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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นในการป้องกันพฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจาก
ผู้ปกครอง  จ านวน  120  ชุด  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.86 , SD = 0.356) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการศึกษา
วิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน

การมีสติในการใช้ถนน ( ̅ = 2.97 , SD = 0.431) ด้านความไม่ประมาท ( ̅ = 2.90 , SD = 0.306) ด้านการเคารพกฎจราจร           

( ̅ = 2.85, SD = 0.340) และด้านการสวมหมวกนิรภัย ( ̅ = 2.73 , SD = 0.346)  และผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ระดับ
การศึกษาที่ต่างกันจะมีความคิดเห็นในการป้องกันพฤติกรรมในการขับขี่ด้านการมีสติในการใช้ถนนแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การขับขี่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการมีสติในการใช้ถนนและกับความไม่ประมาทแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : อุบัติเหตุ, ผู้ปกครอง, วัยรุ่น 

 

Abstract 
 This study aims to learn satisfaction and reviews to prevent driving behavior of teenagers at risk of 
accidents: a case study of school Suwan pradit. Moo 3, using a tool to collect information about a query from 
the guardian. The total number of 120 sets of analysis of satisfaction in studying how to prevent the driving 

behavior of teenagers at risk of accident. In the picture are included in intermediate ( ̅= 2.86, SD = 0.356), 
considering the detail side finds satisfaction in studying how to prevent the driving behavior of teenagers at risk 
of accident. All 4 sides which can sort in descending order as follows: the side of consciousness in using the 

roads ( ̅ = 2.97, SD = 0.431) safety precaution ( ̅ = 2.90, SD = 0.306) side to respect traffic rules ( ̅ = 2.85, SD = 

0.340) and wear a helmet ( ̅ = 2.73, SD = 0.346) and hypothesis test results found that educational level, there 
will be different opinions on the prevention side to driving behaviour consciously used different roads. Samples 
with different driving experience will have a different opinion in terms of consciously using the street as a 
precaution and to vary. 
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1.บทน า    
 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในแต่ละปีส่งผลต่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ เป็นจ านวนมาก รวมทั้งสูญเสีย
บุคลากรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้พยายามหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธีท้ังในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดอบรมประสานความร่วมมือต่างๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเองและระหว่างภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
จราจรรวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานความ ปลอดภัยเพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง 
            จากการรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุจะเห็นได้ว่า บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ  
จากการใช้รถใช้ถนนสูง เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใช้ถนนทางข้าม และท ากิจกรรม ต่างๆ บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน โดยเฉพาะพื้นท่ีที่ท าการศึกษาเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษากับเดก็เล็กเป็นจ านวนมาก “Children are not Adults” เด็กมีการ
รับรู้และตัดสินใจได้ช้ากว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดความระมัดระวังในการใช้ถนนไม่ทราบถึงอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวในบางครั้งเด็กจะ
ออกมาเล่นบริเวณริมถนนหรือเคลื่อนที่ เข้าไปในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นโดยไม่รู้ตัวรวมถึงการเดิ นข้ามถนนของเด็กที่ไม่ค่อย
ระมัดระวังอันเนื่องจากการที่เด็กไม่สามารถคาดคะเนความเร็ว ของรถที่สัญจรไปมาและช่องว่างที่เหมาะสมที่สามารถข้ามได้อย่าง
ปลอดภัยได้ด้วยตัวเองรวมถึงไม่ทราบ ความหมายของเครื่องหมายจราจรและที่ส าคัญ ไม่สามารถคาดคะเนการเคลื่อนที่ของเด็กได้จึ ง
อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ ดังนั้นจึงควรหาวิธีป้องกันเพ่ือลดอุบัติเหตุภายในบริเวณโรงเรียน และ สถานศึกษา เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคต 
            การจัดการด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้เกิดความ
ปลอดภัยโดยท าให้ผู้ขับข่ีสามารถประเมินสถานการณ์ ล่วงหน้าได้ว่าอาจจะมีเด็กเดินเข้ามาในบริเวณถนนที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งผู้
ขับขี่จะต้องขับขี่ด้วย ความระมัดระวังเป็นพิเศษและในขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
เครื่องหมายจราจรให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณ โรงเรียนยังช่วยให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจราจรคล่องตัวไม่ติดขัดอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จึงขอเสนอการศึกษา การจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณโรงเรียนและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุ่น 

