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This descriptive research studied the opinions of 223 nursing students of the
Nakhon Phanom University in 2009. The participants were purposively selected
from the first, second and third‐year students. The questionnaire used assessed
general data, opinions towards wearing helmets, actually wearing helmets, and the
problems occurring when wearing helmets and which kind of helmets were selected
for using them. The questionnaire was tested for content validity and reliability and
achieved a Cronbach’s Alpha Coefficient of 0.88. After informing the students about
the purpose of the study, the questionnaire was distributed to 223 students and 216
(96.86%) of them returned the filled in forms. Data were analyzed by using
conventional descriptive statistics. In general the students agreed that it is compulsory
to wear helmets (Mean=3.51, SD.=0.95). However when it came to actually wearing the
helmet the result was not entirely satisfying (Mean=3.16, SD.=0.78). Quite a number of
problems were listed why not to wear helmets (Mean=2.51, SD.=0.76), and the behavior
of purchasing a helmet is in the medium level (Mean=3.30, SD.=0.86). The suggestion is
to encourage students to wear helmets so that finally all of them apply to this regulation.
Keyword: behavior, helmet, nursing students
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บทนํา
รถจักรยานยนต์มีบทบาทสําคัญต่อการเดินทางและ
การขนส่งทั้งในเมืองและชนบท เป็ นพาหนะที่มีความสะดวก
มีระดับราคาที่ไม่สูงนัก และประหยัดนํา้ มัน จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลก ระบุว่าในปี พ.ศ.2545 ในประเทศที่มี
รายได้ น้อยและประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง เด็กๆ มีอตั ราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่ าประเทศที่มีรายได้ สูง
สําหรั บในประเทศไทย อุบัติเ หตุรถจักรยานยนต์เ ป็ น 7080% ของอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด และเป็ นสาเหตุการตายของ
คนไทยทั้งชายและหญิ งไม่ น้ อยกว่ าปี ละ 10,000 คน ในปี
พ.ศ.2548 มีผ้ ูเสียชี วิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จาํ นวน
12,858 คน (ยุทธนา วรุณปิ ติกุล และสุพิตา เริงจิต, 2550)
อุบัติเหตุจากการจราจรเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของการ
เกิดอุบัติเ หตุท้ังหมดและกลุ่ มที่เ สียชี วิตมากที่สุด อยู่ ในช่ ว ง
อายุ 15–44 ปี กลุ่มอายุดังกล่าวเป็ นวัยที่สาํ คัญในการพัฒนา
ประเทศชาติมากที่สดุ อุบัติเหตุจากการจราจรยังคงเป็ นปัญหา
สาธารณสุ ข ที่ ส ํา คั ญ ของประเทศไม่ เ พี ย งแต่ ก ระทบด้ าน
สาธารณสุขเท่านั้น ปั ญหานี้ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพ
สั ง คม เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ เป็ นสาเหตุ ก าร
เสียชีวิต การบาดเจ็บและความพิการสูงเป็ นอันดับต้ นๆ ของ
คนไทย ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 3 ของสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ในทุ ก
จั ง หวั ด ของประเทศและมี แ นวโน้ ม ทวี จํา นวนความรุ น แรง
เพิ่มขึ้นทุกปี และยังก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็ น
จํานวนมาก ค่ าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุจาก
การจราจรมีมูล ค่ าเพิ่ มขึ้น รวมทั้ง ค่ ารั กษาพยาบาล ค่ าเสีย
โอกาสในการประกอบอาชีพ ภาระเลี้ยงดูของครอบครัวและ
สัง คมก็มีมูล ค่าเพิ่ มขึ้น (จุ ฬาภรณ์ โสตะ และคณะ, 2550)
การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมีความรุนแรง
มากขึ้น สร้ างความสูญเสียที่มีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในกลุ่ มผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่ องจากรถจักรยานยนต์
เป็ นพาหนะราคาถูก ถูกนํามาใช้ ในการเดินทางของประชาชน
จํานวนมากและเกิดการบาดเจ็บมากที่สุด โดยมีปัญหาด้ าน
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย เช่น การขับขี่ในขณะที่
อายุยังน้ อย ขับขี่โดยไม่มีใบอนุ ญาต และไม่สวมหมวกนิรภัย
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2546) รถจักรยานยนต์เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุถึงตายเป็ น 20 เท่า ของรถยนต์ด้วยระยะ
ทางการใช้ งานเท่ากัน เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีสมรรถนะ
เกินตัว คือ อัตราเร่ งสูง ทําความเร็วได้ มาก แต่ทรงตัวได้ ไม่ดี
เท่ า รถยนต์ และไม่ ส ะดุ ด สายตาผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนเท่ า รถยนต์
การขั บ ขี่ รถจั ก รยานยนต์ คื อ การเอาเนื้ อไปหุ้ มเหล็ ก
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เมื่อประสบอุบัติเหตุร่างกายจึงกระทบพื้นถนนหรือสิ่งกีดขวาง
โดยตรงและรุ น แรง (ไพบู ล ย์ สุ ริ ย ะวงศ์ ไ พศาล และวิ ชั ย
เอกพลากร, 2546) จากรายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้ วิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร ช่ วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2553 พบว่ า พฤติกรรม
เสี่ยงที่ทาํ ให้ เกิดอุบัติเหตุ มีผ้ ูบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด
คือ พฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
คิดเป็ นร้ อยละ 88.60 (กรมควบคุมโรค, 2553) และจาก
ข้ อมูลของระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ โดยสํานักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดตั้งระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บใน
ระดับจังหวัด พบว่า การบาดเจ็บของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
ปี พ.ศ.2545-2549 โดยกลุ่มอายุ ท่ีบาดเจ็บสูงสุดคือ กลุ่ ม
อายุ 15-19 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 20-24 ปี และอาชีพที่
ไม่ สวมหมวกนิรภัยสูงสุดคือ นักเรี ยน นักศึกษา (กาญจนีย์
ดํา นาคแก้ ว , 2551) การเรี ย นการสอนหลั ก สูต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต เป็ นการเรียนการสอนที่ใช้ กระบวนการเรียนรู้
ตามสภาพการณ์จริงในชุมชน เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ มุ่งสร้ าง
เสริ ม สุข ภาพ ป้ องกั น ความเจ็บ ป่ วย ดู แ ลและฟื้ นฟู ส ภาพ
รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ประชาชนสามารถดู แ ลและ
พึ่งตนเองได้ เพื่อการดํารงชีวิตได้ อย่างมีคุณภาพ เป็ นสมาชิก
พลเมืองที่ดีและดํารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข ผู้สาํ เร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้ องสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้ มีสุขภาพที่ดี ป้ องกันการเจ็บป่ วยและส่งเสริม
สุขภาพของตนเอง บุ คคล ครอบครั ว และชุ ม ชนได้ รวมทั้ง
สามารถวินิจฉัยและแก้ ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ ในขณะที่
เป็ นนักศึกษาในสถาบันการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการสร้ างเสริมสุขภาพและการป้ องกันการเจ็บป่ วย
ซึ่งในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพของบุคคลในภาวะปกติในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน ได้ ประเมินภาวะสุขภาพ
และแบบแผนการดําเนินชีวิต สร้ างเสริมสุขภาพและป้ องกัน
การเจ็บ ป่ วย ของบุ ค คลวั ย เด็ก วั ย รุ่ น วั ย ผู้ ใ หญ่ ผู้ สูง อายุ
ครอบครัว กลุ่มคน และชุ มชน ได้ รวมทั้งเป็ นตัวอย่ างที่ดีใน
การสร้ างเสริมสุขภาพ การสวมหมวกนิรภัยเป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ของการสร้ างเสริมสุขภาพและการป้ องกันการเจ็บป่ วยของคน
ทุกกลุ่มวัย นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีอายุ
ในช่วง 19–30 ปี เป็ นช่วงอายุท่เี สี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรมากที่สุด นั กศึกษามี ก ารใช้ รถจั กรยานยนต์ เ ป็ น
จํานวนมาก ผู้วิจัยจึงสนใจและต้ องการศึกษาพฤติกรรมและ
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ปั ญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล เพื่อนําผล
ของการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
สร้ า งเสริ ม สุข ภาพและการป้ องกัน การเจ็บ ป่ วยในด้ า นการ
ป้ องกั น การเจ็บ ป่ วยในกลุ่ ม ประชากรทุ ก กลุ่ ม วั ย รวมทั้ ง
นักศึกษาพยาบาลสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ป้ องกันการ
เจ็บป่ วยและส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้ และเป็ นผู้นาํ ที่ดีใน
การสวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ต่ อ การสวมหมวกนิ ร ภั ย
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ปั ญหาการสวมหมวกนิรภัย
และพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จั ย นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปี
ที่ 1–3 ประจําปี การศึกษา 2552 จํานวน 449 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปี
ที่ 1-3 ประจํา ปี การศึ ก ษา 2552 โดยคั ด เลื อ กจากบั ญ ชี
รายชื่อนักศึกษาในแต่ละห้ องเรียนของนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปี ที่
1-3 ตามลําดับ โดยพิจารณาเลือกเฉพาะนักศึกษาที่มีลาํ ดับ
เป็ นเลขคู่ รวมจํานวน 223 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ้ นเพื่ อ สอบถามพฤติ ก รรมและ
ปั ญ ห า ก า ร ส ว ม ห ม ว ก นิ ร ภั ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ต อ น ที่ 1 เ ป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ มีจาํ นวน 5 ข้ อ
ได้ แ ก่ เพศ ระดั บ ชั้ น ปี มี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
หรือไม่ มีหมวกนิรภัยเป็ นของตนเองหรือไม่ และสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งหรือไม่
ตอนที่ 2 เป็ นข้ อมูลความคิดเห็นต่อการสวมหมวก
นิ ร ภั ย เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ได้ แก่
เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย และไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง มีจาํ นวน 10 ข้ อ
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ตอนที่ 3 เป็ นข้ อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ มีจาํ นวน 10 ข้ อ
ตอนที่ 4 เป็ นข้ อมูลปั ญหาในการสวมหมวกนิรภัย
เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ได้ แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ มีจาํ นวน 15 ข้ อ
ตอนที่ 5 เป็ นข้ อมู ลพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวก
นิรภัย เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ แก่ มาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ มีจาํ นวน 10 ข้ อ
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ทด สอบคุ ณภาพเค รื่ อ ง มื อ โดยนํ า
แบบสอบถามไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา และนํ า มาปรั บปรุ ง แก้ ไขให้ ได้
แบบสอบถามที่ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แล้ ว นํา แบบสอบถามที่ไ ด้
แก้ ไขแล้ วไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha
Coefficient) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) โดยทดลองใช้
กับกลุ่มนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคล้ ายคลึงและใกล้ เคียงกันกับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา จํา นวน 30 คน ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
เท่ากับ 0.88 หลังจากได้ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
เชื่อมั่นแล้ วนําแบบสอบถามที่ได้ ทดสอบคุณภาพแล้ วมาพิมพ์
เป็ นฉบับจริงสําหรับใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เกณฑ์การวัดค่าตัวแปร ได้ กาํ หนดเป็ นแนวทางดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
(1) ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ต่ อ การสวมหมวกนิ ร ภั ย
แปลความหมายได้ ดังนี้
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1.51-2.50
ไม่เห็นด้ วย
2.51-3.50
ไม่แน่ใจ
3.51-4.50
เห็นด้ วย
4.51-5.00
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
(2) ข้ อมู ล พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย และ
พฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย แปลความหมายได้ ดังนี้
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
น้ อยที่สดุ
1.51-2.50
น้ อย
2.51-3.50
ปานกลาง
3.51-4.50
มาก
4.51-5.00
มากที่สดุ
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(3) ข้ อมู ล ปั ญ หาในการสวมหมวกนิ ร ภั ย แปล
ความหมายได้ ดังนี้
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
น้ อยที่สดุ
1.51-2.50
น้ อย
2.51-3.50
ปานกลาง
3.51-4.50
มาก
4.51-5.00
มากที่สดุ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ดํา เนิ น การเก็บ
รวบรวมข้ อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ชี้ แจงนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น พร้ อมทั้ ง แจก
แบบสอบถาม
(2) รวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น มา ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 216 ฉบับ คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 96.86 ของแบบสอบถามทั้ง หมด จากนั้ น ทํา การ
ตรวจสอบความครบถ้ วนและความถูกต้ องของแบบสอบถาม
แต่ละฉบับ เพื่อเตรียมไปสู่ข้นั ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ก ํา หนดแนวทางการวิ เ คราะห์
ข้ อมูลเป็ นดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก าร
แจกแจงความถี่แสดงเป็ นจํานวนและร้ อยละ
(2) ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ต่ อ การสวมหมวกนิ ร ภั ย
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย
และพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้ วนําค่าเฉลี่ยที่ได้ ไปแปลความหมายตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
ข้ างต้ น

ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า ส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 92.1
และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 7.9 ตามลําดับ กําลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นปี ที่ 1 มีจาํ นวนมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 38.9
รองลงมาคือ กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ
33.3 และกํา ลั ง ศึก ษาอยู่ ใ นระดับ ชั้ น ปี ที่ 2 คิด เป็ นร้ อยละ
27.8
ตามลําดับ ไม่ มีใบอนุ ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
มี จํา นวนมากที่สุด จํา นวน 115 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.2
รองลงมาคือ มีใบอนุ ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จํานวน 79
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ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 3 6 . 6 แ ล ะ มี ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์แต่สูญหายหรือหมดอายุ จํานวน 22 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.2 ตามลําดับ ไม่มีหมวกนิรภัยเป็ นของตนเอง
จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.8 และมีหมวกนิรภัยเป็ น
ของตนเอง จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.2 ตามลําดับ
สวมหมวกนิรภัยบางครั้งมีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 185 คน
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 85.7 รองลงมาคื อ ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย
จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.6 และสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั้ง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 ตามลําดับ

ข้อมูลความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย
ระดับความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย โดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้ วย (Mean=3.51, SD=0.95) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วย 3
อั น ดั บ แรก ได้ แก่ หมวกนิ ร ภั ย ที่ ดี ต้ องได้ รั บ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) (Mean=4.41, SD=0.74) การสวม
หมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
(Mean=4.34, SD=0.74) และขณะขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ ง (Mean=4.28,
SD=0.80) ตามลําดับ

