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รายงานการวิจัย 
 

การศึกษาวิทยาการระบาดการเกิดอุบัติเหตุและการไดรับบาดเจ็บ 
จากการขับขีร่ถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

The Epidemiological Study of Motorcycle Accident 
and Injury of Student in Suranaree University of Technology 

 
ปอ  บุญรอด1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้ งนี้ เปนการวิจั ยทาง
วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา (Epidemiological 
Descriptive  Study)  แ บบ ตั ด ข ว า ง  ( Cross 
sectional Design) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
อุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุ  ระดับความรุนแรง
ของการไดรับบาดเจ็บการกระจายตัวของการ
เกิดอุบัติเหตุ และเพื่ออธิบายปจจัยเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีระดับปริญญาตรี ที่ไดรับบาดเจ็บจาก
การขับขี่ รถจักรยานยนต  ระหวางวันที่  1 
สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 
จํานวน 128 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามการศึกษาวิทยาการ
ระบาดการเกิดอุบัติเหตุและการไดรับบาดเจ็บ
จากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติการแจกแจงความถี่  และรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 
 อุบัติการณของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทากับ 
1,169.80 ตอแสนประชากร มีความรุนแรงของ
การไดรับบาดเจ็บระดับเล็กนอย รอยละ 75.8 
เกิดอุบัติเหตุในเพศชาย รอยละ 55.5 เปน
นักศึกษาระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 53.9 และเปน
นักศึกษาจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร รอย
ละ 68.8 เมื่อวิเคราะหอัตราการเกิดอุบัติเหตุตอ
แสนประชากร พบวา นักศึกษาจากสํานักวิชา
วิทยาศาสตรมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
เ ท า กั บ  2,214.02  ต อประช ากรแสนคน 
รองลงมาคือ สํานักวิชาแพทยศาสตร  และ
วิศวกรรมศาสตร 1,245.55 และ 1,238.56 ตอ
ประชากรแสนคน ผูไดรับอุบัติเหตุสวนใหญ
เปนผูขับขี่เอง รอยละ 78.9 จุดที่เกิดอุบัติเหตุ
สวนใหญคือบริเวณส่ีแยก และทางตรง รอยละ 
39.1 และ 36.7 ตามลําดับ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดคือบริเวณแยกเขาหอพักสุรนิเวศ 14 

1  บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ไปถึงแยกประตู 1 และแยกเขาสถานกีฬาและ
สุขภาพไปถึงหนาอาคารสวนกิจการนักศึกษา 
รอยละ  26.6 และ  12.5 อุบัติ เหตุสวนใหญ
เกิดขึ้นระหวางวันจันทร- วันศุกร รอยละ 70.3 
ในชวงเวลา 12:00 - 16:00 น.และเวลา 16:01 -
 20:00น.รอยละ 31.2 และ 28.1 ซ่ึงเปนชวงที่
นักศึกษาเดินทางไปเรียนและทํากิจกรรมนอก
เวลา  ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตมากที่สุด คือ พฤติกรรมการขับ
ขี่ ไดแก การขับขี่รถจักรยานยนตในระดับ
ความเร็ว 40–59 กม./ชม. และ 60 กม./ชม.ขึ้นไป 
รอยละ 42.2 และ 30.5 ใหสัญญาณไฟกอนเล้ียว
และสวมหมวกนิรภัย รอยละ 69.5 และ 60.2 
 
คําสําคัญ การศึกษาวทิยาการระบาด, การเกิด
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต, การไดรับบาดเจบ็
จากการขับขี ่
 
ABSTRACT 

This research was a descriptive 
epidemiological study with a cross sectional 
design. The objectives of the research were to 
study incident rate of motorcycle accident, 
severity of injury rate, and its distribution, as 
well as to describe factors related to motorcycle 
accidents among students at Suranaree 
University of Technology.  The samples of this 
research study were 128 undergraduate students 
who had been injured in motorcycle accidents 
on campus during 1st August 2011 – 31st 
January 2012. The data collection was 
administered through an epidemiological survey 

of motorcycle accidents and injury of SUT 
students. The data was analyzed using 
frequency and percentage statistics. The results 
of the study revealed the following findings. 

