยวะที่สำคัญ หากสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนบาดเจ็บหรือพิการไปแล้ว  ก็จะไม่สามารถ
กลับฟื้นคืนดีเหมือนกับบาดแผลอ่ืนของร่างกายได้เปรียบเทียบตำแหน่งบาดเจ็บของผู้ที่สวมหมวกและ
ไม่ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 
  
  3.1 ชนิดของหมวกนิรภัย 
 
   3.1.1 หมวกชนิดครึ่งศีรษะ (แบบมาตรฐาน–Standard Helmet) เป็นชนิดแรกที่ได้
มีการเริ่มนำมาใช้รูปร่างเหมือนกะลา เมื่อสวมแล้วจะได้ครึ่งศีรษะพอดี มีสายรัดคางที่สามารถป้องกัน
ได้เฉพาะแรงที่กระทำต่อส่วนบนศีรษะ ที่เห็นประจำคือ หมวกท่ีตำรวจสวมอยู่ 
 
   3.1.2 หมวกชนิดเต็มศีรษะ (แบบเจ็ต–Jet Helmet) ดัดแปลงมาจากชนิดครึ่งตัว 
หมวกจะยื่นต่ำลงมาถึงท้ายทอยด้านหลังและมุมกระดูกขากรรไกรด้านข้าง มีสายรัดคางคล้ายหมวก
ชนิดครึ่งศีรษะ 
 
   3.1.3 หมวกชนิดเต็มหน้า (Full Face Helmet) เป็นหมวกเต็มใบ เปิดช่องหน้าตรง 
ตำแหน่งตาเท่านัน้สามารถป้องกันอันตรายบริเวณปากและคางด้านหน้า จะมีสายรัดคางด้วย 
 
  3.2  การเลือกหมวกนิรภัย 
 
   3.2.1  หมวกชนิดเต็มศีรษะ (Jet Helmet) จะดีกว่าหมวกชนิดอ่ืนเพราะสามารถ
ป้องกันและลดการบาดเจ็บที่ใบหน้าบางส่วนได้ มีขนาดเบาเหมาะกับขนาดร่างกายของคนไทย 
   3.2.2  หมวกนิรภัยที่ดีควรมีน้ำหนักประมาณ ๓ ปอนด์หรือน้ำหนักไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม 
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   3.2.3  ควรเลือกหมวกนิรภัยที่ชั้นนอกมีวัสดุแข็ง เพ่ือป้องกันแรงกระแทก เมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ตัวหมวกนิรภัยชั้นในควรบุด้วยโพลิสไตรีน ซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ดีก่อนซื้อควรจะทดสอบ
โดยใส่สวมหมวกนิรภัยแล้วคาดสายรัดคางไว้ ทดลองผลักตัวหมวกมาทางด้านหลังและด้านหน้า ถ้า
ขอบหมวกนั้นเลื่อนไปจนถึงกลางศีรษะควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่ 
 
   3.2.4  สีของหมวกนิรภัย ควรเป็นสีที่สดหรือมีแถบสีสะท้อนแสงคาดติดไว้ เพ่ือให้
เห็นได้ง่าย จึงควรซื้อหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สมอ.) 
 
   3.2.5 หมวกนิรภัย ถ้าชำรุดจากอุบัติเหตุมาแล้วหรือได้รับการกระแทกอย่างแรง ควร
จะซื้อใหม่หมวกนิรภัยนั้นจะมีระยะเวลาในการใช้งาน ควรเปลี่ยนใบใหม่เมื่อใช้ไปแล้ว 3-5 ปีเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ไม่ควรยืมหมวกของคนอื่น
มาใส่ เพราะขนาดของศีรษะแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ทุกครั้งที่ใส่ควรจะคาดสายรัดคางให้กระชับ 
  
  3.3  การใช้และการเก็บรักษาไม่ควรปล่อยไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดนาน  ๆ หรืออับชื้น
เกินไป อย่าให้ตกกระแทกหรือกระทบกระเทือนต่อหมวกบ่อย ๆ ควรมีการทำความสะอาดหมวกทั้ง
ด้านในและด้านนอกเป็นประจำ โดยใช้ผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้แห้งเช็ดบริเวณด้านในหมวก จากนั้นให้นำไป 
ผึ่งแดดอยู่สม่ำเสมอ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีทางสุขศึกษา 
 
ความหมายของกลวิธีทางสุขศึกษา 
 
 วิธีการทางสุขศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือกลุ่มของกิจกรรมสุขศึกษาที่กำหนดขึ้นมาเพ่ือ
ดำเนินงานสุขศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพมี
หลายปัจจัย ดังนั้นวิธีการทางสุขศึกษา จึงต้องอาศัยหลายวิธีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกม เป็นต้น นักสุขศึกษาควรเลือกวิธีการและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไม่มีปัญหาสุขภาพใดที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยวิธีการเดียว เนื่องจากปัญหาสุขภาพมีความสลับซับซ้อนของปัจจัย ต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ (วสันต์, 2546) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางสุขศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ทำให้เกิดการเรียนรู้ และส่งผลต่อการพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยวิธีการทางสุขศึกษาดังกล่าว  ได้แก่ 
การอภิปราย การระดมสมอง การใช้เกม และการใช้สื่อประสม การศึกษาหนังสือเพ่ิมเติม มีแนวคิด
ดังนี้ 
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 วิธีสอนโดยการอภิปราย (Discussion)  
 
  สุชาติ และ เอมอัชฌา (2553) กล่าวว่า การจัดให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายประกอบบทเรียน
จะเป็นการช่วยให้นักเรียนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง  ๆ เพ่ือที่เป็นการพัฒนาความคิดได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประสบการณ์ ซักถามและตอบปัญหาซึ่งกันและกัน จึงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้
แบบประชาธิปไตยและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียนได้  นอกจากนี้การอภิปรายยังเป็น
การให้ครูผู้สอนเห็นถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ
ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น การบรรยายจะได้ผลดีมากข้ึนถ้าหากหลังจาก บรรยายสั้น ๆ แล้วครูผู้สอนจัดให้
ผู้เรียนได้มีการอภิปรายกันด้วย 
 
  วิธีการสอนแบบอภิปราย 
 
 1.  ครูผู้สอนจะต้องเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะอภิปราย  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันอย่างเป็นประชาธิปไตย 
 
 2.  ครูรวบรวมปัญหาหรือข้อคำถามต่างๆและเนื้อหาที่จะใช้ในการอภิปราย ซักถามถึงความเห็น
ของนักเรียนโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสกลับไปเตรียมเนื้อหาและคำตอบล่วงหน้า 
 
 3.  ครูอาจจะใช้วิธีการอภิปรายเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยจัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันทุกคน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 
 4.  ครูผู้สอนกำหนดเวลาให้นักเรียนโดยอาจจะใช้เวลาอันจำกัดเพียง 6 นาที ซึ่งจะต้องมีการ
แต่งตั้งประธานและเลขานุการของแต่ละกลุ่ม 
 
 วิธีสอนโดยการระดมสมอง (Brainstorming) 
 
 สุชาติ และเอมอัชฌา (2553) กล่าวว่า การระดมสมองนั้นเป็นการประชุมเพ่ือรวบรวมความ
คิดเห็นอย่างหลากหลาย และหาข้อสรุปเพ่ือนำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินการต่าง ๆ ประกอบด้วยสมาชิก
ในกลุ่มประมาณ 8-12 คน และสมาชิกในกลุ่มนั้นควรเป็นคนระดับเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
รวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลาที่จำกัดโดยชี้ประเด็น
ปัญหาเพื่อให้ทุกคนเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกัน  ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์หรือโต้แย้งในความคิดท่ีเสนอขึ้นมานั้น 
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วิธีดำเนินการใช้การระดมสมอง มีดังนี้ 
 
 1.  ก่อนการดำเนินการ 
  
  1.1  มีการเลือกประธาน (ผู้นำการประชุม) และเลขานุการ (ผู้ที่จดบันทึก) 
  
  1.2  ประธานอธิบาย เพ่ือทำความเข้าใจเกีย่วกับวิธีการระดมสมองแก่สมาชิกทุกคนทราบ 
  
  1.3  ประธานกล่าวย้ำถึงกฎเกณฑ์สำคัญในการห้ามแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า
ความถูกผิดของความคิดต่าง ๆ ที่เสนอข้ึนมา 
  
  1.4  ประธานต้องแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอความคิดเห็นไว้ให้แน่นอน  โดยใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาที 
 
 2.  ขณะดำเนินการ 
 
  2.1  ประธานเสนอเรื่องหรือปัญหาที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเสนอเรื่องในรูปแบบ
ของคำถามที่ใช้ถ้อยคำสั้น ๆ กระชับเจาะจง 
  
  2.2  สมาชิกทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็น ออกมายิ่งมากยิ่งดี โดยคำนึงถึงปริมาณของ
ความคิดเห็น ไม่ใช่คุณภาพ และสมาชิกจะกระตุ้นกันเองให้ได้แสดงความคิดเห็นออกมาด้วย 
  
  2.3  เลขานุการควรมีการจดบันทึกความเห็นตามถ้อยคำที่ผู้เสนอพูดออกมา แม้ว่าจะฟัง
แล้วรู้สึกขัดหู หรือความคิดเห็นมีส่วนคล้ายคลึงกับความคิดเห็นที่มีผู้ได้เสนอไว้ก่อนแล้วก็ตาม จะต้อง
จดบันทึกไว้ก่อน โดยที่ไม่ขัดแย้งหรือประเมินความถูกผิดใด ๆ 
 
  2.4  กรณีที่สมาชิกบางคนกล่าววิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน อันเป็นการละเมิด
กติกาในการระดมสมอง ประธานจะต้องยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งกันขึ้น 
  
  2.5  พยายามจัดให้มีบรรยากาศการระดมสมองมีลักษณะเป็นกันเองมากท่ีสุด 
 
 3.  การพิจารณาคัดเลือกความคิดเห็น 
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  3.1 เมื่อได้ความคิดเห็นทั้งหมดแล้ว จะต้องช่วยกันนำมาตีความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น
และเข้าใจตรงกัน 
  
  3.2  นำความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาและคัดเลือกจากนั้นสรุป โดยคำนึงถึงความสามารถ
ในการนำไปใช้และปฏิบัติ มีคุณค่าแก่การนำไปดำเนินการ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตาม
สภาพความจริง 
 
 วิธีสอนโดยการใช้เกม (Game) 
 
 สุชาติ และ เอมอัชฌา (2553) กล่าวว่า ตามปกติเด็กๆทุกคนจะชอบการเล่นเกมต่าง ๆ มาก 
เพราะเป็นปกติวิสัยของเด็กอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าครูได้เลือกใช้เกมบางอย่างประกอบกับการสอนวิชา
สุขศึกษาด้วย นักเรียนจะได้รับประโยชน์มากข้ึน เพราะการเล่นเกมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการเล่นปนกับ
การเรียน และสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากบรรยากาศในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี  นักเรียน
ได้เรียนด้วยความสนุกสนานและเข้าใจดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังจัดเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในเรื่องสุขภาพให้กับเด็กๆได้ดีอีกด้วย สุคนธ์ (2553) ได้ให้ความหมายของเกมว่า เกม เป็น
กิจกรรมที่สร้างความสนใจและความสนุกสนานให้กับนักเรียน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นและพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียน
รู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืน มีกระบวนการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ในเกมแต่ละเกมอาจมีนักเรียน
เล่นคนเดียวหรือหลายคนแข่งขันกันเล่น หรือร่วมมือกันทำกิจกรรม  ตามกติกาที่ตกลงกันไว้ มีการ
กำหนดระบบการให้คะแนนหรือวิธีการตัดสินให้อีกฝ่ายชนะหรือแพ้ 
 
 ขั้นตอนการใช้เกมประกอบการสอน (สุคนธ์, 2553) มีดังนี้ 
 
 1.  บอกชื่อเกมและจุดประสงค์ของการเล่นเกมให้นักเรียนได้ทราบ 
 
 2.  จัดสภาพของชั้นเรียนให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการ 
 
 3.  อธิบายวิธีการเล่น กฎ กติกา การเล่น และเวลาในการเล่นให้กับผู้เรียนทราบ 
 
 4.  ผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนดูเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และตอบคำถามในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
 
 5.  เริ่มเล่นเกมโดยคำนึงถึงการให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วม เน้นความยุติธรรม 
 6.  เมื่อจบเกมแล้ว ประกาศผลผู้ชนะและให้รางวัลผู้ที่ชนะ มีการสรุปประเด็นหรือแง่คิดที่ได้
จากเกมทนัท ี



 

 

20 

วิธีการสอนโดยใช้สื่อประสม (Multimedia) 
 
 สมสิทธิ (2547) ได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ว่า การใช้สื่อหลาย ๆ อย่างประกอบกัน
อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากการรับรู้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ อย่างมาประสานกัน 
ซึ่งการนำสื่อหลาย ๆ อย่างมาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมการเรียนการสอน Vaughan 
(2004) ได้กล่าวถึงสื่อประสมว่า สื่อประสมคือ การรวมกันของศิลปะ เสียงแอนิเมชั่น และ วีดีทัศน์ ที่
ถูกส่งไปโดยเครื่อวคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้ในการนำเสนอเรื่องราวที่
สร้างความตื่นเต้น กระตุ้นความคิดและการกระทำของมนุษย์ กิดานันท์ (2548) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของสื่อประสมในการเรียนการสอนว่า สื่อประสมสามารถนำเสนอสื่อที่หลากหลายรูปแบบได้ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ในทันที รวมทั้งการนำเสนอสื่อประสมร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก เนื่องจากเนื้อหาในรูปแบบของบทเรียนในสื่อประสม
นั้นช่วยสื่อสารความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้กระจ่างชัดกว่าเนื้อหาธรรมดา  สื่อประสมเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนสามารถกำหนดอัตราการเรียน
ของตนเองได้ สื่อประสมสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบทุกเหตุการณ์  เนื่องจาก
ใช้สื่อประสมได้หลายวิธี เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน  และสื่อประสมก็เหมาะแก่
การจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถควบคุมการเรียนการสอนของตนเอง
ได้โดยไม่ต้องคอยกัน 
 
 องค์ประกอบของสื่อผสม 
 
 1.  รูปภาพนิ่ง 
 
 2.  รูปภาพเคลื่อนไหว 
 
 3.  ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ 
 
 4.  เสียง 
 
 5.  ส่วนต่อประสาน 
 
 6.  การเชื่องโยงหลายมิติ 
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ลักษณะของสื่อประสมที่ดี 
 
 1.  มีความสะดวกในการใช้งาน 
 
 2.  มีครบตามจำนวนนักเรียน 
 
 3.  มีการตรวจสอบและพัฒนาแล้ว 
 
 4.  เคยทดลองมาแล้วหลายครั้ง 
 
 5.  สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ 
 
 6.  ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 7.  ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย อย่างที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับเนื้อหา มีการจัดและการ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
ประโยชน์ของสื่อประสมที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 การใช้สื่อประสมที่หลากหลายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี จึงนับได้ว่าทำให้ผลงานมีความน่าสนใจ
ในการนำเสนอ สื่อประสมจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 
 1.  เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
 
 2.  สามารถเป็นแบบจำลองสถานการณ์หรือให้ตัวอย่างที่เป็นแบบฝึกและการเรียนการสอนที่
ไม่เป็นแบบฝึก 
 
 3.  มีภาพประกอบเนื้อหาและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ 
 
 4.  เป็นสื่อที่สามารถพัฒนาและช่วยในการตัดสินใจ 
 
 5.  ผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยตนเอง 
 
 6.  สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้ดี 
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 7.  ช่วยพัฒนาความเข้าใจที่จะเพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกับวิธีการคิด 
 
 8.  สามารถจัดการเวลาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 9.  มีปริมาณข้อมูลมากมายหลากหลายรูปแบบ 
 
 10. มีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบผสมผสาน 
 
 สรุปได้ว่า สื่อประสมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้เพราะการใช้สื่อที่หลากหลาย ช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
และเป็นการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ทำให้สามารถติดตามผู้เรียนได้ต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Book) 
 
 ฉวีวรรณ (2548) ได้ให้ความหมาย ของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมไว้ว่า หนังสือที่สร้างขึ้นเพ่ือที่จะ
ขยายความรู้เพ่ิมเติมจากหลักสูตรให้ลึกซึ้ง กว้างขวางยิ่งขึ้น  อาจจะมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่อิงกับ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถของผู้เรียน ความพร้อมและ
ความสนใจ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัย สุคนธ์ (2553) นิยามความหมายของหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมไว้ว่า คือหนังสือที่จัดทำขึ้นเพ่ือสำหรับการอ่าน ศึกษา และ ค้นคว้าประกอบการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมจากหลักสูตรสถานศึกษา หรือมีสาระที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรนั้น เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ให้กระจ่างมากขึ้น การเรียบเรียงหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้ มี
สำนวนเนื้อหา ภาพประกอบที่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ และเยาวชนในแต่ละช่วงชั้นของการศึกษา 
 
 ประเภทของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 
 การผลิตหนังสือในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่
ไม่เหมือนกัน เฉพาะหนังสือของแต่ละประเภท ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจำแนกประเภทตาม
ลักษณะของหนังสือดังนี้ 
 
 1.  หนังสือเรียน คือหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้สำหรับการเรียนการสอน  มีสาระที่
ถูกกำหนดไว้ตามหลักสูตรอย่างถูกต้อง 
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 2.  หนังสือเสริมประสบการณ์ คือ หนังสือที่กระทรวงอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนแต่มิได้กำหนดให้
เป็นหนังสือเรียน โรงเรียนจัดหาเพ่ือบริการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณค่าทางภาษา การเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน การ
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่เรียนตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น 
 
  หลักเกณฑ์ในการสร้างหนังสือ 
 
 การสร้างและการคัดเลือกหนังสือที่ใช้ในการอ่านเพ่ิมเติม จะมีหลักเกณฑ์ในการสร้างหนังสือ
อ่านมีหลักสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
 1.  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรคำนึงถึงเรื่องคุณภาพในเรื่องการเขียนหรือคุณภาพในการแต่ง
เป็นหลักสำคัญ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีการเน้นถึงเนื้อหา
สาระที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ มีความเชื่อมโยงกัน มีจุดเน้นสำคัญที่เป็นประโยชน์ มี
การผูกเรื่องที่สนุกสนาน การเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยน่าอ่าน 
 
 2.  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรมีคุณภาพด้านกายภาพ กล่าวคือ หนังสืออ่านเพ่ิมเติมควรคำนึงถึง
ขนาดของตัวอักษรเป็นสำคัญ ภาพสวยงามดึงดูด มีความน่าสนใจ การจัดหน้า รูปเล่ม ใช้หลักจิตวิทยา
ที่เหมาะสมกับผู้อ่าน และใช้หลักการทางงานศิลปะเข้ามาในการสร้างหนังสือ 
 
 ประโยชน์ของหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 
 1.  ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมได้ ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดความงอกงามและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
 
 2.  นักเรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการคิดที่หลากหลายตามลักษณะการนำเสนอของผู้เรียบเรียง
ในหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในแต่ละเล่ม นำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการทำกิจกรรม
ใด ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 3.  นักเรียนได้ลองฝึกฝนตนเองในการอ่านจับใจความสำคัญและการเขียนสรุปเรื่องเป็น
พัฒนาการทางภาษา และยังส่งผลถึงทักษะการคิดรวบยอดอีกด้วย 
 
