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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยแบบหาความสัมพันธเชิงทํานายครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของปจจัย
3 ดาน ไดแก ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมตนเองตอพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถ
จักรยานยนต กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย จํานวน 413 ราย สุมตัวอยางแบบแบง
ชัน้ ภูมแิ ละคํานวณตามสัดสวนประชากร เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามทีผ่ วิู จยั สรางขึน้ ตาม
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมทีม่ กี ารวางแผนของเอจเซน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนเดียว ผลการวิจยั พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 62.7 ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรอยละ 12.1 ไดแก การรับรู การควบคุมตนเองตอพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
จักรยานยนต (β=.237, p <.001) และทัศนคติตอพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต (β=.174,
p=.001)
คําสําคัญ: ปจจัยทํานาย พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Abstract
The purpose of this predictive correlational research was to explore predictability three factors
consisted of attitude, subjective norms and perceived behavioral control on motorcycle accident
prevention behaviors. The samples were 413 higher education students, Chiang Rai province. They
were randomly by stratiﬁed random sampling method and calculated according to population proportion.
The research instrument was the questionnaire constructed by the researcher based on the theory of planned
behavior by Ajzen. Descriptive statistics and multiple regression were utilized in data analysis. The result has
shown the subject group’s score of motorcycle accident prevention behavior was at moderate level 62.7%.
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The factors predicting motorcycle accident prevention behavioral of higher education students can predict
12.1% were perceived behavioral control of motorcycle accident prevention behavior (β= .237, p <.001)
and attitudes to behavior of motorcycle accident prevention (β= .174, p = .001).
keywords: factor predicting, motorcycle accident prevention, higher education students

º·¹íÒ
อุ บั ติ เ หตุ ก ารจราจรทางถนนเปนปญหา
สําคัญระดับโลก องคการอนามัยโลก1 รายงานความ
ปลอดภัยทางถนนของโลก (Global status Report on
Road safety) จากการสํารวจใน 180 ประเทศทั่วโลก
ระบุวาในป พ.ศ. 2556 ทัว่ โลกมีผเสี
ู ยชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
การจราจรทางถนนสูงถึง 1.25 ลานคน และบาดเจ็บ
จํานวน 20-50 ลานคนในแตละป สําหรับในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอุบตั เิ หตุการจราจรทางถนนที่
เกิ ด ขึ้ น คิ ด เปนอั ต รา 17.3 ตอประชากรแสนคน
โดยประเทศไทยเปนประเทศทีมอี ตั ราการเสียชีวติ เปน
อันดับ 2 ของโลก รวมทั้งประเทศไทยยังเปนอันดับ 1
ของเอเชี ย และอาเซี ย นที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุการจราจรทางถนนสูงที่สุด จากสถานการณ
แสดงใหเห็นถึงความสูญเสียคนทั้งโลกและประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นา จั ง หวั ด เชี ย งรายพบสถิ ติ ก ารตายจาก
อุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่จักรยานยนตอยูอันดับที่
27 ของประเทศ โดยกลุ มอายุน อยกวา 20 ป เกิด
อุบัติเหตุถึงรอยละ 27.762 ซึ่งปญหาอุบัติเหตุการ
จราจรอาจจะทวีความรุนแรงมากขึน้ หากยังไมมีการหา
แนวทางปองกัน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการกําหนด
เปาหมายในการดํ า เนิ น งานอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนคื อ
การลดอัตราการเสียชีวิตทางถนนใหไมเกิน 10 คน
ตอประชากรหนึ่งแสนคนภายในพ.ศ. 25633
การสูญเสียจากอุบตั เิ หตุการจราจรทางถนน
ไมไดสงผลกระทบตอผูประสบภัยเทานั้น แตยังกอให
เกิดความสูญเสียตอเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวม
เพราะการเสียชีวิตและการบาดเจ็บทั้งกายและใจจาก
อุบัติเหตุ4 เมื่อพิจารณาอุบัติเหตุการจราจรทางถนน

