การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั งนี มี จุ ด ประสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาระดับ และ 2) เพื อเปรี ย บเที ย บ การจัด การความรู ้
ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี ร ะนอง และ 3) เพื อนํา ผล
การศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์
ต่อไป
กลุ่ ม ตัวอย่า งคื อนัก เรี ยนระดับชันมัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย นสตรี ระนอง อํา เภอเมื อง จัง หวัดระนอง
ซึ งได้ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่ า ง แบบแบ่ ง ชันภู มิ เ ป็ นชั นปี (Stratified Random Sampling) โดยวิ ธี
เลื อกสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายจํานวน 330 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม เรื อง การจัดการ
ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย น
สตรี ระนอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับเป็ นรายด้านตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ได้แ ก่ การจัด การความรู ้ ด้า นการจัด เก็ บ และสื บ ค้น ความรู ้ อยู่ใ นระดับ มาก ส่ ว นการจัด การความรู ้
ด้านการถ่ายโอนความรู ้และการใช้ประโยชน์ การจัดการความรู ้ดา้ นการสร้างความรู ้ และการจัดการความรู ้
ด้านการแสวงหาความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนอง จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล โดยใช้สถิ ติทดสอบค่า t และใช้สถิ ติ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื อมันที 95% พบว่า เพศ อายุ
ระดับ ชันการศึ กษา ประสบการณ์ ในการขับขี ประสบการณ์ ก ารเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ทีแตกต่ างกันของนัก เรี ย น
ส่ งผลต่อการจัดการความรู ้ ไม่แตกต่างกัน สําหรั บจํานวนครั งที เคยเข้าร่ วมการฝึ กอบรมโครงการรณรงค์
ส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย ในการขับ ขี ที แตกต่ า งกันของนัก เรี ย น มี ระดับ การจัด การความรู ้ ที แตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสํ าคัญ การจัดการความรู ้, ความปลอดภัยในการขับขี, การจัดการความรู ้ตามแนวคิดของมาร์ ควอร์ ด
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Abstract
The purposes of the study were 1) to study the level and 2) compare of Knowledge management
for the safety of motorcyclists in Satree Ranong school’s student. And 3) In future this results were used
to guide the development of Knowledge management for the safety of motorcyclists.
The sample were high school students of Satree Ranong school, Muang districts, Ranong
province. Which is derived from Stratified Random sampling selected by simple random sampling.
The data were collected through questionnaire survey of 330 students from Satree Ranong school.
The findings of this study revealed that:
1. Knowledge management for the safety of motorcyclists in Satree Ranong school’s student.
Overall are moderate. The sort of knowledge management in each aspect in order from the most to least is
Knowledge management for storage and search of knowledge at a high level. Knowledge management for
transfer of knowledge and utilization, Knowledge management for knowledge creation and Knowledge
management for the pursuit of knowledge are moderate, respectively.
2. Comparison Results of Knowledge management for the safety of motorcyclists in Satree
Ranong school’s student in Knowledge management for knowledge creation, classified by Personal status.
Using the t test and test ANOVA (One way ANOVA) in 95% confidence level. The results showed that :
gender, age, level of education, motorcyclists experienced and accidents from motorcyclists of students
affect knowledge management is no different, but the number of used to attend training different student
knowledge management has a different knowledge management level of statistical significance .05.