 4.  เป็นการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และกระตือรือร้น 
จากหนังสือเรียน ทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งต่าง ๆ ในโลกกว้าง และนำเกร็ดความรู้หรือข้อคิดที่ได้รับมา
เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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 5. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการอ่านหนังสือ ในหนังสืออ่านเพ่ิมเติมจะมีการแทรก
คุณลักษณะที่ดีต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ตามลักษณะของหนังสือนั้น จะช่วยให้นักเรียนเกิดคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ 
ที่ดีงามในหนังสือนั้นและเป็นประโยชน์กับนักเรียน 
 
 ขั้นตอนการเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 
 ในการเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติมนั้น ผู้เขียนแต่ละคนย่อมจะมีวิธีเค้าโครงการจัดทำและขั้นตอน
การเขียนหนังสือแตกต่างกันออกไป แต่ย่อมมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันดังนี้ 
 
 1.  กำหนดจุดมุ่งหมายการเขียนให้ชัดเจนว่า ต้องการเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่สอดคล้อง
หรือเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่องใด ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกอบ
ไปด้วยเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
 
 2.  กำหนดชื่อเรื่องหรือกำหนดหัวข้อ การเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติมนั้น ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง 
เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะชื่อเรื่องจะเป็นตัวกำหนด เนื้อหาและขอบข่ายสาระ ของเรื่องที่จะเขียน 
และควรเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความถนัดและมีความรู้ในเนื้อหาสาระทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
หรือเลือกเรื่องท่ีตนเองนั้นมีข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเพียงพอ 
 
 3.  กำหนดแนวทางและออกแบบการเขียนหนังสือ หรือกำหนดลักษณะของหนังสือ ซึ่งสามารถ
ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบการเขียนที่เน้นทฤษฎีและเนื้อหาสาระเป็นหลักแบบการเขียน
ที่เน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก และมีทฤษฎีหรือมีเนื้อหาสาระที่เป็นส่วนเพิ่มเติมให้มีความน่าเชื่อถือ  
แบบการเขียนที่มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีการบูรณาการไปร่วมกัน 
 
 4.  เขียนโครงเรื่องของหนังสือ เมื่อได้ชื่อเรื่องแล้ววางแนวทางการเขียนหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
ผู้เขียนก็มาเขียนเค้าโครงหรือโครงเรื่อง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
 
 ดวงกมล (2555) ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาพด้านโภชนาการตามหลักโภชนบัญญัติและธงโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 75 คน ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
 อาคม (2556) ได้ทำการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทาง
สุขภาพในด้านยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าความฉลาดฉลาดทางสุขภาพด้าน
ยาเสพติดดีขึ้น มีค่าความฉลาดทางสุขภาวะอยู่ในระดับสูง และระดับปานกลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่
กลุ่มควบคุมมีค่าความฉลาดทางสุขภาพด้านยาเสพติดอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม และเมื่อทำการทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทางสุขภาวะด้านยาเสพติดในกลุ่มทดลอง พบว่า ภายหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพด้านยาเสพติดดีกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 และภายหลังการทดลองคะแนน
เฉลี่ยของความฉลาดทางสุขภาพด้านยาเสพติดของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 
 

อังศินันท์ (2556) ได้ทำการศึกษาดัชนีวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ พร้อม
ทั้งประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ตามรูปแบบเส้นทางอิทธิพลของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์เป็นบทความวิจัยที่ 
เผยแพร่ ในฐาน PubMed และ Science Direct ปี ค.ศ. 1996 – 2013 จำนวน 12 เรื่องและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานเป็นคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้จากการสุ่มอย่างมีระบบรวม 
4,401 คน ที่ตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจาก 0-4 คะแนน รวม 64 ข้อ โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคอยู่ระหว่าง .611-.912 ผลวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนีวัดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับดีในช่วง .326-.861 2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ได้ โดยโน้มเอียงไปในระดับไม่ดีพอคิดเป็นร้อยละ 72.0 และมีผลลัพธ์ทาง
สุขภาพด้านการคงดูแลรักษาสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสังคมอยู่ในระดับที่ไม่ดีพอ
เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 53.5รองลงมาเป็น ระดับพอใช้ และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.7 
และ 1.8 ตามลำดับ 3) ผลทดสอบรูปแบบเส้นทางอิทธิพลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติยืนยัน Chi-Square=27.48, df=7, p-value=0.0027, RMSEA=.032 พบว่า 
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การมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสังคมได้รับอิทธิพลทางตรงจาก  การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
และได้รับอิทธิพลรวมจาก 3 เส้นทางหลัก เส้นทางที่1 เริ่มต้นมาจาก การที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ
ทางสุขภาพส่งผ่านมายัง การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยน้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ .49, .46,.24 และ.13 ตามลำดับ ส่วน 
เส้นทางที่ 2 เริ่มจาก การเข้าถึงข้อมูลและบริการ ส่งต่อมายัง การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ การ
จัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย
น้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ .71, .87, .46,.24 และ.03 ตามลำดับ และเส้นทางที่3 เริ่มจากการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการส่งตรงมายังรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  ด้วยน้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ .23, .70 
ตามลำดับ 

 
อรุณี (2557) ได้ทำการศึกษาความฉลาดทางด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

รับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง  
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 251 คน ผู้วิจัยให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ความ
ฉลาดทางด้านสุขภาพและการรับประทานยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (ได้แก่Spearman 
Rank Correlation Two-Independent Sample test และ K- Independent Sample test) ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนความฉลาดทางด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางโดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.62 (S.D. = 2.499) มีคะแนนการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.61 (S.D. = 1.634) พบว่าความฉลาดทางด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์แบบแปร
ผันตรงกับการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ระดับตํ่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (r = 0.227, P-value = < 0.001) และปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเชื้อชาติ ค่าความดันโลหิตปัจจุบัน สิทธิการรักษา มีความสัมพันธ์กับการ
รับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้อมูลจากการวิจัย
จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 
ประภัสสร (2556) ทำการศึกษาระดับความฉลาดทางสุขภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจ ของ 

อสม. ในจังหวัดอุบลราชธานี วิธีการดำเนินการวิจัย : การวิจัยภาคตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง ใน จ.อุบลราชธานี ช่วงเดือน
สิงหาคม 2556 โดยใช้แบบทดสอบความฉลาดทางสุขภาพที่พัฒนาขึ้น ด้วยหลักการให้ อสม. อ่าน
ความรู้สาธารณสุขจากสื่อสิ่งพิมพ์และตอบคำถามเพ่ือประเมินความเข้าใจและการตีความจำนวน  20 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไร้พารามิเตอร์ Mann-Whitney U test และ 
Kruskal-Wallis test ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง 168 คน เข้าร่วมการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อย
ละ 93.3) มีอายุเฉลี่ย 47.8 ± 10.3 ปี สถานภาพสมรส (ร้อยละ 77.8) ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างจบประถมศึกษาหรือต่ำกว่า (ร้อยละ 51.2) มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 36.3) หรือรับจ้าง 
(ร้อยละ 33.9) ประมาณสองในสามของตัวอย่างเป็น อสม. มานานกว่า 2 ปี (ร้อยละ 63.8) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า(ร้อยละ 67.1) และกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความฉลาดทาง
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สุขภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจเฉลี่ย  14.8 ± 3.2 จากคะแนนเต็ม  20 คะแนน  รวมทั้ งพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ  กับ อายุ และระดับ
การศึกษาของอสม. (p< 0.01) สรุปผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความฉลาดทาง
สุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจในระดับดี แต่บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านและแปลความข้อมูล
สาธารณสุขจากสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งศักยภาพของอสม. ในการให้ความรู้แก่ชุมชนอาจด้อยลง หากมีความ
ฉลาดทางสุขภาพที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังขาดความมั่นใจในการแนะนำความรู้แก่
เพ่ือนบ้าน ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่ควร
พิจารณาประกอบด้วยในกระบวนการสรรหา อสม. เพราะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความฉลาดทาง
สุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. 
 

บุบผา (2555) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
ผู้บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัย พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย และปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาวิจัย เป็นผู้บาดเจ็บจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งเพศหญิงและชาย จำนวน 110 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์และพิชเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.5 ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับเหมาะสม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P < 0.05) ได้แก่ การมีหมวกนิรภัยเป็น
ของตนเอง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P > 0.05) ได้แก่ ประสบการณ์ในการขับขี่ การเป็นเจ้าของรถ การมีใบอนุญาตขับขี่ ประสบการณ์
การได้รับอุบัติเหตุ ประสบการณ์การกระทำความผิด และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับหมวก
นิรภัย ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการใช้หมวกนิรภัย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้ขับขี่ให้ปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่ การป้องกัน
และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุต่อไป  

 
พิทักษ์พงษ์ (2545) ได้ทำการศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลบางละมุง ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 ยังคงวางตัว
เป็นกลางต่อการใช้หมวกนิรภัย รองลงมาร้อยละ 41.9 เห็นด้วย กับการใช้หมวกนิรภัย ส่วนผู้ไม่เห็น
ด้วยมีเพียงร้อยละ 4.6 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของกลุ่มตัวอย่างของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลบางละมุง ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 ใช้รถจักรยานยนต์ทุกวัน แต่สวม
หมวกนิรภัยเป็นบางครั้งถึงร้อยละ 55.8 และหมวกนิรภัย ที่ใช้สวมร้อยละ 44.2 มีราคาถูกเพียง 100-
200 บาทต่อใบเท่านั้น อย่างไรก็ดีผู้ที่สวมหมวกนิรภัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะสวมอย่างถูกต้อง คือ 
สวมโดยใส่สายรัดคาง และมีร้อยละ 11.5 ที่สวมเฉพาะตอนที่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนะคติและพฤติกรรม โดยการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติการใช้
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หมวกนิรภัยของประชาชนในเขตเทศบาลบางละมุงจะแตกต่างกันตามอายุกับการศึกษา  และอาชีพ 
และผลการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
หรือไม่สวม ราคาของหมวกนิรภัยที่สวมและวิธีการสวมหมวกนิรภัย แตกต่างกันตามทัศนคติที่มีต่อ
การสวมหมวกนิรภัย 
 

วสันต์ (2546) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลทางวิจัยที่สำคัญพบว่า ปัจจัยทางสังคมไม่มีความสำคัญกับ
พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร   
ปัจจัยทางจิตลักษณะ ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย การเชื่ออำนาจในตน การมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนเอง ในการใช้หมวกนิรภัยในกลุ่ มผู้ ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 
ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว การได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือน การได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการประกอบ
อาชีพจักรยานยนต์รับจ้างอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.001 

 
อนุรักษ์ (2546) ได้ทำการศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ และมีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 29 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 60.5 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรายได้
น้อยกว่า 4,000 บาทต่อเดือน ลักษณะของรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ในเขตอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่เป็น
รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิง การเดินทางคนเดียว มีประสบการณ์ โดยเฉลี่ย 10 ปี ไม่นิยมสวมหมวก
นิรภัย อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่บริเวณศีรษะ จากการศึกษาทัศนคติพบว่า ในเรื่องกฎหมาย
ส่วนใหญ่มีมีทัศนคติ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อสวมใส่จะไม่รู้สึกรำคาญ ไม่
หนักศีรษะมีความปลอดภัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพ การมี ไม่มี 
หมวกนิรภัย และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับหมวกนิรภัยสัมพันธ์กันกับความรู้หมวกนิรภัย  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัย  คือ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ การมี -ไม่มีหมวกนิรภัย และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับหมวกนิรภัยสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ณั ฏฐ์ พั ชร์  (2551) ได้ศึ กษาความรู้ และพฤติกรรมการสวมหมวกนิ รภั ยของผู้ ใช้

รถจักรยานยนต์ : ศึกษากรณีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ในเขตพ้ืนที่ตำรวจนครบาลจรเข้น้อย พบว่า ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 72.86 รองลงมามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัย ระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 23.10 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยระดับน้อย  คิด
เป็นร้อยละ 3.80 ในภาพรวม ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในเขตพ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย มี
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยค่อนข้างเหมาะสม  ปัจจัยด้านการเป็นเจ้าของรถ  ปัจจัยด้าน
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ประสบการณ์ในการขับขี่ และปัจจัยด้านการมีหมวกนิรภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านการมีใบอนุญาตขับขี่ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ ปัจจัยด้านประสบการณ์การกระทำความผิด และปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต
พ้ืนที่สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย 

 
ปราณี (2551) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 87 ขับขี่รถจักรยานยนต์
ภายในชุมชน ร้อยละ 35 ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ร้อยละ 46 มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
1 -5 ปี ร้อยละ 79 ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ละวันเป็นระยะทาง 1 -10 กิโลเมตร และร้อยละ 67 
ความเร็วที่ใช้ขับขี่ 40-60 ก.ม./ช.ม. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ได้แก่ เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย ประเภทสถานศึกษาและความรู้
เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ปัจจัยทั้งหมดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 
58 ทั้งนี้เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตามตัวแปร
เพศ อายุ และความเร็วในการขับขี่ ส่วนความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติตามตัวแปรเพศ 

 
เลอศักดิ์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผล
การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยโดยสวมเป็นบางครั้ง มากท่ีสุด พบร้อย
ละ 59.33 อายุ อาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนเพศ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดือน การเคยได้รับอุบัติเหตุ และความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P > 0.05) 

 
สมภพ (2552) ได้ทำการวิจัยพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จากการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 
56.8 การศึกษานักเรียนส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ร้อยละ 35.6 และ
รองลงมากำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 34.8 การใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้
ขับข่ี ร้อยละ 71.2 รถจักรยานยนต์ที่ใช้นักเรียนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 100-
125 ซีซี รองลงมาใช้รถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดต่ำกว่า 100 ซีซี ร้อยละ 18.9 การมีหมวก
นิรภัย นักเรียนส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัย ร้อยละ 65.2 ด้านความรู้ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 66.75 จำแนกเป็นรายข้อพบว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีสาเหตุ
สำคัญจากศีรษะได้รับอันตราย ระดับดี ร้อยละ 87.9 ด้านทัศนคติพบว่าทัศนคติต่อการสวมหมวก
นิรภัยส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  
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สุภาวดี (2542) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตอำเภอ  วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ทำการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องกฎจราจรและการ
ขับขี่ท่ีปลอดภัย การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเสี่ยงของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ มีความ
คาดหวังในความสามารถของตน ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ีปลอดภัยและมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สมควรนำรูปแบบการจัดโปรแกรมสุขศึกษาไปประยุกต์ใช้กับผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในท้องที่อื่นต่อไป 
 
 สิริพร (2543) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีได้ทำการศึกษา
พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ผลดีของการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก การขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างดีกว่าก่อนการ
ทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ท่ีสถิติ 0.05 นอกจากนั้นยังพบว่าการรับรู้โอกาส
เสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ผลดีของการป้องกันอุบัติเหตุ การกระตุ้นเตือนโดยแผ่นป้ายผ้าและ
สต๊ิกเกอร์ มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงควรพิจารณานำรูปแบบการจัดโปรแกรมสุข
ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในท้องที่อื่น ๆ ต่อไป 
 

รัมภา (2538) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใน
จังหวัดสมุทรสาครทำการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 89.9 
เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ผู้ขับขี่ท่ีมีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็น
หลัก มีระยะเวลาการประกอบอาชีพมากกว่า 1 ปี ใช้ระยะเวลาและระยะทางในการขับขี่วันต่อวัน
มากกว่า 8 ชั่วโมง และมากกว่า 100กิโลเมตร ตามลำดับ มีความผิดปกติของหูเกี่ยวกับ การได้ยิน ระดับ
ของทัศนคติและพฤติกรรม ในการป้องกันอุบัติเหตุต่ำ ใช้ความเร็วมากกว่า 60 กม.ต่อชั่วโมง ไม่ตรวจ
สภาพรถสม่ำเสมอ รวมท้ังลักษณะถนนและสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาเกี่ยวกับค่าความชุกสัมพัทธ์ของ
การเกิดอุบัติเหตุพบว่า ผู้ขับขี่ท่ีมีอาชีพรถจักรยานยนต์เป็นหลัก 1.63 มีระยะเวลาการประกอบอาชีพ
มากกว่า 1 ปี 2.11 ระยะเวลาการขับขี่ใน 1 วันมากกว่า 8 ชั่วโมง และมากกว่า 100 กิโลเมตร 2.46 และ 
2.02 ตามลำดับ มีความผิดปกติของหูในการได้ยิน19.32 ใช้ความเร็วมากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
6.94 และไม่ตรวจเช็ครถเป็นประจำเสี่ยง 1.82 สภาพแวดล้อมและถนนในถนนสายเพชรเกษม  2.45 
สายธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) 3.13 สายเศรษฐกิจ 4.06ในถนนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร 23.34 
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสภาพของหู และตาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อาจเกิดอันตรายและการสูญเสีย
การได้ยินหรือการมองเห็น ได้แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วจากเดิม  80 หรือ 90 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยแกนนำ 
(หัวหน้าวิน) หรือ ให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีสำคัญผ่านสื่อต่าง ๆ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนน
ในสายท่ีมีความชุกของการเกิดอุบัติเหตุสูง 
 
 ณัฐบดี (2555) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติ เหตุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะใน
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การเดินทางมาศึกษา จำนวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า 1) ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้หมวก
นิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมา
ศึกษา 2) ปัจจัยทางจิตลักษณะ ได้แก่ ความรู้ในเรื่องหมวกนิรภัย ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัยความ
เชื่ออำนาจในตน การมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองในการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3) ตัวแปรที่ร่วมกัน
ทำนายพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย  มีตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
ทำนายพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความ
เชื่ออำนาจในตนในการใช้หมวกนิรภัย ระยะเวลาการในการขับขี่ และความรู้ โดยตัวแปรที่ทำนายได้ดี
ที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอำนาจการทำนายสูงสุดถึงร้อยละ 40.4 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
ทดลองและเป็นศึกษาเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ยังมีผู้ศึกษาไว้
น้อยมาก และยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวาง ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยนั้น พบว่า โปรแกรม
สุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยโดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย จะส่งผล
ต่อความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของ
ผู้เรียน ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา จากความเสี่ยงต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยของผู้เรียน ทำ
ให้ผู้วิจัยได้นำกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้เป็นแนวทางในจัดกิจกรรม  โดยกำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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กรอบแนวคิด 
 
