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บทคัดย่อ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพที่เผชิญความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษบนท้องถนนและอุบัติเหตุ
ทําให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ การปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีความ
ปลอดภัยในการทํางาน การวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างชายที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 342 คน สุ่มเลือกโดยวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้ทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติไค-สแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการ
ถดถอยพหุขั้นตอน
ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 88.3 ปัจจัยด้านอายุ ระยะทางขับขี่ต่อวัน ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ทัศนคติการป้องกันอุบัติเหตุ ความสะดวกในการจัดการจัดหาหมวกนิรภัย การรับรู้ว่ามีกฎระเบียบ
วิน การรับรู้การบังคับใช้กฎระเบียบวิน การรับรู้การบังคับใช้กฎจราจร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนสถานภาพสมรสและการได้รับสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบว่าการรับรู้ว่ามีกฎระเบียบวิน ความสะดวกในการจัดการ
จัดหาหมวกนิรภัย ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ระยะทางของการขับขี่รถ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และการรับรู้การบังคับใช้กฎจราจร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ร้อยละ20.2 (p-value < .01)
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโครงสร้างวิน
กฎระเบียบวินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนํามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ประสานหน่วยงานภาคเอกชนจัดตั้ง
สหกรณ์จําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิดในราคาที่เป็นธรรมรวมอยู่ในสถานที่เดียว และพัฒนา
โครงการส่งเสริมความรู้กฏจราจร ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานแก่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
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การทํางาน
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ABSTRACT
Driving a motorbike taxi is an occupation which puts one at risk of pollution, accident, and
death. Practicing occupational accident prevention behavior helps drivers to be safe while working.
Therefore, this research aims to study various factors relating to the occupational prevention
behavior among male motorbike taxi drivers, focusing on those over 20 years old for a total of 342
people in Bangkok with multistage random sampling process. This research also used a
questionnaire for collecting data and analyzed the relationship of variables by chi-square,
Pearson’s product-moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
The results show that the motorbike taxi drivers have been practicing occupational
accident prevention behavior at a high level (88.3%). Driving distance per day, traffic law
knowledge, attitudes toward accident prevention, convenience of purchasing personal prevention
equipment, perception of terminal regulations, including traffic rules and regulation are variables
which have relationship to occupational accident prevention behavior (p-value <0.01). Moreover,
marriage status and support from family has a relationship to occupational accident prevention
behavior (p-value <.05). In addition, stepwise multiple regression analysis indicates that perception
of terminal regulations, perception of purchasing personal prevention equipment, attitudes toward
accident prevention, distance of driving motorbike, traffic rules and regulations knowledge and
accident prevention, including knowing / abiding by traffic laws are significantly related (p-value <
.01).
The recommendations from this research are to Bangkok Metropolitan administrators and
cooperate offices should encourage every terminal of motorbike taxi drivers having organizational
structures and regulations in order to set the same standard and encourage for using strictly in
Bangkok areas. Cooperate with private agencies in setting the co-operative to provide the personal
prevention equipments in the same quality with proper price for drivers in same place. Cooperate
for provide Training program and knowledge to understand the traffic law and positive attitudes
toward the accident prevention behavior for motorbike taxi drivers continually. This also focus on
cooperate with families of motorbike taxi drivers to join activities together.
Keywords: Motorbike taxi drivers; Personal protection equipments; Occupational accident
Prevention behaviors
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ผู้ ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ รั บจ้ างเป็ นอาชี พที่
ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลา
จากสถิติการเสียชีวิตของคนไทย (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์,2552) พบว่าอุบัติเหตุเป็นสาเหตุสําคัญ
ของการเสียชีวิตของคนไทยมากเป็นอันดับสอง จาก
ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติปี
2553 พบว่าสาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงที่สําคัญเกิด
จากอุบัติเหตุขนส่งเป็นอันดับหนึ่งจํานวน 79,098 ราย
(ร้ อยละ 47.18) และหากจํ าแนกการตายจากการ
บาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุ ทั้งสิ้น 7,636 รายพบว่า
อุ บั ติเหตุขนส่ งสู งสุดจํ านวน 4,533 ราย (ร้ อยละ
59.36) และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ทําให้
เกิดการบาดเจ็บสูงสุดร้อยละ 82.58 และหากจําแนก
ประเภทผู้ บ าดเจ็ บ รุ น แรง พบเป็ น ผู้ ขั บ ขี่ ร้ อ ยละ
74.34 เพราะรถจักรยานยนต์ไม่มีสิ่งป้องกันผู้ขับขี่
และผู้โดยสารเช่นยานพาหนะอื่นโอกาสเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงมากกว่ายานพาหนะอื่น จะ
เห็นว่าอุบัติเหตุเป็นปัญหาสําคัญต่อผู้ประกอบอาชีพนี้
การส่ ง เสริ ม เรื่ อ งความปลอดภั ย และการปฏิ บั ติ
พฤติ กรรมการป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ จากการทํ างานที่
ถูกต้องจึงจําเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ
และลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ สอดคล้องกับการ
ดูแลพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเชิงรุกตามโย
บายของชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม
จากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงบริการ
คมนาคมขนส่ ง ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครที่มีความต้องการ ใช้บริการจากรถ
โดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น เช่นจํานวนรถจักรยานยนต์
รั บจ้ างที่ เพิ่ มขึ้ นมากในปั จจุ บั น จํ านวนผู้ ขั บขี่ รถ