ของประเทศไทยพ.ศ.2557 พบวามีผเสี
ู ยชีวติ 15,045 ราย
คิ ด เปนรอยละ 23 ตอประชากรแสนคน ขณะที่
ผูบาดเจ็บทีต่ องเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทัง้ หมด
มีจาํ นวนประมาณ 107,123 ราย เมือ่ จําแนกขอมูลตาม
เพศพบวาเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรสูงกวาเพศหญิงประมาณ 3 เทา สําหรับชวงอายุ
ที่เสียชีวิตจําแนกตามกลุมอายุในเพศชายพบวา กลุม
อายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ กลุมอายุ 15-19 ป รองลง
มาคือ กลุมอายุ 20-24 ป โดยทั้งสองกลุมอายุนี้เปน
กลุมนักเรียนนักศึกษา สวนเพศหญิงกลุมอายุทเี่ สียชีวติ
มากทีส่ ดุ คือ กลุมอายุ 40-44 ป รองลงมาคือ กลุมอายุ
15-19 ปและยานพาหนะทีเ่ ปนสาเหตุของการเสียชีวติ
มากที่สุดคือ รถจักรยานยนต คิดเปน รอยละ 66 ของ
ยานพาหนะ5 ในจังหวัดเชียงรายพบวายานพาหนะทีก่ อ
ใหเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไดแก รถจักรยานยนต โดยชวง
อายุผบาดเจ็
ู
บ/เสียชีวติ สูงสุด ไดแก 14-29 ป รองลงมา
6
30-50
จากที่ ก ลาวมากลุ มเสี่ ย งหลั ก ที่ มั ก จะเกิ ด
ปญหาจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยคือ กลุม
วัยรุนที่กําลังศึกษาเลาเรียนและวัยแรงงานที่เปนกําลัง
ของประเทศชาติในอนาคต อาจเนื่องจากวัยรุนเปนวัย
คึ ก คะนอง ชอบความตื่ น เตนทาทาย เมื่ อ ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนตในสถานการณปกติสวนใหญมีพฤติกรรม
เสีย่ งเกิดอุบตั เิ หตุ เชน ขับรถเร็วเกินกวาอัตราทีก่ ฎหมาย
กําหนด ฝาฝนกฎจราจรเพื่อจะไปใหเร็ว ไมสวมหมวก
นิรภัยในการขับขี่ ไมปฏิบตั ติ ามกฎจราจรเพราะรูสึกยุงยาก
เปนตน7 ในการลดอุบตั เิ หตุจากการจราจรจักรยานยนต
ลงนัน้ สามารถกระทําไดโดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของผูขับขีใ่ หมีการขับขีป่ ลอดภัยโดยปฏิบตั พิ ฤติกรรม
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ปองกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนตสมํ่ า เสมอ การที่
นักศึกษาซึง่ เปนวัยรุนจะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไดอาจ
เกิ ด จากหลายปจจั ย ซึ่ ง ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมที่ มี ก าร
วางแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ
เอจเซน8 อธิบายวาการแสดงพฤติกรรมของบุคคลขึ้น
อยูกับปจจัยหลัก 3 ประการไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรม
(attitude toward behavior) การคลอยตามกลุมอางอิง
ตอพฤติกรรม (subjective norm about the behavior)
และการรับรูการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ใดๆ (perceived behavioral control of behavior)
ดั ง นั้ น พฤติ ก รรมปองกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต
ของนักศึกษานาจะเกีย่ วของกับทัศนคติ การคลอยตาม
กลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ทัง้ นีไ้ ด
มีการนําทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนมาใชในการ
อธิบายพฤติกรรมการขับขีย่ านพาหนะอยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เชน การศึกษา
พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงใน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการใชรถจักรยานยนต6 การศึกษา
ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
ภาคเหนือ9 การศึกษาปจจัยทํานายความตั้งใจของ
ผูขับขี่รถจักรยานยนตเพื่อเพิ่มความเร็ว10 เปนตน
จังหวัดเชียงรายมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
นิยมใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางมา
สถานศึกษาเปนจํานวนมาก พบวานักศึกษาขับขี่รถ
จั ก รยานยนตโดยขาดความระมั ด ระวั ง ขั บ ขี่ ด วย
ความเร็วสูง สงผลใหนักศึกษาไดรับอุบัติเหตุตั้งแต
ระดับไมรุนแรงจนถึงขัน้ เสียชีวติ บางรายไดรับบาดเจ็บ
สาหัส11 เปนอุปสรรคตอการศึกษาเลาเรียนและมีผล
ใหการเรียนลาชา ไมตอเนือ่ ง และยังสงผลถึงบุคคลใน
ครอบครัวตองรับภาระจากความพิการอีกดวย12 ผูวิจยั
จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปจจั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมในการ
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยใชทฤษฎีพฤติกรรม
ทีม่ กี ารวางแผนของเอจเซน8 นาจะทําใหทราบถึงปจจัย
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ทํานายพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อนํา
ผลการศึกษาทีไ่ ดมาหาแนวทางวางแผนในการสงเสริม
ใหนักศึกษาระดับอุดมหันมาสนใจการปองกันอุบตั เิ หตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตอยางจริงจัง

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาอํานาจทํานายของ ทัศนคติ
การคลอยตามกลุมอางอิงเปนการรับรูวาบุคคลรอบขาง
ทีม่ คี วามสําคัญกับนักศึกษาตองการหรือไมตองการให
กระทําพฤติกรรม และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง ตอพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุจกั รยานยนต
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย

¤íÒ¶ÒÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. พฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางไร
2. ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และ
การรับรูการควบคุมพฤตกรรมของตนเอง สามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดหรือไม อยางไร

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกัน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนของ
เอจเซน8 และจากการทบทวนวรรณกรรมมาเปนกรอบ
แนวคิด โดยการแสดงพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนตของนักศึกษาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
หลัก 3 ประการไดแก 1) ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม
เปนผลจากความเชือ่ ทีน่ าจะตามมาจากพฤติกรรมและ
การประเมินผลที่จะตามมาวาจะเปนทางบวกหรือลบ
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2) การคลอยตามกลุ มอางอิ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
เปนการรั บ รู วาบุ ค คลรอบขางที่ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ
นักศึกษาตองการหรือไมตองการใหกระทําพฤติกรรม
เปนผลจากความเชื่อของนักศึกษาตอความตองการ
ของบุ ค คลรอบข างที่ ต องการให นั ก ศึ ก ษาแสดง
พฤติกรรมและการประเมินความเชื่อ และ 3) การรับรู
การควบคุ ม พฤติ ก รรมตนเองของนั ก ศึ ก ษาในการ
แสดงพฤติกรรม เปนผลจากความเชื่อของนักศึกษาที่
มี ต อป จจั ย ที่ อ าจส งเสริ ม หรื อ ขั ด ขวางการแสดง
พฤติกรรม และการรับรูถึงกําลังของปจจัยทีม่ ตี อความ
เชื่อมั่นที่จะทําใหนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรม
ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธของปจจัยหลักดังกลาว
ตอพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต นาจะ
นําสูการระบุอาํ นาจของปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกัน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปนการวิ จั ย แบบหาความ
สัมพันธเชิงทํานาย (predictive correlational research
design)
ประชากร คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2560 ประกอบดวย
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา และวิทยาลัยเชียงราย
มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 12,079 ราย
กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งเพศชายและเพศหญิง และยินยอมเขารวมการวิจัย
ดวยความสมัครใจ คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
เปดตารางของเครซีแ่ ละมอรแกน13 โดยใชความคลาด
เคลือ่ นทีร่ ะดับ .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 413 ราย
สุมตัวอยางแบงแบบชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากร
ในแตละสถานศึกษา (propartionate stratiﬁed random
sampling)
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การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามที่คณะผู วิจัยได
สรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน
รวมกับการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย 5 สวน
ดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ชั้นป
รายรับจากผูปกครองตอเดือน การมีใบอนุญาตขับขีร่ ถ
จักรยานยนต ประสบการณการขับขี่รถจักรยานยนต
มากกวา 5 ป ประสบการณการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ถ