 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
            กาญจน์กรอง สุอังคะ (2559) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติในการขับขี่ของผู้ขับขี่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุซึ่งช้ีให้เห็นว่าผู้ขับข่ีมีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใช้ความเร็วในการขับข่ีและขับข่ีด้วยความคึกคะนองจะส่งผลให้ผู้ขับขี่
มีพฤติกรรมการขับข่ีที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง 
 นิภา เสียงสืบชาติ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้านความรู้เกี่ยวกับ 
กฎจราจรในระดับพอใช้ เจตคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ในระดับปานกลาง มีความพร้อมและมีการปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในระดับดี 
 สุนทร อรุณโณ (2556) ได้ศึกษาการศึกษาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของประชาชนใน
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อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุก
คนมีพฤติกรรม การควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับดีทุกข้อ 
 นัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
จราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติค่อนข้างดี 
 บุบผา ลาภทวี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บ จากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้หมวกนิรภัยระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55.5 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับเหมาะสม 
             ชรินทร์ สุวรรณภูเต (2552) ได้ศึกษาการศึกษาการด าเนินการตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และนโยบาย
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในการที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สนิให้น้อยลง พบว่าโดยรวมและรายดา้นส่วนใหญอ่ยู่ในระดบัปานกลางโดยบุคลากรที่คุณลักษณะบางประการ
ต่างกันมีการด าเนินการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
              ธีรยุทธ์ ลีโคตร (2558) ได้ศึกษาบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
กรณีศึกษา บ้านแพง ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าสถานการณ์ของปัญหาการเกิดเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ
ความรุนแรงของปัญหาในชุมชนบ้านแพง ในด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ คือ ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
หรือเดินการสัญจรไปมา เคยฝ่าฝืนกฎจราจร สวมหมวกกันน็อคเป็นบางครั้ง ภาพรวมของบทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
              รัชสถิต สุจริต (2554) ได้ศึกษาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร พบว่าบริบทชุมชนของจังหวัด
ยโสธร ประกอบด้วยโครงสร้างที่ส าคัญได้แก่ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน ยานพาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุการมีใบอนุญาตขับข่ี 
              ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย มีตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย ได้แก่ 
ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเช่ืออ านาจในตนในการใช้หมวกนิรภัย ระยะเวลาการในการขับขี่ และความรู้ 
              ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2549) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยของเมืองที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่านอกจากลักษณะความไม่ปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมของถนนจะส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุแล้ว ปัจจัยของเมืองยังส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางถนนอีกด้วย 
              จากการศึกษาเอกสารอ้างอิงวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติในการขับข่ีของผู้ขับขี่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร พฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของประชาชน ความไม่ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมซึ่งส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านไผ่ขอดอน บริเวณวัดสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 120 คน ระยะเวลาใน
การจัดเก็บข้อมูล ช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ตัวแบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check  list) 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านมีสติในการใช้ถนน ด้านความไม่ประมาทในการขับ
ขี่ ด้านการเคารพกฎจราจร ด้านการสวมหมวกนิรภัยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  แบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ ใช่แน่นอน ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ ไม่ใช่แน่นอน  

เกณฑ์การแปลความหมาย เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายมี 5 ตัวเลือก ส าหรับตอนท่ี 2 แสดงดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.21-5.00  หมายถึง  ใช่แน่นอน 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.41-4.20  หมายถึง  ใช่ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.61-3.40  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.81-2.60  หมายถึง  ไม่ใช่ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-1.80  หมายถึง  ไม่ใช่แน่นอน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการศึกษานี้อาศัยข้อมูลที่ได้จาก การเก็บตัวอย่างของแบบสอบถาม แล้วน ามาอธิบายเชิงพรรณนา (Description 
method) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
(1) 