จักรยานยนต์ รับจ้ างในกรุ งเทพมหานครปี 2537,
2546 และ 2553 มีจํานวนวินที่เพิ่มขึ้นจาก1,570 วิน
เป็น 4,440 และ4,488 วินตามลําดับหรือจํานวนคัน
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จาก 16,000 คัน เป็น 108,506 คัน และ103,747
คันตามลําดับและทั่วประเทศมีกว่า 200,000 คัน
(สํานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร, 2553)
จากการศึกษาที่ผ่านมาของวิวัฒน์ วนาโรจน์
(2540) พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากอุ บัติเหตุรถ
จักรยานยนต์ส่วนใหญ่ เกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่
สมองและทุกรายไม่ ได้ สวมหมวกนิ รภั ยขณะขั บขี่
ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นมาจากการไม่ให้สัญญาณไฟหรือ
ให้เป็นบางครั้ง การบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 1 คน
การไม่ตรวจสภาพรถเป็นประจําและการศึกษาของ
รัมภา หทัยธรรม (2538) พบการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่ม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในจังหวัดสมุทรสาคร
ถึงร้อยละ 49.9 และพบว่าพฤติกรรมการป้องกั น
อุบัติเหตุต่ํามีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมาก
ขึ้น พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติเหตุ ได้แก่
การใช้ความเร็วมากกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง การไม่
ตรวจสภาพรถอย่างสม่ําเสมอ จากข้อมูลดังกล่าว
ระบุได้ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ และ
ค้นหาสาเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าว
จึงเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ แ ละปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมดังกล่าว และนําไปสู่การวางแผนดําเนินงาน
พัฒนาโครงการส่งเสริ มการปฏิ บั ติ พฤติ กรรมการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานของผู้ ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์รับจ้างได้อย่างถูกต้อง
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมามี เพี ยงการศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ข องผู้ ขั บ ขี่ ร ถ
จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อื่ น เช่ น
สมุทรสาคร นครปฐม และนนทบุรี ส่วนการศึกษา
ในกรุงเทพมหานครนั้น เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่อง
ได้แก่ การใช้หมวกนิรภัยและการบาดเจ็บที่ศีรษะ
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(วิวัฒน์ วนาโรจน์, 2540) ความมั่นคงปลอดภัยของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (วุฒิพงศ์ เจริญเกษกิจ,
2539) และภาวะสุขภาพจิต (ผจงจิต ผาภูมิ, 2538)
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวยังไม่สามารถระบุถึงปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ครอบคลุมชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้
จากการทบทวนงานวิจัยพบว่าแนวคิดทฤษฎี
PRECEDE-PROCEED Model เป็นทฤษฎีที่สามารถ
วิ เคราะห์ สถานการณ์ ปั ญหาและค้ นหาปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแบบ
สหปัจจัยได้ครอบคลุม นําไปสู่การกําหนดแผนแก้ไข
ปั ญหาได้ การศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งนํ าเอาทฤษฎี
PRECEDE -PROCEED Model ของกรีนและครูเตอร์
(Green & Kreuter, 2005) เป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง
บทบาทของพยาบาลสาธารณสุ ข คื อ การ
ดูแลสุ ขภาพประชาชนทุ กๆ กลุ่มและในสาขาหนึ่ ง
เกี่ยวกับการพยาบาลอาชีวอนามัยคือ การดูแลสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพ ฉะนั้นการศึกษาและดําเนินงานเพื่อ
พั ฒ นาสุ ข ภาพของแรงงานนอกระบบเช่ น ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานจึงสําคัญและเป็น
หน้าที่ของพยาบาลสาธารณสุข ในการศึกษาครั้งนี้จะ
ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
ดังกล่าวเพื่อเป็นการวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญ
ของสถานการณ์เบื้องต้นและเพื่อให้สามารถนําข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนางานการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการป้ องกันอุ บั ติ เหตุ
จากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยนํ า
ปั จจั ยเอื้ อ ปั จจั ยเสริ ม กั บพฤติ กรรมการป้ องกั น
อุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายของ
ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยนํา ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ชั่วโมงทํางานต่อวัน
ประสบการณ์ ขั บ ขี่ ระยะทางขั บขี่ ต่ อวั นสภาพแวดล้ อมถนน ความรู้ เกี่ ยวกั บ กฎจราจรและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ ทัศนคติต่อการป้องกันอุบัติเหตุ มี
ความสั มพั น ธ์ ต่ อพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ
จากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความสะดวกในการจัดหา
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั นตรายส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู้ ต่ อ
นโยบายกฎระเบียบวินและกฎจราจร มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจาก บุคคลในครอบครัว หัวหน้าวิน เพื่อน
ร่ ว มอาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ตํ า รวจ และ
ผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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4. ปัจจั ยนํา ปั จจั ยเอื้อ ปั จจัยเสริ ม สามารถ
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
ปัจจัยนํา
- อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน
- ชั่วโมงทํางานต่อวัน ประสบการณ์การขับขี่
- ระยะทางขับขี่ต่อวัน สภาพแวดล้อมของถนน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
- ทัศนคติต่อการป้องกันอุบัติเหตุ
ปัจจัยเอื้อ
- ความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การรับรู้ต่อนโยบาย กฎระเบียบวินและกฎจราจร
ปัจจัยเสริม
- การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว หัวหน้าวิน เพื่อน
ร่วมอาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตํารวจ และผู้โดยสาร
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การทํางานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ระยะก่อนขับขี่
- การตรวจสภาพและอุปกรณ์รถ
- การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานยาที่มี
- ผลต่อความสามารถในการขับขี่ลดลง
ระยะขับขี่
- การขับขี่รถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
แบบ Analytical correlational study
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลการจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตทั้ง 50
เขตของกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 103,747 คน
(สํานักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร, 2553)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) พบว่าขนาด
ตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษานี้ไม่ควรน้อยกว่า 315 คน
ผู้วิจัยได้ปรับเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก ร้อยละ10
เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือ
การยกเลิกตอบแบบสอบถามในระหว่างเก็บข้อมูล
ดังนั้นรวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342 คน

กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ขั้นที่
1 แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็น 6 กลุ่มตามการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขต ขั้นที่ 2 สุ่มเลือกเขต
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้ 6 เขต ขั้นที่ 3 สุ่มเลือก
แขวงโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้ 7 แขวง ขั้นที่ 4 สุ่ม
เลือกวินโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้ 19 วิน ขั้นที่ 5
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้ผู้ขับ
ขี่วินละ 19 คน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342
คน มีเกณฑ์คัดเข้าได้แก่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพศชาย อายุ 20 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ สมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวอย่างเต็ม
ใจ เกณฑ์คัดออกได้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มิได้ทํางานในวันที่เก็บข้อมูลและไม่ สมัครใจเข้า
ร่วมการวิจัย

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามจํานวน 1
ชุด มี4 ส่วน ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด PRECEDEPROCEED Model ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกัน
อุบั ติ เหตุจากสถาบั นการแพทย์ด้านอุ บัติเหตุ และ
สาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity)
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จํานวน 3 ท่าน หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbachs coefficient alpha) สําหรับแบบ
สอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกัน
อุบัติเหตุนั้น วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธี Kuder
– Richardson (KR-20) โดยนําไปใช้กับกลุ่มผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตมักกะสัน จํานวน 30 คน
ได้ค่าความเชื่อมั่นส่วนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เ ท่ า กั บ 0.78 ส่ ว นทั ศ นคติ
เกี่ ยวกั บการป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ เท่ ากั บ 0.79 ส่ วน
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานเท่ากับ
0.87 แบบสอบถาม1ชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยนํา เป็นข้อ
คํ า ถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1
คําถามข้อมูลส่วนบุคคลมี 8 ข้อ เป็นข้อคําถามแบบ
ให้เลือกตอบและเติมข้อความเกี่ยวกับอายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน
ชั่วโมงทํางานต่อวัน ประสบการณ์การขับขี่ ระยะทาง
ขับขี่ต่อวัน ส่วนที่ 2 คําถามสภาพแวดล้อมถนน มี 4
ข้อแบบให้เลือกตอบเกี่ยวกับคุณภาพของพื้นผิวถนน
ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และแสงสว่างบริเวณ
ถนน แบ่งเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ สภาพดี = 3, สภาพ
พอใช้ = 2, สภาพเสียหายชํารุด = 1 ส่วนที่ 3 คําถาม
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
จํานวน 20 ข้อ สร้างขึ้นจากการทบทวนพระราช-
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บัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพฤติกรรม
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ข องสถาบั น การแพทย์ ด้ า น
อุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข (2539) เป็นแบบให้เลือกตอบถูกผิด โดย
ตอบถูกได้คะแนน = 1 ตอบผิดได้คะแนน= 0 ส่วนที่
4 คําถามทัศนคติการป้องกันอุบัติเหตุเป็น ข้อคําถาม
ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เป็ น แบบมาตรวั ด ประมาณค่ า
(Rating scale) 5 ระดับมีข้อคําถามจํานวน 20 ข้อ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ส่วนที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เอื้ อ มี 5
ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คําถามความสะดวกในการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ (1) ข้อ
คําถามเรื่องราคาของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลมี 5 ข้อแบบเติมข้อความ (2) ข้อคําถามเรื่อง
แหล่งจําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี
5 ข้ อแบบเลื อกตอบ เกณฑ์ ให้ คะแนนคื อ มี แ ละ
เพี ยงพอ = 3 มี แต่ ไม่ เพี ยงพอ = 2 และไม่ มี = 1
ส่วนที่ 2 คําถามความสะดวกในการซื้อหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี 5 ข้อ แบบเลือกตอบ
เกณฑ์ให้คะแนนคือ สะดวกมาก = 4 สะดวกปานกลาง
= 3 สะดวกน้อย = 2 และไม่สะดวก = 1 ส่วนที่ 3
คําถามการรับรู้ต่อนโยบายกฎระเบียบวินและกฎ
จราจร มี 3 ข้ อ แบบเลื อกตอบและเติ มข้ อความ
ส่วนที่ 4 คําถามการรับรู้ต่อการบังคับใช้กฎระเบียบ
วินจั กรยานยนต์ รับจ้ างมี 1 ข้ อแบบให้ เลื อกตอบ
เกณฑ์ให้คะแนนได้แก่มากที่สุด= 5 มาก = 4 ปานกลาง
=3 น้อย = 2 และไม่มี = 1 ส่วนที่ 5 คําถามการรับรู้
ต่อการบังคับใช้กฎจราจรมี 1 ข้อแบบให้เลือกตอบ
เกณฑ์ให้คะแนน คือมากที่สุด = 5 มาก=4 ปานกลาง
=3 น้อย = 2 และไม่มี=1
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม มี 6 ข้อ
แบบให้เลือกตอบมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับได้แก่ ได้รับเป็นประจํา ได้รับบางครั้ง ได้รับ
นานๆ ครั้ง ไม่ได้รับ เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการได้รับ
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การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่างๆ ได้แก่บุคคล
ในครอบครัว หัวหน้าวิน เพื่อนร่วมอาชีพ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ตํารวจ ผู้ โดยสาร โดยแบ่ งระดั บการ
ได้รับการสนับสนุนเป็นระดับสูง กลางและต่ําตาม
เกณฑ์ของเลวินและรูบิน (Levin & Rubin,1991)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน มี 25 ข้อ เป็น
แบบให้เลือกตอบมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale)
4 ระดับคือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติ
บางครั้ ง ไม่ เคยปฏิ บั ติ เป็ นข้ อคํ าถามการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากข้อมูล
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุของสถาบันการแพทย์
ด้ า นอุ บั ติ เ หตุ แ ละสาธารณภั ย กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบก พ.ศ.2522
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจั ยติ ดต่อสํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่ อ ขอข้ อ มู ล จดทะเบี ย นวิ น ผู้ ขั บ ขี่ ร ถ
จั กรยานยนต์รั บจ้างในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ขอ
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุ ษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
มหิ ดลได้ รั บการรั บรองตามเอกสารเลขที่ MUPH
2012-183 ต่ อ มาเตรี ย มผู้ ช่ วยวิ จั ย เป็ น พยาบาล
วิชาชีพสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1
คน รับการอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง
เนื้อหาข้อคําถามและวิธีการเก็บข้อมูลของการทํา
วิจัยครั้งนี้ เพื่อช่วยเก็บข้อมูล แนะนํากลุ่มตัวอย่าง
และช่ ว ยตรวจความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องแบบ
สอบถามเมื่ อรั บคื น หลั งจากนั้ นประสานงานกั บ
หั วหน้ า วิ น ตามพื้ น ที่ แ ต่ ล ะวิ น ที่ สุ่ มเลื อกเพื่ อแจ้ ง
วัตถุประสงค์การวิจัย เนื้อหาแบบสอบถาม และขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจร่วมการวิจัย
แจ้ งระยะเวลาที่ ใช้ ในการเก็ บข้ อมู ล ต่ อมาผู้ วิ จั ย

