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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา 
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาศึกษาจ านวน 360 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ  
ชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่า IOC และหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค  ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุมากกว่า 20 ปี ก าลังศึกษาในคณะวิทยาการ
จัดการ  โดยก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และได้รับบาดเจ็บผิวหนังถลอก
จากอุบัติเหตุ แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ส าหรับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัย  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ระดับดีมาก ร้อยละ 75 ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยเชิงบวก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 66.10  พฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยเชิงบวก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 64.20  ส่วนปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนคือทัศนคติ (r = 0.113 ,p-value < 0.05) 
ค าส าคัญ: ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม, หมวกนิรภัย 

 
Abstract 
 This research aimed to 1) to study the knowledge, attitude, behaviors and 2) to study factors 
affecting on student’s behaviors helmet usage. A total of 360 students who ride motorcycles were 
collected by using questionnaire as a research tool. Data were analyzed by descriptive statistics; 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Spearman Correlation Coefficient. 
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 This research found that the most of samples were female, aged more than 20 years old, 
studying in the Faculty of Management Science in the third year. They having accidents from 
motorcycle driving, and were injured, abrasion from the accident. But they didn’t stay at the hospital. 
For student’s behaviors of helmet usage found that the samples group wore out every time when 
driving a motorcycle for a distance of 5 to 10 kilometers. They had been punished by not wearing a 
helmet from police officers. In terms of knowledge, the samples learned that head injuries occurred 
during the accident. For knowledge about helmet laws the sample had a very good level of 
knowledge, 75 percent. Attitude towards wearing a helmet was positive at a good level, 66.10 percent. 
The behaviors of wearing a positive helmet in the level of 64.20 percent.  Factors related to the 
helmet wearing behavior of students are attitudes (r = 0.113, p-value <0.05) 
Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Helmet 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี พ.ศ.2543-2563 ใน 1 วัน จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มากกว่า 3,000 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่ าและรายได้ปานกลาง 
และจากข้อมูลสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับองค์การอนามัยโลก 
พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 44 คนต่อ
ประชากร 100,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการส ารวจในประเทศไทยพบว่า ประชาชนมีสาเหตุการตายด้วยอุบัติเหตุ
ทางจราจร  โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้  และจากการศึกษาอุบัติเหตุ
ทางถนนของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 มีผู้เสียชีวิต ร้อยละ 15.12 และเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 21.37 ซึ่งยานพาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 76.2  โดยกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี เป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 26  
และยังพบว่าการบาดเจ็บของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ คือ บริเวณแขน ขา แต่อวัยวะที่บาดเจ็บรุนแรงและเป็น
สาเหตุส าคัญของการตาย คือ ศีรษะและใบหน้า การบาดเจ็บดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียด้านอื่นๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้บาดเจ็บ ผู้พิการ และผลกระทบต่อครอบครัวและ
สังคมของ ผู้ได้รับบาดเจ็บ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ส านักแผนความปลอดภัย กลุ่มพัฒนา
ความปลอดภัย,2556)  จากรายงานการส ารวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนท้อง ถนน 
จ านวน 1,502,949 ราย ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch)  พบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย มีเพียง   ร้อยละ 43 
แบ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 52 และคนซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยเพียง      ร้อยละ 20 
และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มวัยรุ่นสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 28 และที่น่าเป็นห่วงมาก
ที่สุดคือ การสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กที่มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น นอกจากนี้จากการศึกษาของมูลนิธิ ไทยโรดส์ 2558  
ในการสวมหมวกนิรภัยเฉพาะผู้ขับขี่ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ต่ าสุด
คือ ร้อยละ 41 ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่มีที่ตั้งติดกับถนนเส้นหลัก
ของเมืองนครราชสีมา การจราจรคับคั่งและรถยนต์ขับด้วยความเร็วค่อนข้างสูง  อีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีนักศึกษาเป็น
จ านวนมาก และมีผู้มาติดต่อราชการเข้า-ออกประตูตลอดทั้งวัน  รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะส่วนใหญ่ในการเดินทาง
มาศึกษาของนักศึกษา และจากการสังเกตเกือบร้อยละ 80 ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ (สังเกตในเดือนสิงหาคม 
2560 ช่วงเวลา 07.30 – 08.30 และ 16.00 – 17.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์) ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนและการสอบล่าช้าของนักศึกษา รวมทั้งความสูญเสียอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกัน เสียขวัญ
ก าลังใจแก่เพื่อนๆ และครูอาจารย์ เป็นต้น ดังนั้น จากข้อมูลการสังเกตจะพบว่าพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยยังคง
เป็นเรื่องที่ขาดความใส่ใจ ความตระหนักจากนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ใช้รถจักรยานยนต์  คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการสวม
ใส่หมวกนิรภัยเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการศึกษาว่าพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือแรงสนับสนุน
อะไร เพื่อจะได้ทราบและหาแนวทางหรือวางแผนมาตรการในการส่งเสริมให้นักศึกษา ใส่ใจและให้ความส าคัญกับการ
สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา  

