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นวัตกรรมฉบับนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อ

พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย ของ
นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษา  โรงเรียน วัดป่าไผ่ จังหวัดวัดป่าไผ่  กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดวัดป่าไผ่ ปีการศึกษา 2563 ท าการคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเข้ารับโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางสุขสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ซึ่งใช้กลวิธีทาง
สุขศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เป็นเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 50 
นาที ส่วนกลุ่มควบคุม เข้าร่วมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบทดสอบความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ี รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยการหาค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติที  (Paired-sample t-test และ  Independent-sample 
t-test)  
 

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสุขศึกษา มีประสิทธิผล คือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 
 
จิตอาสา จราจรเพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยตลอด องค์การอนามัย
โลกรายงานอุบัติเหตุเมื่อปี 2551 ว่าในปี พ.ศ. 2547 อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นสาเหตุการตายอันดับ 
9 ของโลกหรือปีละมากกว่า 1.27 ล้านคน และคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิต อันดับที่ 5 (องค์การอนามัยโลก, 2551) ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ได้สนับสนุนให้
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 ”โดยคณะกร รมการศูนย์
อํานวยการความปลอดภัยบ นท้องถนนได้หารือในที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เห็นควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ ปี พ .ศ. 2554-2563 เป็นปีทศวรรษแห่งความป ลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทย และกําหนดเป้าหมายให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้ลดลงครึ่งหนึ่งหรือต่ํากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน  (กรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม, 2549) 
 
  รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในประเทศไทย เนื่องด้วย
รถจักรยานยนต์นั้น มีราคาที่ไม่แพงเกินไป  หาซื้อได้ง่ายและค่าบํารุงรักษาไม่สูงเกินไป  ไม่สิ้นเปลือง
น้ํามัน เช้ือเพลิงมากนัก  รูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม  และสามารถทําความเร็วได้ทันเวลา  แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้น รถจักรยานยนต์ก็เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดการบาด เจ็บ และเสียชีวิตมากเป็นอันดับ  
ที่หนึ่ง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนตลอดมา (กรมการขนส่ง
ทางบก กระทรวงคมนาคม, 2549) ซึ่งก็เกิดจากการที่รถจักรยานยนต์นั้นไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย
เท่าเทียมกับรถยนต์ประเภทอื่นๆซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อการบาดเจ็บและตายได้  ถึง 
10–50 เท่าของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะทั้งหมด  (กรมการแพทย์ , 2555) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของสถาบันแพทย์ด้าน
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อุบัติเหตุและ สาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2550 มีข้อมูล
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วประเทศมีจํานวนมากในระยะเวลาเพียง 7 วัน (28 ธ.ค. 49 - 3 ม.ค. 50) มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรถึง 34,303 คนและเสียชีวิต 585 ราย เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต  ช่ังโมงละ
ประมาน 3.5 และพบว่าประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ  คือ รถจักยานยนต์  88.53% ซึ่งทํา
ให้ทราบว่า ปัจจุบันน้ีอัตราการตายของคนไทยเนื่องจากอุบัติเหตุทางบกนั้นมีจํานวนมากข้ึน  
โดยเฉพาะจาก จักรยานยนต์ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีปริมาณสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับอุบัติเหตุจากการเดินทางจากพาหนะอื่นๆ  โดยเฉลี่ยวันละประมาน  30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน (กรมการแพทย์, 2555) 
 
  
 การจะส่งเสริมให้เด็กเกิดองค์ความรู้หรือเกิดความตระหนักในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัยน้ันจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
  การพัฒนาความฉลาดทางด้าน สุขภาพ (Heath Literacy) นั้น เป็นการพัฒนาสามารถของ
บุคคลในการเข้าถึง  เข้าใจ  และใช้สารสนเทศที่ได้รับเพื่อส่งเสริมและดํารงรักษาสุขภาพ  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานสําคัญที่มีความจําเป็นต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพเพื่อให้ตอบรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวหน้าไป  พร้อมที่จะรับมือและสามารถปรับตัวให้มีพฤติกรรม
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
 โรงเรียน วัดป่าไผ่  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่ใช้รถจัก รยานยนต์ในชีวิตประจําวันจะเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนต้น  ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางด้านสุขภาพในการขับ
ข่ีรถจักรยานยนต์จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยซึ่งจะช่วยลด
อุบัติเหตุจากการขับข่ีและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนตามมาได้อีกด้วย การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี 
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วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนวัตกรรม 
 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนและ
หลังเข้า ร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง ด้าน สุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย ภายในกลุ่มทดลอง 
  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรม
การขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
เป้าหมาย 
 
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในสร้าง
เสรมิพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 
 2.  ใช้เป็นแนวทางการกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
 3.  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
ในประเด็นอื่นต่อไป 
 
 4. นวัตกรรมสร้างคนดี จิตอาสา จราจร เพื่อการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
  