September - December 2014 Vol. 28 No.3

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัย โดย
วันที่เก็บข้อมูลผู้วิจัยพร้อมผู้ช่วยวิจัยเข้าไปติดต่อกับ
หัวหน้าวินเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ระยะเวลา
ที่ ใ ช้ แ ละวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ เกณฑ์ ใ นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้หัวหน้าวินอธิบายกับ
ผู้ขับขี่ในวินที่มีคุณสมบัติตรงกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
รับทราบข้อมูลก่อน จากนั้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจึง
สอบถามข้อมูลจากผู้ขับขี่ที่สนใจอีกครั้ง เพื่อคัดแยก
ผู้ ขั บ ขี่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเกณฑ์ คั ด เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างและให้เซ็ นต์ เอกสารยินยอมตนเพื่ อทําการ
วิจัย จากนั้นแจกแบบสอบถามและอธิบายรายละเอียด
ของแบบสอบถามในแต่ละส่วน ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
เอง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะรออยู่ ณ บริเวณใกล้
วิน เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนรับ
คืน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้นจํานวน 342 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังรวบรวมข้อมูล
และนํามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม โดยใช้สถิติ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิติวิเคราะห์ (Analysis statistics)
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานโดยสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) และ
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
product moment correlation coefficient) และ
ทดสอบความสามารถในการทํานายระหว่างปัจจัยนํา
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอย
พหุแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis)