Keywords Knowledge management, motorcyclists, Marquardt
บทนํา
ปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นปั ญหาสําคัญทีทุกประเทศกําลังเผชิ ญอยู่ และมีแนวโน้มผูเ้ สี ยชี วิตและ
บาดเจ็บสู งขึน โดยองค์การอนามัยโลกระบุวา่ ทุกปี มีผเู ้ สี ยชี วิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนประมาณ 1.3 ล้านคน
มี ผูบ้ าดเจ็บหรื อพิ การประมาณ 50 ล้า นคน อุ บ ตั ิ เหตุ ทางถนนเป็ นสาเหตุ การตายอันดับแรกในกลุ่ ม อายุ
ระหว่าง 15 – 29 ปี และเป็ นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5 – 14 ปี นอกเหนื อจากนัน
มากกว่าร้ อยละ 50 ของผูเ้ สี ยชี วิตจากอุ บตั ิ เหตุ ท างถนนเป็ นกลุ่ มคนเดิ นเท้า ผูใ้ ช้รถจักรยาน และผูข้ บั ขี
รถจัก รยานยนต์ และอุ บ ตั ิ เหตุ ท างถนนเป็ นสาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ตอัน ดับ หกของประชาชน องค์ก าร
สหประชาชาติ จึงได้มีการเรี ยกร้ องให้ทุกประเทศให้ความสําคัญกับเรื องความปลอดภัยทางถนน โดยให้
ประเทศสมาชิกดําเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ งกําหนดให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งการ
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ปฏิบตั ิการเพือความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และลดอัตราการเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุทางถนนของทังโลกถึงร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563
จากข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (ปี พ.ศ. 2553)
พบว่า ประเทศไทยมีจาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิตสู งถึ ง 13,766 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราผูเ้ สี ยชี วิต 21.6 คนต่อประชากร
หนึ งแสนคน จากสถานการณ์ดงั กล่าว รัฐบาลได้เห็นถึ งความสําคัญของปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน และมีมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 29 มิถุนายน 2553 ประกาศให้ประเทศไทยให้ความสําคัญกับแนวทางการดําเนิ นการ
ตามปฏิญญามอสโก โดยกําหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็ นทศวรรษแห่ งการปฏิบตั ิการเพือความปลอดภัย
ทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยมีเป้ าหมายเพือลดอัตราผูเ้ สี ยชี วิตให้ตากว่
ํ า 10 คน
ต่อประชากรหนึ งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ งถื อเป็ น “วาระแห่ งชาติ” ที ต้องดําเนิ นการอย่างเข้มข้น
ในทุกพืนทีของประเทศ
เมื อนําข้อมูลสรุ ปสถานการณ์ การบาดเจ็บและเสี ยชี วิตจากอุ บตั ิ เหตุ ทางถนนจังหวัดระนองของ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนองมาพิจารณาแล้ว พบว่า จังหวัดระนองมีอตั ราการบาดเจ็บและเสี ยชี วิต
จากอุบตั ิเหตุจราจรมากทีสุ ด โดยมีจาํ นวนผูบ้ าดเจ็บ 3,813 คน เสี ยชี วิต 39 คน ซึ งอําเภอเมืองระนองเป็ น
อําเภอทีมีอตั ราการบาดเจ็บและเสี ยชี วิตสู งทีสุ ด อัตราการบาดเจ็บสู งสุ ดอยูใ่ นกลุ่มอายุ ระหว่าง 10 – 19 ปี
เกิ ดจากยานพาหนะรถจักรยานยนต์สูงสุ ด ร้ อยละ 59.8 โดยมีพฤติกรรมเสี ยงจากการไม่สวมหมวกนิ รภัย
ร้อยละ 71.5 ประกอบกับเมาสุ รา ร้ อยละ 9.8 อัตราการเสี ยชี วิตสู งสุ ดอยูใ่ นกลุ่มอายุ 10 – 19 ปี จากพาหนะ
รถจักรยานยนต์สูงสุ ด ร้อยละ 77.7 โดยมีพฤติกรรมเสี ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 40 ประกอบกับ
เมาสุ รา ร้อยละ 11.1 ประกอบกับข้อมูลประเมินตนเอง ของแผนงานสนับสนุ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจร
ในระดับจังหวัด (สอจร.) พ.ศ. 2554 เปรี ยบเที ยบ 14 จังหวัดภาคใต้ ทําให้ทราบว่า อัตราการบาดเจ็บจาก
อุ บตั ิ เหตุ จราจร (เที ยบกับจํานวนแสนประชากร) ของจังหวัดระนองอยู่ในลําดับที 5 (2,138.17 ต่อแสน
ประชากร) และอัต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร จัง หวัดระนองอยู่ใ นลํา ดับ ที 2 (31.55 ต่ อ แสน
ประชากร)
จากข้อมูลดังกล่าวเมือพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มอายุทีมีอตั ราการบาดเจ็บและเสี ยชี วิตอยูใ่ นระหว่าง
10-19 ปี ซึ งเป็ นช่ วงวัยศึ กษาของนักเรี ยนในระดับชันมัธยมศึ กษาและเที ยบเท่าซึ งถื อว่าเป็ นกําลังสําคัญ
ต่ อ การพัฒ นาของจัง หวัด ในอนาคต ประกอบกับ การดํา เนิ น งานที ผ่า นมา จัง หวัด ระนองมี โ ครงการ
ที มุ่งเน้นให้ความรู ้ ความเข้าใจด้า นการขับขี ปลอดภัยหลายโครงการ โดยมี จุดประสงค์เพือให้ความรู ้ แก่
ผูข้ บั ขี ปลูกฝังจิตสํานึ กด้านการขับขีปลอดภัย เพือนําไปสู่ การปรับเปลียนพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ขับขีให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา ดังนัน จึงมีแนวคิดทีจะศึกษานักเรี ยนตามกลุ่มช่ วงอายุทีมีอตั ราการบาดเจ็บ