จักรยานยนตรูปแบบการขับขีร่ ถจักรยานยนตโลดโผน
และเร็ว และการไดรับการอบรมเรือ่ งการขับขีป่ ลอดภัย
2. แบบสอบถามทัศนคติทมี่ ตี อพฤติกรรม
ปองกันอุบตั เิ หตุในการขับขีจ่ กั รยานยนตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 26 ขอ
แบงเปน 2 ดานไดแก ดานที1่ เปนขอคําถามความเชือ่
เกีย่ วกับผลลัพธของการปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
จํานวน 13 ขอ โดยแตละขอมีลักษณะคําถามแบบ
ลิเกิรต 7 ระดับทีม่ คี าอยูระหวาง 1-7 และดานที่ 2 เปน
ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธของพฤติกรรม
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตจํานวน 13 ขอ แตละ
ขอมีลักษณะคําถามแบบลิเกิรต 7 ระดับ ที่มีค าอยู
ระหวาง -3 ถึง 3 การคิดคะแนนใชผลรวมของคะแนน
ที่ไดจากการคูณคะแนนในดานที่ 1 กับดานที่ 2 การ
แปลผลคะแนนพิจารณาจากเครื่องหมายของคะแนน
ทีค่ าํ นวณได ถาคะแนนเปนบวก หมายความวามีทศั นคติ
ที่ดีต อพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
หากมีคะแนนเปนลบ หมายความวามีทศั นคติทไี่ มดีตอ
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
3. แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมป องกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการขั บ ขี่
จักรยานยนตประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอ
แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานที่1 เปนขอความเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของบุคคลรอบขางที่ตองการใหปฏิบัติ
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตจํานวน
5 ขอ แตละขอมีลักษณะคําถามแบบลิเกิรต 7 ระดับที่
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มีคาอยูระหวาง 1-7 และดานที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยว
กับแรงจูงใจของบุคคลรอบขางที่มีผลใหตองทําตาม
ความคาดหวังจํานวน 5 ขอ แตละขอมีลักษณะคําถาม
แบบลิเกิรต 7 ระดับ ทีม่ คี าอยูระหวาง –3 ถึง 3 การคิด
คะแนนใชผลรวมของคะแนนที่ไดจากการคูณคะแนน
ในดานที่ 1 กับดานที่ 2 การแปลผลคะแนนพิจารณา
จากเครื่องหมายของคะแนนที่คํานวณได ถาคะแนน
เปนบวก หมายความวาบุคคลรอบขางมีการสนับสนุน
ใหปฏิบัติพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
หากมีคะแนนเปนลบ หมายความวาบุคคลรอบขางไม
สนั บ สนุ น ใหปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมปองกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ถ
จักรยานยนต
4. แบบสอบถามการรั บ รู การควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนตประกอบดวยขอคําถาม 30 ขอแบงเปน
2 ดาน ไดแก ดานที่1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเชื่อ
วามีป จจัยใดบางที่เปนอุปสรรคขัดขวางการแสดง
พฤติกรรมการปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต จํานวน
15 ขอ แตละขอมีลักษณะคําถามแบบลิเกิรต 7 ระดับ
ทีม่ คี าอยูระหวาง 1-7 และดานที่ 2 เปนขอคําถามเกีย่ ว
กับการรับรูระดับการควบคุมปจจัยที่เปนอุปสรรคใน
การปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต 15 ขอ แตละขอ
มีลกั ษณะคําถามเปน ลิเกิรต 7 ระดับ ทีม่ คี าอยูระหวาง
-3 ถึง 3 การคิดคะแนนใชผลรวมของคะแนนทีไ่ ดจาก
การคูณคะแนนในดานที่ 1 กับดานที่ 2 การแปลผล
คะแนนพิจารณาจากเครือ่ งหมายของคะแนนทีค่ าํ นวณได
ถาคะแนนเปนบวก หมายความวานักศึกษารับรูวาตนเอง
มีความสามารถในการควบคุมอุปสรรคที่มีผลตอการ
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต หากคะแนนเปนลบ
หมายความวานักศึกษารับรูวาตนไมสามารถควบคุม
อุปสรรคที่มีผลตอการปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
5. แบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตอการปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 19 ขอ มีทศิ ทางคําถาม