 
สมมติฐานการวิจัย  

ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรนัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่ลงทะเบียนเรียนในปี

การศึกษา 2560 จ านวน 3,481 คน ( ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2560 ) ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1970 อ้างถึงใน เพ็ญ
แข แสงแก้ว, 2540, หน้า 59) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 360 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามคณะที่ศึกษาเพื่อให้ประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ทั้งนี้มีเกณฑ์
การคัดเข้า (Inclusion  criteria) คือ เป็นผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาศึกษา ส่วนเกณฑ์ในการ
คัดออก (Exclusion criteria) คือ ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะที่ศึกษา  

คณะที่ศึกษา จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 349 37 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 212 13 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1043 108 
คณะวิทยาการจัดการ 1256 130 
คณะครุศาสตร์ 613 64 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 

รวม 3481 360 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยนี้ศึกษา 3 ตัวแปรส าคัญ ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยตามกฎหมายจราจร 
ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ พฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยและปัจจัยส่วน
บุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา และการมีใบอนุญาตขับขี่ 
2. ความรู้ ได้แก ่กฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย  
3. ทัศนคติ ได้แก่ ความคิดเห็น หรือความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อการสวมใส่หมวกนิรภัย 
4. พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมของนักศึกษาเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปีที่

ศึกษา  และการมีใบอนุญาตขับขี่  ลักษณะค าถามเป็นค าถามให้เลือกตอบ หรือให้เติมลงในช่องว่าง  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้การสวมหมวกนิรภัย ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ใช่และไม่ใช่ 

จ านวน  15 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การแปรผล ดังนี้ 
ตอบถูก  ให้คะแนน  1  คะแนน 
ตอบผิด  ให้คะแนน  0  คะแนน 

การแบ่งระดับความรู้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
12 - 15  คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรู้ดีมาก 
7 - 11  คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรู้ปานกลาง 
0 - 6  คะแนน  หมายถึง  มีระดับความรู้น้อย 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลักษณะ
แบบสอบถามมีข้อค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดคะแนนดังนี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก ก าหนดคะแนนดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเป็น   4  คะแนน 
เห็นด้วย  มีระดับคะแนนเป็น   3  คะแนน 
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ไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเป็น   2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเป็น   1  คะแนน 

ข้อค าถามเชิงลบ ก าหนดคะแนนดังนี้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเป็น   1  คะแนน 
เห็นด้วย  มีระดับคะแนนเป็น   2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเป็น   3  คะแนน 

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีระดับคะแนนเป็น   4  คะแนน 
การแบ่งระดับความรู้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 