ข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean=3.16, SD=0.78) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก
ได้ แก่ สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็นเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ
(Mean=3.10, SD=0.85) สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่ง
ซ้ อ น ท้ า ย โ ด ย ส า ร ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ใ น ร ะ ย ะ ท า ง ไ ก ล
(Mean=3.39, SD=0.89) และสวมหมวกนิรภัยโดยรัดคาง
ด้ วยสายรั ด ให้ แน่ น ทุ กครั้ ง (Mean=3.49,
SD=0.97)
ตามลําดับ ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ ได้ แก่
สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ (Mean=3.78,
SD=0.82) สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
ในระยะทางไกลๆ (Mean=3.71, SD=0.92) และสวมหมวก
นิ ร ภั ย ที่ไ ด้ ม าตรฐานอุต สาหกรรม (มอก.) (Mean=3.67,
SD=0.90) ตามลําดับ

ข้อมูลปั ญหาในการสวมหมวกนิรภัย
ปั ญหาในการสวมหมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean=2.51, SD=0.76) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่ า ระดับปั ญ หาอยู่ ใ นระดับปานกลาง 3 อัน ดั บแรก
ได้ แ ก่ สวมหมวกนิ ร ภั ย แล้ ว ทํา ให้ การมองเห็ น ไม่ ชั ด เจน
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(Mean=2.78, SD=0.65) สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ ผมเสีย
ทรง (Mean=2.87, SD=0.79) และไม่สะดวกในการพกพา
(Mean=2.93, SD=0.92) ตามลําดับ

ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ อหมวกนิรภัย
พฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean=3.30, SD=0.86) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีรูปทรงทันสมัย สวยงาม
(Mean=3.24, SD=0.93) เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีนาํ้ หนัก
เบา (Mean=3.31, SD=0.94) และเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ผิว
หมวกด้ านนอกทําด้ วยวัสดุแข็ง (Mean=3.41, SD=0.85)
ตามลําดั บ ส่ ว นระดับพฤติกรรมอยู่ ใ นระดับมาก 3 อัน ดั บ
แรก ได้ แก่ ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
(Mean=3.69, SD= 0.87) เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีขนาด
เหมาะสมกับศีรษะ (Mean=3.65, SD=0.75) และเลือกซื้อ
ห ม ว ก นิ ร ภั ย ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ( ม อ ก . )
(Mean=3.63, SD= 0.85) ตามลําดับ