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

ทั้งทางบวกและทางลบ แตละขอมีลักษณะคําถามเปน
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ขอความทางบวกคือ
คะแนน 1 (ไมไดปฏิบัติ) และคะแนน 4 (ปฏิบัติเปน
ประจํา) สวนขอความทางลบคือ คะแนน 1 (ปฏิบตั เิ ปน
ประจํา) และคะแนน 4 (ไมไดปฏิบัติ) แบบสอบถาม
ทัง้ ชุดมีชวงคะแนนอยูระหวาง 19-76 คะแนน แปลผล
คะแนนโดยแบงกลุมคะแนนตามอันตรภาคชัน้ 3 ระดับ14
ดังนี้ มีพฤติกรรมระดับสูง (3.01-4.00) พฤติกรรม
ระดับปานกลาง (2.01-3.00) และพฤติกรรมระดับตํา่
(1.00-2.00)
แบบสอบถามสวนที่ 2,3,4 และ 5 ผูวิจัยได
นําไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาของ
แตละแบบสอบถามเทากับ 1.00 และหาคาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทีไ่ มไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ .83,
.93, .83 และ .83 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
เริ่ ม ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ในชวง
เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2561 ภายหลังจากได
รับอนุญาตจากอธิการบดีและคณบดี สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสี่แหง โดยผูวิจัยไดเขาพบกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และถามความ
สมัครใจในการเขารวมวิจยั กรณีทกี่ ลุมตัวอยางปฏิเสธ
การตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางใหม
สําหรับกลุมตัวทีใ่ หความรวมมือผูวิจยั ไดแจกแบบสอบถาม
ทีเ่ ตรียมไวเปนชุดๆใหกับกลุมตัวอยาง และแจงวาเมือ่
ตอบเสร็จใหปดผนึกและนํามาใสไวในกลองที่ผูวิจัย
เตรียมไวใหในแตละสถาบัน ผูวิจยั ไดมารับคืนแบบสอบถาม
ภายใน 1 สัปดาห ผูวิจยั ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 413 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหหาคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(pearson correlation coefﬁcient) และวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ ภายหลังทดสอบเงื่อนไขเบื้องตนของ
การใชสถิตโิ ดยทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
พบความสัมพันธมีค านอยกวา .65 จึงไมมีป ญหา
multicolinearity
จริยธรรมการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยเชียงราย เลขที่ 5/2559 มี
การรักษาความลับโดยนําเสนอขอมูลของภาพรวมใน
เชิงวิชาการเทานั้น และทําลายขอมูลภายหลังการทํา
วิจัยเสร็จ

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
กลุ มตั ว อยางเปนเพศชายและเพศหญิ ง
จํานวนใกลเคียงกัน ศึกษาในระดับชั้นปที่ 2 รอยละ
39.2 อายุเฉลี่ย 19 ป (SD = .50) รอยละ 42.37 ได
รับเงินจากผูปกครองตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท
รอยละ 58.4 เคยเขารวมการอบรมเรื่ อ งการขั บ ขี่
ปลอดภัย รอยละ 73.1 มีใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต
รอยละ 70.5 มีประสบการณขับขี่รถจักรยานยนต
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มากกวา 5 ป รอยละ 65.4 เคยมีประสบการณเกิด
อุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บแตไมถึงขั้นตองนอนรักษาใน
โรงพยาบาล รอยละ 48.4 และมีรูปแบบการขับขี่รถ
จักรยานยนตโลดโผนและเร็ว รอยละ 50.8 ผลการวิจยั
สามารถนําเสนอตามวัตถุประสงคดังนี้
จากวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา ผลการศึกษา
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของกลุม
ตัวอยาง ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการ
รั บ รู การควบคุ ม พฤติ ก รรม พบวา กลุ มตั ว อยางมี
พฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 62.47 มีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรม
อยูในระดับปานกลางรอยละ 48.67 มีการคลอยตาม
กลุมอางอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางบวกอยูในระดับตํ่า
รอยละ 41.65 และรับรูวาตนเองมีความสามารถในการ
ควบคุมอุปสรรคทางบวกอยูในระดับสูงรอยละ 35.11
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา ผลการศึกษา
ปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
พบวา ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง
เกีย่ วกับพฤติกรรมและ การรับรูการควบคุมพฤติกรรม
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมไดรอยละ 12.1
(R2=.121, F=18.823, p<.001) โดยการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมปองกัน
อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนตไดมากที่ สุ ด ( β =.237,
p<.001) รองลงมาคือทัศนคติตอพฤติกรรม (β=.174,
p=.001) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงเกีย่ วกับพฤติกรรม
ไมสามารถทํานายพฤติกรรมได (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต (n=413)
ปจจัยทํานาย

b

ทัศนคติตอพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
.071
การคลอยตามกลุมอางอิงตอพฤติกรรม
.028
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต .124