ค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) Independent Sample T-test The Wilcoxon-Mann-
Whitney U Test  The Kruskal-Wallis และ One-way ANOVA 

 

  
 

 
     

 

เมื่อ    แทน ค่าร้อยละ 

     แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงข้อมลูให้เปน็ร้อยละ 

    แทน  จ านวนทั้งหมด 
 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 47) 
(2) 

 ̅  
∑ 

 
 

 

   เมื่อ  ̅ แทน    ค่าเฉลี่ย 

        ∑  แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

             แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) (อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 71) 

 
(3) 

   √
 ∑    ∑   
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            เมื่อ     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทน  ข้อมูลตัวที่ 1,2,3,….n 

   ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 

   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

The Wilcoxon-Mann-Whitney U Test (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 74) 
(4) 

  
              

√[         ]*          ∑ (  
    )   

 
   +

  

 

เมื่อ      แทน ผลรวมของล าดับแต่ละตัวแปร 

      แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่น้อยกว่า 

    แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มที่มากกว่า 

     แทน จ านวนที่ซ้ า 

    แทน จ านวนทั้งหมด 
  

The Kruskal-Wallis (อ้างอิงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2553: 132) 
(5) 

   [
  

      
∑   ̅ 

 

 

   

]         

 

เมื่อ  ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่มที่ j 

    แทน             
 การใช้สถิติทดสอบ 
 ก่อนท าการทดสอบสมมติฐานจะต้องท าการการทดสอบคุณสมบัติของข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ 

 1.การทดสอบว่าข้อมูลที่ท าการศึกษามีการกระจายตัวแบบเป็นโค้งปกติหรือไม่ ทดสอบด้วย Kolmogorov-
Smirnov Test หรือ Shapiro Wilk Test  

 2. การทดสอบว่าข้อมูลที่ท าการศึกษามีความแปรปรวนเท่ากันในทุกกลุ่มหรือไม่ ทดสอบด้วย Levene Test  
ข้อมูลที่ท าการทดสอบหากมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ จะสามารถใช้สถิติ Parametric (Independent Sample t Test, 

ANOVA) ได้ หากข้อมูลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อจะต้องใช้สถิติ Non-Parametric ในการทดสอบ (Mann Whitney 
Test, Kruskal Wallis Test) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการวิจัย  
ตอนที่1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 89 คน ร้อยละ 74.2 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 31 คน ร้อยละ 25.8  
มีการศึกษาของบุตรหลานระดับมธัยมศึกษาปีท่ี3มากที่สุด จ านวน  65  คน  ร้อยละ 54.2 ประสบการณ์ในการขับขีม่ากที่สุด1-5ปี  
จ านวน  58  คน ร้อยละ 48.3  ความเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ทีข่ับข่ีของตนเองมากที่สุด  จ านวน  117  คน ร้อยละ 97.5 มี
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จ านวน 118 คน ร้อยละ 98.3  เคยเสียค่าปรับแก่ต ารวจจราจรมากทีส่ดุ จ านวน  57  คน ร้อยละ 47.5 
การเคยเสียคา่ปรับสาเหตุล่าสุด ไม่มี จ านวน 58 คน ร้อยละ 48.3 มีการเคยประสบอุบัตเิหตุหรืออยู่ในเหตุการณ์ จ านวน61 คน ร้อย
ละ 50.8 ตามล าดับ (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม    

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  ร้อยละ 

เพศ 
เพศหญิง 
เพศชาย 

89 
31 

74.2 
25.8 

รวม 120 100 
ระดับการศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มากกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ไม่ม ี

10 
21 
65 
21 
3 

8.3 
17.5 
54.2 
17.5 
2.5 

รวม 120 1000 
ประสบการณ์การขับขี ่

ความพึงพอใจตามระดับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง 
ด้านการมสีติในการใช้ถนน 
ด้านความไม่ประมาท 
ด้านการเคารพกฎจราจร 
ด้านการสวมหมวกนริภัย 