บทสรุปและอภิปรายผล
(1) ความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย โดยรวม
อยู่ ในระดับเห็น ด้ วย เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้ วย 3 อันดับแรก ได้ แก่ หมวก
นิ รภั ยที่ดีต้ องได้ รับ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม การสวมหมวก
นิรภัยช่ วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และ
ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุก
ครั ้ ง ตามลํ า ดับ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของวัน ศิริ
เจาตระกูล (2546) พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหมวก
นิ ร ภั ย ของผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นใหญ่ เ คยสั ง เกต
สัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน มอก. ข้ างหมวกนิรภัย สอดคล้ อง
กั บ งานวิ จั ย ของมหิ ศ ร ประภาสะโนบล (2551) พบว่ า
นักศึกษามีทศั นคติและความคิดเห็นต่อการใช้ หมวกนิรภัย ใน
ระดับเห็นด้ วยอย่ างยิ่ง ได้ แก่ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ควร
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หมวกนิรภัยสามารถลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่หน้ า ศีรษะ และสมองได้ เมื่ อสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู้สึกปลอดภัยขึ้น และ
ควรสวมหมวกนิรภัยที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของปราณี ทองคํา, ทวี ทองคํา, และ
จีราพร หิรัญรัตนธรรม (2551) พบว่า นักเรียนให้ เหตุผลใน
การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งว่ า การสวมหมวกนิรภัยสามารถ
ป้ องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ สามารถอธิบายได้ ว่า นักศึกษา
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ได้ มี ค วามพร้ อมด้ านจิ ต ใจอั น เกิ ด จากการเรี ย นรู้ และ
มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ห มวกนิ ร ภั ย และส่ ว นใหญ่
นักศึกษาพยาบาลเป็ นเพศหญิง มีอ ายุ 18–22 ปี ซึ่ ง มีเ จต
คติที่ ด ีต ่ อ การใช้ ห มวกนิ ร ภัย ดัง ผลการวิ จั ย ของปราณี
ทองคํา, ทวี ทองคํา, และจีราพร หิ รัญรั ตนธรรม (2551)
พบว่ า นั กเรี ยนหญิ งมีเจตคติท่ีดีต่อการสวมหมวกนิ รภัยสูง
กว่ านักเรียนชาย นักเรียนที่มีอายุ 19-22 ปี มีเจตคติท่ดี ีต่อ
การสวมหมวกนิ ร ภั ย สู ง กว่ านั ก เรี ย นอายุ 15–18 ปี
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลส่วนมากมีเพศและอายุอยู่ในช่วงดังกล่าว
จึงทําให้ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย อยู่ใน
ระดับมาก
(2) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ระดั บ
พฤติ ก รรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 3 อั น ดั บ แรก ได้ แก่
สวมหมวกนิ ร ภั ย เฉพาะตอนที่ พ บเห็ น เจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจ
ส ว ม ห ม ว ก นิ ร ภั ย ทุ ก ค รั้ ง เ มื่ อ นั่ ง ซ้ อ น ท้ า ย โ ด ย ส า ร
รถจักรยานยนต์ในระยะทางไกลๆ และสวมหมวกนิรภัย โดย
รั ด คางด้ ว ยสายรั ด ให้ แน่ น ทุ ก ครั้ ง ตามลํา ดั บ และระดั บ
พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ ได้ แก่ สวมหมวกนิรภัยที่
มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ในระยะทางไกลๆ และสวมหมวกนิรภัยที่ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของมหิ ศ ร ประภาสะโนบล (2551) พบว่ า
พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฎเพชรบุ รี ส่ วนใหญ่ สวมหมวกนิ รภัยเป็ น
บางครั้งมากถึงร้ อยละ 68.00 การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ หมวก
นิ ร ภั ย และพฤติ ก รรมการใช้ หมวกนิ ร ภั ย พบว่ า ผู้ ขั บ ขี่
รถจั ก รยานยนต์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ หมวกนิ ร ภั ย ที่ มี ม าตรฐาน
อุต สาหกรรมรั บ รอง และรั ด คางทุ ก ครั้ ง ที่ส วมหมวกนิ ร ภั ย
และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ วลั ก ษณ์สุด า พั ฒ นไพบู ล ย์
(2549) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ข้อคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในข้ อ รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น หากต้ องเดินทางใน
ระยะไกล กลัวว่าจะถูกจับ ถ้ าไม่ใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมาย
กําหนด อาจเนื่ องจาก ความเข้ มงวดและความต่ อเนื่องของ
การบังคับใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เช่น ตํารวจจราจร
ซึ่งเป็ นบุคคลที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย การปฏิบัติ
หน้ าที่ในการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนั้น ตํารวจ
จราจรต้ องปฏิบัติหน้ าที่ภายในกรอบของกฎหมายด้ วยความ
ยุติธรรม ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ปฏิบัติ
หน้ าที่โดยไม่ เลือกปฏิบัติ ก็จะทําให้ ผ้ ูขับขี่และผู้น่ังซ้ อนท้ าย
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โดยสารรถจักรยานยนต์ได้ ร้ ูและเข้ าใจว่ าการกระทําอย่ างไร