และเสี ยชี วิตมากที สุ ด ในการศึกษาระดับความรู ้ ด้านความปลอดภัยตามมาตรการในการป้ องกันและลด
อุ บ ัติเ หตุ ท างถนนตามหลัก แห่ ง ความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ และการจัดการความรู ้ ที มี
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สู่ พฤติกรรมในการขับขีรถจักรยานยนต์อย่างความปลอดภัย เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับกลุ่มช่วงอายุดงั กล่าว โดยใช้โรงเรี ยนสตรี ระนองเป็ นกรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ กษาระดับการจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสตรี ระนอง
2. เพือเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสตรี ระนอง
3. เพือนําผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการ
ขับขีรถจักรยานยนต์ต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นศึกษาการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนอง โดยใช้องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ของ Marquardt (1996, pp. 27 – 30)
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้ างความรู ้ ด้านการจัดเก็บสื บค้นความรู ้ และด้านการใช้
ประโยชน์ความรู ้โดยกําหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครั งนี คื อนักเรี ย นระดับ ชันมัธยมศึ ก ษา โรงเรี ยนสตรี ระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง จํานวน 2,006 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาโรงเรี ยนสตรี ระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง จํานวน 330 คน ซึ งได้มาจากการสุ่ มตัวอย่าง แบบแบ่งชันภูมิเป็ นชันปี (Stratified
Random Sampling) ใช้วธิ ี เลือกสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
2. ขอบเขตตัวแปร
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) คื อ สถานภาพส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ
ระดับชันการศึกษา ประสบการณ์การขับขี ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุจากการขับขี และจํานวนครังทีเคย
เข้าร่ วมฝึ กอบรม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขี
ปลอดภัย ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี ระนอง โดยใช้องค์ป ระกอบของการจัดการความรู ้ ข อง Marquardt
(1996, pp. 27 – 30) จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการจัดเก็บและ
ค้นคืนความรู ้ และด้านการใช้ประโยชน์ความรู ้
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3. ขอบเขตเวลา
การศึกษาวิจยั นี ผูศ้ ึกษาดําเนิ นการวิจยั ในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ผลงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง เพื อศึ ก ษาการจัด การความรู ้ ด้า นความ
ปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนอง ได้แก่ ทฤษฎี การจัดการความรู ้ และ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. 2522 แนวคิดด้าน
การขับขีอย่างปลอดภัย แนวคิดด้านอุบตั ิเหตุและการจราจร และบริ บทของโรงเรี ยนสตรี ระนอง
2. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ภาวิณี ดี สุข (2557) ศึกษาการจัดการความรู ้ กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของครู ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการจัดการความรู ้ของ
ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก 2) ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมมี การปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมาก และ 3) การจัดการความรู ้ กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ตรี อมร วิสุทธิ ศิริ (2556) ศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการขับขีอย่างปลอดภัยของ
ผูข้ บั ขี รถจักรยานยนต์รับ จ้างในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูข้ บั ขี รถจัก รยานยนต์
รับจ้างมีการรับรู ้โอกาสเสี ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการขับขีอย่างปลอดภัยอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการขับขีอย่างปลอดภัย การรับรู ้ ความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู ้ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิเพือป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู ้อุปสรรคในการปฏิบตั ิเพือป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และ
สิ งชักนําให้เกิดการปฏิบตั ิเพือป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการขับขีอย่างปลอดภัย
นุ กูล ศรี นวล (2553) ศึกษาการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์ สํานักงาน
เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความรู ้ของครู ผสู ้ อนมีการจัดการความรู ้โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายได้พบว่า ด้านการแสวงหาความรู ้อยูใ่ นระดับมาก ด้านการสร้างความรู ้
ด้านการจัดเก็บความรู ้และด้านการใช้ประโยชน์ความรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
จากการศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา มาเป็ นแนวทาง
ในการวิจยั เรื องการจัดการความรู ้ ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี
ระนอง โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
ในการขับขีรถจักรยานยนต์
1. ด้านการแสวงหาความรู ้
2. ด้านการสร้างความรู ้
3. ด้านการจัดเก็บและสื บค้นความรู ้
4. ด้านการถ่ายโอนความรู ้
และการใช้ประโยชน์

1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ระดับชันการศึกษา
ประสบการณ์ในการขับขี
ประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการขับขี
6. จํานวนครังทีเคยเข้าร่ วมการฝึ กอบรม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิ จ ัย นี เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ มี รู ป แบบการวิ จ ัย โดยใช้แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด
(Closed-end Questionnaire) ประกอบด้วย ข้อ มู ล พื นฐาน และข้อมู ล ด้า นการจัดการความรู ้ ด้า นความ
ปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้ างความรู ้ ด้านการ
จัดเก็บ และสื บ ค้นความรู ้ และด้านการถ่ ายโอนความรู ้ และการใช้ป ระโยชน์ ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนสตรี
ระนอง เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขัNนตอนการวิจัย
1) ศึ กษาข้อมูล จากเอกสาร และงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ การจัดการความรู ้ การขับ ขี ปลอดภัย
กฎหมายจราจร และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพือนําแนวคิดและทฤษฎี มาเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2) สร้างร่ างแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์และขอบเขตเนือหาทีจะ
ทํา การศึ ก ษาและนํา ร่ า งแบบสอบถามที สร้ า งขึ นเสนออาจารย์ที ปรึ ก ษาเพื อพิ จ ารณา ตรวจสอบ และ
ขอคํา เสนอแนะเพิมเติ ม เพือนําไปปรั บปรุ งแก้ไขในส่ วนที ยังไม่สมบู รณ์ จนกระทังได้แบบสอบถามที
สมบูรณ์ตามทีอาจารย์ทีปรึ กษาได้เสนอแนะ
3) ทําการทดสอบความตรงของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั โดยการนําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาแล้ว ไปเสนอผูเ้ ชี ยวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเที ยงตรง
เชิ งเนื อหา (Content Validity) จากนัน ทําการปรั บ ปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ
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แล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาอีกครัง เพือทําการตรวจสอบอีกครังและนํามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4) นํา แบบสอบถามที ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามที ผู ้เ ชี ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้
(try out) กับกลุ่มทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจะศึกษา จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาค่า
ความเชือมัน (Reliability) โดยหาสัมประสิ ทธิ{ อลั ฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
5) ทําการตรวจสอบอีกครังแล้วนํามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเก็ บ ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัวอย่า ง จํา นวน
330 ชุด โดยผูว้ จิ ยั ได้มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ ดังนี
- ติดต่อขอหนังสื อรับรองจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา เพือใช้ในการ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย โดยชีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และประโยชน์
ของการวิจยั ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมรับรองว่าจะเก็บคําตอบไว้เป็ นความลับ และจะส่ งผลการวิจยั ในภายหลังด้วย
- เมื อกลุ่ มตัวอย่า งตอบแบบสอบถามเรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะทํา การรวบรวมข้อมู ลเพือนํา มา
วิเคราะห์ขอ้ มูลกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ สาํ หรับคอมพิวเตอร์ (SPSS for PC) ต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีได้รับทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและนํามา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการคํานวณค่าสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติเชิ งพรรณนา (Description Statistics) อธิ บายลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชันการศึกษา จํานวนครังทีเคยเกิ ดอุบตั ิเหตุ การมีใบอนุ ญาตขับขี
