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บทคัดย่อ
การวิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม วิธีการดาเนินการวิจัย ประชากรเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นอาสามสมัคร
จานวน 36 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 18 คน และกลุ่มควบคุม 18 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยการนาทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองและทฤษฎีการดูแลตนเอง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
1.00 แบบวั ด ความรู้ ความตระหนั ก เป็น แบบข้ อค าถามหลายตัว เลื อกอย่ างละ 30 ข้ อ และการปฏิ บัติ
เป็ น แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 30 ข้อ มี ค่าดัชนีความสอดคล้ อง อยู่ ในช่วง 0.6 - 1.0, 0.8 - 1.0 และ 1.00
ค่าความเที่ยง (Reliability) 0.80, 0.82 และ 0.86 ตามลาดับ ระยะเวลาในการวิจัย 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนด้วยค่าที ภายในกลุ่ม
(Dependent t - test) และระหว่ า งกลุ่ ม (Independent t - test) ผลการวิ จั ย พบว่า ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
ความรู้ ความตระหนั ก หลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์หลั งการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัย; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การดูแลตัวเอง; ความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
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Abstract
Purposes: to compare the mean scores of knowledge, awareness and practice in
motorcyclists before and after the experiment within the experimental group and the control
group, as well as to compare the mean scores of knowledge, awareness, and practice in
motorcycle riding after the experiment between the experimental group and the control group.
Methods: The population were lower secondary school students studying in schools under
the Basic Education Commission. The samples consisted of 36 lower secondary school student
volunteers. The samples were divided into two groups; 18 experimental and 18 control group
students, by simple random sampling. The instruments were the motorcycle driving safety
enhancement program oriented with the self-efficacy theory and self-care theory. This program
consisted of 5 activities with the consistency index equal to 1.00. The knowledge and awareness
tests included 30 multi-choice questions of each test, and the practice test as a rating scale
included 30 items. The consistency index ranged from 0.6 to 1.0, 0.8 to 1.0 and 1.00. Reliabilitiy
values were 0.80, 0.82 and 0.86, respectively. The duration of the research was 8 weeks. Data
were analyzed by using mean, standard deviation. Test of the difference of the mean scores
were used the Dependent t-test for within the group and the independent t - test for between
groups. The results: showed that the mean scores of knowledge and awareness after the
experiment were statistically significant higher than that before the experiment at the level of
.05. The mean score of motorcycle riding practice was not statistically significant different at
the level of .05, and the mean scores of knowledge, awareness, and practice in motorcycle
riding after the experiment of the experimental group were higher than that of the control
group with statistical significance at the level of .05.
Keywords: Safety Enhancement Program, Self – Efficacy, Self – care, Motorcycle Driving
Safety

Corresponding Author: Mr.Apiwat Kumpiro Faculty of Education Chulalongkorn University
Email: nainoi.b@hotmail.com