                            ตัวแปรต้น                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพฒันาความฉลาด
ทางดา้นสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขบัขี่รถจกัยานยนตอ์ยา่ง
ปลอดภยั ประกอบดว้ย 
1. เน้ือหา ไดแ้ก่ เน้ือหาในเร่ืองตอ่ไปน้ี 
ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบักฎจราจร การ
สวมหมวกนิรภยั การเช็คสภาพรถ การ
ประเมินสภาพร่างกายในการขบัขี่
รถจกัรยานยนต ์อยา่งปลอดภยั 
2. การเลือกหาแหล่งขอ้มูลสุขภาพและ
การบริการสุขภาพ 
3. หลกัการส่ือสารเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
4. หลกัการตดัสินใจเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
5. มีความรู้เท่าทนัส่ือในการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
6. หลกัในการจดัการตนเองเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั 
กระบวนการ/กิจกรรมการอภิปราย  การ
ระดมสมอง  การใชเ้กม การใชส่ื้อประสม  
การศึกษาหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการขบัขี่รถจกัยานยนต์อยา่ง
ปลอดภยั ไดแ้ก่ 
1. ปฏิบติัตามกฎจราจรในการขบัขี่รถจกัยานยนต ์
2. การใชเ้คร่ืองป้องกนัอุบติัเหตุในการขบัขี่รถ
จกัยานยนต์ 
3. การเช็คสภาพรถจกัยานยนตก่์อนการขบัขี่ 
4. การประเมินสภาพร่างกายก่อนการขบัขี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
2. ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล
สุขภาพและการบริการสุขภาพเพื่อการ
ขบัขี่รถจกัรยายนตอ์ยา่งปลอดภยั 
3. ทกัษะการส่ือสารเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
4. ทกัษะการตดัสินใจเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
5. ความสามารถในการเลือกรับส่ือหรือ
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
6. การจดัการตวัเอง การก าหนด
เป้าหมายหรือวางแผนเพื่อการขบัขี่
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 
  สมมติฐานที่ 1 ภายหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน
สุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  สมมติฐานที ่2  ภายหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 
 การศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพใน
การสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โรงเรียนวัดป่ าไผ่  จั งหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง  (Quasi - Experimental 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  และพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นภายหลังเข้ารับโปรแกรมสุขศึกษาทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีรูปแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) โดยที่ กลุ่มทดลอง
เป็นนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจำนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กลุ่ม
ควบคุมเป็นนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนสุขศึกษาเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามปกติซึ่งแสดงแผนภูมิรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
  
รูปแบบการวิจัย 
 
   R1    O1  X   O2 
   R2    O3     O4 
 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
 
 R1 = นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
 
 R2 = นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มควบคุม (Control Group) 
 
 O1, O3 = การทดสอบก่อนการทดลอง 
 
 X = เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาตามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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 O2, O4 = ทดสอบหลังการทดลอง  
 
แบบแผนการทดลอง 
 
 แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental 
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design ตามรูปแบบที่
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังต่อไปนี้ 
 
กลุม่ทดลอง  
                         O1                                                                              O2 
  
 
 
กลุ่มควบคุม 
                       O3                                                                           O4 
 
  
 
 O1, O3 หมายถึง การทดสอบก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและ 
แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย และแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ในสัปดาห์ที่ 1 ของการ
ทดลอง ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
 O2, O4 หมายถึง การทดสอบหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  และแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียน หลังการทดลอง สิ้นสุดแล้ว 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 5) 
 
 X หมายถึง การให้โปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้วิธีการทางสุขศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่สำคัญ
ของความฉลาดทางด้านสุขภาพ ที่ผู้วิจัยจัดให้กลุ่มทดลองซึ่งจัดกิจกรรมทั้งหมด  5 ครั้ง ครั้งละ 50 
นาท ีได้แก่ X1-X5 ซ่ึงแต่ละคร้ังหา่งกัน 1 สัปดาห์ 
 

R1  X1 X2 X3 X4 X5  
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 

R2             
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 
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 X1 หมายถึง กิจกรรม ขับขี่ไม่ปลอดภัยอันตรายกว่าที่คุณคิด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้เกิดการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการค้นหา
แหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  การให้นักเรียนฝึกการทำ
โปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญ
ของความฉลาดทางสุขภาพด้าน การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการสุขภาพเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
และทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 X2 หมายถึง กิจกรรม มอเตอร์ไซด์ภัยร้ายใกล้ตัว โดยมีเนื้อหา การขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่
ปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 X3 หมายถ ึง  กิจกรรม  รอบรู ้เรื ่อ งการขับขี ่ มีสถานการณ ์การเก ิดอุบ ัต ิเหต ุจาก
รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ให้นักเรียนวิเคราะห์ ระบุสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งอธิบายการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพ
ด้าน การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการสุขภาพเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 X4 หมายถึง กิจกรรม ตัดสินใจเป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และใช้ทักษะการ
ตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถ
ปฏิเสธการชักชวนของเพ่ือนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้นักเรียนประกวดแต่ง
คำขวัญเพ่ือรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การฝึกทักษะการตัดสินใจและการจัดการ
ตัวเอง ตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพ
ด้าน ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทักษะการจัดการตัวเองเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
 
 X5 หมายถึง กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจหาทางแก้ไขและ
จัดการตัวเองต่อสถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยที่กำหนดให้แล้วนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเป็นการ
นำเสนอผลงานโปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงการแสดงผลงานการ
ประกวดคำขวัญรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่
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สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพด้าน ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทักษะการจัดการตัวเอง
เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  
ประชากร 
 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชายและหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี จำนวน 127 คน (สำนักงานปกครอง
นักเรียน, 2561) 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชายและหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี  จำนวน 127 คน โดยมี
วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 
 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้าน
สุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัด
สระบุรี  
 
 2.  เป็นนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพใน
การสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออกจากโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้าน
สุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

1. นักเรียนขาดการเข้าร่วมโปรแกรมมากกว่า 2 ครั้ง  
2. นักเรียนยังเรียนหรือติดงานไม่สามารถมาเข้าร่วมโปรแกรมได้ 
3. ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้นักเรียนออกจากโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาด

ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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 การสุ่มเลือกนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งทำ
การจับฉลากจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี จากจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 127 คน ทำการจับฉลากเลือกนักเรียนเข้ากลุ่มโดยได้เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 32 คน และ
กลุ่มควบคุมจำนวน 34 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ
ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง และ มีรายละเอียดของโปรแกรมท้ัง 5 ครั้ง ดังนี้ 
 
  สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม ขับขี่ไม่ปลอดภัยอันตรายกว่าที่คุณคิด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการค้นหา
แหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  การให้นักเรียนฝึกการทำ
โปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการระดมสมอง 
การอภิปราย การใช้สื่อการสอน 
  
  สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม มอเตอร์ไซด์ภัยร้ายใกล้ตัว โดยมีเนื้อหา การขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้กลวิธีทาง
สุขศึกษาโดยการ อภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
  
  สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม รอบรู้เรื่องการขับขี่ มีสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
บนท้องถนน ให้นักเรียนวิเคราะห์ ระบุสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย พร้อมทั้งอธิบายการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการค้นคว้าหนังสืออ่านเพิ่มเติม และ การใช้สื่อการสอน 
 
  สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม ตัดสินใจเป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และใช้ทักษะ
การตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถ
ปฏิเสธการชักชวนของเพ่ือนที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้นักเรียนประกวดแต่ง
คำขวัญเพ่ือรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การฝึกทักษะการตัดสินใจและการจัดการ
ตัวเอง ตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการระดมสมอง การอภิปราย การใช้สื่อ
ประกอบ 
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  สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจหาทางแก้ไขและ
จัดการตัวเองต่อสถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยที่กำหนดให้แล้ว
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและเป็น
การนำเสนอผลงานโปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงการแสดงผลงาน
การประกวดคำขวัญรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการ
ระดมสมอง การปฏิบัติจริง การอภิปราย และ การนำเสนอผลงาน 
   
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
และแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยและแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีข้อคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การพักอาศัย ประวัติการเกิด
อุบัติเหตุ เหตุผลที่นักเรียนนำรถมาโรงเรียน สถานที่จอดประจำของนักเรียน และการมีหมวกนิรภัยเป็น
ของตัวเอง จำนวน 7 ข้อ 
 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย 
   
  1. แบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบให้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อคำถาม
มีลักษณะด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative Statement) 
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   สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ
เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยใช้เกณฑ์ดังนี้  
               ข้อความเชิงบวก        ข้อความเชิงลบ 
            Positive statement      Negative statement 
   ถ้าเลือกตอบ 
    ทุกครั้ง      มีค่าคะแนน       5       1 
    บ่อยครั้ง      มีค่าคะแนน       4       2 
    บางครั้ง      มีค่าคะแนน       3       3 
    นานๆ ครั้ง     มีค่าคะแนน       2       4 
    ไม่ได้ปฏิบัติ   มีค่าคะแนน       1       5 
    
   เกณฑ์การพิจารณา 
 
   1.00 - 2.33 ระดับ  ไม่ดี 
   2.34 - 3.67 ระดับ ปานกลาง 
   3.68 - 5.00 ระดับ ดี 
 
   หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
 
 2.  แบบวัดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ข้อคำถามประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ให้ผู้ตอบเลือกตอบ โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะคำถามที่ให้เลือกตอบ เกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 0,1เป็นต้น 
 
   ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง 
   ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบที่ผิด และ ไม่ทราบ  
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  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยใช้เกณฑ์ดังนี้       
  
        ข้อความเชิงบวก   ข้อความเชิงลบ 
            Positive statement        Negative statement 
  ถ้าตอบ 
   ใช่    มีค่าคะแนน  1   0 
   ไม่ใช่   มีค่าคะแนน  0   1 
   ไม่ทราบ  มีค่าคะแนน  0   0 
  เกณฑ์การพิจารณาระดับความรู้ 
 
  ความหมาย                 ช่วงคะแนน 
  มีความรู้ระดับสูง (ร้อยละ 80–100)     9 – 12 คะแนน 
  มีความรู้ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-79)  5 – 8 คะแนน 
  มีความรู้ระดับต่ำ (ร้อยละ 0-59)     0 – 4 คะแนน 
 
  หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
 
  3.  แบบสอบถามทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ข้อคำถามประกอบด้วยการวัดทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย กำหนดให้ผู้เลือกตอบ 5 
ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 
ตัวเลือก ข้อคำถามมีลักษณะด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative Statement) 
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  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้เกณฑ์ดังนี้  
          
                                ข้อความเชิงบวก   ข้อความเชิงลบ 
        Positive statement    Negative statement 
  ถ้าเลือกตอบ 
   ทุกครั้ง  มีค่าคะแนน  5   1 
   บ่อยครั้ง  มีค่าคะแนน  4   2 
   บางครั้ง  มีค่าคะแนน  3   3 
   นานๆ ครั้ง  มีค่าคะแนน  2   4 
    ไม่ได้ปฏิบัติ  มีค่าคะแนน  1   5 
 
  เกณฑ์การพิจารณา 
 
  1.00 - 2.33  ระดับ  ไม่ดี 
  2.34 - 3.67  ระดับ ปานกลาง 
  3.68 - 5.00  ระดับ ดี 
 
  หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
 
 4. ทักษะการตัดสินใจเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ข้อคำถามประกอบด้วยการวัดการตัดสินใจเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย  มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย กำหนดให้ผู้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง 
บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อคำถามมีลักษณะ
ด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative Statement) 
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  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามการจัดการตนเองเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้เกณฑ์ดังนี้  
 
          ข้อความเชิงบวก            ข้อความเชิงลบ 
              Positive statement      Negative statement 
  ถ้าเลือกตอบ 
   ทุกครั้ง    มีค่าคะแนน  5   1 
   บ่อยครั้ง    มีค่าคะแนน  4   2 
   บางครั้ง    มีค่าคะแนน  3   3 
   นานๆ ครั้ง    มีค่าคะแนน  2   4 
   ไม่ได้ปฏิบัติ    มีค่าคะแนน  1   5 
  เกณฑ์การพิจารณา 
 
  1.00 - 2.33  ระดับ  ไม่ดี 
  2.34 - 3.67  ระดับ ปานกลาง 
  3.68 - 5.00  ระดับ ดี 
 
  หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
   
 5. การจัดการตนเองในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
ข้อคำถามประกอบด้วยการวัดการจัดการตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือจัดการตนเองในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย กำหนดให้ผู้เลือกตอบ 5 
ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 
ตัวเลือก ข้อคำถามมีลักษณะด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative Statement) 
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  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามการจัดการตนเองเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้เกณฑ์ดังนี้  
 
          ข้อความเชิงบวก           ข้อความเชิงลบ 
              Positive statement     Negative statement 
  ถ้าเลือกตอบ  
   ทุกครัง้  มีค่าคะแนน  5   1 
   บ่อยครั้ง  มีค่าคะแนน  4   2 
   บางครั้ง  มีค่าคะแนน  3   3 
   นานๆ ครั้ง  มีค่าคะแนน  2   4 
   ไม่ได้ปฏิบัติ  มีค่าคะแนน  1   5 
   
  เกณฑ์การพิจารณา 
 
  1.00 - 2.33  ระดับ  ไม่ดี 
  2.34 - 3.67  ระดับ ปานกลาง 
  3.68 - 5.00  ระดับ ดี 
  หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
 
 6. การรู้เท่าทันสื่อในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยข้อ
คำถามประกอบด้วยการวัดการรู้เท่าทันสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย กำหนดให้ผู้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือทุกครั้ง บ่อยครั้ง 
บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อคำถามมีลักษณะ
ด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative Statement) 
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   สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้เกณฑ์ดังนี้  
 
 
                  ข้อความเชิงบวก          ข้อความเชิงลบ 
              Positive statement     Negative statement 
  ถ้าเลือกตอบ 
   ทุกครั้ง  มีค่าคะแนน  5   1 
   บ่อยครั้ง  มีค่าคะแนน  4   2 
   บางครั้ง  มีค่าคะแนน  3   3 
   นานๆ ครั้ง  มีค่าคะแนน  2   4 
   ไม่ได้ปฏิบัติ  มีค่าคะแนน  1   5 
 
  เกณฑ์การพิจารณา 
 
  1.00 - 2.33  ระดับ  ไม่ดี 
  2.34 - 3.67  ระดับ ปานกลาง 
  3.68 - 5.00  ระดับ ดี 
 
   หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
 

7. แบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ข้อคำถามประกอบด้วย
การวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย 
กำหนดให้ผู้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่ได้ปฏิบัติ โดยให้ผู้
เลือกตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ข้อคำถามมีลักษณะด้านบวกและด้านลบ (Positive or Negative 
Statement) 
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  สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามการจัดการตนเองเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ใช้เกณฑ์ดังนี้  
 
         ข้อความเชิงบวก              ข้อความเชิงลบ 
             Positive statement       Negative statement 
  ถ้าเลือกตอบ 
   ทุกครั้ง  มีค่าคะแนน  5   1 
   บ่อยครั้ง  มีค่าคะแนน  4   2 
   บางครั้ง  มีค่าคะแนน  3   3 
   นานๆ ครั้ง  มีค่าคะแนน  2   4 
   ไม่ได้ปฏิบัติ  มีค่าคะแนน  1   5 
 
  เกณฑ์การพิจารณา 
 
  1.00 - 2.33  ระดับ  ไม่ดี 
  2.34 - 3.67  ระดับ ปานกลาง 
  3.68 - 5.00  ระดับ ดี  
  หมายเหตุ หลักเกณฑ์วิธีวัดและประเมินผลการศึกษา (เสรี ราชโรจน์ , 2537) แปลผล
ความรู้เป็น 3 ระดับ (ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับของการวิจัยในครั้งนี้) ดังนี้ 
 
  ระดับสูง   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ของคะแนนเต็ม 
  ระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79   ของคะแนนเต็ม 
  ระดับต่ำ    ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60   ของคะแนนเต็ม 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยชุดข้อมูล 2 ตอน คือ การสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการดำเนินทดลอง และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 1.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการทดลอง มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ 
 
   1.1  ศึกษาเอกสาร ศึกษาเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเกิดอุบัติเหตุ
จากรถจักรยานยนต์ อันตรายจากการขับขี่รถจักยานยนต์ กฎหมายเกี่ยวกับกฎจราจร และเครื่องหมาย
จราจร โดยศึกษาจากหนังสือ วาสาร เอกสารการวิจัย และทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 
  1.2  ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางสุขศึกษา 
เพ่ือนำมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้ครอบคลุมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด 
และสมมุติฐานการวิจัย 
  
  1.3  นำโปรแกรมสุขศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
พิจารณา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 
  
    1.4  นำโปรแกรมสุขศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยกำหนด
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านสุขศึกษาหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ปี
ได้แก่ 1. นางพิณญาดา  อำภัยฤทธิ์  ตำแหน่งนักวิชาการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข  2. นายอรรถนพ พรหมสูตร   ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
จังหวัดสระบุรี 3. นางนงนุช คุ้มพันธ์  โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องภายใน (Index of Congruence หรือ IOC) 
ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 – 1.00 และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
มาทำการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องวัตถุประสงค์ของโปรแกรมสุขศึกษา  การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในการวิจัย รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์
และสื่อประกอบการเรียนการสอนในแต่ละโปรแกรม 
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 2.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
  2.1  ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ความฉลาดทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
  
  2.2  ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
  
  2.3  ศึกษาเอกสารที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม และกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะ
นำมาใช้ในการสร้างแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
  
  2.4  สร้างแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
  2.5  นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
และพิจารณาลักษณะข้อคำถามและ สิ่งที่ต้องการจะวัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะของความฉลาด
ทางด้านสุขภาพ และความเหมาะสมในการใช้สำนวนภาษาท่ีถูกต้อง 
  
  2.6  นำแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  
  2.7  นำแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่ผู้วิจัยแก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางพิณญาดา  
อำภัยฤทธิ์  ตำแหน่งนักวิชาการ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  2. 
นายอรรถนพ พรหมสูตร   ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี 3. นางนงนุช คุ้ม
พันธ์  โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี  เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องภายในระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยจะทำ
การเลือกหัวข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 – 1.00 และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
  
  2.8  นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามความฉลาดทางด้าน
สุขภาพ ในด้านการใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การใช้คำถามให้ตรง
กับสิ่งที่ต้องการจะวัด 
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  2.9  นำแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 60 คน 
 
  2.10  นำแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาหาคุณภาพ
ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ดังนี้ 
 
  1. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการ
บริการทางด้านสุขภาพในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .611 
 
  2.ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .422 
 
  3.ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการสื่อสารเพื่อเพ่ิมความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .864 
 
  4.ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทักษะการตัดสินใจเพื่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .640 
 
  5. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการจัดการตนเองในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .582 
 
  6. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการ
ปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .485 
 
  7. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย  ได้เท่ากับ  .776 
 
  8. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ทั้งฉบับ  ได้เท่ากับ .873 
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  2.11  นำผลการวิเคราะห์ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ได้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มทดลอง จึงได้แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพ
ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ขั้นตอนก่อนดำเนินการทดลอง 
  
  1.1  ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
วิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนในการวิจัย  การวัด การประเมินผล เพ่ือกำหนด
ตารางเวลาในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
  
  1.2  นำเอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี โดยชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยขั้นตอนในการวิจัย การวัด การประเมินผล เพ่ือกำหนดตารางเวลาในการจัดโปรแกรมสุข
ศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
 
  1.3  เตรียมกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษา รวมถึงสื่อการสอนในแต่ละกิจกรรม อาท ิใบความรู้ 
ใบงานสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ที่ใช้กับนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
  