According to the results, the incident 
rate of accident of SUT undergraduate students 
was reported to be 1,169.80 per 100,000 
motorcycles with the rate of minor injury 
severity at 75.8%. Of the injury severity rate, 
55.5 % were male students, 53.9% of the total 
accident victims were first-year students, and 
68.8% were engineering students. In reference 
to the analysis of the rate of accident per 
100,000 motorcycles, it was discovered that 
students from the School of Science had the 
highest rate of accident, i.e. with the rate of 
2,214.02, whereas students from the Schools of 
Medicine and Engineering came second and 
third with the rates of 1,245.55 and 1,238.56, 
respectively.  Furthermore, it was found that 
78.9% of the accident victims were the riders 
themselves, while critical accident sites were 
reported to be located at junctions and straight 
ways (39.1% and 36.7% respectively). The 
most critical accident site was reported to lie 
along the intersection to S14 Dormitory down 
to Gate 1 Intersection, while the Sports 
Complex to Student Union Complex Junction 
came second (26.6% and 12.5% respectively). 
In addition, it was discovered that most 
accidents occurred on weekdays (70.3%) during 
12:00-04:00 a.m. (31.2%) and 04:01 – 08:00 
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a.m. (28.1%), which is another rush hour of 
SUT students. The study also demonstrated that 
students’ riding behaviors were the most 
essential factor of the accidents. The numbers of 
cyclists who rode at the speed of 40 – 59 km/hr 
was 42.2%, and at the speed of over 60 km/hr, 
30.5%, respectively. Moreover, the numbers of 
cyclists who  showed  turn  signals and wore 
helmets were found to be 69.5% and 60.2% 
correspondingly. 
 
Keyword Epidemiological study, Motorcycle 
accident, Injury  driving 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

อุบัติเหตุจราจรทางบกเปนปญหา
ระดับโลกที่คุกคามสวัสดิภาพของมนุษยใน
สังคมที่ใชยานยนตในการขนสง  ประเทศ
ไทยไดตระหนักถึงปญหาอุบัติเหตุจราจรทาง
บก  ซ่ึงสงผลกระทบตอการตาย ความพิการ  
และความสูญเสียดานเศรษฐกิจสังคมของ
ครอบครัว และประเทศชาติ โดยจัดกิจกรรม 
การปองกันอุบัติ เหตุจราจรทางบก  และ
พัฒนาคุณภาพการบริการการแพทย ทําใหมี
แนวโนมของอัตราตายของประชากรจาก
อุบัติ เหตุจราจรทางบกคอยๆ  ลดลงจาก
19.66 ตอแสนประชากร  ในป  2550 เปน 
17.73 และ 16.95 ตอแสนประชากร ในป 
2551 และ 2552 อุบัติเหตุจราจรทางบกยังคง
เปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประชากร 
รองจากโรคมะเร็ง (สถาบันการแพทยดาน
อุบัติเหตุและสาธารณภัย, 2552)  อัตราการ

ตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของการเกิด
อุ บั ติ เ ห ตุ ส ว น ใ ห ญ ม า จ า ก ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตและผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญ
อยูในวัยทํางานโดยกลุมที่ได รับบาดเจ็บ
สูงสุดคือกลุมอายุระหวาง 15 – 24 ป ซ่ึงเปน
กลุมที่อยูในวัยเรียนและนสิิตนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มี
การจั ดการศึ กษาระดับอุ ดมศึกษาและ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  มี นั ก ศึ ก ษ า จํ า น ว น
ทั้ งสิ้น  12,044 คน  จํ าแนกเปน  นักศึกษา
ปริญญาตรี 10,942 คน ปริญญาโท 993 คน 
และปริญญา เอก  109 คน  (ศูนยบ ริก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2553)  นักศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง 19–
24 ป  จากการสํารวจการขับขี่รถจักรยานยนต 
พบว า  นักศึกษาใชรถจักรยานยนต เปน
พาหนะในการขับขี่รอยละ 30.0 รายงานการ
ไดรับอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี  ใน
ป  2550 – 2552 พบว า  มี นั ก ศึ กษ า ร ะดั บ
ปริญญาตรีได รับอุบัติ เหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตจํานวน  22,14 และ14 ราย 
ตามลําดับ ทําใหมีผู เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุ
จํานวน 1,3 และ 1 ราย ตามลําดับ และผลจาก
ก า ร ไ ด รั บ อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตทําใหนักศึกษาไดรับบาดเจ็บ 
พิการ  ตองหยุดพักการเรียนหรือขาดโอกาส
ในการศึกษาตลอดชีวิต (หนวยรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
2552)  

จากการสัมภาษณเจาหนาที่หนวย
รักษาความปลอดภั ยของมหาวิทยาลั ย
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เทคโนโลยีสุรนารี โดยผูวิจัยพบวาการเกิด
อุบัติเหตุในแตละครั้งหากไมรุนแรงนักศึกษา
จะไมแจงการเกิดอุบัติเหตุตอเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยเนื่องจากกลัวความผิดทางวินัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต  ซ่ึงมีผลตอการ
หักคะแนนความประพฤติ ขอมูลที่รวบรวม
ไดจึงเปนขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตที่ได รับบาดเจ็บสาหัสถึง
เสียชีวิต  ทําใหมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตในแตละปต่ํากวา
ความเปนจริง  และไมสะทอนปญหาและ
ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตในมหาวิทยาลัยที่แทจริง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังขาดขอมูล
ทางวิทยาการระบาดในการนํามาวิเคราะห
เพื่อปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
วิทยาการระบาดเกี่ยวกับอุบัติการณการเกิด
อุบัติ เหตุการได รับบาดเจ็บจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสนอผลการวิจัยตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบาย
และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนการ
ลดความรุนแรงการไดรับบาดเจ็บจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่ อศึกษาอุบัติการณการ เกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 2.  เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของ
การไดรับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยาน-
ยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี 

3.  เพื่อวิเคราะหการกระจายตัวของ
การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ตามบุคคล เวลา และสถานที่ 
 4.  เพื่ออธิบายปจจัยเกี่ยวกับการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดาน
บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งแวดลอม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาวิจัย
เชิงพรรณนา  (Epidemiological Descriptive 
Study) แบบตัดขวาง (Cross sectional design)
เพื่อศึกษาอุบัติการณ ระดับความรุนแรงของ
การไดรับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยาน-
ยนต วิเคราะหการกระจายตัวของการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ตาม
บุคคล เวลา และสถานที่และอธิบายปจจัย
เกี่ ย วกับการ เกิ ดอุบั ติ เหตุ จ ากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ดานบุคคล ยานพาหนะ 
และสิ่งแวดลอม 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่
กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีซ่ึงเปน
ประชากรกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสไดรับอุบัติเหตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต ระหวางวันที่ 1 
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สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 
จํานวน 10,942 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่
กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ที่ไดรับ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต จํานวน 
128 คน (ทุกคนที่มารับบริการรักษาพยาบาล
จากศูนยปฏิบัติการทางการแพทยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

ในการวิ จั ย ค ร้ั งนี้   เ ป นแบบสอบถาม
การศึกษาวิทยาการระบาดการเกิดอุบัติเหตุ
แ ล ะ ก า ร ไ ด รั บ บ า ด เ จ็ บ จ า ก ก า ร ขั บ ขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติการแจก

แจงความถี่ และรอยละ 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิทยาการระบาดการ
เกิดอุบัติเหตุและการไดรับบาดเจ็บจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบวา  

