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สิ รินันท์ สุ วรรณาภรณ์: ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบัติ ตนต่อ การสวมหมวกนิ รภัยในผู ้ขับ ขี และ
ผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย. (KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND
PRACTICE TOWARD HELMET USE AMONG MOTORCYCLE RIDER AND PASSENGER IN
RATCHABURI PROVINCE, THAILAND) อ.ที ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ลัหก: ผศ. ดร.ประเทือง
หงสรานากร, 77 หน้า.
งานวิจ ัยนี เป็ นการศึ กษาภาคตัดขวางเกี ยวกับการวัดความรู ้ เจตคติ และการปฏิบ ัติต่อการสวมหมวก
นิ ร ภัย ในผู ้ขับ ขี และผู ้โดยสารรถจัก รยานยนต์ ในจัง หวัดราชบุ รี วัตถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จัย เพื ออธิ บ ายและ
ตรวจสอบปั จจัยที มีความสัมนธ์
พั กบั การสวมหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครั
งนีคือกลุ่มประชาชน
อยูงหวัดราชบุรี รวมถึง
ทัวไปที มีอายุระหว
า่ ง 18 ถึง 59 ปี และเป็ นผูข้ บั ขี หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ที อาศัใ่ ยนจั
ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นประจําอย่างน้อย 2 ครังต่อสัปดาห์จาํ นวนรวมทังสิ น 430 ราย ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูลเกียวกับสถานะทัวไปส่วนบุคคล ข้อมูลสถานะการใช้รถจักรยานยนต์
และการสวมหมวกนิ รภัย ข้อมูลเกี ยวกับแนวความรู ้การสวมหมวกนิ รภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ รวมไปถึ ง
เจตคติ และการปฏิบ ัติต่อการสวมใส่ หมวกนิรภัย ทําการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สถิติที ใช้
บรรยายข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ห าความสัม พันธ์ระหว่างคุณลักษณะทัวไปส่ วนบุค ล คะแนน
ความรู ้ และเจตคติ ต่อการปฏิ บัติต นในการสวมหมวกนิ รภัยโดยใช้ไค-สแควร์ และสหสัม พันธ์เพี ยร์ สัน เพื อ
ตรวจสอบ
การศึกษาพบว่า ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นกลุ่มอายุระหว่าง 40 ถึง 59 ปี ร้อยละ 24.2 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
่อ
50.5 จบการศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ร้อยละ 25.8 มีอาชีพรับจ้างทัวไป ร้อยละ 53.5 รายได้เฉลี ยต
เดือนของส่ วนบุคคลอยูใ่ นกลุ่มน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 68.1 รายได้ครัวเรื อนอยูใ่ นกลุ่ม 10,000 ถึง 50,000
บาท ร้อยละ 87.2 สถานะการใช้หมวกนิรภัยและรถจักรยานยนต์กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูข้ บั ขี ร้อยละ66.5 มี
่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยต์ทุกวัน ร้อย
ประสบการณ์ในการใช้รถจักรยานยต์ระหว่าง 1 ถึง 20 ปี ร้อยละ 89.1 ซึ งส
40.1
ละ 72.1 มีห มวกนิรภัยเป็ นของตนเองมี อยู่ร้อ ยละ 81.9 ประเภทหมวกนิ รภัยที ใช้คือแบบครึ งใบ ร้อยละ
หมวกนิรภัยที ใช้ได้รับมาตรฐาน มอก
. ร้อยละ 76.4 อายุการใช้งานของหมวกนิรภัยอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 5 ปี ร้อยละ
47.2 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบ ัติเหตุใ นหนึ งปี ที่านมา
ผ และผูท้ ี ิดเกอุบ ัติเหตุไม่สวม
หมวกนิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 94.7 และ 60.9 ตามลําดับ ระดับความรู ้จ ัดอยูใ่ นระดับปานกลาง และเจตคติจ ัดอยูใ่ น
่างกลุ่มความรู ้
ด้านบวกต่อการสวมหมวกนิ รภัย ส่ วนการปฏิ บัติแบ่งเป็ นกลุ่มปฏิบ ัติดี และดีเยี ยม คะแนนระหว
่าวได้วา่ ความรู ้ และแนวการคิ ด
และเจตคติ ต่อการปฏิบตั ิ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทังหมด (p-value <0.05) ซึ งกล
้ไขปั ญหาต่อการละเลย หรื อตระหนัก ในการสวมหมวก
จะส่ งผลไปสู่ การปฏิบ ัติ นํามาซึ งการวางแผน และแก
นิรภัยในการขับขี จักรยานยนต์ ซึ ว่งถืาเป็อ นความสําคัญทางด้านสาธารณสุข
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This research was a cross-sectional research aimed at studying the knowledge,
attitude, and practice toward helmet use among motorcycle riders and passengers in
Ratchaburi Province. The research objectives were to describe and to find factors
associated with helmet use. The research samples were those between 18-59 years old
who were the motorcycle riders or passengers and had been living in Ratchaburi
Province, as well as had their motorcycle use at least twice a week. Total samples
were 430. Data collection was done by the use of questionnaire incorporating
information on general personal status, on status of motorcycle use and helmet use, on
knowledge guideline on helmet use while riding motorcycle, including attitude and
practice toward helmet use. Data was collected in February 2012. The statistics in use
were descriptive statistics and the Chi-square test and Pearson’s Correlation to find an
association between general personal data, knowledge scores, and attitude toward
practice in helmet use.
The study found that respondents aged were between 40 to 59 years old
(24.2%), 50.5% were female, 25.8% were finished their secondary school, 53.5%
were occupied as general wage earners, 68.1% had their personal average monthly
income in the bracket of less than 10,000 baht. Eighty-seven point two percent had
their household income in the bracket of 10,000-50,000 baht. Sixty-six point five
percent of the samples used their helmet and majority of the samples were motorcycle
riders. Eighty-nine point one percent had their experiences in motorcycling between
1-20 years long and 72.1% used the motorcycles on a daily basis. Eighty-one point
nine percent were the samples with their own helmets and 40.1% of them used halfface helmet type. Seventy-six point four percent of the samples used the helmet
certified by Thai Industrial Standards Institute and 47.2% of them had the length of
helmet use between 3-5 years time. The samples did not experience any accidents in
the past one year and those who faced one did not wear their helmet (94.7% and
60.9% respectively). The level of knowledge was moderate and the attitude toward
helmet use was positive. The level of practice was divided into good and excellent
levels. The result revealed that scores of knowledge and attitude were associated with
the practice (p-value <0.05). It was concluded that knowledge and attitude had an
effect on practice which can be used in planning and in problem solving regarding
ignorance of or awareness on helmet use in motorcycling as public health
significance.
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