บทนา
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2018) รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลก
ปี 2561 พบว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ล้าน 3 แสนคน ในขณะที่จานวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ลดลงเป็นอันดับ 9 คือ มีผู้เสียชีวิต 22,491 คน ลดลงจากเดิม 2,000 คน นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเมื่อ 3 ปี
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ปีละ 24,326 คน สูงเป็นอันดับสองของโลก
นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ. (Road Safety center,
2018) ระบุว่า แม้สถานการณ์จานวนผู้เสียชีวิตในภาพรวมของไทยจะลดลง แต่จานวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์
ของไทยยังคงครองแชมป์สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยตัวเลขทางสถิติพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ร้อยละ 74 เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ นับเป็นโจทย์สาคัญให้ กับรัฐบาลไทยที่จะต้องเร่งหา
มาตรการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งที่เกิดจากปัญหาพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ และจากปัญหารถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของคนไทยพบว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน
ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนมากกว่า 14,000 คน ซึ่งเป็นจานวนที่ค่อนข้างสูง และพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
บนถนนมี ส าเหตุจ ากรถจั ก รยานยนต์ม าเป็น อัน ดับ หนึ่ง โดยกลุ่ มประชากรที่เ สี ย ชีวิ ตสู งสุ ด ได้ แก่ กลุ่ ม
ประชากรช่วงอายุ 15 - 19 ปี (Division of Non communicable Diseases, 2016) สอดคล้องกับข้อมูลของ
กรมการขนส่ ง (Department of Land Transport, 2018) พบว่า จ านวนผู้ ขับ ขี่จัก รยานยนต์ ในปั จจุบั น
เป็นเด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มมากขึ้น ทั้งที่เป็นผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่ง
ให้การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่พบว่า เป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตบนถนนเป็นอันดับหนึ่งของไทยดังที่กล่าวข้างต้น โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งมีภาระกิจและเป็นแหล่ง
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเสี่ ยงนี้ จะต้องฝึกทักษะโดยการให้นักเรียนมีความรู้ ความตระหนัก
เพื่อให้สามารถน าไปสู่ การปฏิบั ติในการลดปัจจัยเสี่ ยงส าหรับตนเองได้ อีกทั้งโรงเรียนควรจะต้องยกระดับ
ความสาคัญของปัญหานี้ให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยการจัด
โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมหลัง
เวลาเรียน
อย่างไรก็ตาม ในการที่โรงเรียนจะจัดโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับ
นั กเรี ยนให้ มีประสิ ทธิ ผลนั้ น สิ่ งส าคั ญ คือ แนวคิ ดทฤษฎี ที่ นามาเป็นพื้นฐานในการจัดโปรแกรมสร้ างเสริ ม
ความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองของ แบนดูร่า (Bandura, 1986) เป็นทฤษฎี
ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น โดยที่ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้มีผลต่อการตัดสินใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ ของบุคคลหรือไม่
กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการสร้างเสริมความปลอดภัยก็จะมีความคาดหวังในผลของ
การกระทาเพื่อความปลอดภัยสูงบุคคลก็มีแนวโน้มที่จะกระทาแน่นอน ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีการรับรู้
ความสามารถตนเองและมีความคาดหวังในผลของการกระทาต่า บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะไม่กระทาแน่นอน
นอกจากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็นพื้นฐานในการจัดโปรแกรม
สร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนแล้ว จากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีการดูแลตัวเอง
เป็นทฤษฎีที่สามารถนามาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการนามาเป็นพื้นฐานในการจัด
โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทฤษฎีการดูแลตัวเองของ ออเรม (Orem,
2001) เป็นแนวคิดเกีย่ วกับการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทาด้วยตนเองเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ และ
สวัสดิภาพของตน และเมื่อกระทาอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่และพัฒนาการดาเนินไปได้
ถึงขีดสูงสุด การที่บุคคลจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมนั้น ต้องริเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ มีความรู้ ความชานาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง
มีแรงจูงใจที่จะกระทาและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลส าเร็จ ให้ ความส าคัญกับการมีสุ ขภาพดี
รั บรู้ พฤติ กรรมการดู แลตนเอง สามารถลดอั ตราเสี่ ยงต่ อการเกิ ดโรคได้ ให้ กระท ากิ จกรรมอย่ างสม่ าเสมอ
โดยมีข้อบกพร่องหรือการลืมน้อยที่สุด จนบรรลุผลสาเร็จตามต้องการ มีกาลังใจและความตั้งใจสูง ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ
จนสิ้นสุด
ดังนั้ น จะเห็ นได้ว่าทฤษฎี การดูแลตัวเองเป็นทฤษฎีที่สามารถนามาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการนามาเป็นพื้นฐานในการจัดโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ทั้งด้านความรู้ ความตระหนั ก นาไปสู่การปฏิบั ติในการดูแลตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยจึ ง
สนใจที่ จะศึ กษาผลของโปรแกรมสร้ างเสริ มความปลอดภั ยในการขั บขี่ รถจั กรยานยนต์ ตามทฤษฎี การรั บรู้
ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
1. ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิ บัติ ใ นการขับ ขี่ร ถจั ก รยานยนต์ห ลั ง
การทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิ บัติ ใ นการขับ ขี่ร ถจั ก รยานยนต์ห ลั ง
การทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแล
ตัวเอง นามาสู่กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเอง
ทฤษฎีการดูแลตัวเอง