S.E.b

β

t

p

.021
.038

.174
.037

3.366
.734

.001
.463

.026

.237

4.842

.000

Constant = 47.889 R=.348 R2=.121 R2adj= .115 SEest 8.001 F 18.823
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¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
พฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
ปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 62.48 โดยมีการปองกันอุบัติเหตุเปนบางครั้ง
หรือกระทําพฤติกรรมเปนสวนนอย เชน ไมงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนขับขี่รถจักรยานยนต ไม
ปฏิบัติตามกฎจราจรขณะขับขี่รถจักรยานยนตเฉพาะ
ชวงเชาหรือชวงเย็นเพื่อจะไดเดินทางไดเร็ว การเลี่ยง
กฎจราจรคิดวาเปนเรื่องธรรมดาหากรู สึกวาไมเปน
อันตรายในการขับขีร่ ถจักรยานยนต เปนตน แมวากลุม
ตัวอยางรอยละ 73.1 เคยเขารวมรับการอบรมการขับขี่
ปลอดภัย รอยละ 70.5 มีใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต
และรอยละ 65.4 มีประสบการณขับขี่รถจักรยานยนต
มากกวา 5 ป แสดงวากลุมตัวอยางนาจะมีความรูเกี่ยว
กั บ หลั ก การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนตใหปลอดภั ย เพื่ อ
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตได10 ดังการศึกษาที่
รายงานวา ความรูและการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง
ถนนสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความปลอดภัย
ทางถนน15 อยางไรก็ตามกลุ มตัวอยางยังคงปฏิบัติ
พฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุบางครัง้ อาจเนือ่ งจากกลุม
ตั ว อยางรอยละ 51.8 มี อ ายุ ร ะหวาง 15-20 ป
กําลังอยูในชวงวัยรุน ปกติวัยรุนตองการความเปนตัว
ของตัวเอง แสวงหาประสบการณแปลกใหม รวมทั้ง
ความทาทายตืน่ เตน มักชอบฝาฝนกฎเกณฑของสังคม
และสถาบัน ตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนและ
มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนโดยไมคํานึงถึงความถูก
ตองหรือความปลอดภัยใดๆ16 สอดคลองกับแนวคิด
ของลีและคณะ17 ไดอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มี
ความสั ม พั น ธกั บ ผู ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนตวา เปน
ผูที่มีบุคลิกภาพชอบคนหาความตื่นเตนทาทาย มักมี
พฤติกรรมขับขีผ่ าดโผน สนุกสนาน ชอบความเสีย่ งและ
ตื่นเตน ผูที่มีบุคลิกภาพลักษณะกาวราวและไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บสั ง คม มั ก แสดงออกดวยการขั บ ขี่
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ความเร็วสูงและชอบฝาฝนกฎจราจร สวนผูทีม่ บี คุ ลิกภาพ
ลักษณะเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญจะมีความ
หวงใยผูอื่นขณะขับขี่ จึงมีความระมัดระวังในการขับขี่
มากขึ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงกับการศึกษา
ของชนาภัทร บุญประสมและจักรพันธ กิจธรภูมิ18
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 84.2 มีพฤติกรรม
ปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตในภาพ
รวมอยูระดับปานกลาง โดยเห็นดวยกับขอคําถามที่วา
ไมขับขี่รถจักรยานยนตหลังดื่มของมึนเมาทุกชนิด
สวมหมวกนิรภัยทีไ่ ดรับเครือ่ งหมายผลิตภัณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรมขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต และเปลีย่ นยาง
รถจักรยานยนตเมือ่ พบวาเริม่ เสือ่ มสภาพ และผลการศึกษา
ครั้งนี้แตกตางกับการศึกษาของสุจิตรา กฤติยาวรรณ
กนกกาญจน ศรีสรุ นิ ทร และธนากร เรืองชัยและคณะ19
พบวาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
จักรยานยนตของนักศึกษาภาพรวมอยู ในระดับมาก
แตผลจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บพฤติ ก รรมปองกั น
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรับรู การ
ควบคุมอุปสรรคในการปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
อยูในระดับสูง สวนดานทัศนคติตอพฤติกรรมปองกัน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตอยูระดับปานกลาง
ปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถ
จักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรทีส่ ามารถทํานาย
พฤติ ก รรมปองกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนตของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ปจจัยแรกคือการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
(β=.237) รองลงมาคือทัศนคติตอพฤติกรรมปองกัน
อุบัติเหตุ (β =.174) โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ .348 (R=.348) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ไดรอยละ 12.1 (R2=.121) และมีค าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ SEest=8.001
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แสดงวานั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ก ารรั บ รู การ
ควบคุมพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ และมีทัศนคติที่ดี
ตอพฤติกรรมมีแนวโนมทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกัน
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต อธิบายไดดังนี้
การที่ ทั ศ นคติ ส ามารถทํ า นายพฤติ ก รรม
ปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต อธิบายไดวาทัศนคติ
เกิดจากความเชือ่ และการใหคุณคากับผลลัพธทีจ่ ะตาม