1.  อุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ที่ไดรับอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนตเทากับ 1,169.80 ตอประชากร
แสนคน  

2.  ระดับความรุนแรงของการไดรับ
บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสวน
ใหญได รับบาทเจ็บเล็กนอย รอยละ  75.8 
รองลงมาคือบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บ
สาหัส รอยละ 22.6 และ 1.6 ตามลําดับ  

3.  การกระจายตัวของการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จําแนกตามบุคคล เวลา และ
สถานที่ พบวา เปนเพศชายและเพศหญิง      
รอยละ 55.5 และรอยละ 44.5  มีอายุระหวาง 18-
19 ป รอยละ 68.0 รองลงมา คือ อายุ 20-21 ป 
รอยละ 18.0  22-23 ป รอยละ 10.1  และ 24 ป
ขึ้นไป รอยละ 3.9 สวนใหญกําลังอยูใน
ระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 53.9  รองลงมาคือช้ันป
ที่ 2  รอยละ 21.1 ช้ันปที่ 3  รอยละ 8.6 สูงกวา
ช้ันปที่ 4 รอยละ  8.6 และชั้นปที่ 4 รอยละ 7.8 
เปนนักศึกษาจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มากที่สุด รอยละ 68.8  รองลงมาคือ สํานักวิชา
เ ท ค โ น โ ล ยี สั ง ค ม  สํ า นั ก วิ ช า แ พ ท ย
ศาสตร  สํานักวิชาวิทยาศาสตร  สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร  รอยละ 10.9, 8.5, 6.3, 4.7, และ 
0.8  ลักษณะของการขับขี่สวนใหญเปนผูขับขี่ 
รอยละ 78.9 รองลงมาคือผูซอนทายคนที่ 1 และ
ผูซอนทายคนที่ 2 รอยละ 18.0 และ 3.1 
ตามลําดับ อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นเวลา 
12:01-16:00 รอยละ 31.2 รองลงมาคือ เวลา 
16:01-20:00 น.  20:01-00:00น. 08:01-12:00 น. 
00:01-04:00 น., และ04:01-08:00 น.  รอยละ 
28.1, 21.9, 10.2, 6.3 และ 2.3 ตามลําดับ สวน
ใหญ อุ บั ติ เ ห ตุ เ กิ ด ขึ้ น วั น พุ ธ  ร อ ย ล ะ 
19.5  รองลงมาคือวันเสาร วันอังคาร วันศุกร 
วันอาทิตย วันพฤหัสบดี และวันจันทร  รอยละ 
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17.2, 16.4, 15.6, 12.5, 9.4 และ 9.4 ตามลําดับ 
ส ว น ใ หญ อุ บั ติ เ ห ตุ เ กิ ด ขึ้ น ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน รอยละ 32.0  รองลงมาคือ เดือน
ธันวาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนมกราคม เดือน
ตุลาคม และเดือนกันยายน รอยละ 18.8, 17.2, 
13.2, 9.4  และ 9.4 ตามลําดับ  และสถานที่เกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตมากที่สุด 
ไดแก (1) บริเวณหนาแยกเขาหอสุรนิเวศ 14 ไป
ถึง ส่ีแยกประตู 1  จํานวน 34 ราย (รอยละ 26.6) 
(2) แยกเขาสถานกีฬาและสุขภาพไปถึงสาม
แยกหนาอาคารสวนกิจการนักศึกษา จํานวน 16 
ราย (รอยละ 12.5) (3) ทางเขาสถานกีฬาและ
สุขภาพไปถึงสี่แยกหนาหอสุรนิเวศ 15 จํานวน 
14 ราย (รอยละ 11.0) (4) หนาโรงอาหารกาสะ
ลองคําไปถึงประตู 4 จํานวน 11 ราย (รอยละ 
8.6)  (5) ส่ีแยกประตู1 จํานวน 11 ราย (รอยละ 
8.6) (6) วงเวียนประตู 1 จํานวน 10 ราย (รอยละ 
7.8) (7) สามแยกหนาสุรสมนาถึงสามแยกเขา
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 6 ราย (รอยละ 4.7) (8) บริเวณหนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ป ไปถึงสามแยกเขา
บานพักบุคลากร จํานวน 6 ราย (รอยละ 4.7) (9) 
แยกหนาสวนกิจการนักศึกษาไปถึงเรียนรวม 1 
จํานวน 4 ราย (รอยละ 3.1) (10) สามแยกทางเขา
โรงอาหารกาสะลองคํา จํานวน 3 ราย (รอยละ 
2.3) (11) ทางเขาจากถนนนครราชสีมา – ปก
ธงชัย มาถึงวงเวียนประตู1 จํานวน 3 ราย (รอย
ละ 2.3) (12) บริเวณเสนทางหนาอาคารเทคโน
ธานี จํานวน 3 ราย (รอยละ 2.3)  และบริเวณ
อ่ืนๆรวมเปน 8 ราย  คิดเปน รอยละ 5.5 