โปรแกรมสร้างเสริม
ความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ความรู้ ในการขับขี่
รถจักรยานยนต์
ความตระหนักในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์
การปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ต ามทฤษฎี ก ารรั บ รู้
ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาสาสมัครที่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
และ 3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 จานวน 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ได้กลุ่มทดลอง จานวน 18 คน ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัย
ในการขับ ขี่ร ถจั ก รยานยนต์ ตามทฤษฎีการรั บรู้ ความสามารถตนเองร่ ว มกับ ทฤษฎีก ารดูแ ลตัว เอง และ
กลุ่มควบคุม จ านวน 18 คน ไม่ได้รับ โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตาม
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการด าเนิ น การทดลอง คื อ โปรแกรมสร้ างเสริม ความปลอดภัย ในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง ที่ได้จากการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญของทฤษฎีการรั บรู้ความสามารถตนเองและทฤษฎีก ารดูแลตัว เองและสั ง เคราะห์
กิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริ มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้กิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมตระหนักถึงสถานการณ์ 2) กิจกรรมปฏิบัติตามกฎจราจร 3) กิจกรรมขับขี่ให้ปลอดภัย 4) กิจกรรม
สังเกตตนเอง 5) กิจกรรมรับรู้โอกาสเสี่ยง นาโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณาความตรงตามจุดประสงค์ และความเหมาะสมของกิจกรรม
ในโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Congruence: IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ดังตารางที่ 1
2. แบบวัดความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีลักษณะข้อคาถามแบบสถานการณ์หลายตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ โดยข้อคาถามที่ต้องการวัดสอดคล้องกับองค์ประกอบของการสร้างเสริมความปลอดภัยในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในด้านความรู้ ได้แก่ กฎหมายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
และการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.6 - 1.0 และนาแบบวัดความรู้ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
20 คน นามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80
3. แบบวัดความตระหนัก ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ มีลักษณะข้อคาถามแบบสถานการณ์หลาย
ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ โดยข้อคาถามที่ต้องการวัดสอดคล้องกับองค์ประกอบของการสร้างเสริมความปลอดภัย
ในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ใ นด้ า นความตระหนั ก ได้ แ ก่ ความตระหนั ก ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน และความตระหนัก ใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ส่งผลต่อบุคคลอื่น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ในช่วง 0.8 - 1.0 และนาแบบวัด
ความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน นามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82
4. แบบวัดการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นแบบมาตรประมาณค่า จานวน 30 ข้อ โดยข้อ
คาถามที่ต้องการวั ดสอดคล้ องกับองค์ประกอบการสร้างเสริมความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในด้ า นการปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ เ หมาะสม พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ และการดูแลรถจั กรยานยนต์ มีค่าดัช นีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 และนาแบบวัดการ
ปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 20 คน นามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สาคัญของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและทฤษฎีการดูแล
ตัวเองและสังเคราะห์กิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ทฤษฎี/องค์ประกอบ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
1.ประสบการณ์ความสาเร็จใน อดีต
2.การรับรู้ประสบการณ์ของผู้อื่น
3.การใช้คาพูดชักจูง
4.สภาวะทางกายและอารมณ์
การดูแลตัวเอง
1.การดูแลตนเองที่จาเป็นทั่วไป
2.การดูแลตนเองที่จาเป็นตามระยะ
พัฒนาการ
3.การดูแลตนเองที่จาเป็นเมื่อมีภาวะ
เบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ

ตระหนักถึง
สถานการณ์



ปฏิบัติตาม
กฎจราจร




กิจกรรม
ขับขี่ให้
ปลอดภัย











สังเกต
ตนเอง



รับรู้โอกาสเสี่ยง




















ขั้นตอนการทดลอง/เก็บข้อมูล
1. รับสมัครกลุ่มตัวอย่างได้ผู้มาสมัครเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จานวน 36 คน และ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 18 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยการจับฉลาก
2. ทาการทดสอบความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
3. ดาเนินการจัดโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเองแก่กลุ่มทดลอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
2 วัน วันละ 60 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง
4. ทาการทดสอบความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง โดยใช้แบบวัดฉบับเดียวกันกับแบบวัดก่อน
การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มด้วยการทดสอบค่าที
แบบ Dependent Sample t - test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก
และการปฏิบัติ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบค่าที แบบ Independent
Sample t - test

ผลการวิจัย
จากการจั ดกิจ กรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ตระหนักถึงสถานการณ์ เป็นการจัดกิจกรรม
โดยนักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุจากการชมวีดิทัศน์ 2) ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นการจัด
กิจกรรมโดยนักเรียนศึกษากฎจราจรและฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จาลอง 3) ขับขี่ให้ปลอดภัย เป็นการจัด
กิจกรรมโดยนักเรียนศึกษาวิธีการปฏิบัติในการขับขี่ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 4) สังเกตตนเอง เป็นการ
จัดกิจกรรมโดยนักเรียนสังเกตพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเองพร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของตน
และ 5) รับรู้โอกาสเสี่ยง เป็นการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์จากการชมวีดิทัศน์
1. ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และภายในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองภายในนักเรียนกลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
ความตระหนัก
การปฏิบัติ
*p < .05