มาจากการแสดงพฤติกรรม และมีผลโดยตรงใหเกิด
พฤติกรรม1 เชนเดียวกับการศึกษาครัง้ นีท้ กี่ ลุมตัวอยาง
มีทัศนคติตอพฤติกรรมอยูในระดับปานกลางรอยละ
41.65 เมื่อกลุมตัวอยางเชื่อวาสามารถปองกันตนเอง
จากอันตรายในการจราจรได ทัศนคติเปนสิง่ สําคัญทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมและสามารถทํานายพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออก20 ผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงกับ
การศึกษาของจุลจิรา มีพรหม21 พบวา ทัศนคติความเชือ่
อํานาจในตน การมุงอนาคตและการควบคุมตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
และตั ว แปรดานทั ศ นคติ ต อการปองกั น อุ บั ติ เ หตุ
แรงสนับสนุนทางสังคมและความเชื่ออํานาจในตน
มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ใหผลในทํานองเดียวกับ
การศึกษาของกาญจนกรอง สุอังคะ6 พบวาพฤติกรรม
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนต
ของกลุมวัยรุนไดรับอิทธิพลทางตรงจากทัศนคติไมดี
ในการขับขีม่ ากทีส่ ดุ แสดงวาการมีทศั นคติไมดีในการ
ขับขี่รถจักรยานยนตสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตของวัยรุน
การรับรูการควบคุมพฤติกรรมสามารถทํานาย
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตไดมาก
ที่สุด อธิบายไดวาการรับรูการควบคุมพฤติกรรมถูก
กําหนดจากความเชือ่ ทีม่ ตี อปจจัยทีอ่ าจขัดขวางหรือสง
เสริมการแสดงพฤติกรรมนัน้ และการประเมินการรับรู
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรคหรือเอือ้ อํานวย1
เชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่กลุ มตัวอยางรับรู วามี
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรคในการปองกัน
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อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตอยูในระดับสูงรอยละ 35.11
อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางมีทรัพยากรอยางเพียงพอ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรทางถนน
จากสือ่ ตางๆ สงผลใหกลุมตัวอยางรับรูวาสามารถควบคุม
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุใหเกิดขึ้นไดดวยความ
สามารถของตนเอง ซึง่ แบนดูรา22 กลาววา บุคคลทีร่ บั รูวา
ตนเองมีความสามารถทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมทีก่ าํ หนด
บุคคลนั้นมีแนวโนมที่ใชความพยายามในการกระทํา
นั้น จากการทบทวนวรรณกรรมมีงานวิจัยที่สนับสนุน
ผลการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรนี้โดยตรงคอน
ขางนอย เชน การศึกษาของธนาภรณ ติวะบุตร วิชุดา
เสถียรนาม และธเนศ เสถียรนาม23 พบวา ปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตอความตั้ ง ใจของผู ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต
ในการฝาสัญญาณไฟแดงไดแก การรับรูถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมที่ผานมาในอดีต
สําหรับการศึกษาในตางประเทศพบวา การรับรู การ
ควบคุมตนเองในการขับรถยนตของบุคคลทีม่ อี ายุนอย
มีความสัมพันธทางบวกกับการเรงความเร็ว24 และการ
รับรูการควบคุมตนเองเปนตัวแปรทํานายความตั้งใจ
ในการขับรถยนตอยางปลอดภัย25
สําหรับการคลอยตามกลุมอางอิงในการศึกษา
ครั้งนี้ไมสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตของกลุ มตัวอยาง อธิบายไดวาการ
คลอยตามกลุมอางอิงถูกกําหนดจากความเชือ่ เกีย่ วกับ
ความคาดหวังของบุคคลรอบขางทีม่ คี วามสําคัญตอตน
กับแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามความตองการของบุคคล
เหลานั้น1 เชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา บุคคล
รอบขางของกลุมตัวอยางไมวาจะเปน บิดามารดา เพือ่ น
คู รัก และญาติพี่น องใหการสนับสนุนมีการปองกัน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต แตกลุมตัวอยางไมปฏิบตั ติ าม
อาจเนื่องจากลุ มตัวอยางเปนวัยรุ นที่ใหความสําคัญ
กั บ ความคิ ด ของตนเอง มี ค วามเปนตั ว ของตนเอง
ไมตองการอยู ใตคําสั่งคําบังคับของผู ใดโดยเฉพาะ
บุ ค คลที่ มี อํ า นาจหรื อ สู ง วั ย กวารวมทั้ ง บิ ด ามารดา
เพราะวัยรุนเชือ่ วาลักษณะทีเ่ ปนเครือ่ งหมายของความ
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เปนผูใหญคือ ความเปนอิสระจากผูมีอาํ นาจเหนือตน12
สงผลใหกลุมอางอิงมีอิทธิพลนอย ผลการศึกษาคลาย
ของเอลเลียท8 พบวาปจจัยทํานายความตัง้ ใจของผูขับขี่
รถจั ก รยานยนตในการเพิ่ ม ความเร็ ว เมื่ อ ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนตอยู บนถนนที่จํากัดความเร็ว 30 ไมล/
ชั่ ว โมง คื อ ทั ศ นคติ ด านอารมณและการรั บ รู การ
ควบคุมพฤติกรรม แตการคลอยตามกลุ มอางอิงไม
ทํานาย
สรุปผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
อยูในระดับปานกลาง ตัวแปรทีส่ ามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตไดคือ การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมและทัศนคติตอพฤติกรรม ขณะที่
การคลอยตามกลุมอางอิงไมสามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาได ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสนับสนุนกรอบ
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนของเอจเซน8
ที่เชื่อวาการคลอยตามกลุ มอางอิงมีส วนรวมในการ
ทํานายพฤติกรรม ดังนัน้ การทดสอบอํานาจการทํานาย
การคลอยตามกลุมอางอิงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตจึงเปน
สิ่งจําเปน