  1.4  ประสานงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย และระยะเวลาในการดำเนินการ
ทดลองให้กับนักเรียนกลุ่มทดลองให้มคีวามเข้าใจ 
 
 2.  ขั้นตอนระหว่างดำเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล 
 
  ขั้นตอนการวิจัย  
 
  2.1 โดยผู้วิจัยได้กำหนดข้อตกลงและทำการชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และ
อธิบายขั้นตอนการดำเนินการทดลอง  
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  2.2  ทำการสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลอง
และในกลุ่มควบคุม ในสัปดาห์แรกก่อนการทดลอง (Pre-test) 
  
  2.3  นำผลการวัดก่อนการดำเนินการทดลองมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
การทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบว่านักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความฉลาดทางด้าน
สุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 
  2.4 จัดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับขี ่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยกับกลุ ่มทดลอง  ตามกิจกรรมที ่ได้กำหนดไว้ทั ้ง  5 
กิจกรรม จัดโปรแกรมสุขศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน โดยจัด
สาระการเรียนรู้เหมือนกับกลุ่มทดลองแต่แตกต่างกันที่กิจกรรมที่จัดให้ 
 

4. ขั้นตอนหลังดำเนินการทดลอง 

 เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็จะทำการทดสอบ
หลังการทดลองอีกครั้งด้วยแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลังจากการทดลองโปรแกรมสุขศึกษาสิ้นสุด
ลง 1 สัปดาห์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 
(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย โดยการทดสอบค่าที (t-test) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติท่ี
ระดับนัยสำคัญเท่ากับ .05  
 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวะสระบุรี มีทั้งหมด จำนวน 127 คน 
ทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้นักเรียนจำนวน 127 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทำ
การจับฉลากเลือกนักเรียนเข้ากลุ่มโดยได้เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 34 
คน แต่เมื่อนักเรียนมาเข้ารับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
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เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนั้น มีนักเรียนกลุ่มทดลองมาเข้ารับโปรแกรม
สุขศึกษา จำนวน 32 คน และ กลุ่มควบคุม จำนวน 34 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ นำเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
  
 2.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในเรื่องของความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยภายใน
กลุ่มทดลอง ทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired - samples t-test นำเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
  
 3.  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ในเรื่องความฉลาดทางทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์  ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ภายหลังการทดลองโปรแกรมสุขศึกษาเสร็จสิ้น โดยใช้ค่าสถิติ Independent-samples 
t-test นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ผลการวิจัยและข้อวิจารณ ์
 

ผลการวิจัย 
 
  การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 
Research)  โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ  Pretest-Posttest Control Group Design โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม 
(Control Group) โดยที่กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการ สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และกลุ่มควบคุม
เป็นนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยายนต์มาโรงเรียน จัดให้รับการเรียนการสอนสุขศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างได้มา
จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกนักเรียนเข้ากลุ่ม ได้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลอง และได้นักเรียนจำนวน 35 คน เป็นกลุ่ม
ควบคุม แต่เมื่อนักเรียนมาเข้ารับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนั้น มีนักเรียนกลุ่มทดลองมาเข้ารับโปรแกรม
สุขศึกษา จำนวน 32 คน และ กลุ่มควบคุม จำนวน 34 คน 
 
 หลังจากได้ทำการทดลองโดยใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนทั้งก่อนการทดลองและภายหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ มาเปรียบเทียบและทดสอบสมมุติฐาน
โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired-Simples t-test, Independent Simples t-test, ค่า
ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ ย (Mean), และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น   3 ตอน
ดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละระดับความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 
 
 



 

 

54 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีข้อคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การ
พักอาศัย ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เหตุผลที่นักเรียนนำรถมาโรงเรียน สถานที่จอดประจำของนักเรียน
และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเอง เพ่ือให้เข้าใจลักษณะสำคัญของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะท่ัวไป กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มควบคุม(n=34) 
 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ     

หญิง 25 78.1 27 79.4 
ชาย 7 21.9 7 20.6 

2. อายุ     
13 ปี 5 15.6 8 23.5 
14 ปี 11 34.4 13 38.2 
15 ปี  15 46.9 13 38.2 
16 ปี 1 3.1 - - 

3. การพักอาศัย อยู่กับบิดามารดาใช่หรือไม่      
ใช่ 28 87.5 27 79.4 
ไม่ใช่ 4 12.5 7 20.6 

4. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ     
มี  7 21.9 12 35.3 
ไม่มี 25 78.1 22 64.7 

5. เหตุผลที่นำรถมาโรงเรียน     
ผู้ปกครองไม่สะดวกในการมารับ-ส่ง 4 12.5 9 26.5 
สะดวกในการเดินทางอย่างส่วนตัว 8 25.0 6 17.6 
ใช้ตามเพ่ือนใน  - - 2 5.9 
อ่ืนๆ 20 62.5 17 50.0 

6. สถานที่จอดรถประจำ     
โรงรถของโรงเรียน 13 40.6 16 47.1 
บ้านเพื่อน - - - - 
ร้านเกมส์ - - - - 
วัด  - - - - 
ร้านอาหารหน้าโรงเรียน 1 3.1 1 2.9 
อ่ืนๆ 18 56.3 17 50.0 

7. นักเรียนมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเอง 
    หรือไม่ 

    

มี  25 78.1 29 85.3 
ไม่มี 7 21.9 5 14.7 
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   จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.1 และเป็นเพศชาย
ร้อยละ 21.9 อายุของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคืออายุ 11 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 การพักอาศัยของกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่พักอยู่กับบิดามารดา คิดเป็น
ร้อยละ87.5 รองลงมาคือไม่ได้พักอยู่กับบิดมารดาคิดเป็นร้อยละ 12.5 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือเคยมีประวัติการ
เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 21.9 เหตุผลในการนำรถมาโรงเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีเหตุผลอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ62.5 รองลงมาคือสะดวกในการเดินทางอย่างส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25.0 สถานที่จอด
รถประจำของกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่จอดรถประจำที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  56.3 รองลงมา
คือ จอดรถที่โรงรถของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองของนักเรียน 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือไม่มีหมวกนิรภัย
เป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 21.9  
 ส่วนในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.4 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 20.6 อายุ
ของกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุ 14ปี และ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคืออายุ 13 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 การพักอาศัยของกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่พักอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ
79.4 รองลงมาคือไม่ได้พักอยู่กับบิดามารดาคิดเป็นร้อยละ 20.6 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือเคยมีประวัติการ
เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 35.3 เหตุผลในการนำรถมาโรงเรียนของกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีเหตุผล
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ50.0 รองลงมาคือผู้ปกครองไม่สะดวกในการไปรับส่ง คิดเป็นร้อยละ  26.5 
สถานที่จอดรถประจำของกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จอดรถประจำที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมาคือ จอดรถที่โรงรถของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของ
ตัวเองของกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ  85.3 รองลงมาคือไม่มี
หมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 14. 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จำนวนและร้อยละระดับความฉลาดทางด้านสุขภาพในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
               อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพในการขับข่ีรถจักรยานยนต์

อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง(n=32) กลุ่มควบคุม(n=34) 

ก่อน 
ทดลอง 

หลัง 
ทดลอง 

ก่อน 
ทดลอง 

หลัง 
ทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 7 23 6 10 
 (21.9) (71.9) (17.6) (29.4) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 25 9 28 24 
 (78.1) (28.1) (82.4) (70.6) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 0 0 0 0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนคุณลักษณะด้านการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 78.1 รองลงมา คือระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.9 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่มีคะแนนคุณลักษณะด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.1 
 
 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ มีคะแนนคุณลักษณะด้านการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาคือ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.6 ภายหลังการทดลองกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนคุณลักษณะด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ ระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 29.4 
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ตารางท่ี 3  จำนวนและร้อยละของ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต ์
       อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการขับข่ี

รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง(n=32) กลุ่มควบคุม (n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับสูง (9-12 คะแนน) 12 29 16 15 
 (37.5) (90.6) (47.0) (44.1) 
ระดับปานกลาง (5-8 คะแนน) 15 3 14 14 
 (46.9) (9.4) (41.2) (41.2) 
ระดับต่ำ (0-4 คะแนน) 5 0 4 5 
 (15.6) (0.0) (11.8) (14.7) 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  46.9
รองลงมาคือระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
90.6 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.4 
 
 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 47.0 
รองลงมา คือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.2 ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 44.1 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.2 
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ตารางท่ี 4  จำนวนและร้อยละของการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่ 
       รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลัง 
       การทดลอง 
 
การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

 

กลุ่มทดลอง(n=32) กลุ่มควบคุม(n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 7 27 8 7 
 (21.9) (84.4) (23.5) (20.6) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 24 5 25 27 
 (75.0) (15.6) (73.5) (79.4) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 1 0 1 0 
 (3.1) (0.0) (3.0) (0.0) 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือระดับดี คิดเป็นร้อยละ 21.9 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่
มีคะแนนการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
อยู่ในระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ15.6 
  
 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีคะแนนการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 73.5 รองลงมา คือ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 23.5  ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วน
ใหญ่มีคะแนนการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมาคือระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 20.6 
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ตารางท่ี 5  จำนวนและร้อยละของทักษะการตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
    ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

ทักษะการตัดสินใจเพื่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มควบคุม (n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 10 28 15 10 
 (31.3) (87.5) (44.1) (29.4) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 19 4 16 22 
 (59.4) (12.5) (47.1) (64.7) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 3 0 3 2 
 (9.3) (0.0) (8.8) (5.9) 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนการตัดสินใจเพ่ือใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาคือระดับ
ดีคิดเป็นร้อยละ 31.3 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนการตัดสินใจเพ่ือในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ12.5 
 
 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ มีคะแนนการตัดสินใจเพ่ือในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมา คือ ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 44.1 ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนการการตัดสินใจเพ่ือในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 29.4 
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ตารางท่ี 6  จำนวนและร้อยละของการจัดการตนเองในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยใน 
        กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

การจัดการตนเองในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง(n=32) กลุ่มควบคุม(n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 6 27 6 8 
 (18.7) (84.4) (17.6) (23.5) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 26 5 28 26 
 (81.3) (15.6) (82.4) (76.5) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 0 0 0 0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนการจัดการตนเองเพ่ือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 18.7 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีคะแนนการจัดการตนเองเพ่ือการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาคือระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ15.6 
 
  ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ มีคะแนนการจัดการตนเองเพ่ือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมา คือ 
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.6 ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนการการจัดการ
ตนเองเพ่ือในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 76.5 
รองลงมาคือระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 23.5 
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ตารางท่ี 7  จำนวนและร้อยละของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับขี่ 
       รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและ 
      หลังการทดลอง 
 

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศใน
การปฏิบัติตนในการขับข่ี

รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง(n=32) กลุ่มควบคุม(n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 7 16 7 7 
 (21.9) (50.0) (20.6) (20.6) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 25 16 27 27 
 (78.1) (50.0) (79.4) (79.4) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 0 0 0 0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 78.1 รองลงมาคือระดับดีคิดเป็นร้อยละ 21.9 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มี
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่
ในระดับด ีและ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0  
 
 ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 79.4 รองลงมา คือ ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 20.6 ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มี
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 79.4 รองลงมาคือระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 20.6 
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ตารางท่ี 8  จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในกลุ่มทดลอง 
       และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มควบคุม (n=34) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ระดับดี (3.68-5.00) 14 30 18 18 
 (43.8) (93.8) (52.9) (52.9) 
ระดับปานกลาง (2.34-3.67) 18 2 16 16 
 (56.2) (6.2) (47.1) (47.1) 
ระดับไม่ดี (1.00-2.33) 0 0 0 0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
 
  จากตารางที่  8 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือระดับดีคิด
เป็นร้อยละ 43.8 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 
  ส่วนในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.1 
ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยอยู่ใน
ระดับด ีคิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47.1 
 
ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 1 ภายหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพ
ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สมมติฐานที ่2  ภายหลังการทดลองนักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง
สุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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 ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมุติฐานด้วยการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มทดลองทั้งก่อนและหลังการได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และนำผลคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Paired-Samples t-test 
ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการสุขภาพเพ่ือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง 
 
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและ

การบริการสุขภาพ 
x̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 29.84 4.33    
   -4.680 31 .000* 

 หลังการทดลอง 34.97 3.32    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  29.94 3.97    
   -.783 33 .439 
 หลังการทดลอง 30.12 3.96    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 
34.97, SD = 3.32 , x̅ = 29.84, SD = 4.33) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง     
(x̅ = 30.12, SD = 3.96, x̅ = 29.94, SD = 3.97) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน 
     การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ 
     ทดลองและหลังการทดลอง 
 

ความรู้ความเข้าใจ x̅ S.D. t df p-value 
กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 7.16 2.48    
   -6.416 31 .000* 

 หลังการทดลอง 10.72 1.51    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  7.88 2.78    
   .796 33 .432 
 หลังการทดลอง 7.65 2.16    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  (x̅ = 10.72, SD 
= 1.51, x̅ = 7.16, SD = 2.48) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุมพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง     
(x̅ = 7.65, SD = 2.16 , x̅ = 7.88, SD = 2.78) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ 
     ปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
      ควบคุมก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
 

การสื่อสาร x̅ S.D. t df p-value 
กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 33.38 5.48    
   -7.491 31 .000* 

 หลังการทดลอง 41.84 5.01    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  32.91 5.53    
   -.667 33 .510 

 หลังการทดลอง 33.09 5.53    
*P<.05 
 
  จากตารางที่ 11 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 (x̅=41.84,SD=5.01 , x̅ = 33.38, SD = 5.48) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการ
ทดลอง (x̅ = 33.09, SD = 5.53 , x̅ = 32.91, SD = 5.53) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการตัดสินใจเพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
    อย่างปลอดภัยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
การตัดสินใจเพื่อการขับข่ี

รถจักรยานยนต์ 
x̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 33.38 5.92    
   -6.013 31 .000* 

 หลังการทดลอง 41.13 4.96    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  33.79 5.85    
   -1.618 33 .115 
 หลังการทดลอง 34.09 5.45    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเพื่อการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง  (x̅ = 41.43, SD = 4.96 , x̅ = 33.38, SD = 5.92) ตามลำดับ 
 
  ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเพ่ือการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (x̅ = 34.09, SD 5.45 ,         
x̅ = 33.79, SD = 5.85) ตามลำดับ 
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ตารางที่  13  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการจัดการตนเอง เพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 

การจัดการตนเอง x̅ S.D. t df p-value 
กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 31.06 4.73    
   -7.042 31 .000* 

 หลังการทดลอง 37.94 4.14    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  30.91 4.35    
   -1.436 33 .160 

 หลังการทดลอง 31.21 4.30    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเอง
เพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี ่ยการจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 37.94, SD = 4.14 ,x̅ = 31.06, SD = 4.73) 
ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเอง
เพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง  (x̅ = 31.21,            
SD = 4.30 , x̅ = 30.91, SD = 4.35) 
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ตารางที่  14  เปรียบ เทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ ยของการรู้ เท่ าทั นสื่ อ เพ่ื อการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 

การรู้เท่าทันสื่อ x̅ S.D. t df p-value 
กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 30.72 4.87    
   -3.586 31 .001* 

 หลังการทดลอง 34.91 5.35    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  30.44 4.67    
   -1.234 33 .226 

 หลังการทดลอง 30.62 4.27    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (p=.001) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 34.91, SD = 5.35 , x̅ = 30.72, SD = 4.87) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (x̅ = 30.62, SD = 4.27 , 
x̅ = 30.44,SD=4.67) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

x̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 82.25 12.93    
   -7.436 31 .000* 

 หลังการทดลอง 102.03 8.36    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  85.09 13.11    
   .585 33 .562 

 หลังการทดลอง 84.38 12.12    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
(p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง (x̅=102.03,SD=8.36 , x̅=82.25, SD = 12.93) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (x̅ = 84.38, SD = 12.12 ,       
x̅ = 85.09,SD=13.11) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการ 
     ขับข่ีรถจักรยานยนต์ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการ 
    ทดลอง 
 
ความฉลาดทางด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

x̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง      
 ก่อนการทดลอง 247.78 27.59    
   -9.250 31 .000* 

 หลังการทดลอง 303.53 23.27    
กลุ่มควบคุม      
 ก่อนการทดลอง  250.71 25.31    
   -.326 33 .747 

 หลังการทดลอง 251.15 23.57    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (p=.000) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง             
(x̅ = 303.53, SD = 23.27, x̅ = 247.78, SD = 27.59 ตามลำดับ  
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง  (x̅ = 
251.15, SD = 23.57 , x̅ = 250.71,SD =25.31) 
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 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
ตารางที่ 17  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
 

การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพ 

x̅ S.D. t df p-value 

ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 29.84 4.33    
   -.095 64 .924 

 กลุ่มควบคุม 29.94 3.97    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  34.97 3.32    
   5.378 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 30.12 3.96    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 17 ก่อนทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง
กัน ( x̅ = 29.84, SD = 4.33 , x̅ = 29.94, SD = 3.97) ตามลำดับ 
 
 ภายหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการ
บริการสุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 34.97, SD = 3.32 , x̅ 
= 30.12, SD = 3.96) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
 

ความรู้ความเข้าใจ x̅ S.D. t df p-value 
ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 7.16 2.48    
   .342 64 .734 

 กลุ่มควบคุม 7.88 2.78    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  10.72 1.51    
   6.663 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 7.64 2.16    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 18 ก่อนทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ( x̅ = 
7.16, SD = 2.48 , x̅ = 7.88, SD = 2.78) ตามลำดับ 
 
 ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 10.72, SD = 1.51 , x̅ = 7.64, SD = 
2.16) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ 
     ปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
    ควบคุมก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
 

การสื่อสาร x̅ S.D. t df p-value 
ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 33.38 5.48    
   3.42 64 .734 

 กลุ่มควบคุม 32.91 5.53    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  41.84 5.01    
   6.728 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 33.09 5.53    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 19 ก่อนทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
กัน    ( x̅ = 33.38, SD = 5.48 , x̅ = 32.91, SD = 5.53)  
 
 ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม  (x̅ = 41.84, SD = 5.01, 
x̅ = 33.09, SD = 5.53) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 20  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการตัดสินใจเพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
     อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการ 
    ทดลอง 
 
การตัดสินใจเพื่อการขับข่ี

รถจักรยานยนต์ 
x̅ S.D. t df p-value 

ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 33.38 5.91    
   -.290 64 .773 

 กลุ่มควบคุม 33.79 5.85    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  41.13 4.96    
   5.476 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 34.09 5.45    
*P<.05 
 
 จากตารางที่  20 ก่อนการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ ยการตัดสิน ใจ เพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ( x̅ = 33.38, SD 
= 5.91 , x̅ = 33.79, SD = 5.85) ตามลำดับ 
 
 ภายหลั งการทดลองพบว่า กลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจ เพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสูง
กว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 41.13, SD = 4.96 , x̅ = 34.09, SD = 5.45) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 

การจัดการตนเอง x̅ S.D. t df p-value 
ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 31.06 4.73    
   .135 64 .893 

 กลุ่มควบคุม 30.91 4.35    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  37.94 4.14    
   6.472 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 31.21 4.30    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 21 ก่อนทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ( x̅ = 31.06, SD = 4.73 ,          
x̅ = 30.91, SD = 4.35) ตามลำดับ 
 
 ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเอง เพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 37.94, SD = 4.14 , x̅ = 31.21, SD = 4.30) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับข่ีรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

การรู้เท่าทันสื่อ x̅ S.D. t df p-value 
ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 30.72 4.87    
   .236 64 .814 

 กลุ่มควบคุม 30.44 4.67    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  34.91 5.35    
   3.61 64 .001* 

 กลุ่มควบคุม 30.62 4.27    
*P<.05 
  จากตารางที่ 22 ก่อนทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ( x̅ = 30.72, SD = 4.87 ,      
 x̅ = 30.44, SD = 4.67) ตามลำดับ 
 
 ภายหลั งการทดลองพบว่า กลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยการรู้ เท่ าทันสื่ อ เพ่ือการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p=.001) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสูง
กว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 34.91, SD = 5.35 , x̅ = 30.62, SD = 4.27) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

x̅ S.D. t df p-value 

ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 82.25 12.93    
   -.885 64 .379 

 กลุ่มควบคุม 85.09 13.11    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  102.03 8.36    
   6.844 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 84.38 12.12    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 23 ก่อนทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง ( x̅ = 82.25, SD = 12.93 , x̅ = 85.09, 
SD = 13.11) ตามลำดับ 
 
 ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
(x̅ = 102.03, SD = 8.36 , x̅ = 84.38, SD = 12.12) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 24  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 

ความฉลาดทางด้านและ
พฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

�̅� S.D. t df p-value 

ก่อนการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง 247.78 27.59    
   -.449 64 .655 

 กลุ่มควบคุม 250.71 25.31    
หลังการทดลอง      
 กลุ่มทดลอง  303.53 23.27    
   9.080 64 .000* 

 กลุ่มควบคุม 251.15 23.57    
*P<.05 
 
 จากตารางที่ 24 ก่อนการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  ( x̅ = 247.78, 
SD = 27.59 , x̅ = 250.71, SD = 25.31) ตามลำดับ 
 
   ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 303.53, SD = 23.27, x̅ = 251.15, SD = 
23.57) ตามลำดับ 
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ข้อวิจารณ์ 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำผลมาวิจารณ์ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์  การสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์ การตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์  
การจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์  การรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ 
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่สำคัญตาม
ความฉลาดทางด้านสุขภาพนั้นนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในด้าน
ต่าง ๆ กับผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากการสอน
ประเภทนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจซึ่งเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนได้ค้นคว้าและหาคำตอบด้วยตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ดำเนินกิจกรรม จัดบรรยากาศในการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม และกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมของผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมภายในโปรแกรมนั้นเป็นการให้
นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองเป็นหลักและนำข้อมูลทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาอภิปรายร่วมกัน ช่วยกันประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของ
นักเรียนโดยตรง การสอนและการจัดกิจกรรม ด้วยวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดการคิด วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และให้นักเรียนจัดกลุ่มและร่วมกันอภิปราย ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์มาก ทำให้มีผลต่อความรู้เจตคติและแนวโน้มในการปฏิบัติของนักเรียน การให้นักเรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมคำตอบด้วยตนเอง และรวบรวมคำตอบจากเพ่ือน เป็นการขยายความรู้
ของตนเองที่มีอยู่ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่ตนเอง
ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการสอนของบรูนเนอร์ (สุรางค์, 2553) ซึ่งได้เน้นที่โครงสร้างและ
กระบวนการในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กลวิธีต่างๆที่ให้นักเรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์หรือ
ข่าวสารจากสิ่งใกล้ตัวและสามารถควบคุมกิจการทางความรู้ของตนเองได้ในระดับหนึ่งและเมื่อครูผู้สอน
ได้จัดสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความคิดและทักษะ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการจัดดำเนินการสอนสุขศึกษา 
ในประเด็นของการสอนสุขศึกษาที่ครูผู้สอนจะต้องเน้นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องหรือ มี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนให้มากที่สุดซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและใกล้ตัวกับนักเรียน ซึ่งจะตรงกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
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เป็นอย่างดีทำให้บทเรียนมีความหมายต่อตัวนักเรียนมากขึ้นกล่าวคือ เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้ว
นักเรียนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้ทันท่วงทีไม่ใช่ว่าจะรอให้เกิดขึ้นจึงนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งมีความแตกต่างกันและเกิดผลดีมากกว่ารอให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
จริงๆของนักเรียนเอง (สุชาติ โสมประยูร และ เอมอัชฌาวัฒนบุรานนท์, 2553) 
  
  วิธีการจัดดำเนินการสอนสุขศึกษาตามแนวคิดใหม่นี้ ก็จะส่งผลให้นักเรียนได้พบกับโลกแห่ง
ความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล เจียมเงิน (2555) ที่ได้ทำการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการตาม
หลักโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ โดยประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโภชนาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการบริโภค
อาหาร ประเมินข้อมูลที่ได้รับฉลากและข้อมูลทางโภชนาการ พบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา
เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการตามหลักโภชนบัญญัติและธงโภชนาการมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการจัดกิจกรรมตามแนวทาง
ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการขับขับขี่รถจักรยานยนต์ สูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
 ภายหลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการ
สุขภาพ คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย การสื่อสาร
เพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย การตัดสินใจเพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย การจัดการตนเองเพ่ือการขับขี่
อย่างปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อเพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ที่เป็นเช่นนี้เพราะโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมสุขศึกษาที่จัด
กิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งกระบวนการในการจัดทำโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะในแต่ละด้านของความฉลาดทางด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพและบริการทางสุขภาพ 2) ความรู้ ความเข้าใจ 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการตัดสินใจ 5) 
การจัดการตนเอง 6) การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อันได้แก่ การอภิปราย การ
ระดมสมอง การใช้เกมสุขศึกษา การใช้สื่อประสมต่าง ๆ การทำหนังสืออ่านนอกเวลา การแสดงบทบาท
สมมุต ิทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนหนึ่งนำมาจากการค้นคว้าข่าวสาร
ในปัจจุบันของผู้วิจัย ซึ่งมีความหลากหลายและมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักเรียนและเป็นผลทำให้นักเรียนสามารถเข้าร่วม
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กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยยังเชื่อมโยงกิจกรรมไปกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คือวิเคราะห์ข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตัวอย่างหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
และอภิปรายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันอันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรง จัดเป็นการเรียนที่ได้ผลที่ดี
ที่สุดตามแนวคิดของเอ็ดการ์ เดล และสอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2554) ที่ได้
เสนอแนะเกี่ยวกับกลวิธีการสอนสุขศึกษาที่ดี ควรมีการจัดกิจกรรมควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 
โดยไม่ยึดกับกลวิธีใดกลวิธีหนึ่ง ไม่ยึดการสอนเพียงกลวิธีเดียว นอกจากนี้กลวิธีที่ใช้ในการดำเนินการ
สอนสุขศึกษาควรมีความเหมาะสมกับความสนใจและพัฒนาการของนักเรียน เพราะจะช่วยเสริมสร้าง 
ความรู้ ความคิดในหลาย ๆ ด้านของนักเรียน นอกจากนี้ กลวิธีที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ยังต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งการสอนที่นักเรียนให้มีด้วยกลวิธีที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียน นั่นคือได้ศึกษาหา
คำตอบตามที่นักเรียนสนใจ  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือเสนอคำตอบก็จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ กองแก้ว
(2551) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างความแตกฉาน
ด้านสุขภาพในผู้ป่วยที่มารับการเจาะชิ้นเนื้อตับที่โรงพยาบาลศิริราช  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เริ่มจากการทบทวน ความรู้สึก ความนึกคิด หรือการรับรู้ที่ผู้ป่วยมีหรือได้รับมาแล้ว
ให้ผู้ป่วยรับรู้แลกเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลที่ต้องการได้รับร่วมกัน  ซึ่งเป็นการนำประสบการณ์หรือ
ข้อมูลเดิมที่มีมาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมการกิจกรรม 
นำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการฝึกทักษะ ช่วยให้ผู้ป่วยนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  
 
 ส่วนในกลุ่มควบคุมมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นนักเรียนเป็น    
ศูยน์กลาง จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
 
 ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักเรียนกลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่ใช้กลวิธีทางสุข
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีคะแนนเฉลี่ยความ
ฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
  การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
วัดป ่าไผ ่ จ ังหวัดสระบ ุร ี การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นการวิจ ัยกึ ่งทดลอง  (Quasi – Experimental 
Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest Control Group Design 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยได้ใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ
เน้นการพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหาความเปลี่ยนแปลง
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาและกลุ่มที่ได้รับการเรียนการสอนปกติของโรงเรียน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม 
(Control Group) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี จำนวน 127 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกนักเรียนเข้า
กลุ่ม ได้นักเรียนจำนวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนจำนวน 34 คนเป็นกลุ่มควบคุม มีจำ
นานกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 66 คน  
 โดยที่กลุ่มทดลองจะเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพใน
การ สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาตามคุณลักษณะอันสำคัญของความฉลาดทางสุขภาพ  (Health Literacy) ทั้ ง 6 
คุณลักษณะอันได้แก่ ได้แก่ 1) การข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการทางสุขภาพ 2) ความรู้ ความเข้าใจ 
3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการตัดสินใจ 5) การจัดการตนเอง 6) การรู้เท่าทันสื่อ โดยการใช้กลวิธี
ทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ  ซึ่งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายสถานการณ์ที่กำหนดให้ การระดมสมอง 
การใช้เกม การใช้สื่อ การทำหนังสืออ่านนอกเวลา การแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย การค้นคว้า สืบเสาะ แสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง เป็นระยะเวลา 
5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 50 นาที สำหรับกลุ่มควบคุม นักเรียนได้รับการเรียนการสอนสุขศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนของโรงเรียนตามปกติ มีการรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบทดสอบความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งแบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 ข้อ และแบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  จำนวน 82 ข้อนำข้อมูลที ่ได้มา
วิเคราะห์ โดยการนำข้อมูลไปแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ และ
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หลังการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ ด้วย Paired-sample t-test และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย 
Independent-sample t-test 
 
 สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
   พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.1 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 21.9 
อายุของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคืออายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.4 การพักอาศัยของกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่พักอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 87.5 
รองลงมาคือไม่ได้พักอยู่กับบิดมารดาคิดเป็นร้อยละ 12.5 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุกลุ่มทดลองส่วนใหญ่
ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือเคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็น
ร้อยละ 21.9 เหตุผลในการนำรถมาโรงเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีเหตุผลอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาคือสะดวกในการเดินทางอย่างส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25.0 สถานที่จอดรถประจำของกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่จอดรถประจำที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ จอดรถที่โรงรถ
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองของนักเรียน กลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเอง
คิดเป็นร้อยละ 21.9  
 ส่วนในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.4 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 20.6 อายุ
ของกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี และ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาคืออายุ 13 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.5 การพักอาศัยของกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่พักอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ
79.4 รองลงมาคือไม่ได้พักอยู่กับบิดามารดาคิดเป็นร้อยละ 20.6 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 64.7 รองลงมาคือเคยมีประวัติการ
เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 35.3 เหตุผลในการนำรถมาโรงเรียนของกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มี เหตุผล
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ50.0 รองลงมาคือผู้ปกครองไม่สะดวกในการไปรับส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.5 สถานที่
จอดรถประจำของกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จอดรถประจำที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา
คือ จอดรถที่โรงรถของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองของกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 85.3 รองลงมาคือไม่มีหมวกนิรภัยเป็น
ของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 14.7  
 
  2. ความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
และพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
   
  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
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   พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p=.000) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (x̅=102.03,SD=8.36 , x̅=82.25, SD = 12.93) ตามลำดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (x̅ = 84.38, SD = 12.12 ,       
x̅ = 85.09,SD=13.11) ตามลำดับ 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่าง
ปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ได้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
 
 ก่อนการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  ( x̅ = 247.78, SD = 
27.59 , x̅ = 250.71, SD = 25.31) ตามลำดับ 
 
   ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 303.53, SD = 23.27, x̅ = 251.15, SD = 
23.57) ตามลำดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในครั้งนี้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
  1. โรงเรียนควรกำหนดคุณลักษณะที่สะท้อนให้ เห็นถึงการมีสุขภาพที่ดี  และควรให้
ความสำคัญกับการจัดทำตัวชี้วัด การประเมินเพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และควรจัดให้มีการใช้ลักษณะที่สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่
สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึง ข้อมูลสุขภาพและบริการทางสุขภาพ 2) ความรู้ ความเข้าใจ 3) 
ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการตัดสินใจ 5) การจัดการตนเอง 6) การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ เจตคติ และทักษะทางสุขภาพในด้านต่าง ๆ 
 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มีส่วน
สำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของความฉลาดทางสุขภาพ  ครูผู้สอนสามารถนำหลักกลวิธี
ทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนศูนย์กลางนั้น ไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ และนำไปใช้ใน
รายวิชาสุขศึกษา ในสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
 
  1.  ควรมีการพัฒนารูปโปรแกรมหรือแผนการสอนที่พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในด้าน
อ่ืนๆด้วย ในสาระการเรียนรู้และรายวิชาสุขศึกษาในเรื่องอ่ืน  ๆ และในระดับชั้นอ่ืนด้วย ได้แก่ 
โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านโภชนาการ โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาพในด้านการป้องกันโรค 
 
 2.  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ดำเนินการติดตามผลของความฉลาดทางสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในระยะยาว ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไป ควรติดตาม
ผลความคงทนของความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น 
 
 3. นำองค์ประกอบของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการฝึกให้กับนักเรียนมาจัดทำ
โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพเฉพาะด้าน 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
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โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม 
การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

 
 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการ
สร้างเสริมพฤติกรรมกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ผู้จัดทำได้จัดทำโปรแกรมสุขศึกษา
ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ครั้งที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม คุณลักษณะท่ีสำคัญของ

ความฉลาดทางด้านสุขภาพ 
1 ขับข่ีไม่ปลอดภัย

อันตรายกว่าที่ 
คุณคิด 

กิจกรรม ขับขี่ไม่ปลอดภัยอันตราย
กว่าที่คุณคิด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย รวมถึงผู้เรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการค้นหาแหล่ง 
ข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การ
ให้นักเรียนฝึกการทำโปสเตอร์รณรงค์
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการระดม
สมอง การอภิปราย การใช้สื่อการสอน 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพ
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
3. ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

2 มอเตอร์ไซด์ภัย 
ร้ายใกล้ตัว 
 
 
 

กิจกรรม มอเตอร์ไซด์ภยัร้ายใกล้ตัว โดย
มีเนื้อหา การขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
และหลักการขับขี่รถ จักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ใช้กลวิธีทางสุขศึกษาโดยการ 
อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การใช้
สื่อการสอน 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
2.การรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

3 รอบรู้เรื่องการ 
ขับข่ี 

กิจกรรมรอบรู้เรื่องการขับขี่ มี
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ให้
นักเรียนวิเคราะห์ ระบุสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดจากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้ง
อธิบายการป้องกันและลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย โดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษา
ด้วยการค้นคว้าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
และ การใช้สื่อการสอน  

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
และการบริการสุขภาพ
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
3. การรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
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ครั้งที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม คุณลักษณะท่ีสำคัญของ
ความฉลาดทางด้านสุขภาพ 

4 ตัดสินใจเป็น กิจกรรม ตัดสินใจเป็นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และ
ใช้ทักษะการตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยง
สถานการณ์เสี่ยงต่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้ง
สามารถปฏิเสธการชักชวนของเพื่อน
ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ ให้นักเรียนประกวดแต่ง
คำขวัญเพ่ือรณรงค์การขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การ
ฝึกทักษะการตัดสินใจและการจัดการ
ตัวเอง ตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้
กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการระดม
สมอง การอภิปราย การใช้สื่อ
ประกอบ 

1. ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
2. ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
3. ทักษะการจัดการตัวเอง
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

5 ผลงานสร้างสรรค์ 
 

กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการตัดสินใจหาทางแก้ไขและ
จัดการตัวเองต่อสถานการณ์อุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
ที่กำหนดให้แล้วนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและ
เป็นการนำเสนอผลงานโปสเตอร์
รณรงค์การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย รวมถึงการแสดงผลงานการ
ประกวดคำขวัญรณรงค์การขับขี่รถ 
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยใช้
กลวิธีทางสุขศึกษาด้วยการระดมสมอง 
การปฏิบัติจริง การอภิปราย และ 
การนำเสนอผลงาน 

1. ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
2. ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 
3. ทักษะการจัดการตัวเอง
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
ขับข่ีไม่ปลอดภัยอันตรายกว่าที่คุณคิด 

 
สาระสำคัญ 
    การสื่อสาร การถ่ายทอด เผยแพร่ ชักชวน รณรงค์ เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย สามารถส่งเสริมให้บุคคลรอบข้างได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อันจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ดี ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูล การมีความรู้
ความเข้าใจ และการมีทักษะการสื่อสารจึงมีความสำคัญมาก 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 
 2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3.  นักเรียนสามารถอธิบายและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณลักษณะของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
 1.  ทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3.  ทักษะการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. อันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 2. การสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3. วิธีการค้นหาข้อมูล และ ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นนำ 
  1.  กล่าวทักทายนักเรียนและตรวจสอบจำนวนนักเรียน 
  2.  ใช้คำถามกระตุ้นเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
  1.  อธิบายอันตรายของการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัย  
  2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 10 คน 5 กลุ่ม 
   3.  ให้นักเรียนดูตัวอย่างโปสเตอร์รณรงค์การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
  4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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   5.  ให้เวลานักเรียนกลุ่มละ 20 นาที ในการจัดทำโปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยายนต์
อย่างปลอดภัย 
   6.  สรุปเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจอีกรอบเพ่ือเป็นการเน้นย้ำ 
 
ขั้นสรุป  
 1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าถ้านักเรียนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไม่
ปลอดภัยจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นบ้าง และจะมีวิธีการรณรงค์หรือป้องกันพฤติกรรมการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยอย่างไร 
 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
  1.  กระดาษแข็ง 5 แผ่น 
 2.  ปากกาสี กลุ่มละ 5 แท่ง 
 3.  สีไม้ 
  4.  ตัวอย่างโปสเตอร์รณรงค์การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
การวัดและประเมินผล 
 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 

 อธิบายอันตรายของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยได้ 

วัดจากการถามตอบของ
นักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนนถามตอบ
นักเรียน  
(ตามตารางเกณฑ์การให้
คะแนน) 

สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การทำโปสเตอร์ให้ความรู้และ
รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย 

เกณฑ์การให้คะแนนการทำ
โปสเตอร์ให้ความรู้และรณรงค์
รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย (ตาม
ตารางเกณฑ์การให้คะแนน) 

 
ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

อธิบายอันตราย
ของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่
ไม่ปลอดภัยได้ 
 

นักเรียนสามารถ
อธิบายอันตราย
ของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่
ไม่ปลอดภัยได้ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายอันตราย
ของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่
ไม่ปลอดภัยได้

นักเรียนสามารถ
อธิบายอันตราย
ของการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่
ไม่ปลอดภัยได้แต่ 