ก่อนทดลอง
Mean
S.D.
9.22
3.75
7.00
2.57
63.00
12.72

n
18
18
18

หลังทดลอง
Mean
S.D.
14.67
4.23
13.17
4.81
66.72
10.95

t

p

4.48
6.56
1.56

0.00*
0.00*
0.07

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายใน
กลุ่มทดลองหลั งได้รั บโปรแกรมสร้ างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์สู งกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในกลุ่ม
ทดลองหลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
ความตระหนัก
การปฏิบัติ
*p < .05

n
18
18
18

ก่อนทดลอง
Mean
S.D.
10.22
2.78
8.56
3.62
58.89
11.09

หลังทดลอง
Mean
S.D.
9.67
3.50
9.33
4.90
59.94
11.27

t

p

0.70
1.34
1.09

0.25
0.10
0.15

จากตารางที่ 3 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ภายในกลุ่มควบคุม หลังการทดลองไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการ

ขับ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต์หลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรู้
ความตระหนัก
การปฏิบัติ

กลุ่มทดลอง
Mean
S.D.
14.67
4.23
13.17
4.81
66.72
10.95

กลุ่มควบคุม
Mean
S.D.
9.67
3.35
9.22
5.15
59.94
11.27

t

p

3.42
2.38
1.83

0.00*
0.01*
0.04*

*p < .05
จากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและของกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ ความตระหนั กหลั งการทดลองของนั กเรียนกลุ่ มทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่ ม ทดลองไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้
ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ก่ อ นและหลั ง การทดลองของกลุ่ ม ควบคุ ม
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุ มพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตามทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ในการขั บขี่
รถจักรยานยนต์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัย
ในการขับขี่ รถจั กรยานยนต์ และของนั กเรี ยนกลุ่ มควบคุ มที่ ไม่ ได้ รั บโปรแกรมสร้ างเสริ มความปลอดภั ย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัย

ในการขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์
หลังการทดลองสูงกว่าก่อ นการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แต่ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติ
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
สามารถอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
การจัดโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ร ถจักรยานยนต์เป็นการจัดกิจกรรมตามทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความความรู้ ความตระหนัก
และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งกิจกรรมเน้นการเรียนรู้จากการใช้ตัวแบบ การวิเคราะห์ และ
การลงมือปฏิบัติส่งผลให้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนักหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ แบนดูร่า และวอลเตอร์ (Bandura, & Walters, 1977)
กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบจะแตกต่างจากประสบการณ์ ตรง แต่เนื่องจากคนเรา
มีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงอาจต้อง
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ของผู้ อื่น โดยการได้ยิน การมองเห็ น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุ รี รัตน์ ไชยชะนะ
(Sureerat Chaichana, 2012) เรื่ อ ง การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคปวดหลังส่ วนล่าง ในแผนกายภาพบาบัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เรื่องโรคปวดหลั ง
ส่วนล่างภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้ความสามารถตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลั งการเข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้ความสามารถตนเองพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่ างมีนั ย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ฐิ ตวันต์ หงส์ กิตติยานนท์ ,
ลักขณา ยอดกลกิจ, จิราพร รักการ และวชิรพร โชติพานัส (Thitavan Hongtiyanon, Lakana Yodkoldij,
Jiraporn Rakkarn, & Wachiraporn Chotipanus, 2018) การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นาการรั บ รู้
ความสามารถตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสารเสพติด (บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า) ในเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า มีคะแนน
เจตคติทางลบต่อการใช้สารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลัง
การทดลองพบว่า ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถเน้นการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงได้ในหลายกรณี และอาจใช้
เวลาในการทดลองไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการปฏิบัติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญจิต ติสัก (Kwanjit
Tisak, 2005) เรื่อง ผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน โดยผู้นากลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น
ตอนต้นในกลุ่มทดลองหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร ฉางทรัพย์ มนัส บุญประกอบ องอาจ นัยพัฒน์ และปราโมทย์
ทองกระจาย (Bangon Changsap, Manus Boonprakob, Ong-art Naiyapatana, & Pramote Thongkrajai,
2007) การวิจัยเรื่อง ผลของการให้โปรแกรมสุขศึกษาด้วยกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลาไส้
ของแม่บ้านชุมชนสวนอ้อยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ ยของตัว แปรสูงขึ้น
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ความคาดหวังในความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลาไส้
ความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการมีพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลาไส้ และพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลาไส้
ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเกิดจากการมีพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิลาไส้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องใช้เวลา
พอสมควรที่จ ะปลู กฝังปัจจั ยเหล่านี้ นอกจากนี้โปรแกรมสุ ขศึกษาที่ให้แก่กลุ่ มทดลองอาจใช้เวลาไม่นาน
เพียงพอที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ สุปรียา ตันสกุล (Supreeya Tansakul, 2001) ที่พบว่า