เป็ นการกระทําที่ผิด และไม่กระทําอีก ส่งผลให้ ผ้ ูขับขี่และนั่ง
ซ้ อ นท้ า ยโดยสารรถจั ก รยานยนต์ มี พ ฤติ ก รรมสวมหมวก
นิรภัยมากขึ้น
(3) ปั ญหาในการสวมหมวกนิ รภั ย โดยรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้ แก่ สวมหมวกนิรภัยแล้ ว
ทําให้ การมองเห็นไม่ชัดเจน สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ ผมเสีย
ทรง และไม่สะดวกในการพกพา ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจ ัย ของปราณี ทองคํ า , ทวี ทองคํ า , และจีร าพร
หิรัญรัตนธรรม (2551) พบว่านักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมใน
การสวมหมวกนิรภัยที่ไม่ ถูกต้ องเหมาะสม ให้ เหตุผลว่ าการ
สวมหมวกนิรภัยทําให้ ไม่สะดวก ไม่คล่องตัว ร้ อน และยุ่งยาก
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของกฤษเนตร เกษสระ (2548)
พบว่ า นั กศึกษากลุ่มเปรี ยบเทียบส่วนใหญ่ มีการสวมหมวก
นิรภัยเป็ นบางครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีอุปสรรคเรื่อง
ของหมวกนิ ร ภั ย เช่ น หาไม่ เ จอ ไม่ มี ติ ด อยู่ ป ระจํ า ที่
รถจักรยานยนต์และส่วนใหญ่ถ้าต้ องการใช้ รถจักรยานยนต์ก ็
จะใช้ ในระยะทางใกล้ จึ ง คิ ด ว่ า ไม่ ต้ องสวมก็ไ ด้ อาจเป็ น
เพราะว่ า นักศึกษาอยู่ ในช่ วงวัยรุ่น การขับขี่รถจักรยานยนต์
สําหรั บวัยรุ่นนั้ นทําให้ มีจุดเด่ นดึงดูดใจเพื่ อน เพศตรงข้ าม
และบุ คคลอื่น จึ ง ไม่ นิ ยมสวมหมวกนิ รภัย ขณะขับขี่มักจะมี
เพื่อนนั่งซ้ อนท้ ายโดยสารไปด้ วย ถ้ าหากสวมหมวกนิรภัยทํา
ให้ คุยกับเพื่อนหรือพูดโทรศัพท์ในขณะขับรถไม่ได้ นักศึกษา
ชอบความเป็ นอิส ระ ไม่ ชอบให้ ผ้ ู ใดมาบังคับ การบังคับให้
สวมหมวกนิรภัยเป็ นการขัดต่อความรู้สึกที่เคยชินที่ได้ ปฏิบัติ
มา ทําให้ เกิดการต่อต้ าน ไม่ยอมรับการบังคับใช้ หมวกนิรภัย
อีกทั้งนั กศึกษาพยาบาลส่ วนมากเป็ นเพศหญิง ถ้ าหากสวม
หมวกนิรภัยเข้ าไปทําให้ ผมเสียทรง ขาดความสวยงาม ไม่เป็ น
ระเบียบเรียบร้ อย ทําให้ ไม่เป็ นที่น่ามองแก่ผ้ ูท่พี บเห็น ใส่แล้ ว
ทํา ให้ ร้ ู สึก อึด อัด ไม่ ส ะดวก เสีย เวลา ใส่ แ ล้ ว ไม่ มี ใ ครเห็น
ใบหน้ า กลัวเพื่อนๆ ไม่ร้ วู ่าตนเองเป็ นคนขับขี่รถจักรยานยนต์
หรื อนั่ งซ้ อนท้ ายโดยสารรถจั ก รยานยนต์ ในขณะ ที่
ทําการศึกษาในครั้งนี้นักศึกษาที่เป็ นเพศหญิงพักอาศัยอยู่ใน
หอพักของวิทยาลัย ซึ่งไม่อนุญาตให้ ออกนอกบริเวณวิทยาลัย
ก่อนเวลา 16.00 น. หลังจากเวลานี้แล้ วจึงอนุ ญาตให้ ออก
นอกวิ ทยาลั ย ได้ ซึ่ ง เป็ นเวลาตอนเย็น หรื อ กลางคืน คิ ด ว่ า
การจราจรไม่ ห นาแน่ น ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ตํา รวจคอยตรวจจั บ
ผู้ ก ระทํา ผิ ด กฎจราจร คิ ด ว่ า ไม่ น่ า จะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และ
นักศึกษาปฏิบัติเลียนแบบเพื่อน ถ้ าเพื่อนไม่สวมหมวกนิรภัย
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ก็ปฏิบัติตามโดยไม่ สวมหมวกนิรภัยด้ วยจากเหตุผลดังกล่ าว
จึงทําให้ นักศึกษาไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย
(4) พฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย โดยรวมอยู่
ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า ระดั บ
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก ได้ แก่ เลือกซื้อ
หมวกนิรภัยที่มีรูปทรงทันสมัย สวยงาม เลือกซื้อหมวกนิรภัย
ที่มีนาํ้ หนักเบา และเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ผิวหมวกด้ านนอก
ทําด้ วยวัสดุแข็ง ตามลําดับ ส่วนระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก 3 อันดับแรก ได้ แก่ ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกนิรภัยเพื่ อ
ความปลอดภัย เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับ
ศีรษะ และเลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของมหิ ศ ร
ประภาสะโนบล (2551) พบว่า นักศึกษามีความรู้ว่าการสวม
ห ม ว ก นิ ร ภั ย จ ะ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม รุ น แ ร ง จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ
รถจั ก รยานยนต์ ไ ด้ อยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด รองลงมาได้ แ ก่
หมวกนิ ร ภั ย ที่ดี ต้ อ งได้ รั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม (มอก.)
สอดคล้ องกับงานวิจัยของวันศิริ เจาตระกูล (2546) พบว่ า
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ห ม ว ก นิ ร ภั ย ข อ ง ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ เหตุผลสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อหมวก
นิ ร ภั ย คื อ เพื่ อ ความปลอดภั ย ปั จ จั ย สํา คั ญ ที่ สุ ด ในการ
ตัดสินใจซื้อหมวกนิรภัยคือ ความคงทนของหมวกนิรภัย สีของ
หมวกนิรภัยที่ได้ รับความนิยม คือ สีนํ้าเงิน/ฟ้ า ผู้ ขับขี่ส่ว น
ใหญ่ เ คยสั ง เกตสั ญ ลั ก ษณ์ รั บ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรม
(มอก.) ข้ า งหมวกนิ ร ภั ย ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของวลั ก ษณ์ สุ ด า พั ฒ นไพบู ล ย์ (2549) พบว่ า