4.  ปจจัยเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับขี่ รถจั กรยานยนต ของนั กศึ กษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งแวดลอม พบวา กลุม
ตัวอยางขับขี่รถจักรยานยนตในระดับความเร็ว 
40-59 กิ โล เมตรต อ ช่ั วโมง  ร อยละ  42.2  
รองลงมาคือขับขี่ดวยความเร็วไมเกิน 40 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง  60-79 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
และ 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมงขึ้นไป รอยละ 27.3,  
25.0, และ 5.5 ตามลําดับ กอนเกิดอุบัติเหตุ
นักศึกษาไมได รับประทานยา รอยละ 97.7 
รองลงมาคือ ไมคุยโทรศัพทขณะขับขี่  ขับขี่คน
เดียว และไมไดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
รอยละ 96.9, 93.8,และ 91.4 ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาใหสัญญาณไฟ
กอนเลี้ยว รอยละ 69.5 และพบวากลุมตัวอยาง
สวมหมวกนิ รภั ยขณะขับขี่  ร อยละ  60.2 
รถจักรยานยนตที่ขับขี่เปนของกลุมตัวอยางเอง 
รอยละ 71.1  มีอายุการใชงานระหวาง 1-3 ป 
รอยละ 59.4  รองลงมาคือ 4-6 ป  7-9 ป  และ10 
ปขึ้นไป รอยละ 31.3, 3.4, และ 3.9 ตามลําดับ 
ส วน ใหญ ไม มี ก า รดั ด แปลงสภ าพรถ 
จักรยานยนต รอยละ 97.5 รองลงมาคือ มีระบบ
ไฟสองสวางใชงานตามปกติ และสภาพใชงาน
ระบบเบรกรถจักรยานยนตใชงานไดตามปกติ 
รอยละ 93.8 และ 88.3 สภาพการจราจรสวน
ใหญไมคับคั่ง รอยละ 73.4  ลักษณะถนน ณ จุด
เกิดอุบัติเหตุเปนทางแยก เชน (ทางแยกตัว T 
ทางแยกตัว Y ทางรูปตัว + และมากวา 4 ทาง
แยก) รอยละ 31.9 รองลงมาคือเปนทางตรง รอย
ละ 36.7 ระดับถนนสวนใหญมีลักษณะเปนทาง
ราบ รอยละ 67.2 ผิวถนนเปนถนนลาดยาง และ
คอนกรีต รอยละ 95.3 สภาพถนนปกติ รอยละ 
34.4 รองลงมาคือถนนเปนหลุมเปนบอ และ
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ถนนล่ืน รอยละ 25.8 และ 17.2 จุดที่เกิด
อุบัติเหตุสวนใหญมีสภาพที่ไมบดบังตอการ
มองเห็น เชน ไมมีควันดําจากทอไอเสียรถยนต 
และไมมีตนไมบดบัง รอยละ 98.4 และ 98.4 
ตามลําดับ รองลงมาไดแก ไมมีแสงอาทิตยแยง
ตา ไมมีฝุนหรือหมอกปกคลุม และ ควันไฟจาก
การเผาขยะหรือหญาริมทาง รอยละ 97.7, 97.7, 
และ 97.7 ตามลําดับ ไมมีปายโฆษณา ตู
โทรศัพท หรือส่ิงปลูกสรางอื่นๆบดบังการ
มองเห็น  ไมมีแสงสะทอนเขาตา  และไมมีฝน
ตกขณะขับขี่รถจักยานยนต รอยละ 96.9, 96.1, 
และ 81.2 ตามลําดับ  

