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สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์: ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนต่อการสวมหมวกนิรภัยในผู ้ขับขี  และ

ผูโ้ดยสารรถจักรยานยนต์ในจังหวดัราชบุรี ประเทศไทย. (KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND 

PRACTICE TOWARD HELMET USE AMONG MOTORCYCLE RIDER AND PASSENGER IN 

RATCHABURI PROVINCE, THAILAND) อ.ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั: ผศ. ดร.ประเทือง

หงสรานากร, 77 หน้า.

งานวิจัยนีเป็นการศึกษาภาคตัดขวางเกียวกบัการวดัความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติต่อการสวมหมวก
นิรภัยในผู ้ขับขี  และผู ้โดยสารรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดราชบุรี ว ัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื ออธิบายและ
ตรวจสอบปัจจยัที มีความสัมพันธ์กบัการสวมหมวกนิรภยั กลุ่มตวัอยา่งที ใช้ในการศึกษาครังนีคือกลุ่มประชาชน
ทวัไปที มีอายุระหวา่ง 18 ถึง 59 ปี และเป็นผูข้บัขี  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ที อาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี รวมถึง
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจาํอยา่งน้อย 2 ครังต่อสัปดาห์จาํนวนรวมทงัสิน 430 ราย ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามประกอบไปดว้ยขอ้มูลเกียวกบัสถานะทวัไปส่วนบุคคล ขอ้มูลสถานะการใช้รถจักรยานยนต์
และการสวมหมวกนิรภัย ข ้อมูลเกียวกบัแนวความรู้การสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ รวมไปถึง                 
เจตคติ และการปฏิบัติต่อการสวมใส่หมวกนิรภยั ทาํการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 สถิติที ใช้
บรรยายข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลักษณะทวัไปส่วนบุคล คะแนน
ความรู้ และเจตคติ ต่อการปฏิบัติตนในการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้ไค-สแควร์ และสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื อ
ตรวจสอบ

การศึกษาพบวา่ ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นกลุ่มอายุระหวา่ง 40 ถึง 59 ปี ร้อยละ 24.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
50.5 จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 25.8 มีอาชีพรับจ้างทวัไป ร้อยละ 53.5 รายได้เฉลี ยต่อ
เดือนของส่วนบุคคลอยูใ่นกลุ่มน้อยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 68.1 รายได้ครัวเรือนอยูใ่นกลุ่ม 10,000 ถึง 50,000 
บาท ร้อยละ 87.2 สถานะการใช้หมวกนิรภยัและรถจักรยานยนต์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูข้บัขี  ร้อยละ 66.5 มี
ประสบการณ์ในการใช้รถจักรยานยต์ระหวา่ง 1 ถึง 20 ปี ร้อยละ 89.1 ซึ งส่วนใหญ่จะใชร้ถจักรยานยต์ทุกวนั ร้อย
ละ 72.1 มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเองมีอยู่ร้อยละ 81.9 ประเภทหมวกนิรภยัที ใช้คือแบบครึ งใบ ร้อยละ 40.1 
หมวกนิรภยัที ใช้ได้รับมาตรฐาน มอก. ร้อยละ 76.4 อายุการใช้งานของหมวกนิรภยัอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 5 ปี ร้อยละ 
47.2 ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในหนึ งปีที ผ่านมา และผูท้ี เกิดอุบัติเหตุไม่สวม
หมวกนิรภยั คิดเป็นร้อยละ 94.7 และ 60.9 ตามลาํดับ ระดับความรู้จ ัดอยูใ่นระดับปานกลาง และเจตคติจัดอยูใ่น
ด้านบวกต่อการสวมหมวกนิรภัย ส่วนการปฏิบัติแบ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติดี และดีเยี ยม คะแนนระหว่างกลุ่มความรู้ 
และเจตคติ ต่อการปฏิบตัิ พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัทงัหมด (p-value <0.05) ซึ งกล่าวได้ว่าความรู้ และแนวการคิด
จะส่งผลไปสู่การปฏิบัติ นํามาซึ งการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่อการละเลย หรือตระหนักในการสวมหมวก
นิรภยัในการขบัขี จกัรยานยนต์ ซึ งถือวา่เป็นความสําคญัทางดา้นสาธารณสุข 
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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 half-
face 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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