ส่วนมากผู้ใช้ รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมาย
มอก. สูงถึงร้ อยละ 83.00 สอดคล้ องกับงานวิจัยของอนุรักษ์
ปานจิ น ดาสกุ ล (2546) พบว่ า ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ มี
ความรู้ ใ นเรื่ อ งของหมวกนิ ร ภั ย โดยเฉพาะในการเลื อ กซื้ อ
หมวกนิ ร ภั ย นั้ น จํา เป็ นต้ อ งลองสวมใส่ ใ ห้ ไ ด้ ข นาดพอดี กับ
ศี ร ษะ และหมวกนิ ร ภั ย จะต้ องมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสอดคล้ องกับงานวิจัยของปราณี
ทองคํา, ทวี ทองคํา, และจีราพร หิ รัญรั ตนธรรม (2551)
พบว่ า นั ก เ รี ยน ระดั บมั ธย มศึ กษาตอนป ลายที่ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ ธานี มีความรู้
เกี่ ย วกั บ หมวกนิ ร ภั ย ที่ ถู ก ต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ สู ง ในประเด็น
หมวกนิ ร ภั ย ที่ ถู ก ต้ องตามกฎหมาย ต้ องมี เ ครื่ องหมาย
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง และหมวกนิรภัยที่มี
สีสันสดใส สามารถช่ วยให้ ผ้ ูขับขี่คันอื่นๆ สามารถสังเกตได้
ง่ า ย สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การสวมหมวกนิ ร ภั ย ที่ มี ค วาม
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เหมาะสมกับศีรษะและคาดสายรั ดคางให้ แน่ นพอดี เพื่ อให้
กระชั บแน่ นกับศีรษะทุกครั้งเสมอ สามารถลดอันตรายที่จะ
เกิดกับสมองเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ หมวกนิรภัยที่ดีต้องกระชับ
แน่ นพอดีกับศีรษะ หากหมวกนิรภัยมีขนาดเล็กเกินไป สวม
ใส่แล้ วจะรู้สึกไม่ สบาย ถ้ ามีขนาดใหญ่ เกินไปจะหลุดออกได้
เมื่ อเกิด อุบัติ เ หตุแ ม้ ว่ า จะคาดสายรั ด คางแล้ ว ก็ต าม หมวก
นิรภัยที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ทาํ ให้ ผ้ ูสวมใส่
ถูกจํากัดหรือลดขอบเขตการมองในทางกว้ าง รวมทั้งไม่ลดระดับ
เสียงที่ควรได้ ยิน และไม่ ทาํ ให้ เกิดการเจ็บปวดที่คอเพิ่ มขึ้น
(วสันต์ บุญหนุน, 2546) วัสดุท่นี าํ มาใช้ ผลิตหมวกนิรภัยต้ อง
ได้ รับมาตรฐานและมีความปลอดภัย ตลอดจนนํ้าหนักของ
หมวกนิรภัยต้ องได้ มาตรฐาน ก่อนซื้อหมวกให้ ทดสอบโดย
การสวมหมวกและรั ด สายรั ด คางให้ เ รี ย บร้ อ ย ถ้ า ผลั ก ทาง
ด้ านหลังแล้ วขอบหมวกด้ านหลังเลื่อนขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะ
หรื อ มากกว่ า นั้ น ก็ไ ม่ ค วรซื้ อหมวกใบนั้ น เพราะขณะเกิ ด
อุบัติเหตุหมวกอาจหลุด ทําให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
(1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ควร
รณรงค์ส่งเสริมให้ นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยให้ ครบ 100%
(2) ควรมีการจัดอบรมให้ ความรู้เ รื่ อ งประโยชน์
และโทษของหมวกนิรภัย เพื่อปลูกฝังให้ นักศึกษามีจิตสํานึก
ในการป้ องกันอันตรายอุบัติเหตุจากการจราจร
(3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ควร
ประสานความร่วมมือกับบริษัท ห้ างร้ านภาคเอกชน นําหมวก
นิรภัยที่มีคุณภาพดี ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ราคา
ไม่แพงเกินไปจําหน่ายให้ กบั นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้ สวม
หมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและราคาถูก
(4) ควรเพิ่ ม เนื้ อหาเรื่ อ งการสวมหมวกนิ ร ภั ย
อุบัติเหตุจากการจราจร ในรายวิชาการสร้ างเสริมสุขภาพและ
การป้ องกันการเจ็บป่ วย
(5) ควรดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู่
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย ขณะขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์
(6) ควรดํา เนิ น การวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการ
แก้ ไ ขปั ญ หาพฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภั ย ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
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ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย (n=216)
ความคิดเห็นต่อการสวมหมวกนิรภัย
Mean
1. การสวมหมวกนิรภัยเป็ นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรมีกฎหมายบังคับ
2.75
2. กฎหมายหมวกนิรภัยมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
4.23
3. หมวกนิรภัยที่ดีต้องได้ รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
4.41
4. การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
4.34
5. ขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
4.28
6. หากขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ในระยะใกล้ ๆ ไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้
2.93
7. หากขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง ไม่จาํ เป็ นต้ องสวมหมวกนิรภัยก็ได้
2.80
8. ควรมีการบังคับให้ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
3.67
3.00
9. คนที่สวมหมวกนิรภัยก็สามารถบาดเจ็บได้ เท่ากับคนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
10.ควรใช้ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่เร็วๆ เท่านั้น
2.45
รวม
3.51