3.26 - 4.00  หมายถึง   มีทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยในระดับดีมาก   
2.51 - 3.25  หมายถึง   มีทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยในระดับดี   
1.76 - 2.50  หมายถึง   มีทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยในระดับปานกลาง  
1.00 – 0.75  หมายถึง   มีทัศนคติในการสวมหมวกนิรภัยในระดับต่ า  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นส่วนมาก ปฏิบัติน้อย ไม่ปฏิบัติเลย 
มีจ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดคะแนนดังนี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก ก าหนดคะแนนดังนี้ 
ปฏิบัติเป็นประจ า มีระดับคะแนนเป็น   4  คะแนน 
ปฏิบัติเป็นส่วนมาก มีระดับคะแนนเป็น   3  คะแนน 
ปฏิบัติน้อย มีระดับคะแนนเป็น   2  คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย มีระดับคะแนนเป็น   1  คะแนน 

ข้อค าถามเชิงลบ ก าหนดคะแนนดังนี้ 
เป็นประจ า มีระดับคะแนนเป็น   1  คะแนน 
ปฏิบัติเป็นส่วนมาก มีระดับคะแนนเป็น   2  คะแนน 
ปฏิบัติน้อย มีระดับคะแนนเป็น   3  คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย มีระดับคะแนนเป็น   4 คะแนน 

การแบ่งระดับความรู้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
3.26 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยในระดับดีมาก  
2.51 - 3.25 หมายถึง มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยในระดับดี  
1.76 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยในระดับปานกลาง 
1.00 – 0.75 หมายถึง มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยในระดับต่ า 

 โดยแบบสอบถามดังกล่าวนี้ มีกระบวนการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  1. แบบสอบถามได้รับการพัฒนาขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และความ
ตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตามกระบวนการการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

 

ภาคโปสเตอร์ 
-878- 

Item-Objective Congruence (IOC)) โดยผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทางเนื้อหา โดยข้อ
ค าถามแต่ละข้อได้รับค่าดัชนีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.5 คะแนนขึ้นไป 
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาภาค กศ.ปช.ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจหาคะแนนคุณภาพของแบบสอบถาม น ามา
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach) ค่าที่ได้คือ ความรู้ = 0.729 ทัศนคติ = 0.714 และพฤติกรรม = 0.859 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.  น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายให้นักศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ

วัตถุประสงค์และประโยชน์จะได้รับจากการท าแบบสอบถาม รวมทั้งวิธีการตอบก่อนที่จะลงมือท า 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 360 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน

มา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 360 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท าการตรวจให้คะแนนก่อนน าไปวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

คือ ค่าความถี่ ร้อยละ 
2. ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภัยของนักศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน 
(Spearman Rank Correlation Coefficient) ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าสมประสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Hinkle D. E. 1998: 118) ไว้ดังนี้  

ค่า r   ระดับของความสัมพันธ์  
.90 - 1.00  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก  
.70 - .90  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
.50 - .70  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  
.30 - .50  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า  
.00 - .30  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาค
การศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 360  คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.10 มีอายุมากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ ร้อยละ 36.10 ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 79.40 ส่วนใหญ่เคยประสบอุบัติเหตุจากการ
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ขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 55.60 ได้รับบาดเจ็บผิวหนังถลอกจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 24.10 ส่วนใหญ่ไม่ต้องพักรักษา
ตัวท่ีโรงพยาบาล ร้อยละ 35.30  

ด้านความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องในข้อค าถามความรู้
เกี่ยวกับหมวกนิรภัย เรื่อง หมวกนิรภัยมีประโยชน์ คือ ลดความรุนแรงที่จะเกิดกับศีรษะหรือสมองในขณะเกิดอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 98.10 รองลงมา คือ หมวกที่มีเครื่องหมาย มอก. เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 
96.40 ส่วนใหญ่ตอบผิด ในข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย เรื่อง หมวกนิรภัยที่ท ามาจากพลาสติกธรรมดาและบุ
ข้างในด้วยโฟมไม่สามารถลดแรงกระแทกจากอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ สีของหมวกนิรภัยที่สะดุดตามีผล
ต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 39.70 โดยภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและ
กฎหมายหมวกนิรภัย อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 75 