รูปแบบการวิจัย 
 
   R1    O1  X   O2 
   R2    O3     O4 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพ
ในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
และแบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยและแบบสอบถามพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  
 

ผลการด าเนินการ 
 
 นวัตกรรม มีประสิทธิผล คือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

บทเรียนที่ดีรับ 
 
 1.  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
   พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  78.1 และเป็นเพศชาย ร้อยละ  21.9 
อายุของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคืออายุ 11 ป ีคิดเป็นร้อยละ 
34.4 การพักอาศัยของกลุ่มทดลอง กลุ่ มทดลองส่วนใหญ่พักอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ  87.5 
รองลงมาคือไม่ได้พักอยู่กับบิดมารดาคิดเป็นร้อยละ 12.5 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุกลุ่มทดลองส่วนใหญ่
ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือเคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุ คิดเป็น
ร้อยละ 21.9 เหตุผลในการนํารถมาโรงเรียนกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีเหตุผลอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  62.5 
รองลงมาคือสะดวกในการเดินทางอย่างส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ  25.0 สถานที่จอดรถประจําของกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่จอดรถประจําที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ จอดรถที่โรงรถ
ของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองของนักเรียน กลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเอง
คิดเป็นร้อยละ 21.9  
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 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 รองลงมาคือเคยมีประวัติ การ
เกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 35.3 เหตุผลในการนํารถมาโรงเรียนของกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่มี เหตุผล
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ50.0 รองลงมาคือผู้ปกครองไม่สะดวกในการไปรับส่ง คิดเป็นร้อยละ  26.5 สถานที่
จอดรถประจําของกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่จอดรถประจําที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา
คือ จอดรถที่โรงรถของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และการมีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองของกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มีหมวกนิรภัยเป็นของตัวเองคิดเป็นร้อยละ  85.3 รองลงมาคือไม่มีหมวกนิรภัยเป็น
ของตัวเองคิดเป็นร้อยละ 14.7  
 
  2. ความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
และพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
   
  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการทดลอง ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

   พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.000) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (x =102.03,SD=8.36 , x =82.25, SD = 12.93) ตามลําดับ 
 
 ในกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการขับข่ี
รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง  (x  = 84.38, SD = 12.12 ,       
x  = 85.09,SD=13.11) ตามลําดับ 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริม
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ อย่าง
ปลอดภัย ระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ทั้งก่อนและหลังการทดลอง  ได้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี ้

 



 7 

 ก่อนการทดลอง  พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน สุขภาพและพฤติก รรม การขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  ( x  = 247.78, SD = 
27.59 , x  = 250.71, SD = 25.31) ตามลําดับ 
   ภายหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้าน สุขภาพและ
พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=.000) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม  (x  = 303.53, SD = 23.27, x  = 251.15, SD = 
23.57) ตามลําดับ 

 

การเผยแพร/่การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 

1. ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC   AWARDS) เหรียญทอง ระดับประเทศ 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
 
  1. โรงเรียน ควร กําหนดคุณลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีสุขภาพที่ดี  และควรให้
ความสําคัญกับการจัดทําตัวช้ีวัด การประเมินเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และควรจัดให้มีการใช้ลักษณะที่สําคัญของความฉลาดทางสุขภาพ  ซึ่งประกอบ ไปด้วยคุณลักษณะที่
สําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึง ข้อมูลสุขภาพและบริการทางสุขภาพ  2) ความรู้  ความเข้าใจ  3) 
ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการตัดสินใจ  5) การจัดการตนเอง  6) การรู้เท่าทันสื่อ  เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ เจตคติ และทักษะทางสุขภาพในด้านต่าง ๆ 
 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  มีส่วน
สําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญของความฉลาดทางสุขภาพ  ครูผู้สอนสามารถนําหลักกลวิธี
ทางสุขศึกษาที่เน้นนักเรียนศูนย์กลางนั้น ไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ และนําไปใช้ใน
รายวิชาสุขศึกษา ในสาระการเรียนรู้ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าครั้งต่อไป 
 
  1.  ควรมีการพัฒนารูปโปรแกรมหรือแผนการสอนที่พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพในด้าน
อื่นๆด้วย ในสาระการเรียนรู้และรายวิชาสุขศึกษาในเรื่องอื่น  ๆ และในระดับช้ันอื่นด้วย  ได้แก่ 
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โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านโภชนาการ  โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาพในด้านการป้องกันโรค 
 
 2.  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ดําเนินการติดตามผลของความฉลาดทางสุขภาพในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในระยะยาว ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไป ควรติดตาม
ผลความคงทนของความฉลาดทางสุขภาพในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ป ีเป็นต้น 
 
 3. นําองค์ประกอบของความฉลาดทางด้า นสุขภาพที่ต้องการฝึกให้กับนักเรียนมาจัดทํา
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพเฉพาะด้าน 
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