เพศ 

ระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์การขบัขี ่
ความเป็นเจ้าของ 
ใบขบัขี ่
การเสยีคา่ปรับ 

สาเหตกุารโดนปรับ 
ประสบการณ์เก่ียวกบัอบุตัิเหต ุ
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1-5 ปี 
6-10 ปี 
มากกว่า 10 ป ี

58 
47 
15 

48.3 
39.2 
12.5 

รวม 120 100 
 
ตอนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมในการขี่รถจักรยานยนต์   
ตารางที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ความเป็นเจ้าของ  
รถของตนเอง 
รถของผู้อื่น 

117 
3 

97.5 
2.5 

รวม  100 

ใบขับขี ่
มี 
ไม่ม ี

118 
2 

98.3 
1.7 

รวม  100 
การเสียค่าปรับ 

เคย 
ไม่เคย 

57 
63 

47.5 
52.5 

รวม  100 
สาเหตุการโดนปรับ 

ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ 
ขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด 
ฝ่าสญัญาณไฟจราจร 
ดื่มแอลกอฮอล ์
อื่นๆ...... 
ไม่ม ี

15 
20 
23 
3 
- 
1 
58 

12.5 
16.7 
19.2 
2.5 
- 
0.8 
48.3 

รวม  100 
ประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ   

เคย 
ไม่เคย 

61 
59 

50.8 
49.2 

รวม 120 100 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตามระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการมีสติในการใช้ถนน โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการมีสติในการใช้ถนน  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

เมื่อท่านถูกแซงจะต้องเร่งความเรว็เพื่อแซงกลับ 
ความเชี่ยวชาญในการขับข่ีรถจะใช้ความเร็วสูงได ้
ถ้าทางโล่งๆท่านจะขับรถเกินกฎหมายก าหนดได ้
ขับข่ีอย่างโลดโผนเพื่อดึงดดูใจสาว ๆ 
ขับข่ีเกินก าหนด10-25กม/ชม.สามารถท าได ้
ท่านจะขับรถเร็วขึ้นมาเมื่อท่านหงุดหงิด 

3.26 
3.31 
2.97 
2.64 
2.83 
2.81 

1.134 
0.915 
0.614 
0.742 
0.863 
0.737 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.9700 0.83416 ปานกลาง 
 จากตาราง 2 ผู้ปกครองในหมู่บ้านไผ่ขอดอน วัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่3 ในด้านการมีสติในการใช้ถนน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านการมีสติในการใช้ถนนของวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.9700 , SD = 0.83416) แต่เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถที่จะใช้ความเร็วสูงได้ ( ̅ = 3.31 , SD = 0.915) 

รองลงมาคือเมื่อท่านถูกแซงจะต้องเร่งความเร็วเพื่อแซงกลับ ( ̅ = 3.26 , SD = 1.134) และถ้าทางโล่งๆท่านจะขับรถเกินกฎหมาย

ก าหนดได้ ( ̅ = 2.97 , SD = 0.614) ตามล าดับ 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อในการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านความไม่ประมาท โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านความไม่ประมาท  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
ท่านขับรถปาดหน้าคันอ่ืนเป็นประจ า 
ถ้าดื่มของมึนเมาท่านจะขับรถเร็วขึ้น 
เมื่อขับขี่ในชุมชนต้องลดความเร็วในการขับขี ่
การขับขี่มอเตอร์ไซคส์ามารถเบยีดแทรกได้ 
สามารถขับแซงได้แม้เป็นเส้นทึบหรือบนสะพาน 
เพื่อถึงจุดหมายเร็วขึ้นท่านจะเบยีดแทรกคันอ่ืน 

2.92 
2.95 
3.25 
2.98 
2.74 
2.59 

0.688 
0.633 
0.862 
0.698 
0.750 
0.750 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
รวม 2.9100 0.73016 ปานกลาง 

จากตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านความไม่ประมาท พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านด้านความไม่ประมาท

อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.9100 , SD = 0.73016) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องเมื่อขับขี่ใน