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ¹íÒ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ
นําขอมูลพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และปจจัย
ทํานายพฤติกรรมปองกันอุบตั เิ หตุรายงานถึงผูบริหาร
ของแตละสถาบันศึกษาทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ เปนแนวทางใน
การพัฒนาแนวทางปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการสงเสริมและรณรงค
เพื่อลดปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีแนวโนมจะเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต เชน
การรณรงค หรือออกนโยบายกําหนดความเร็วในการ
ขับขี่รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งรณรงค
และสรางคานิยมในการสวมหมวกนิรภัยทุกครัง้ ในการ
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ขับรถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัย
นํ า ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ปนขอมู ล พื้ น ฐาน
สําหรับกําหนดแนวทางหรือจัดอบรมหลักสูตรการ
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา หรือจัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนต
อยางปลอดภัยซึง่ มีเนือ้ หาการอบรมครอบคลุมทัง้ ภาค
ทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ขั บ รถ
จักรยานยนต เพือ่ ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจทีถ่ กู
ตองเกี่ยวกับหลักการขับรถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
และเกิดทักษะในการขับรถจักรยานยนตที่ปลอดภัย
โดยการจัดอบรมดังกลาวควรจัดเปนประจําทุกปใหกับ
นักศึกษาที่เขาใหมทุกคนที่นํารถจักรยานยนตมาใช
ภายในมหาวิทยาลัย

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§µ‹Íä»
นําปจจัยทีร่ วมทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาวางแผนและจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมสงเสริมการ
ปองกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนตของนักศึกษา เพื่อนํา
ผลการศึกษามาวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกันอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนตของนักศึกษาขณะ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาไดอยางครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
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