งานสุขศึกษาจานวนมากไม่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเท่าที่ควร เนื่องจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เน้นความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์
และการปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้าง
เสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบั ติในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 สามารถ
อภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
การที่กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตามทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง โดยจัดกิจกรรมที่เน้นกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้
ความตระหนัก และการปฏิบัติ ผ่านกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ส่ งผลให้ เกิดความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ
สอดคล้องกับ แบนดูร่า (Bandura, 1997) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบซึ่งแตกต่างจาก
ประสบการณ์ตรงแต่เนื่องจากคนเรามีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงอาจต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น โดยการได้ยิน การมองเห็น สอดคล้องกับ
เบอร์รี่ (Berry, 1987) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถตนเองว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะจัดการ
กั บ วั ตถุ ประสงค์ ที่ ต้ องการ โดยบุ คคลรั บรู้ ว่ าตนเองมี ความสามารถในเรื่ องใด ระดั บใด และจะไม่ ประเมิ น
ความสามารถของตนเองสูงมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรวิษา ภูผิวแก้ว วิศิษฎ์ ทองคา และนันทวรรณ
ทิพยเนตร (Wanwisa Poopiwkaew, Wisit Thongkum, & Nantawan Tippayanate, 2018) เรื่องผลของ
โปรแกรมขับขี่ปลอดภัยในการป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน (Jedjan Lounnetngern,
2008) การวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติ
ต่อการป้ องกันพฤติกรรมเสี่ย งต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการฝึ ก
อบรมพัฒนาการรับรู้ ความสามารถตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
มีการรั บรู้ ความสามารถตนเอง ต่อการหลี กเลี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคเอดส์ มีทัศนคติ ต่อการหลี กเลี่ ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และมีความตั้งใจหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์สู งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
การฝึกอบรม อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ หวู่ เซ หลิน และไจ่ (Wu, Hsieh, Lin, &
Tsai, 2016) การวิจัยเรื่อง การทานายพฤติกรรมการดูแลตนเองบนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังโดยใช้
การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นสื่อกลาง ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองส่งผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 การจัดโปรแกรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ตามทฤษฎี การรับรู้
ความสามารถตนเองร่วมกับทฤษฎีการดูแลตัวเอง ควรมีการควบคุมระยะเวลาในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นการจัด

โปรแกรมหลั ง เลิ ก เรี ย น อาจจะท าให้ นั ก เรี ย นต้ อ งกลั บ บ้ า นเย็ น ซึ่ ง ครู ผู้ ส อนจะต้ อ งจั ด ช่ ว งเวลาให้ มี
ความเหมาะสม เพื่อให้นั กเรี ยนมีเวลาร่วมกิจกรรมได้ อย่างเต็มที่ส่ งผลให้ การจัดโปรแกรมมีประสิ ทธิผ ล
มากที่สุด
1.2 ในขั้น ตอนการปฏิบั ติ ควรให้ นัก เรีย นทุก คนที่ เ ข้า ร่ ว มการวิ จัย มี ส่ ว นร่ว มในการปฏิบั ติ
ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะในบางกิจกรรมนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ ทุกคน
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลา
1.3 การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการจัดโปรแกรม ควรจะมีสื่อหรืออุปกรณ์จริงและแหล่งเรียนรู้
อย่างเพียงพอ เช่น รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ แหล่งเรียนรู้จาลอง ได้แก่ ถนน หรือสี่แยก
จาลอง ให้นักเรียนปฏิบัติจริงในสถานการณ์จาลอง
1.4 ควรเพิ่มจานวนครั้งหรือความถี่ในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
จาก 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็น 3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลความคงทนของความรู้ ความตระหนั ก และการปฏิ บั ติ ใ นการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยการติดตามผลการวิจัยหลังการทดลองเสร็จสิ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัย 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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