 

สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ปจจัย
ดานบุคคล ยานพาหนะ  และสิ่งแวดลอม พบวา 
ป จจั ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ
รถจักรยานยนตมากที่สุด ไดแก พฤติกรรมการ
ขั บขี่ ของนั กศึ กษามากกว าป จ จั ยด าน
ยานพาหนะ และสิ่งแวดลอมเชน การขับรถเร็ว
เกินกวา 40 กม./ชม.ขึ้นไป ซ่ึงเปนการขับรถที่
สูงกวาอัตราความเร็วที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
การไมใหสัญญาณไฟกอนเล้ียว และการไม
สวมหมวกนิรภัย 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ผูไดรับอุบัติเหตุรถจักรยานยนตใน

มหาวิทยาลัยสวนใหญเกิดขึ้นในกลุมนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 ซ่ึงเปนนักศึกษายังขาดประสบการณ

ในการใชเสนทางคมนาคมประสบการณใน
การขับขี่รถจักรยานยนตและขาดการปฎิบัติ
ตามกฎจราจร เชน การขับขี่รถดวยความเร็ว
เกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและการให
สัญญาณไฟกอนเล้ียว ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจึงควรจัดอบรมใหความรู
เร่ืองกฎหมายและระเบียบการจราจร กวดขัน
การไดรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต การ
ปฏิบัติตามกฏจราจร การปองกันอุบัติเหตุ
จราจร โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ ซ่ึงเปนพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรใหแกนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 เพื่อใหนักศึกษาระมัดระวังในการขับ
ขี่รถ จักรยานยนต ขับขี่รถจักรยานยนตไมเกิน
ความเร็วตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอยางเครงครัด 

2. หน ว ย ง านในมหาวิ ทย าลั ยที่
เกี่ยวของควรกับการดูแลและปองกันการเกิด
อุบัติ เหตุจราจรในมหาวิทยาลัยควรจัดทํา
โครงการขับขี่ รถจักรยานยนตปลอดภัย     
จัดทํ าป ายกํ าหนดความเร็ วในการขับขี่
รถจั กรยานยนต ตาม เสนทางต า งๆ  ใน
มหาวิทยาลัยอยางพอเพียง มีปายเตอืนบรเิวณที่
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร ใหมีการขับขี่
ปลอดภัยในชองขับขี่รถจักรยานยนต และให
นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือ
ซอนทายรถจักรยานยนต 

3. ทุกสํานักวิชาควรจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ในการดู แลควบคุมกํ ากับดู แลการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาใหปลอดภัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษานอกเวลาเรียน 

 



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.6  No.2  July – December  2012           . 

 

48

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
1.  ศึกษาการเฝาระวังทางวิทยาการ

ระบาดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เปนระยะเวลา 1 ป เพื่อให
สามารถวิเคราะหการกระจายของการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ตาม
บุคคล เวลา และสถานที่ ซ่ึงอาจแตกตางกัน

ตามภาคการศึ กษา  กิ จกรรมพิ เศษของ
มหาวิทยาลัย  

2. วิจัยเชิงปฏิบัติการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาในดานพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนตและการปรับปรุงระบบ
จราจรเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยานยนต 
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