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยนํา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม
1.1 ปัจจัยนํา ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.1
มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 81 ขับขี่เป็นอาชีพประจํา
ขั บ ขี่ โดยไม่ ไ ด้ ประกอบอาชี พอื่ น มี ร้ อยละ 65.8
ระดั บการศึ กษาส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดั บมั ธยมศึ กษา/
ปวช.ร้ อยละ 46.5 โดยรวมร้ อยละ 87.1 มี ระดั บ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีร้อยละ 59.6 สถานภาพ
สมรสคู่ ร้อยละ 35 มีรายได้จากการขับขี่รถจักยานยนต์
รับจ้างต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ผู้ขับขี่
ส่วนใหญ่ขับขี่ทุกวันไม่มีวันหยุดร้อยละ 63.5 และ
ขับขี่มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันถึงร้อยละ 67.5 ส่วนใหญ่
ร้อยละ 29.5 มีประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์
อยู่ในช่วง 1-3 ปี และร้อยละ 49.1 ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างโดยมีระยะทางต่อวันไม่เกิน 100 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมของถนนทั้งพื้นผิวถนน ป้ าย
จราจร สั ญญาณไฟจราจร และแสงสว่ างถนนอยู่
ระดับพอใช้ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 มีความรู้
เรื่ องกฎจราจรและการป้ องกั น อุ บั ติ เหตุ จากการ
ทํางานในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ายังขาด
ความรู้ เรื่ องเครื่ องหมายป้ า ยจราจร การบรรทุ ก
ผู้โดยสารไม่เกิน 1 คนและการขับขี่รถโดยใช้ความ
เร็วตามกําหนด ร้อยละ 88.3 มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุในระดับดี พิจารณารายข้อพบว่า
ผู้ ขั บ ขี่ ยั ง มี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเรื่ อ งการบรรทุ ก
ผู้โดยสารเกิน 1คน การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเช่น ผ้าปิดปากจมูก เชื่อว่าทําให้อึดอัด
ขั บขี่รถไม่ถนัดและการขั บขี่ไม่ จํ าเป็นต้องชิดซ้าย
หากมีความชํานาญในการขับขี่
1.2 ปัจจัยเอื้อ ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่สะดวกซื้อ
หมวกนิรภัย แว่นตา ผ้าปิดปากจมูก เสื้อแขนยาว
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กางเกงขายาว และรองเท้ าหุ้ มส้ นในราคาไม่ เกิ น
600, 100, 10, 200 และ 200 บาทตามลําดับ ร้อยละ
83.6 เห็ น ว่ า ความสะดวกของการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
จําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 67 ได้รับความสะดวกในการจัดหา
อุปกรณ์อันตรายส่วนบุคคลในระดับสูง ร้อยละ 78.1
รับรู้ว่ามีกฎระเบียบวินร้อยละ 66.1 และ ร้อยละ
71.9 รับรู้ว่ากฎระเบียบวินและกฎจราจรสามารถ
บังคับใช้ได้ในระดับสูงตามลําดับ
1.3 ปั จ จั ยเสริ ม ผู้ ขั บ ขี่ ส่ วนใหญ่ เห็ น ว่ า
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
มากที่ สุ ด โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจาก
ครอบครัวในระดับสูงร้อยละ 31.9 ได้รับการสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา
ร้อยละ 87.7 และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้าวิน เพื่อนร่วมอาชีพ ตํารวจ ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับต่ําร้อยละ 66.1, 64.9,
74.0 และ 79.5 ตามลําดับ
2. พฤติ กรรมการป้ อ งกั นอุ บั ติ เหตุ จากการ
ทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่
รถจั กรยานยนต์ รั บจ้ างส่ วนใหญ่ มี พฤติ กรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยู่ในระดับสูง ร้อยละ
88.3 โดยในระยะก่ อนขั บขี่ และระยะขั บขี่ ผู้ ขั บขี่
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานอยู่ในระดับสูงร้อยละ 84.5, 87.1 ตามลําดับ
(ตารางที่ 1) และเมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่าผู้ขับขี่
ขาดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํ า งานดั ง นี้ คื อ การไม่ ส วมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ แว่นตา ผ้าปิดปากจมูก
การขับขี่รถโดยมีผู้โดยสารซ้อนท้ายมากกว่า 1 คน
การขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์รับจ้างจําแนกตามระดับ
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานสรุปโดยรวมและแบ่งตามระยะการขับขี่
รถจักรยานยนต์รบั จ้าง (n = 342)
พฤติกรรมการป้องกัน
ระดับคะแนนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
ส่วน
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
อุบัติเหตุจากการ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ทํางาน
มาตรฐาน
โดยรวม
1
0.3
39
11.4
302
88.3
2.88
0.33
2
0.6
51
14.9
289
84.5
2.84
0.38
- ระยะก่อนขับขี่
1
0.3
43
12.6
298
87.1
2.87
0.35
- ระยะขับขี่