SD
1.23
0.84
0.74
0.74
0.80
1.08
1.05
0.98
0.86
1.18
0.95

ระดับความคิดเห็น
ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
เห็นด้ วย

ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย (n=216)
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
Mean
1. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะทางไกล ๆ
3.71
2. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะทางใกล้ ๆ
2.32
3. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งซ้ อนท้ ายโดยสารรถจักรยานยนต์ในระยะทางไกล ๆ
3.39
4. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งซ้ อนท้ ายโดยสารรถจักรยานยนต์ในระยะทางใกล้ ๆ
2.35
5. สวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้ วยสายรัดให้ แน่นทุกครั้ง
3.49
6. สวมหมวกนิรภัยเฉพาะตอนที่พบเห็นเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ
3.10
7. สวมหมวกนิรภัยเฉพาะเวลาตอนกลางวัน
3.02
8. สวมหมวกนิรภัยที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
3.67
9. สวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ
3.78
10. สวมหมวกนิรภัยที่มีสเี ข้ มสดหรือมีแถบสะท้ อนแสง
2.78
รวม
3.16

SD.
0.92
0.85
0.89
0.51
0.97
0.85
0.97
0.90
0.82
0.50
0.78

ระดับพฤติกรรม
มาก
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2555

ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย
ปั ญหาในการสวมหมวกนิรภัย
Mean
1. สวมหมวกนิรภัยแล้ วรู้สกึ อึดอัด รําคาญ
2.76
2.64
2. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สะดวก
3. สวมหมวกนิรภัยแล้ วรู้สกึ หนักศีรษะ
2.74
4. หมวกนิรภัยมีข้นั ตอนการสวมใส่ท่ยี ุ่งยาก
2.07
5. ขั้นตอนการสวมใส่หมวกนิรภัยใช้ เวลามาก
1.88
6. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ ผมเสียทรง
2.87
7. รูปทรงของหมวกนิรภัยไม่น่าสวมใส่
2.33
8. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ เสียบรรยากาศหรือเสียความเพลิดเพลินในขณะขับขี่หรือโดยสาร
2.43
รถจักรยานยนต์
9. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ เสียบุคลิกภาพ
2.08
10. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ การได้ ยินเสียงไม่ชัดเจน
2.77
11. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ การมองเห็นไม่ชัดเจน
2.78
12. สวมหมวกนิรภัยแล้ วทําให้ เสียการทรงตัวได้ ง่าย
2.17
2.93
13. ไม่สะดวกในการพกพา
14. ราคาแพง
2.58
2.34
15. การสวมหมวกนิรภัยทําให้ ยุ่งยากและลําบากในการเดินทาง
รวม
2.51

SD
0.82
0.56
0.81
0.65
0.96
0.79
0.57
0.63

ระดับปั ญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย

0.87
0.62
0.65
0.59
0.92
0.97
0.98
0.76

น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง

ตารางที่ 4 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกซื้อหมวกนิรภัย (n=216)
พฤติกรรมการเลือกซื้ อหมวกนิรภัย
Mean
1. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
3.63
2. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ
3.65
3. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีสเี ข้ มสดหรือมีแถบสะท้ อนแสง
2.92
3.08
4. เลือกซื้อหมวกนิรภัยชนิดเต็มศีรษะ
5. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีนาํ้ หนักเบา
3.31
3.54
6. ทดลองสวมหมวกนิรภัยก่อนซื้อ
7. ตัดสินใจเลือกซื้อหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
3.69
8. เลือกซื้อหมวกนิรภัยเพราะต้ องการของแถมหรือมีรายการสมนาคุณพิเศษ
2.55
9. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีรปู ทรงทันสมัย สวยงาม
3.24
10. เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่ผวิ หมวกด้ านนอกทําด้ วยวัสดุแข็ง
3.41
รวม
3.30

SD
0.85
0.75
0.77
0.93
0.94
0.74
0.87
0.93
0.93
0.85
0.86

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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