นักเรียนไม่
สามารถอธิบาย
อันตรายของการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ที่
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สามารถถ่ายทอด
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 
 

อย่างถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 
สังเคราะห์ข้อมูล
เป็นความรู้ของ
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง 
ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 

อย่างถูกต้องและ
เชื่อถอืได้ขาดการ
สรุปข้อมูลซึ่งเกิด
จากการสังเคราะห์
ความรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้ 
ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 

ขาดการสรุป
ข้อมูลและ
ประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ 
 
นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้ 
ข้อมูลขาดความ
น่าเชื่อถือ 
 

ไม่ปลอดภัยได้
และ 
นักเรียนศึกษา
ข้อมูลมาไม่
ครบถว้น และไม่
ตรงกับเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา  
 
นักเรียนไม่
สามารถอธิบาย
ความรู้ในเรื่องที่
ศึกษาให้ครูและ
เพ่ือนในชั้นเรียน
เข้าใจได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
มอเตอร์ไซด์ภัยร้ายใกล้ตัว 

 
สาระสำคัญ 
   ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างมากเนื่องจาก
รถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวในการเดินทาง อย่างไรก็ตามอัตราการตายของคนไทยเนื่องจากอุบัติเหตุ
จากจักรยานยนต์มีจำนวนมากขึ้น กลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือวัยรุ่น เนื่องจากมีความคึกคะนอง 
มักขับรถด้วยความเร็วสูงขาดจิตสำนึกในความปลอดภัย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุ
ได้มาก ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจึงมีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่ง 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย 
  2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
  3.  นักเรียนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อที่เก่ียวข้องกับการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัย 
 
คุณลักษณะของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
  1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 2.  การรู้เท่าทันสื่อที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย 
 
สาระการเรียนรู้ 
  1.  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
  2.  หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นนำ  
  1.  กล่าวทักทายนักเรียน และตรวจสอบจำนวนนักเรียน  
 2.  แนะนำวิทยากรที่มาให้ความรู้ 
  3.  วิทยากรใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก 
รถจักรยานยนต์ 
 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
  1.  วิทยากรเปิดคลิปวีดีโอเรื่องการขับขี่ไม่ปลอดภัยให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์
ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร แล้วนักเรียนอยากปฏิบัติตนตามบุคคลในคลิปวีดีโอ   
หรือไม ่เพราะอะไร 
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   2.  จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 10 กลุ่ม จากนั้นแจกสถานการณ์อุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัยให้กับนักเรียน 5 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 2 กลุ่ม ให้  
นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร และจะมีแนวทาง 
การแก้ไขอย่างไร 
   3.  จับฉลากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายหน้าห้องกำหนดเวลากลุ่มละ 2-
3 นาที 
  4.  สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนอีกครั้งเพ่ือเป็นการย้ำความคิดนักเรียนอีกรอบ 
 
 ขั้นสรุป 
  1.  วิทยากรและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นั้นมีหลายสาเหตุ 
ซึ่ง เมื่ออุบัติเหตุเกิดข้ึนแล้วก็จะส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคล ฉะนั้นนักเรียนควรขับขี่รถด้วย
ความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
 1.  สถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 5 สถานการณ์  
 2.  ฉลากหมายเลขที่ 1 – 10 จำนวน 1 ชุด  
 3.  คลิปวีดีโอเรื่องการขับขี่ไม่ปลอดภัย 
 
การวัดและประเมินผล 
 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 

วิเคราะห์สาเหตุและอันตราย
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยได้ 

 วัดจากการตรวจและให้คะแนน
ใบงานสถานการณ์ 

เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน
สถานการณ์ 
(ตามตารางเกณฑ์การให้
คะแนน) 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
มีเหตุมีผลและ
เหมาะกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบันได้  

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหตุผลยัง
ไม่เพียงพอหรือ
ขาดเหมาะสมกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  

นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้น้อย 
ขาดเหตุผลที่
เพียงพอ 

นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง 
ขาดเหตุผลและ
ความน่าเชื่อถือ  
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 
รอบรู้เรื่องการขับขี่ 

 
สาระสำคัญ 
  รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง ประมาณ  
1 ใน 3 ของผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรบนถนน ซึ่งก็เกิดจากการที่รถจักรยานยนต์ไม่มีอุปกรณ์
ความปลอดภัยเท่าเทียมกับรถประเภทอ่ืน ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการบาดเจ็บและ
ตายได้ การส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ด้านกฎจราจร สวมใส่เครื่องป้องกันอันตราย การวิเคราะห์แยกแยะข่าวสาร หรือสื่อที่ได้รับ  
จะทำให้สามารถลดปัญหา และอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยได้ 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  1.  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 
 2.  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการป้องกันอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไม่
ปลอดภัยได ้
 3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ ไม่ปลอดภัยได้ 
 
คุณลักษณะของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
 1.  ทักษะการเข้าถึงข้อมูลในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 2.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิธีการป้องกันอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ไม่ปลอดภัย 
 3.  การรู้เท่าทันสื่อและการวิเคราะห์หาสาเหตุของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สาเหตุของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 2.  วิธีการป้องกันอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 3.  หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นนำ 
   ให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่อง นาทีฉุกเฉิน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย การไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ แล้วทำให้เกิดอันตรายจากการขับขี่ข้ึน 
จากนั้น ใช้คำถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียน. 
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 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
 1.  แนะนำให้นักเรียนรู้จักหมวกนิรภัยและประโยชน์ของหมวกนิรภัยของแต่ละชนิด 
 2.  ครูอธิบายถึงโทษและอันตรายของการไม่สวมใส่หมวกนิรภัยและการขับข่ีรถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย 
 3.  ฝึกทักษะการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและฝึกการขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
 4.  ครูสรุปอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยพร้อมทั้งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขี่จักยายนต์ไม่ปลอดภัย 
 
 ขั้นสรุป 
   ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเก่ียวกับเรื่องอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  รถจักรยานยนต์ 2 คัน 
 2.  หมวกนิรภัย 2 ใบ 
 3.  ป้ายกฎจราจร 1 ป้าย 
 4.  คลิปวีดีโอ เรื่องนาทีฉุกเฉิน 
 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 

 ทักษะการขับข่ีรถจักรยายยนต์
อย่างปลอดภัย 

วัดจากการปฏิบัติของนักเรียน เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย (ตามตารางเกณฑ์การ
ให้คะแนน) 

อธิบายวิธีการป้องกันอันตราย
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การอธิบายความรู้ของนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนนการอธิบาย
ความรู้ของนักเรียน (ตามตาราง
เกณฑ์การให้คะแนน) 
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 ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ทักษะการขับข่ี
รถจักรยายยนต์
อย่างปลอดภัย 
 
 
 
 
อธิบายวิธีการ
ป้องกันอันตราย
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถ
แสดงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมี
ความปลอดภัย 
 
นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการ
ป้องกันอันตราย
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ สังเคราะห์
ข้อมูลเป็นความรู้
ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 

นักเรียนสามารถ
แสดงการขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้
แต่ยังไม่ถูกต้อง
ตามกฎจราจร 
 
 
นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการ
ป้องกันอันตราย
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้องขาดการ
สรุปข้อมูลซึ่งเกิด
จากการสังเคราะห์
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

นักเรียนสามารถ 
แสดงการขับขี่
รถจักรยานยนต์
ได้ 
แต่ยังไม่ถูกต้อง
ตามกฎจราจร
และขาดความ
ปลอดภัย 
 
นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการ
ป้องกันอันตราย
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัยได้แต่ 
ขาดการสรุป
ข้อมูลและ
ประเด็นสำคัญ  

นักเรียนไม่
สามารถแสดงการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์ที่
ปลอดภัยได้ 
 
 
 
นักเรียนไม่
สามารถอธิบาย
วิธีการป้องกัน
อันตรายจากการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัยได้
ข้อมูลมีไม่
ครบถ้วน และไม่
ตรงกับเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
ตัดสินใจเป็น 

 
สาระสำคัญ 
  อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต
เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด การสวมใส่หมวก
นิรภัย การเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนขับขี่ การเช็คสภาพร่างกายของตนเองก่อนการขับขี่เพ่ือการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย และฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย การฝึกให้นักเรียนมีวิธีการสื่อสารเพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัย และการฝึกให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการตัวเองในการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพ่ือช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่ให้ลดน้อยลง 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธที่ดีเมื่อมีเพ่ือนมาชวนให้ปฏิบัติพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการขับขี่ได้ 
 2. นักเรียนสามารถตัดสินใจเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการขับข่ีอย่างไม่ปลอดภัยได้ 
 3. นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการจัดการตัวเองเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 
คุณลักษณะของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
 1.  ทักษะการสื่อสารที่ดีเพ่ือการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 2.  ทักษะการตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3.  มีทักษะในการจัดการตนเอง รู้จักการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการปฏิบัติตน 
เพ่ือให้มีพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ทักษะการปฏิเสธที่ดีเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 2.  การตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 
 3.  ทักษะในการวางแผนการจัดการตัวเองเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ปลอดภัย 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นนำ 
   กล่าวทักทายนักเรียนและยกตัวอย่างสถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ไม่ปลอดภัยให้นักเรียนวิเคราะห์ 
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 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในสถานการณ์สมมติ ว่าเกิดจากสาเหตุ
อะไร 
  2.  ให้นักเรียนบอกแนวทางในการจัดการตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับนักเรียนจะมี 
แนวทางในการจัดการตัวเองอย่างไร 
   3.  ครูสรุปแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัย พร้อม
ทั้งทักษะการตัดสินใจเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 4.  ให้นักเรียนเสนอแนะทักษะการปฏิเสธเพ่ือการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 5.  ครูให้นักเรียนฝึกทำสติกเกอร์ไลย์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อาจเป็น 
สติกเกอร์คำขวัญ รณรงค์ หรือเชิญชวนให้บุคคลอ่ืนขับขี่อย่างปลอดภัย แล้วให้นักเรียนที่จะเข้าร่วม
ประกวดส่งสติกเกอร์ของตนเองเข้าไลย์กลุ่ม จากนั้นให้เพ่ือนๆในกลุ่มโหวตว่าสติกเกอร์ของใครเหมาะสมที่
จะได้รับรางวัลที่สุด  
 
 ขั้นสรุป 
    ครูและนักเรียนสรุปทักษะการตัดสินใจและการปฏิเสธ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการเน้นย้ำความจำอีกรอบ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  สถานการณ์อุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างไม่ปลอดภัย 
 2.  ตัวอย่างสติกเกอร์ไลย์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 

 การตัดสินใจเพื่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การตัดสินใจของนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนนการ
ตัดสินใจ (ตามตารางเกณฑ์การ
ให้คะแนน) 

อธิบายวิธีการป้องกันอันตราย
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ปลอดภัย 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน 

เกณฑ์การให้คะแนนการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน 
ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนน) 

การจัดการตัวเอง วัดจากการให้คะแนนการ 
ถามตอบ 

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการ
ตัวเอง (ตามตารางเกณฑ์การให้
คะแนน) 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การตัดสินใจ 
 
 
 
 
การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้ดีมาก 
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
มีเหตุมีผลและ
เหมาะกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบันได้ 

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุได้
ดี 
 
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหตุผลยัง
ไม่เพียงพอหรือ
ขาดเหมาะสมกับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้พอใช้ 
นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล
และแสดงความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลได้น้อย ขาด
เหตุผลที่เพียงพอ 
 
 

นักเรียนไม่มี
ทักษะในการ
ตัดสินใจที่ดีใน
การป้องกัน
อุบัติเหตุ 
นักเรียน
วิเคราะห์ข้อมูล
ได้ไม่ถูกต้อง 
ขาดเหตุผลและ
ความน่าเชื่อถือ  
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน 
 
 

 

เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การจัดการตัวเอง นักเรียนเสนอแนะ
แนวทางการ
จัดการตัวเองใน
การป้องกัน
อุบัติเหตุจากการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มี
เหตุผล เหมาะกับ
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

นักเรียนเสนอแนะ
แนวทางการจัดการ
ตัวเองในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีเหตุผล  

นักเรียนเสนอแนะ
แนวทางการ
จัดการตัวเองใน
การป้องกัน
อุบัติเหตุจากการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง แต่
ยังไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

นักเรียนไม่
สามารถ
เสนอแนะแนว
ทางการจัดการ
ตัวเองในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
ได้ที่เกิดข้ึน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 
ผลงานสร้างสรรค์ 

 
สาระสำคัญ 
  อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์นั้นทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตมาก การรณรงค์
ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญ ตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การมีทักษะการ
ตัดสินใจที่ดี มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมเพ่ือสร้าง
ความตระหนัก ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่แสดงถึงความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทำให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจและเป็นความรู้ที่อยู่กับนักเรียนตลอดไป 
 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับบุคคล
อ่ืนได้ 
 2. นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3. นักเรียนสามารถจัดการตัวเองเพ่ือให้เกิดการขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยได้ 
 
 คุณลักษณะของความฉลาดทางด้านสุขภาพที่ต้องการพัฒนา 
 1.  ทักษะในการสื่อสารที่ดี การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ให้กับบุคคลอ่ืน 
 2. ทักษะการตัดสินใจเพ่ือการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3.  รู้จักการกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย  
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ทักษะการสื่อสารที่ดีเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ให้กบับุคคลอื่น 
 2. การตัดสินใจเพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 3. การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง 
ปลอดภัย  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นนำ 
   ครูมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ส่งสติกเกอร์ไลน์เข้าร่วมประกวดแล้วได้รับรางวัล พร้อม
ชมเชยนักเรียนที่ได้รับรางวัล และบอกเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับรางวัลนี้ 
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 ขั้นดำเนินกิจกรรม 
  1.  ครูให้นักเรียนประกวดแต่งคำขวัญกลุ่มละ 1 คำขวัญ แล้วพิจารณาคำขวัญที่มีเนื้อหา
ครอบคลุม ชักชวนให้คนมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมากที่สุดเป็นกลุ่มที่ได้
รางวัลชนะเลิศ 
  2.  นักเรียนกลุ่มที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ออกมานำเสนอคำขวัญของกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน 
  3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอโปสเตอร์ของกลุ่มในการรณรงค์การขับขี่รถจักยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
   4.  ครูสรุปความรู้ที่ได้จากการนำเสนองานและการทำกิจกรรมกลุ่ม 
 
 ขั้นสรุป 
   ครูสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากการทำกิจกรรม เช่น เรื่องอุบัติเหตุจากการขับข่ี หลักการขับข่ี
อย่างปลอดภัย ทักษะการตัดสินใจ แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการกับตัวเองเพ่ือให้เกิดการ
ขับข่ีที่ปลอดภัย เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.  กระดาษ A 4 กลุ่มละ 1 แผ่น 5 กลุ่ม จำนวน 5 แผ่น 
  2.  คำขวัญของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 5 กลุ่ม 
  3.  โปสเตอร์ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 5 กลุ่ม 
 
การวัดและประเมินผล 
 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 

สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมและการประกวดการ
แต่งคำขวัญ  

เกณฑ์การให้คะแนนการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม (ตามตาราง
เกณฑ์การให้คะแนน) 

หัวข้อการประเมิน การวัด การประเมินผล 
การตัดสินใจเพื่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

วัดจากการตรวจและให้คะแนน
การตัดสินใจของนักเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการ
ตัดสินใจ (ตามตารางเกณฑ์การ
ให้คะแนน) 

การจัดการตัวเอง วัดจากการให้คะแนนการ 
ถามตอบ 

เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการ
ตัวเอง (ตามตารางเกณฑ์การให้
คะแนน) 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การ
ประเมินผล ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การถ่ายทอด
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง 
ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้ 
ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายความรู้ใน
เรื่องท่ีศึกษาให้ครู
และเพ่ือนในชั้น
เรียนเข้าใจได้ 
ข้อมูลขาดความ
น่าเชื่อถือ 
 

นักเรียนไม่
สามารถอธิบาย
ความรู้ในเรื่องที่
ศึกษาให้ครูและ
เพ่ือนในชั้นเรียน
เข้าใจได้ 
 
 

การตัดสินใจเพื่อ
การขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 
 

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้ดีมาก 

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
ได้ดี 

นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหา หรือ
ป้องกันอุบัติเหตุ
ได้พอใช้ 

นักเรียนไม่มี
ทักษะในการ
ตัดสินใจที่ดีใน
การป้องกัน
อุบัติเหตุ 

การจัดการตัวเอง นักเรียนเสนอแนะ 
แนวทางการจัดการ
ตัวเองในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีเหตุผล 
เหมาะกับสถาน-
การณ์ที่เกิดข้ึน 

นักเรียนเสนอแนะ
แนวทางการ
จัดการตัวเองใน
การป้องกัน
อุบัติเหตุจากการ
ขับข่ี
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีเหตุผล  

นักเรียนเสนอแนะ
แนวทางการจัดการ
ตัวเองในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง แต่
ยังไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 

นักเรียนไม่
สามารถ
เสนอแนะแนว
ทางการจัดการ
ตัวเองในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยได้
ที่เกิดขึ้น 
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง โปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง โปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง โปสเตอร์รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง ภัยร้ายใกล้ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง ภัยร้ายใกล้ตัว 

 
 
 

 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………...............................
............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................................................... .... 
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 วั น ที่  6 เ ม .ย .  2554 ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า  ส า ร วั ต ร เ ว ร  ส ภ .ส า ม โ ค ก  
จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเทรลเลอร์ที่จอดข้างทางมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจำนวนหลายรายให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ ถนนสาย  347 มุ่งหน้าเข้า
ปทุมธานี หมู่ที่ 5 ต. เชียงรากน้อย อ.สามโคก หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถกู้
ชีพ ร.พ.สามโคก อาสาสมัครร่วมกตัญญู 
 
 ที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นสถานที่ค่อนข้างมืด พบรถพ่วงแบบเทรลเลอร์พ้ืนเรียบ จอดอยู่ บริเวณไฟ
ท้ายด้านขวามีร่องรอยการถูกชนจนได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำ พลิก
คว่ำอยู่ด้านหน้ารถมีรอยชนจนได้รับความเสียหายพังยับเยิน ข้างกันพบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ซึ่ง
เป็นผู้ซ้อนท้ายคนที่สองเสียชีวิตนอนจมกองเลือดสภาพร่างกายแขนขาหัก นอกจากนี้แล้วยังมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีก 1 ราย อาสาสมัครร่วมกตัญญูปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมส่งมอบให้
ทีมแพทย์ ร.พ. สามโคกให้ ความช่วยเหลือนำส่ง ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต ให้
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว 
 
 จากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.ของบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงให้การว่า รถเทรลเลอร์
คู่กรณีนั้นผู้ขับขี่ได้มาจอดไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ซึ่งตนก็ยังไม่พบว่าเป็นใครนำมาจอดไว้ และไม่มี
เครื่องหมายหรือสิ่งของวางด้านท้ายรถเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ แต่อย่างใด ทันใดนั้นเองขณะที่ตนกำลังเดิน
ตรวจดูความเรียบร้อยภายในบริษัทอยู่นั้นได้มี จยย.ของผู้เสียชีวิตขับขี่มาด้วยความเร็วสูงและคุยกัน
มาเสียงดัง ทันใดนั้นคาดว่าผู้ขับขี่น่าจะมองไม่เห็นท้ายรถเทรลเลอร์ที่จอดริมทางจึงทำ ให้ชนเข้าอย่างจัง
เสียงดังสนั่น จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตนจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ ดังกล่าว 
 
 ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวว่า เบื้องต้น ยังไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของรถเทรลเลอ์คู่กรณีแต่อย่าง
ใด และจะได้เร่งติดตามตัวเจ้าของรถมาสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีทางกฎหมาย ต่อไป ส่วนร่าง
ผู้เสียชีวิตให้อาสาสมัครร่วมกตัญญูนำส่ง ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ เพ่ือรอญาติมารับกลับไป
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป 
 
ที่มา: http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content& 
        categoryId=420&contentID=13119 
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 (2 เม.ย.) อุบัติเหตุน่าสลด รถกระบะขายกับข้าวพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ ร่างกระเด็นข้าม
หลังคา ดับสยองท้ายรถ พ่อค้าเพ่ิงดีใจ ลูกชายรอดเกณฑ์ทหาร-จับได้ใบดำ แต่มาเจอเหตุเศร้าตัดอารมณ์
ตามรายงานระบุว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต์บนถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 41 บริเวณหน้าวัดตะนุ 
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต ตรวจสอบพบรถกระบะอีซูซุ สีบรอนซ์ จอดอยู่ริมทาง ด้านหน้ามีรอยถูกชน
พังยับเยิน ขณะที่บริเวณหน้ารถกระบะพบรถจักรยานยนต์คาวาซากิ สีเขียว ถูกชนด้านท้าย สภาพพัง
ยับเยิน ส่วนด้านหลังรถกระบะพบศพผู้เสียชีวิต สภาพศีรษะแตก แขนขาหัก ทราบชื่อคือ นายประพล 
อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บกู้เคลื่อนย้ายศพ 
 
 จากการสอบสวน นายบุญลือ อายุ 49 ปี คนขับรถกระบะคู่กรณี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจด้วยอาการตื่นตกใจ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเพ่ิงพาลูกชายไปจับใบแดงใบดำคัดเลือกเกณฑ์
ทหารมา ผลปรากฏว่าลูกชายจับได้ใบดำ จึงรู้สึกดีใจและขับรถขายกับข้าวต่อที่หมู่บ้านบริเวณดังกล่าว 
ระหว่างทางได้ขับตามรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาตามทาง แต่จู่ๆ รถจักรยานยนต์ก็เบรกกะทันหัน 
เป็นเหตุทำให้เหยียบเบรกไม่ทัน จึงพุ่งชนท้ายรุอย่างแรง ทำให้ร่างคนขับลอยกระเด็นข้ามรถกระบะ
และตกกระแทก นอนเสียชีวิตอยู่ด้านหลังของรถ 
 
 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า คนขับรถจักรยานยนต์อาจจะต้องการจอดรถกะทันหัน เนื่องจาก
เครื่องยนต์ขัดข้อง หรือ รับโทรศัพท์ เป็นเหตุทำให้รถที่ขับตามหลังมาหยุดไม่ทัน ทั้งนี้ นายบุญลือ 
คู่กรณียินดีจะช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตเต็มที่ 
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์ 
 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/
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 รถจักรยานยนต์ หลุดโค้งสะพานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตกกระแทกด้านล่างเสียชีวิต 
วอนหน่วยงานรับผิดชอบสร้างแผงก้ันสะพานทางหลวง หลังมีจักรยานยนต์หลุดโค้งหลายรายวันที่ 8 
มี.ค. 2558 เกิดอุบัติเหตุรถจักรยายนต์หลุดโค้งสะพานทางหลวง พิเศษสาย 7 ตอน 5 ตกลงมากระแทก
ด้านล่าง โดยในที่เกิดเหตุพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ทราบชื่อ นายทรงพล (ขอสงวนนามสกุล) 
อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา และคณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาปฐมพยาบาล 
และปั้มหัวใจใช้เครื่องช่วยหายใจ ก่อนนำส่งรักษาต่อโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และได้เสียชีวิตใน
เวลาต่อมา 
 
 ส่วนด้านบนสะพานทางหลวงพิเศษมีคนเจ็บอีก 1 คน ทราบชื่อ นายระวี (ขอสงวนนามสกุล) 
อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ถูกนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนสะพาน
พบรถจักรยานยนต์ จอดล้มตะแคงข้าง สอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า นายทรงพล เป็นคนขับ โดยมี 
นายระวี เป็นคนซ้อน ขับข้ึนทางหลวงพิเศษสาย 7 ตอน 5 มาด้วยความเร็วมาถึงช่วงสะพานโค้งบังคับ
รถไม่ได้ จึงชนกับราวสะพาน ทำให้ นายทรงพล กระเด็นตกลงไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์ที่ขับ
ผ่านมา ก่อนร่างจะกระเด็นไปนอนที่พ้ืนถนน 
 
 ทั้งนี้ สะพานทางหลวงพิเศษดังกล่าว สร้างเชื่อมถนนสุขุมวิท ขาเข้า กรุงเทพฯ ก่อนถึงแยก
พัทยาเหนือ เพ่ือเข้าสู่ถนนทางหลวงพิเศษสาย 7 ตอน 5 ที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ซึ่งเป็นสะพานโค้งที่มี
ราวสะพานสูงประมาณ 1 เมตร และสะพานดังกล่าวเกิดเหตุทำนองเดียวกันมาหลายครั้ง และมี
ผู้เสียชีวิตเกือบทุกครั้ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างแผงกั้นที่สูงต่อจากราวสะพานเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 
 
 
 

 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://travel.sanook.com/934029/
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 (27 ต.ค.) เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ
บริเวณถนนอ่างทอง-โพธิ์ รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนกำแพงรัวบ้านหลังหนึ่งอย่างจัง เป็นเหตุทำ
ให้มีผู้เสียชีวิต สภาพศีรษะหลุดออกจากบ่า จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยวีอาร์กู้ภัย
จังหวัดอ่างทองที่เกิดเหตุพบชาวบ้านจับกลุ่มยืนมุงดูเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากท่ีกลางถนนพบศีรษะ
มนุษย์ตกอยู่อย่างน่าสยดสยองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บกู้ศพ ขณะที่ห่างไปอีก 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์
ฮอนด้า โซนิค สีน้ำเงินขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดเสียหลักอยู่ริมรั้วบ้านหลังหนึ่ง พบร่างไร้ศีรษะ
อยู่ที่รถจักรยานยนต์ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือ นายวิชิต ทองคำชู อายุ 36 ปี 
 
 จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายวิชิต ได้นั่งดื่มสุราอยู่บ้านตัวเองในตอน
กลางวันแสกๆ เมื่อสุราหมดจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ไปซื้อเพ่ิมอีก คาดว่าระหว่างทาง นายวิชิต น่าจะ
ขับรถเสียหลักเพราะความมึนเมา จนรถพุ่งชนรั้วบ้านและเสียชีวิตดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://home.sanook.com/
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สถานการณ์ข่าวอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย 
ข่าวท่ี 5 

 

 
 เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 340 สายชัยนาท-
สุพรรณบุรี หลัก กม.ที่ 183-184 ขาขึ้น หมู่ 3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท คู่กรณีเป็นรถเก๋งฮอนด้าแจ๊ซ 
สีบรอนซ์ ทะเบียน ฎว 8948 กทม. มี น.ส.วรรณกนก ผลเจริญ อายุ 25 ปี เป็นคนขับ ชนกับรถ 
จักรยานยนต์ ฮอนด้า ซี 70 ทะเบียน กธพ 947 ชัยนาท พร้อมพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนายอนุพล 
ทับทิมทอง อายุ 23 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา สภาพกะโหลก
ศีรษะเปิด ขาซ้ายหัก 2 ท่อน ขาขวาหัก1ท่อน 
 
 จากการสอบสวน น.ส.วรรณกนก คนขับรถเก๋งให้การว่า กำลังจะไปงานแต่งญาติในตัวเมือง
ชัยนาท ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุรถ จยย.ของนายอนุพลขับย้อนศรมาและไม่เปิดไฟหน้า ทำให้มองไม่เห็น
จึงชนเข้าอย่างจังจนทำให้นายอนุพลเสียชีวิตดังกล่าว 
 
 ด้าน น.ส.ปัทมวรรณ ภู่เกตุ อายุ 20 ปี เพ่ือนสนิทของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า นายอนุพลเคย
คบหาเป็นแฟนกับตนมาก่อน คืนที่ผ่านมาชักชวนนายอนุพลไปร่วมกินเลี้ยงงานวันเกิดเพ่ือนในกลุ่มที่ 
อ.สรรคบุรี โดยได้ไปกับเพ่ือนชายคนใหม่ทำให้นายอนุพลน้อยใจ กินเหล้าจนเมามายอย่างหนักแล้ว
ขอตัวกลับบ้านตอนรุ่งสาง ตนกับเพ่ือนชายขับรถตามมาส่งด้วยความเป็นห่วงและแซงไปรอที่ 4 แยก
สะพานใหม่ เป็นจุดที่นายอนุพลจะต้องเลี้ยวขวาไป อ.สรรพยา คอยอยู่นานไม่เห็นนายอนุพลตามไป 
จึงขับรถกลับมาตามหา ปรากฏว่านายอนุพลขับรถย้อนศรไปชนรถเก๋งเสียชีวิต 
 
 
 
 
 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://home.sanook.com/
http://news.sanook.com/tag/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3/
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง สมมติ นะ! สมมติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุของอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขของนักเรียนหรือการจัดการตัวเองของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ………………………........................สกุล………………………………………ชั้น…… .เลขที…่…… 

 
 
 
 
 

ภาพอุบัติเหต ุ

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
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ใบงานประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง คำขวัญต้านภัย 

ให้นักเรียนแต่งคำขวัญเพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือสมาชิก 
1.……………………………………………………………………..……………………………………… 
2.…………………………………………………………………....……………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 

 

คำขวัญ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
อย่างปลอดภัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
คำชี้แจง  การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับขี่ 
   รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนตามหลักสุขภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
    8 ตอน ดังนี้ 
 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  
   ตอนที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการทางด้านสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
   ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
   ตอนที่ 4 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
   ตอนที่ 5 ทักษะการตัดสินใจเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
   ตอนที ่6 การจัดการตนเองในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
   ตอนที่ 7 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
   ตอนที่ 8 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
 
   ข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนใดๆทั้งสิ้น จึงขอให้นักเรียน
ตอบตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยต่อไป 
 
 
         
 
           ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
           จาก นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี 
                                                                                              ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 
 
คำชี้แจง ขอให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่างหรือใส่  √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับนักเรียน    
 
1.  เพศ      
                 1. หญิง          2. ชาย 
 
2.  อายุ ……………………..ป ี
 
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา/มารดาใช่หรือไม่ 
                1. ใช ่                  2. ไม่ใช่ (พักอยู่กับใคร………………..) 
 
4. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ 
                1. มี                        2. ไม่มี                   
 
5. เหตุผลที่นำรถมาโรงเรียน 
                1.ผู้ปกครองไม่สะดวกในการไปรับ-ไปส่ง  
                2.สะดวกในการเดินทางอย่างส่วนตัว   
                3. ใช้ตามเพ่ือน 
                4. อ่ืนๆ 
 
6. สถานที่จอดรถประจำ 
                1. โรงรถของโรงเรียน   2. บ้านเพื่อน                      3. ร้านเกมส์ 
                4. วัด                      5. ร้านอาหารหน้าโรงเรียน     6. อ่ืนๆ 
 
7. นักเรียนมีหมวกนิรภัยของตนเองหรือไม่ 
                1.มี  
                2.ไม่มี 
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ตอนที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการทางด้านสุขภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง  
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง  

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

     

2. เมื่อนักเรียนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
นักเรียนสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายรถจน
ได้ข้อมูลที่แน่ใจ  

     

3. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยนักเรียนเปลี่ยนแหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

     

4. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  

     

5. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย  จนเชื่อ
ว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือก่อนนำไปปฏิบัติ 

     

6. เมื่อนักเรียนต้องการใบขับขี่นักเรียนจะเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ 

     

7. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องของ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจาก
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

8. ถ้าต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการขับข่ีรถ 
จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยควรสอบถาม 
ข้อมูลจากตำรวจเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. นักเรียนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลให้เหมาะสม
กับข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
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ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1. ผู้ขับขี่ที่ต้องการเลี้ยวรถ ต้องชะลอรถและเปิดไฟ เลี้ยวก่อนถึงทาง
เลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

   

2. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดหลังเส้นแนวหยุด    
3. บริเวณทางโค้งรัศมีแคบ สามารถแซงรถคันอ่ืนได้    
4. ผลเสียของการไม่ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน คือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อม

รถมากขึ้น 
   

5. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถควรตรวจระดับน้ำมันเครื่องอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

 
 

  

6. ผู้ที่รับประทานยาแก้แพ้แบบง่วงนอนสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้ถ้าไม่มีอาการง่วงนอนมาก 

   

7. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับขี่รถจักรยานยนต์ ยกเว้น
กรณีเมาไม่มาก  

   

8. ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ หรือมีความพิการที่แขนและขา 
สามารถใช้รถจักรยานยนต์ได้โดยไม่เกิดอันตราย 

   

9. พระภิกษุ  สามเณร เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสวมหมวก
นิรภัย ในขณะที่โดยสารรถจักรยานยนต์ 

   

10. หมวกนิรภัยชนิดที่ปลอดภัยที่สุดคือแบบครึ่งศีรษะ    
11. การสวมใส่หมวกนิรภัยนั้นควรใส่เฉพาะคนที่เป็นคนขับขี่

รถจักรยานยนต์ 
   

12. การสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ สามารถป้องกัน
การกระแทกของศีรษะกับพ้ืน และสามารถลดการบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะของผู้ขับข่ีได้ 
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ตอนที่ 4 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจาก
ครูแล้วพบว่าไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหา  

     

2. นักเรียนแนะนำเพ่ือนให้สวมหมวกนิรภัยก่อน
การขับขี่ 

     

3. นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยใน
อินเตอร์เน็ตนักเรียนสามารถทำความเข้าใจได้  

     

4. นักเรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาใน
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 

     

5. นักเรียนแสดงออกด้วยการพูด อ่าน เขียน 
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจนทำให้คน
อ่ืนเข้าใจได้ 

     

6. นักเรียนโน้มน้าวใจให้บุคคลอื่นเห็น
ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการ 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 

     

7. นักเรียนแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรที่ได้อ่านจากแหล่งต่างๆได้ว่า
ข้อใดเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ และข้อใดไม่ควร
ปฏิบัติ 

     

8. เมื่อนักเรียนต้องการจะสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
นักเรียนจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา โอกาส และผู้รับสาร 

     

9. นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นใน
เรื่อง การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

     

10. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการให้
ความรู้บุคคลอ่ืนๆเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
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ตอนที่ 5 ทักษะการตัดสินใจเพ่ือการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนเลือกท่ีจะสวมหมวกนิรภัยในการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง แม้ว่าจะ
เดินทางในระยะทางใกล้  

     

2. เมื่อนักเรียนขับรถผ่านสี่แยกไฟแดงแล้วติด
ไฟแดง แม้ว่าจะไม่มีรถสวนมา นักเรียนก็
จะไม่ขับข่ีรถจักรยานยนต์ผ่าไฟแดง  

     

3. นักเรียนไม่ให้เพ่ือนซ้อนท้ายรถ 
จักรยานยนต์เกิน 1 คน แม้ว่าเพ่ือน 
จะขอร้อง 

     

4. นักเรียนเลือกท่ีจะเชื่อข้อมูลในการขับขี่
รถจักรยานยนต์จากผู้เก็บเงินค่าทางด่วน  

     

5. นักเรียนเลือกหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับ
ตัวเอง 

     

6. นักเรียนตัดสินใจจะไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์
หากไม่มีหรือลืมหมวกนิรภัย 

     

7. เมื่อนักเรียนไม่สบายจะไม่ขับข่ี
รถจักรยานยนต์แม้ว่าระยะทางใกล้ๆ 

     

8. หากมีอาการง่วงนอนนักเรียนไม่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

     

9. เมื่อรถจักรยานยนต์ของนักเรียนไฟเลี้ยวไม่
ติด นักเรียนจะไม่นำมาขับ 

     

10. นักเรียนจะไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ถ้าหาก
ไม่มีใบขับขี่ 
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ตอนที่ 6 การจัดการตนเองในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

 
ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนตรวจสอบปริมาณน้ำมัน
รถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่ทุกครั้ง  

     

2. นักเรียนเตรียมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนการ 
ขับข่ี 

     

3. นักเรียนเช็คเบรครถจักรยานยนต์ก่อนการขับ
ขี่ทุกครั้ง  

     

4.นักเรียนปรับกระจกรถจักรยานยนต์ให้
เหมาะสมก่อนการขับขี่ 

     

5. นักเรียนมีความชำนาญในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องศึกษา
กฎจราจรก่อนการขับขี่ 

     

6. นักเรียนไม่จำเป็นต้องสำรวจเส้นทางก่อนการ
ขับข่ีเพราะเป็นเส้นทางท่ีหลายๆคนใช้กัน 

     

7. นักเรียนไม่เคยฟังพยากรณ์อากาศเพราะถ้า
หากฝนจะตกหรือมีพายุก็ไม่สามารถเลี่ยงได้ 

     

8. นักเรียนเตรียมหมวกนิรภัยให้คนซ้อนท้ายใน
กรณีท่ีมีคนซ้อนท้าย 

     

9. นักเรียนศึกษาข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยก่อนการขับขี่ 
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ตอนที ่7 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 
คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนเลือกซ้ือหมวกนิรภัยตามสื่อโฆษณา      
2.นักเรียนเชื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย

เท่านั้น 
     

3. นักเรียนเลือกซ้ือน้ำมันเครื่องตามโฆษณาใน
โทรทัศน์เพราะน่าเชื่อถือ 

     

4. เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการขับขี่อย่างปลอดภัยนักเรียนมีการ
วิเคราะห์โดยที่จะไม่เชื่อทันที  

     

5. เมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลความรู้เรื่องการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย นักเรียน
นำข้อมูลเนื้อหามาวิเคราะห์ ประเมินก่อน
จะตัดสินใจเชื่อ 

     

6. นักเรียนหาข้อมูลในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ
จราจรในเว็บไซด์ นักเรียนเชื่อข้อมูลที่หามา
ได้ทั้งหมด 

     

7. เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ว่าควรเชื่อหรือไม่
ควรเชื่อ 

     

8. นักเรียนมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจาก
อินเตอร์เน็ตและเชื่ออินเตอร์เน็ตเพียง
แหล่งเดียวเท่านั้น 

     

9. ถ้ามีดารามาให้ความรู้ในเรื่องของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย นักเรียน
เชื่อและปฏิบัติตาม เพราะถือว่าเป็นบุคคล
ที่น่าเชื่อถือ 
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ตอนที ่8 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
 
คำชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องความถ่ีในการปฏิบัติที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

1. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อ มีไข้  
ปวดศีรษะ 

     

2. นักเรียนพูดคุยกับคนซ้อนท้ายขณะที่
นักเรียนเป็นผู้ขับขี่ 

     

3. นักเรียนฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่
นักเรียนง่วงนอน 

     

4.นักเรียนตรวจไฟทุกดวงของรถให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานก่อนการขับขี่ 

     

5. นักเรียนตรวจสอบสภาพลมยางและสภาพ
ของเบรก คลัทซ์ให้อยู่ในสภาพดีก่อนการ
ขับข่ี 

     

6. นักเรียนตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน
การขับขี่ 

     

7. นักเรียนตรวจดูน้ำมันเครื่องก่อนการขับขี่      
8. นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี

รถจักรยานยนต์แม้แต่ในระยะทางใกล้ๆ 
     

9. นักเรียนสวมใส่สายรัดคางหมวกนิรภัย 
ให้กระชับ 

     

10. นักเรียนเลือกสวมใส่หมวกนิรภัยแบบ 
เต็มใบ 

     

11. นักเรียนเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่เมื่อหมวก
นิรภัยเก่าชำรุด 

     

12. นักเรียนหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมก่อนขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

     

13. นักเรียนไม่ขับข่ีรถจักรยานยนต์เมื่อ
รับประทานยาที่ทำให้ง่วงนอน 
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ข้อความ/ความถี่ในการปฏิบัติ ทุก 
ครั้ง  

บ่อย 
ครั้ง  

บาง 
ครั้ง  

นานๆ
ครั้ง 

ไม่ได้
ปฏิบัติ  

14. นักเรียนให้สัญญาณไฟเมื่อต้องการขับ 
รถแซงรถคันหน้า 

     

15. นักเรียนให้เพื่อนนั่งซ้อนท้ายมากกว่า  
1 คน 

     

16. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
สูงมากกว่า 80 กม./ชม.เมื่อถนนเรียบและ
ถนนว่างไม่มีรถ 

     

17. นักเรียนขับขี่รถด้วยมือข้างเดียว ส่วนมือ
อีกข้างถือของอย่างอ่ืน 

     

18 นักเรียนใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักยานยนต์      
19. นักเรียนชะลอความเร็วลงเมื่อเห็นคน 

ข้ามถนน 
     

20. นักเรียนเลี้ยวรถโดยให้สัญญาณก่อนถึง
ทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

     

21. นักเรียนเลี้ยวรถ หรือ แซงรถคันหน้า หรือ
ขับขี่รถตัดหน้ารถคันอ่ืน ในระยะกระชั้นชิด 

     

22. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืน
สัญญาณไฟแดงเมื่อไม่มีรถมาจาก 
ทิศทางอ่ืน 

     

23. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้า
ทั้งกลางวันและกลางคืน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 
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ตารางวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ( IOC) 
1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการบริการทางด้านสุขภาพ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ  1 2 3 

1. นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

2. เมื่อนักเรียนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
นักเรียนสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายรถจน
ได้ข้อมูลที่แน่ใจ  

1 1 1 1 ใช้ได ้

 

3. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนักเรียนเปลี่ยน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

1 1 1 1 ใช้ได ้

 

4. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกฎจราจรจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

5. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย  จน
เชื่อว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือก่อนนำไปปฏิบัติ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อต้องการสอบ
ใบขับข่ี 

1 1 0 0.66 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่า น่าจะ
ปรับเป็น เมื่อ
นักเรียนต้องการ
ใบขับข่ีนักเรียนจะ
เข้าร่วมกิจกรรม
การให้ความรู้
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

7. เมื่อมีเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งมาให้
ความรู้เรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
อย่างปลอดภัยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ว่า น่าจะปรับเป็น
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมการ
ขนส่ง ผู้วิจัย
เห็นสมควรว่าปรับแก้
ไขตามผู้เชี่ยวชาญ
แนะนำ 

8. นักเรียนมีความเชื่อว่าถ้าต้องการหาข้อมูล
เกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยควรสอบถามข้อมูลจากตำรวจเท่านั้น 

1 0 1 0.66 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ว่า คำว่า หากต้องการ 
เป็นความสามารถใน
การเลือกไม่ใช่ความ
เชื่อ ผู้วิจัยเห็นสมควร
ว่าปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

9. นักเรียนเลือกแหล่งข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา 

1 0 1 0.66 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ว่า นักเรียนสามารถ
เลือกแหล่งข้อมลูที่
เหมาะสมกับข้อมลูที่
ต้องการ ควรปรับ
ภาษาในการเขียน 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

10.เมื่อมีทหารมาแนะนำการขับข่ีอย่าง
ปลอดภัยนักเรียนเชื่อทหาร 

-
1 

0 0 
-
0.33 

ใช้
ไม่ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
ว่า ทำไมต้องเป็น
ทหาร และมี
ความหมาย
เช่นเดียวกับข้อ 8 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ควรตัดข้อคำถามนี้ทิ้ง 
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2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชา
ญคนที่ 

ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 

1. ผู้ขับขี่ที่ต้องการเลี้ยวรถ ต้องชะลอรถและ
เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 

    30 เมตร 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

 

2. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้อง
หยุดหลังเส้นแนวหยุด 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

3. บริเวณทางโค้งรัศมีแคบสามารถแซงรถ
คันอ่ืนได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

4. รถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงห้ามนำมาใช้
ในทางหรือการจราจร 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

5. เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถควรตรวจ
ระดับน้ำมันเครื่องอย่างน้อยปีละครั้ง 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

6. ผู้ที่รับประทานยาแก้แพ้แบบง่วงนอน
สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ถ้าไม่มี 

อาการง่วงนอนมาก 
1 1 1 1 ใช้ได้ 

 

7. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สมควรขับขี่
รถจักรยานยนต์ ยกเว้นกรณีเมาไม่มาก  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 
ให้ตัดคำว่าสมออก 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

8. ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ หรือมีความ
พิการที่แขนและขา สามารถใช้
รถจักรยานยนต์ได้โดยไม่เกิดอันตราย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

9. พระภิกษุ  สามเณร เป็นผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัย ในขณะที่
โดยสารรถจักรยานยนต์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

10. หมวกนิรภัยชนิดที่ปลอดภัยที่สุดคือแบบ
ครึ่งศีรษะ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

11. การสวมใส่หมวกนิรภัยนั้นควรใส่เฉพาะ
คนที่เป็นคนขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

12. หมวกนิรภัยสามารถป้องกันการกระแทก
ของศีรษะกับพ้ืน และสามารถลดการ
บาดเจ็บของศีรษะของผู้บาดเจ็บได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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3. การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตนเพื่อการขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 

1. นักเรียนฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยจากครูแล้วพบว่าไม่ค่อยเข้าใจ
เนื้อหา 1 0 1 0.66 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 

นักเรียนฟัง เป็นทักษะ
การฟัง ไม่ใช่การสื่อสาร
ที่เราเป็นคนถ่ายทอด 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

2. นักเรียนแนะนำเพ่ือนให้สวมหมวกนิรภัย
ก่อนการขับขี่ 1 1 1 1 ใช้ได ้  

3. นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
ในอินเตอร์เน็ตนักเรียนสามารถทำความ
เข้าใจได้  

1 1 1 1 ใช้ได ้

 

4. นักเรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาใน
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

5. นักเรียนแสดงออกในการพูด อ่าน  เขียน 
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อให้คน
อ่ืนเข้าใจ  

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 

น่าจะปรับเป็น นักเรียน
แสดงออกด้วยการพดู 
อ่าน เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฎิบัตติน ในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยจนทำให้คนอื่น
เข้าใจได้ ผู้วิจัยเห็นสมควร
ว่าปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

6. นักเรียนโน้มน้าวใจให้บุคคลอื่นเห็นความ 
สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยได้ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

7. นักเรียนแยกแยะข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรที่ได้อ่านจากแหล่งต่างๆได้
ว่าข้อใดเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ และข้อใดไม่
ควรปฏิบัติ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3  

8. นักเรียนเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้
เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร โอกาส 
และผู้รับสารเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 

น่าจะปรับเป็น  เมื่อ
นักเรียนต้องการจะ
สื่อสารข้อมูลเกีย่วกับ
การขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย นักเรียน
จะเลือกใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 
โอกาส และผูร้ับสาร 
ผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

9. นักเรียนรับฟังในสิ่งที่บุคคลอ่ืนแสดงความ
คิดเห็น เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 

น่าจะปรับเป็น  นักเรียน
รับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นในเรื่อง การขับ
ขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ผู้วิจัย
เห็นสมควรว่าปรับแกไ้ข
ตามผูเ้ชี่ยวชาญแนะนำ 

10. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการรับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ 

1 0 1 0.66 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 

ความกระตือรือร้นไมไ่ด้
เป็นการสื่อสาร น่าจะ
ปรับเป็น  นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการ
ให้ความรู้บุคคลอื่นๆ
เกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ผู้วิจัย
เห็นสมควรว่าปรับแกไ้ข
ตามผูเ้ชี่ยวชาญแนะนำ 
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4. ทักษะการตัดสินใจเพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ  1 2 3 

1. นักเรียนเลือกท่ีจะสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง แม้ว่าจะเดินทางใน
ระยะทางใกล้  

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

2. เมื่อนักเรียนขับรถผ่านสี่แยกไฟแดงแล้วติดไฟ
แดง แม้ว่าจะไม่มีรถสวนมา นักเรียนก็ไม่ควรขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่าไฟแดง  

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่า น่าจะ
ปรับประโยคที่ว่า ก็
ไม่ควรขับขี่ เป็น ก็
จะไม่ขับขี่  ผู้วิจยั
เห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

3. แม้ว่าเพื่อนจะข้อร้องแต่นักเรียนไม่ให้เพ่ือนซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์เกิน 1 คน 

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่าน่าจะ
สลับประโยค
หน้าและหลัง 
ผู้วิจัยจึงแก้ไข
เป็น นักเรียน
ไม่ให้เพ่ือนซ้อน
ท้าย
รถจักรยานยนต์
เกิน 1 คน แม้ว่า
เพ่ือนจะขอร้อง 

4. นักเรียนควรเชื่อข้อมูลในการขับขี่
รถจักรยานยนต์จากผู้เก็บเงินค่าทางด่วน 

1 1 1 1 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่า ให้
เปลี่ยนคำว่าควร ใน
ประโยคเป็น เลือก
ที่จะ เพื่อให้เป็น
การแสดงการ
ตัดสินใจ ผู้วิจัย
เห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

5. นักเรียนเลือกหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับตัวเอง 1 1 1 1 ใช้ได ้  
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ  1 2 3 

6. เมื่อลืมสวมหมวกนิรภัยนักเรียนตัดสินใจว่าจะไม่
เป็นผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

1 0 1 0.66 ใช้ได ้

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่า น่าจะ
ปรับประโยคใหม่
เป็น นักเรียน
ตัดสินใจจะไม่ขับขี่
รถจักรยานยนต์
หากไม่มหีรือลมื
หมวกนิรภัย ผู้วิจัย
เห็นสมควรว่า
ปรับแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ 

7. เมื่อนักเรียนไม่สบายจะไม่ขับข่ีรถจักรยานยนต์
แม้ว่าระยะทางใกล้ๆ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

8. หากมีอาการง่วงนอนนักเรียนไม่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

9. เมื่อรถจักรยานยนต์ของนักเรียนไฟเลี้ยวไม่ติด 
นักเรียนจะไม่นำมาขับ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

10. นักเรียนจะไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ถ้าหากไม่มี
ใบขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได ้
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5. การจัดการตนเองในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่า 
IO
C 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 

1. นักเรียนตรวจสอบปริมาณน้ำมัน
รถจักรยานยนต์ก่อนการขับขี่ทุกครั้ง  

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

2. นักเรียนเตรียมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อน
การขับขี่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

3. นักเรียนพกใบขับขี่ติดตัวก่อนการขับข่ี
ทุกครั้ง 

-1 1 1 
0.3
3 

ใช้
ไม่ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า 
ให้ปรับเป็น นักเรียน
พกใบขับข่ีติดตัว
ในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ทุก
ครั้ง แต่ผู้วิจัยคิดว่า 
ถ้าปรับตามแล้วมันจะ
เป็นพฤติกรรม ไม่ใช่
การจัดการตัวเอง 
เพราะการจัดการ
ตัวเองคือการเตรียม
ตัวก่อนการขับข่ี แต่
ว่าค่า ioc มีค่าน้อย
มาก ไม่ถึง 0.5 จึง
ต้องตัดข้อคำถามข้อนี้
ออก 

4. นักเรียนเช็คเบรครถจักรยานยนต์ก่อน
การขับขี่ทุกครั้ง  

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

5.นักเรียนปรับกระจกรถจักรยานยนต์ให้
เหมาะสมก่อนการขับขี่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

6. นักเรียนมีความชำนาญในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้อง
ศึกษากฎจราจรก่อนการขับขี่ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่า 
IO
C 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 

7. นักเรียนไม่จำเป็นต้องสำรวจเส้นทาง
ก่อนการขับขี่เพราะเป็นเส้นทางที่
หลายๆ คนใช้กัน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

8. นักเรียนไม่เคยฟังพยากรณ์อากาศเพราะ
ถ้าหากฝนจะตกหรือมีพายุก็ไม่สามารถ
เลี่ยงได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

9. นักเรียนเตรียมหมวกนิรภัยให้คนซ้อน
ท้ายในกรณีท่ีมีคนซ้อนท้าย 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

10. นักเรียนศึกษาข้อมูลการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนการ
ขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

 
6. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในการปฏิบัติตนในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IO
C 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 

1. นักเรียนเลือกซ้ือหมวกนิรภัยตามสื่อ
โฆษณาชวนเชื่อ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้
ตัดคำว่าชวนเช่ือออก 
ผู้วิจัยเห็นสมควรปรับ
แก้ไขตามคำแนะนำ 

2. นักเรียนเชื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
ทันสมัยเท่านั้น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

3. นักเรียนเลือกซ้ือน้ำมันเครื่องตาม
โฆษณาในโทรทัศน์เพราะน่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

4. เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการขับขี่อย่างปลอดภัย
นักเรียนมีการวิเคราะห์โดยที่จะไม่เชื่อ
ทันที  

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 

 
 
 
 



 

 

143 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 

5. เมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลที่ให้ความรู้ใน
เรื่องการขับข่ีรถจักรยานยนต์แล้ว
นักเรียนควรวิเคราะห์ข้อมูลก่อนจะ
ตัดสินใจเชื่อ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า
น่าจะปรับเป็น เมื่อ
นักเรียนศึกษาข้อมลู
ความรู้เรื่องการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย นักเรียนนำ
ข้อมูลเนื้อหามาวิเคราะห์ 
ประเมินก่อนจะตดัสินใจ
เชื่อ ผู้วิจัยเห็นสมควร
ปรับแก้ไขตามคำแนะนำ 

6. นักเรียนหาข้อมูลในเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎจราจรในเว็บไซด์ นักเรียนเชื่อข้อมูล
ที่หามาได้ทั้งหมด 

1 0 1 0.66 ใช้ได้ 
 

7. เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ว่าควรเชื่อ
หรือไม่ควรเชื่อ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 
 

8. เมื่อนักเรียนได้ฟังโฆษณาการโฆษณา
ขายอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ ที่บอก
ว่าเมื่อซื้อมาใช้แล้วจะทำให้ขับรถได้
อย่างปลอดภัย นักเรียนไตร่ตรองก่อน
การเชื่อโฆษณาเหล่านั้น 

-1 0 1 0 ใช้
ไม่ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่า 
น่าจะเป็นประเด็นในแง่
ของการเปรียบเทียบวิธี
เลือกรับสื่อ เช่น เมื่อ
นักเรียนเห็นโฆษณาการ
ขายอุปกรณ์ของ
รถจักรยานยนต์จากเว็บ
ไซด์หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
แล้วเกิดความสนใจใน
สินค้านั้นๆ นักเรียนตั้งใจ
จะไปหาข้อมูลเพิม่เตมิ
จากแหล่งอ่ืน เพื่อ
ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ผู้วิจัย
เห็นสมควรปรับแกไ้ข
ตามคำแนะนำ 
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 

9. นักเรียนมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจาก
อินเตอร์เน็ตและเชื่ออินเตอร์เน็ตเพียงแหล่ง
เดียวเท่านั้น 

1 0 1 0.66 ใช้ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะว่าให้ปรับ
ข้อความให้ชัดเจน 
ไม่ให้ใกล้กับการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล 

10. ถ้ามีดารามาให้ความรู้ในเรื่องของการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย นักเรียนเชื่อ
และปฏิบัติตาม เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

 

 
7. พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 

1. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อ มีไข้  
ปวดศีรษะ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

2. นักเรียนพูดคุยกับคนซ้อนท้ายขณะที่นักเรียน
เป็นผู้ขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

3. นักเรียนฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่
นักเรียนง่วงนอน 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

4. นักเรียนตรวจไฟทุกดวงของรถให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานก่อนการขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

5. นักเรียนตรวจสอบสภาพลมยางและสภาพ
ของเบรค คลัทซ์ให้อยู่ในสภาพดีก่อนการ 
ขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

6. นักเรียนตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการ 
ขับข่ี 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

7. นักเรียนตรวจดูน้ำมันเครื่องก่อนการขับขี่ 1 1 1 1 ใช้ได ้  
8. นักเรียนสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี

รถจักรยานยนต์แม้แต่ในระยะทางใกล้ๆ 
1 1 1 1 ใช้ได ้
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รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 
ค่า 
IOC 

ผล การปรับปรุง
ตาม

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 

9. นักเรียนสวมใส่สายรัดคางหมวกนิรภัยให้ 
    กระชับ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

10. นักเรียนเลือกสวมใส่หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ 1 1 1 1 ใช้ได ้  
11. นักเรียนเปลี่ยนหมวกนิรภัยใหม่เมื่อหมวก

นิรภัยเก่าชำรุด 
1 1 1 1 ใช้ได ้

 

12. นักเรียนหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ผสมก่อนขับข่ี
รถจักรยานยนต์ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

13. นักเรียนไม่ขับข่ีรถจักรยานยนต์เมื่อ
รับประทานยาที่ทำให้ง่วงนอน 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

14. นักเรียนให้สัญญาณไฟเมื่อต้องการขับรถ
แซงรถคันหน้า 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

15. นักเรียนให้เพื่อนนั่งซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน 1 1 1 1 ใช้ได ้  
16. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว

สูงมากกว่า 80 กม./ชม.เมื่อถนนเรียบ 
และถนนว่างไม่มีรถ 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

17. นักเรียนขับขี่รถด้วยมือข้างเดียว ส่วนมืออีก
ข้างถือของอย่างอ่ืน 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

18. นักเรียนใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักยานยนต์ 1 1 1 1 ใช้ได ้  
19. นักเรียนชะลอความเร็วลงเมื่อเห็นคนข้าม

ถนน 
1 1 1 1 ใช้ได ้

 

20. นักเรียนเลี้ยวรถโดยให้สัญญาณก่อนถึงทาง
เลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

21. นักเรียนเลี้ยวรถ หรือ แซงรถคันหน้า หรือ
ขับข่ีรถตัดหน้ารถคันอ่ืน ในระยะกระชั้นชิด 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

22. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณ
ไฟแดงเมื่อไม่มีรถมาจากทิศทางอ่ืน 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

23. นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้าทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

1 1 1 1 ใช้ได ้
 

 
      

 