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รั บจ้ าง ผลการวิ จั ยพบว่ า สถานภาพสมรส อายุ
ความสะดวกในเรื่ องราคาราคาหมวกนิ รภั ย การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05
ระยะทางในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อวัน
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ

และทั ศนคติ เกี่ ยวกั บ การป้ องกั น อุ บั ติ เหตุ ความ
สะดวกในการจั ดหาอุ ปกรณ์ป้ องกันอั นตรายส่ วน
บุคคล การรับรู้ การมีกฎระเบียบวิน การรับรู้การ
บังคับใช้กฎระเบียบวินและการรับรู้การบังคับใช้กฎ
จราจร มี ความสั มพั นธ์ กั บพฤติ กรรมการป้ องกั น
อุบัติเหตุจากการทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .01
(ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
(n=342)
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
อาชีพ
89.2
ประจํา
30
10.8
247
84.6
เสริม
10
15.4
55
2
 = 1.057 df = 1 p-value = .304
ระดับการศึกษา
90.6
126
9.4
13
ประถมศึกษา
88.7
141
11.3
18
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.
79.5
35
20.5
9
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

2 = 4.029 df = 2 p-value = .133
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
(n=342) (ต่อ)
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
สถานภาพสมรส
82.1
96
17.9
21
โสด
91.2
186
8.8
18
คู่/สมรส
95.2
20
4.8
1
หม้าย/หย่า/แยก
2
 = 7.036 df = 2 p-value = .030*
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัตเิ หตุของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (n = 342)
ตัวแปร

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value

ปัจจัยนํา
-

อายุ
รายได้ต่อเดือนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
จํานวนวันในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อสัปดาห์
จํานวนชั่วโมงต่อวันในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
จํานวนชั่วโมงการประกอบอาชีพอื่น
ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ระยะทางในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อวัน
สภาพแวดล้อมของถนน
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

ปัจจัยเอื้อ
ความสะดวกในเรื่องราคาของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
- หมวกนิรภัย
- แว่นตา
- ผ้าปิดปากจมูก
- เสื้อและกางเกงขายาว
- รองเท้าหุ้มส้น

0.108
0.017
-0.045
0.082
0.028
-0.041
0.184
0.050
0.200
0.224

0.046
0.753
0.404
0.129
0.607
0.447
0.001
0.358
< .001
< .001

0.113
-0.074
-0.007
-0.047
0.065
0.039
0.101

0.037
0.175
0.893
0.384
0.230
0.477
0.063
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัตเิ หตุของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (n = 342) (ต่อ)
ตัวแปร

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value

ความสะดวกเรื่องแหล่งจําหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
- หมวกนิรภัย
- แว่นตา
- ผ้าปิดปากจมูก
- เสื้อและกางเกงขายาว
- รองเท้าหุ้มส้น

0.059
0.054
0.098
0.097
0.210

0.274
0.322
0.071
0.074
<0.001**

ความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การรับรู้ต่อนโยบายกฎระเบียบวินและกฎจราจร
- มีกฎระเบียบวิน
- การบังคับใช้กฎระเบียบวิน
- การบังคับใช้กฎจราจร

0.233
0.180
0.237

<0.001**
0.001**
<0.001**

ปัจจัยเสริม การสนับสนุนทางสังคม
- บุคคลในครอบครัว
- หัวหน้าวิน
- เพื่อนร่วมอาชีพ
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ตํารวจ
- ผู้โดยสาร

0.124
0.051
0.089
0.084
0.072
0.014

0.022 *
0.346
0.102
0.119
0.187
0.790

4. ความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานของผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ รับจ้าง ผลการวิจัยพบว่าตัวแปร
การรั บ รู้ ว่ า มี กฎระเบี ยบวิ น ความสะดวกในการ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทัศนคติ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ระยะทางขับขี่ต่อวัน
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
และการรับรู้การบังคับใช้กฎจราจร p-value = .001,
<.001, .009, .001, .002, และ .002 ตามลําดับ)

โดยตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวมีความสามารถร่วมกันใน
การทํานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํ า งานของผู้ ขั บ ขี่ รถจั กรยานยนต์ รั บ จ้ า งร้ อยละ
20.2 สมการถดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอนที่ ใช้ ในการ
ทํานาย คือพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน = 1.181+0.136 การรับรู้การมีกฎระเบียบ
วิ น + 0.120 ความสะดวกในการจั ด หาอุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล + 0.132 ทัศนคติเกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุ + 0.024 ความรู้เกี่ยวกับกฎ
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จราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ +0.058 การรับรู้
การบังคับใช้กฎจราจร
อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติ กรรมการป้ อ งกั นอุ บั ติ เหตุ จากการ
ทํางานของผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่
ขาดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ดังนี้การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ได้แก่แว่นตา ผ้าปิดปากจมูก ขับขี่รถโดย
มี ผู้ โดยสารซ้ อนท้ ายมากกว่ า 1 คน ขั บ ขี่ รถด้ วย
ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดเนื่องจากผู้ขับขี่
อาจยังขาดความตระหนักเรื่องประโยชน์ โทษของ
การไม่ ใส่อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคลขณะ
ขับขี่โดยเห็นว่าไม่จําเป็น ทําให้อึดอัดอีกทั้งลักษณะ
สังคมเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งมุ่งหารายได้ทําให้
ผู้ขับขี่ยอมเผชิญความเสี่ยงและปฏิบัติผิดกฎหมาย
จราจร ดังนั้นจึงควรมีการทบวนความรู้ที่ถูกต้องเน้น
ประโยชน์และโทษของการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว
ให้ ผู้ ขั บขี่ และมี บทลงโทษที่ ชั ดเจนต่ อผู้ ไม่ ปฏิ บั ติ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ ถู ก ต้ อ งเพราะ
อุบัติเหตุสามารถส่งผลไปถึงผู้อื่นในสังคมอีกมาก
2. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยนํ ากั บ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อายุ
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานของผู้ ขั บ ขี่ ร ถ
จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งอย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ < .05 อาจเป็นเพราะผู้ขับขี่ที่มีอายุมากขึ้น
ผ่ า นช่ ว งเวลาประสบการณ์ ชี วิ ต มากกว่ า ทํ า ให้
ตระหนักถึงอั นตรายและผลของอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่ไม่ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนผู้ขับขี่ที่มีคู่สมรสนั้น
การขับขี่ไม่ปลอดภัยทําให้ เกิดอุบัติเหตุและส่งผล
กระทบไปยังคู่สมรสและครอบครัวได้ ระยะทางใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อวันความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจรและการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละทั ศ นคติ
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เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ น
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํ างานของผู้ ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ รั บจ้ าง อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .01 โดยระยะทางขับขี่
ที่มากขึ้นอาจทําให้ผู้ขับขี่เกิดความเหนื่อยล้า ความ
ใส่ใจต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่
ถูกต้องลดลง การมีความรู้เรื่องประโยชน์และโทษ
ของการปฏิบัติพฤติกรรม การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
การปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ที่ ถู ก ต้ อ งย่ อ มกระตุ้ น ให้ ผู้ ขั บ ขี่ มี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติเพราะมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทํา จึงส่งผล
ต่ อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของกรีนและครูเตอร์ (Green & Kreuter,
2005) ที่ระบุว่าการปฏิ บัติพฤติ กรรมสุขภาพของ
บุ ค คลนั้ น มาจากสหปั จ จั ย ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก าร
สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ เช่นเรื่องระยะทางที่
เหมาะสมในการขับขี่ต่อวัน ความเร็วของการขับขี่
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ประโยชน์และโทษของ
การไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลร่วมกับ
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
ดังกล่าว
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย เอื้ อ กั บ
พฤติ กรรมการป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ จ ากการทํ างาน
ความสะดวกในเรื่องราคาหมวกนิรภัย มีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .05 น่าจะสืบเนื่องจาก
หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่บังคับให้ใช้ตามกฎหมายด้วย ส่วนอุปกรณ์อื่นเช่น
แว่ น ตา ผ้ า ปิ ด ปากจมู ก เสื้ อ กางเกงขายาวและ
รองเท้า หุ้มส้นไม่กฎหมายบังคับใช้ จึงควรมีการระบุ
กฎเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในกฎระเบียบวินและมีมาตรการ
บังคับใช้อย่างชัดเจนทุกวิน
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ความสะดวกในการจั ดหาอุ ปกรณ์ ป้ องกั น
อุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรม
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานของผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ< .01 เพราะความสะดวกในการจัดหาคือ
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง และได้ ม าซึ่ ง อุ ป กรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรม (Green & Kreuter, 2005) โดยหากผู้ขับ