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการมีกฎหมายบังคับใช้หมวกนิรภัยเป็นผลดี
ต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ,เมื่อสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วท าให้รู้สึกปลอดภัย , การสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นสิ่งที่จ าเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 รองลงมาคือ การเลือกหมวกนิรภัย ควร
เลือกหมวกที่หลวมไว้ก่อนเพราะเมื่อใส่สายรัดคางแล้วจะพอดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 และ การใช้หมวกนิรภัยเป็นการ
สิ้นเปลืองเกินความจาเป็น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 1.64  โดยภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่ มีทัศนคติเกี่ยวกับหมวก
นิรภัยเชิงบวก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 66.10 

ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นระยะทางไกล ๆ กลุ่มตัวอย่างสวมหมวก
นิรภัยเป็นประจ า ร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ ส่วนมากสวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ไปในสถานที่ที่มี
การจราจรคับคั่ง ร้อยละ 68.10 และมีกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยที่สวมหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานหรือช ารุดในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 25.30 และ ไมส่วมหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานหรือช ารุดในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 
58.10 โดยภาพรวมมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยเชิงบวก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 64.20 

การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวง
ชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r= 0.113, p-value < 0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ คณะที่ศึกษา ชั้นปี ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1. เพศ 1       

2. อาย ุ -0.017 1      

3. คณะที่ก าลังศึกษา 0.088 0.087 1     

4. ชั้นปีที่ศึกษา 0.056 0.280** 0.150** 1    

5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัย -0.005 0.056 -0.036 -0.072 1   

6. ทัศนคติเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย -0.133* 0.074 0.132* 0.113* 0.113* 1  

7. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย -0.059 0.002 0.087 -0.036 0.026 0.113* 1 

*p < 0.05, ** p < 0.01 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

 

ภาคโปสเตอร์ 
-880- 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา มีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 64.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับดี ปฏิบัติเป็นประจ า 3 อันดับแรก ได้แก่ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็นระยะทางไกลๆ สวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ไปในสถานที่ที่มีการจราจรคับคั่ง และ
เลือกสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ตามล าดับ ในด้านความรู้  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องกฎหมายหมวกนิรภัยอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท าให้มี ความ
ตระหนักและรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและยังรับรู้ถึงความรุนแรงในการประสบอุบัติเหตุซึ่งอาจก่อให้เกิด
การสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจต้องมีความยากล าบากและใช้เวลาในการรักษานาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
(ปราณี และคณะ : 2551) ที่พบว่า นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยสูงจะมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ดีกว่านักเรียนที่มีความรู้ดังกล่าวต่ ากว่า รวมทั้งการศึกษาของ (จิตศจี จิตต์พิศาล และคณะ: 2557)  
ที่พบว่า การมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้น ท าให้มีพฤติกรรมการป้องกัน อุบัติเหตุของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มมากขึ้น และ Papadakaki et al. ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นมีอิทธิพลต่อการ
สวมใส่หมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นด้วย 

จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของ
นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อธิบายได้ว่า เนื่องจากทัศนคติเกิดจากความคิด 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การให้ความสนใจในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยหากมีทัศนคติเชิง
บวกในด้านการปฏิบัติก็จะท าให้กลุ่มตัวอย่าง เกิดการยอมรับ ให้ความสนใจในการสวมหมวกนิรภัย หากกลุ่มตัวอย่าง 
มีทัศนคติเชิงลบก็จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง ขาดความสนใจในพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย สอดคล้องกับการศึกษา
ของ (ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และ สุรชาติ สินวรณ์ ที่พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการสวมใส่หมวกนิรภัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยมากที่สุด คือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ( r = 0.606) และ งานวิจัย 
(กลางเดือน โพชนา:2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษานี้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการการพัฒนาความรู้
กฎหมายที่ใช้บังคับหมวกนิรภัย และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการสวมหมวกนิรภัย ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้
นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยให้ครบ 100% และควรด าเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อช่วยลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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