ชุมชนต้องลดความเร็วในการขับขี่ ( ̅ = 3.25 , SD = 0.862) รองลงมาคือการขับขี่มอเตอร์ไซค์สามารถเบียดแทรกได้ ( ̅ = 2.98 , 

SD = 0.750) และถ้าดื่มของมึนเมาท่านจะขับรถเร็วข้ึน( ̅ = 2.95 , SD = 0.633) ตามล าดับ 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการเคารพกฎจราจร โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการเคารพกฎจราจร  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

โดยปกติท่านไมเ่ปิดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยว 
“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด”คือไปได้เลยไม่ต้องระวังรถคันอื่น 
การเคารพกฎจราจรช่วยแก้ปัญหาจราจร 
 ติดไฟแดงท่ีสี่แยกตอนดึกๆไม่มีรถเลยน่าจะฝ่าไปได ้
 การละเมิดกฎจราจรไม่ได้หมายความว่าจะเสี่ยงอันตราย 
 ท่านขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

3.01 
3.05 
3.06 
2.78 
2.80 
2.42 

0.739 
0.915 
0.882 
0.679 
0.729 
0.875 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

รวม 2.8533 0.80316 ปานกลาง 

 จากตาราง 4 ป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการเคารพกฎจราจร 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านด้านการเคารพกฎจราจรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.8533, SD = 0.80316) แต่

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องการเคารพกฎจราจรช่วยแก้ปัญหาจราจร( ̅ = 3.06, SD = 0.882) 

รองลงมาคือ“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด”คือไปได้เลยไม่ต้องระวังรถคันอื่น ( ̅ = 3.05, SD = 0.915) และโดยปกติท่านไม่เปิดไฟเลี้ยวเมื่อจะ

เลี้ยว ( ̅ = 3.01, SD = 0.739) ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการสวมหมวกนิรภัย โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการสวมหมวกนิรภัย  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งส าคญั 
ท่านไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ระยะใกล้ๆ  
การเลีย่งกฎจราจรไม่ใช่เรื่องแปลกหากรู้สึกว่าไม่อันตราย 
ถ้าสัญญาณไฟจราจรเสียจะรีบขับผ่านโดยไม่ให้คันอ่ืนไป 
 ท่านไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ 

3.79 
3.66 
3.28 
2.97 
2.71 

0.709 
0.558 
0.758 
0.798 
0.803 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.2820 0.7252 ปานกลาง 

 จากตาราง 5 ป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการสวมหมวกนิรภัย 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านด้านการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.2820, SD = 0.7252) แต่

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งส าคัญ ( ̅ = 3.79, SD = 0.709) รองลงมาคือ

ท่านไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ระยะใกล้ๆ ( ̅ = 3.66, SD = 0.558) และการเลี่ยงกฎจราจรไม่ใช่เรื่องแปลกหากรู้สึกว่าไม่อันตราย 

( ̅ = 3.28, SD = 0.758) ตามล าดับ 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง โดยจ าแนกเป็นภาพรวม 

ความพึงพอใจ  ̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการมสีติในการใช้ถนน 
ด้านความไม่ประมาท 
ด้านการเคารพกฎจราจร 
ด้านการสวมหมวกนริภัย 

2.97 
2.90 
2.85 
2.73 

0.431 
0.306 
0.340 
0.346 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.86 0.356 ปานกลาง 

 จากตาราง 6 ป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( ̅ = 2.86, SD = 0.356) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีสติในการใช้ถนน  ( ̅ = 

2.97, SD = 0.431) ด้านความไม่ประมาท ( ̅ = 2.90, SD = 0.306) ด้านการเคารพกฎจราจร ( ̅ = 2.85, SD = 0.340) และด้าน

การสวมหมวกนิรภัย ( ̅ = 2.73, SD = 0.346)         
 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตาม
ความเห็นของผู้ปกครองแต่ละด้านมีการก าหนดสมมติฐานและแสดงผลการทดสอบดังนี้ 
ตาราง 7 แสดงการตั้งสมมติฐานและผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในการขับข่ี 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม Asymp.Sig 

1.เพศที่ต่างกันจะมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับ
ขี่วัยรุ่นท่ีแตกต่างกัน 