ขี่ไม่สะดวกหรือยุ่งยากในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานได้
การรั บ รู้ ว่ า มี ก ฎระเบี ย บวิ น จากการเก็ บ
ข้ อมู ล ทุ ก วิ น มี ก ฎระเบี ยบวิ น แต่ ก ารมี โ ครงสร้ า ง
องค์กรวินที่ไม่เข้มแข็ง จึงทําให้กฎระเบียบวินยังขาด
การพั ฒ นามาตรฐานและการบั ง คั บ ใช้ จ ริ ง อย่ า ง
เข้มงวด จึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับสํานักงานเขตควร
พัฒนาจัดโครงสร้างวินให้ชัดเจนขึ้น
การรับรู้การบังคับใช้กฎจราจรมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .01 ควรพัฒนาระเบียบ
บั งคั บใช้ กฎจราจรให้ เข้ มงวดตามกฎหมายอย่ า ง
จริงจังร่วมกับให้ข้อมูลเรื่องประโยชน์และโทษของ
การบังคับใช้กฎจราจรไปด้วย เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
เข้าใจการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างยั่งยืน
4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย เสริ ม กั บ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน การ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํ างานของผู้ ขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ รั บจ้ าง อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .05 สัมพันธภาพของคน
ในสังคมเมือง เช่นกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกัน
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ค่อนข้างสูง ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ ขับขี่รถจั กรยานยนต์ รับจ้ าง เช่ น หัวหน้ าวิ น
เพื่อนร่วมอาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตํารวจ หรือ
ผู้โดยสาร อาจเป็นเพียงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเท่านั้น
เมื่ อ เผชิ ญ ปั ญ หาหรื อ ได้ รั บ ผลของอุ บั ติ เ หตุ เ ช่ น
บาดเจ็บ เสียชีวิต ครอบครัวคือผู้ได้รับผลโดยตรง จึง
ควรสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานที่มากขึ้น
5. ความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ปัจจัยนํา ปัจจัย
เอื้อได้แก่ การรับรู้การมีกฎระเบียบวิน ความสะดวก
ในการจั ด หาอุ ป กรณ์ ป้ องกั น อั นตรายส่ วนบุ คคล
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ระยะทางขับขี่รถ
ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
การรับรู้การบังคับใช้กฎจราจร มีความสามารถร่วม
กันในการทํานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานได้ร้อยละ 20.2 (p-value < .01) โดยการ
รับรู้ต่อการมีกฎระเบียบวินมีความสามารถในการ
ทํานายสูงสุด (Beta = 0.136) ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กฎระเบี ยบวิ นเป็ นข้ อบั งคั บที่ เสมื อนกฎของการ
ทํางานในสังคมของผู้ขับขี่ มีผลต่อการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้ขับขี่อื่นในวินได้มาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของกาญจนา พุทธานุรักษ์ (2539) ที่พบว่า
การรับรู้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสามารถอธิบาย
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้และแนวคิด
จาก PRECEDE-PROCEED Model (Green & Kreuter,
2005) ที่ว่าพฤติกรรมของบุ คคลมีอิทธิพลจากสห
ปั จจั ย ไม่ ควรนํ า ปั จ จั ยใดปั จจั ยหนึ่ งมาพิ จารณา
โดยเฉพาะ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัยนี้พบว่าพยาบาลสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลไปประยุกต์ใช้ใน
การพั ฒนามาตรการ นโยบายต่ างๆ เกี่ ยวกั บการ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีแนวทางในการนําไปใช้ดังนี้
1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ร่วมกับตํารวจนครบาล ควรมีการจัดระเบียบวินผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
มีโครงสร้างบริหารวินที่ชัดเจน มีมาตรฐานกฎระเบียบ
วินเดียวกันนํามาบังคับใช้จริงร่วมกับจัดตั้งหน่วยงาน
หลั กเพื่ อเป็ นที่ ปรึ กษาแก่ หั วหน้ าวิ นเกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงาน ขจัดอุปสรรคการบริหารจัดการวินและ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. กรมการขนส่งทางบกร่วมกับศูนย์สาธารณสุขทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร จัดโครงการกิจกรรม
ฝึ ก อบรม ความรู้ เ รื่ อ งกฎจราจรและการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขับขี่
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องมีครอบครัวของผู้ขับขี่เข้ามา
มีส่วนร่วม
3. กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีตํารวจ
นครบาล ควรเข้ มงวดในการออกใบอนุ ญาตขั บขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการตรวจสอบความรู้ ความ
เข้าใจกฎจราจรและการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุของผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับมีบทลงโทษ
ที่ชัดเจนหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
4. สํานักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับภาคเอกชน อาจร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ของ
ผู้ขับขี่ในการจําหน่ายอุปกรณ์การป้องกันอุบัติเหตุที่
มีคุณภาพทุกชนิดอยู่ในที่เดียวกันในราคาที่เหมาะสม
5. พยาบาลสาธารณสุ ขหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยใช้ทฤษฎีหรือ
การศึกษารูปแบบอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
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เพิ่มความชัดเจน เช่น การใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ป้องกันโรค การศึกษาเชิงคุณภาพ หรือศึกษาในผู้ขับ
ขี่รถสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ รถ
โดยสารประจําทาง หรือศึกษาขยายไปยังพื้นที่จังหวัด
อื่นเพื่อพัฒนางานในเชิงภาพรวม
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