        เพศ (ชาย/หญิง)  ด้านการมสีติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 

0.051 
0.820 
0.505 
0.320 

2.ระดับการศึกษาที่ต่างกันจะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นท่ี
แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา 
(มัธยมศึกษาปีท่ี1/
มัธยมศึกษาปีท่ี2/
มัธยมศึกษาปีท่ี3/มากกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 

0.001 
0.167 
0.723 
0.132 

3.ประสบการณ์ในการขับขี่ท่ี
ต่างกันจะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ี
วัยรุ่นที่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ในการขับขี่
(1-5ปี/6-10ปี/มากกว่า10
ปี) 

            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 

0.000 
0.001 
0.067 
0.054 

4.ความเป็นเจ้าของรถที่
ต่างกันมีความคดิเห็นเกีย่วกับ
พฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นท่ี
แตกต่างกัน 

ความเป็นเจา้ของรถ (รถ
ของตนเอง/รถของผู้อื่น) 

            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 

0.632 
0.825 
0.837 
0.313 
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5.ใบขับข่ีที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมการ
ขับข่ีวัยรุ่นที่แตกต่างกัน 
 
6.การเสยีค่าปรับท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นท่ี
แตกต่างกัน 
7.สาเหตุการโดนปรับท่ีตา่งกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นท่ี
แตกต่างกัน 
 
 
8.ประสบการณเ์กี่ยวกับ 
อุบัติเหตุที่ตา่งกันมีความ
คิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมการ
ขับข่ีวัยรุ่นที่แตกต่างกัน 

ใบขับข่ี (มี/ไม่ม)ี 
 
 
 
การเสยีค่าปรับ (เคย/ไม่
เคย) 
 
 
สาเหตุการณ์โดนปรับ (ไม่
สวมหมวกนริภัย/ไม่มี
ใบขับข่ี/ขับเร็วเกิน
ก าหนด/ฝ่าสญัญาณไฟ
จราจร/ดืม่แอลกอฮอล์/
อื่นๆ) 
 
 
 

            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 
            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 
            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 
             
           
            ด้านการมีสติในการใช้ถนน 
 ด้านความไม่ประมาท 
 ด้านการเคารพกฎจราจร 
 ด้านการสวมหมวกนริภัย 
 
 
            

0.580 
0.415 
0.459 
0.975 
0.911 
0.006 
0.056 
0.001 
0.000 
0.661 
0.749 
0.390 

 
 

0.222 
0.176 
0.070 
0.039 

 จากตาราง 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ระดับการศึกษาท่ีต่างกันจะมีความคิดเห็นในการป้องกันพฤติกรรมในการขับ
ขี่ด้านการมีสติในการใช้ถนนแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การขับขี่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการมี
สติในการใช้ถนนและกับความไม่ประมาทแตกต่างกัน 
 
5. สรุปและอภิปรายผล  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 89 คน รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 31  คน   มีการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของบุตรหลานมากท่ีสุด จ านวน 65 คน มีประสบการณ์การขับขี่ระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด จ านวน 58 คน  มีความ
เป็นเจ้าของรถที่ขับขี่ จ านวน 117 คน มีใบอนุญาตขับขี่ จ านวน 118 คน ไม่เคยเสียค่าปรับ จ านวน 63 คน สาเหตุการโดนปรับมาก
ที่สุด จ านวน 23 คน มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ จ านวน 61 คน ตามล าดับ ผลจากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองในการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3  ในภาพรวม

พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.86, SD = 0.356) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในในการป้องกันพฤติกรรมของวัยรุ่น
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามความเห็นของผู้ปกครอง ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการมีสติในการ

ใช้ถนน ( ̅ = 2.97, SD = 0.431) ด้านความไม่ประมาท ( ̅ = 2.90, SD = 0.306) ด้านการเคารพกฎจราจร ( ̅ = 2.85, SD = 

0.340) และด้านการสวมหมวกนิรภัย ( ̅ = 2.73, SD = 0.346)         
ผลการทดสอบสมมติฐานด้านความพึงพอใจตามความเห็นของผู้ปกครอง พบว่า  ประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ต่างกันมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีวัยรุ่นที่แตกต่างกันในด้านการสวมหมวกนิรภัย (Sig=.039) เช่นนี้เพราะผู้ที่เคยมีประสบการณ์
ในการประสบอุบัติเหตุเกิดความกลัวจึงหาวิธีป้องกัน เช่น การสวมหมวกนิรภัย ต่างจากผู้ที่ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุจึงยังไม่เกิดความ
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กลัวและไม่ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุและการเสียค่าปรับท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีวัยรุ่นที่แตกต่างกันในด้าน
ความไม่ประมาท (Sig=.006) เช่นนีเ้พราะผู้ที่เคยเสียค่าปรับไม่อยากเสียเงินจะไม่ประมาทในการขับข่ีเพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงการโดนปรับใน
ครั้งต่อไป ต่างจากผู้ที่ยังไม่เคยเสียค่าปรับจึงยังประมาทในการขับขี่ ด้านการสวมหมวกนิรภัย (Sig=.001) เช่นนี้เพราะผู้ที่เคยเสีย
ค่าปรับจะมีการป้องกันการเสียค่าปรับ เช่น การสวมหมวกนิรภัย ต่างจากผู้ที่ยังไม่เคยเสียค่าปรับที่ไม่หาวิธีป้องกันการเสียค่าปรับ  
และระดับการศึกษาที่ต่างกันจะความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีวัยรุ่นที่แตกต่างกันในด้านการมีสติในการใช้ถนน  (Sig=.001) 
เช่นนี้เพราะผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน และประสบการณ์ในการขับขี่ที่ต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นที่
แตกต่างกันด้านการมีสติในการใช้ถนน (Sig=.000) เช่นนี้เพราะผู้ที่มีประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุเกิดความกลัวจึงมีความ
ระมัดระวังมากขึ้น เช่น การมีสติในการใช้ถนน  ด้านความไม่ประมาท (Sig=.001) เช่นนี้เพราะผู้ที่มีประสบการณ์ในการประสบ
อุบัติเหตุเกิดความกลัวจึงมีความระมัดระวังมากขึ้น เช่น การไม่ประมาทในการขับขี่  และสาเหตุการโดนปรับที่ต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่วัยรุ่นที่แตกต่างกันในด้านการมีสติในการใช้ถนน (Sig=..000) เช่นนี้เพราะ ผู้ที่โดนปรับในสาเหตุต่างๆไม่
อยากเสียเงินจ่ายค่าปรับจึงระมัดระวังมากขึ้น เช่น การมีสติในการใช้ถนน 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษา ประสบการณ์ขับข่ีและสาเหตุทีเ่คยโดนปรับต่างกันจะมี
ความคิดเห็นด้านการมีสติในการใช้ถนนท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นในการรณรงค์จะต้องท าความเข้าใจกับความคิดเห็นของคนแต่
ละกลุม่และกลยุทธ์ให้เหมาะสม 

2. จาการจัดระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่าด้านทั้งหมด 4 ด้าน มีระดับความพึงพอใจเท่ากับปาน
กลางและส่วนใหญร่ะดับความคิดเห็นของผู้ปกครองคือ การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งส าคญัมากท่ีสุด จงึต้องให้ความส าคัญใน
การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับข่ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภายในกลุ่มผู้ปกครองของวัยรุ่นในโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ เพียงเท่านั้น  ควรมี

การศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็น ในกลุ่มของผู้ปกครองของวัยรุ่นโรงเรียนอื่น เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลความพึง
พอใจและความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรจะเพิ่มค าถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็น  เกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็น  เพื่อที่จะน ามา
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข 

3. ควรจะมีการไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อท่ีจะได้ขยายผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมกว่านี้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับข่ีของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณ
ประดิษฐ์ หมู่ 3” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้ปกครองของวัยรุ่น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการศึกษาครั้งน้ีจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าว
นามมา ณ โอกาสนี้ 
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	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