จํานวนปี ทีขับขี โดยใช้ค่าจํานวน (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) โดยการหาค่าเฉลี ย (Mean) และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์ ข้อมูลสถิติเชิ งอนุมาน ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี
2.1 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์
โดยใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วย t-test (Independent t-test) เป็ นการ
ทดสอบประชากร 2 กลุ่ม โดยทีสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างเป็ นอิสระต่อกัน
2.2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์
โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึนไป ด้วย One Way
ANOVA (One Way Analysis of Variance) และทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ ชันการศึ ก ษา
ประสบการณ์ การขับขีรถจักรยานยนต์ ประสบการณ์ การเกิ ดอุบตั ิเหตุ จากการขับขี และจํานวนครังที เคย
เข้า ร่ วมการฝึ กอบรมโครงการรณรงค์ส่ งเสริ มความปลอดภัยในการขับขี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 13-15 ปี อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสบการณ์
การขับขีระหว่าง 1-3 ปี ส่ วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ การเกิ ดอุบตั ิเหตุ และไม่เคยเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
โครงการด้านการรณรงค์ส่งเสริ มความปลอดภัยในการขับขี
2. ผลการวิ เคราะห์ การจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัยในการขับขี รถจักรยานยนต์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสตรี ระนอง พบว่า ในภาพรวม นักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองมี การจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัย
ในการขับขี รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.34) และเมื อพิ จารณาจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการจัดเก็บและสื บค้นความรู ้ มีค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด ( ̅ = 3.55) รองลงมาได้แก่ ด้านการถ่ายโอนความรู ้ และ
การใช้ประโยชน์ ( ̅ = 3.30) ด้านการสร้างความรู ้ ( ̅ = 3.27) และด้านการแสวงหาความรู ้ ( ̅ = 3.24) ตามลําดับ
3. ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนสตรี ระนองในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู ้ ด้านการสร้างความรู ้ ด้านการ
จัดเก็บและสื บค้นความรู ้ และด้านการถ่ ายโอนความรู ้ และการใช้ป ระโยชน์ โดยจําแนกตามสถานภาพ
ส่ วนบุคคล พบว่า
3.1 การจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี
ระนอง จําแนกตาม เพศ โดยใช้สถิ ติทดสอบค่า t โดยใช้ระดับความเชื อมัน 95% พบว่า เพศของนักเรี ยน
ส่ ง ผลต่ อการจัดการความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ใ นองค์ป ระกอบทัง 4 ด้า น
ไม่แตกต่างกัน
3.2 การจัดการความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ข องนัก เรี ย นโรงเรี ย น
สตรี ระนอง โดยใช้สถิติทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื อมัน
95% พบว่า
- การจัดการความรู ้ ฯ โดยจําแนกตามอายุ ระดับชันการศึกษา และประสบการณ์การขับขี
รถจักรยานยนต์ พบว่า นักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองมี ก ารจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัยในการขับ ขี
รถจักรยานยนต์ในองค์ประกอบทัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
- การจัดการความรู ้ฯ โดยจําแนกตามจํานวนครังทีเคยเข้าร่ วมการฝึ กอบรมโครงการรณรงค์
ส่ งเสริ มความปลอดภัยในการขับขี พบว่า จํานวนครังของการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริ ม
ความปลอดภัยของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนอง ต่อการจัดการความรู ้ ดา้ นการสร้างความรู ้ และการจัดการ
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ความรู ้ดา้ นการจัดเก็บและสื บค้นความรู ้ มีการจัดการความรู ้ไม่แตกต่างกัน ส่ วนการจัดการความรู ้ดา้ นการ
แสวงหาความรู ้ และการถ่ ายโอนความรู ้ และการใช้ประโยชน์ มี ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .05
อภิปรายผล
ด้ า นการแสวงหาความรู้ โดยภาพรวมพบว่า การจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัย ในการขับ ขี
รถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ซึ งจะเห็นได้วา่ นักเรี ยนได้รับความรู ้
ด้านการขับขีจากการอ่านและการฟั งจากสื อต่างๆ เช่ น ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื อการเรี ยนการสอน วีดิทศั น์
หนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสื อคู่มือฉบับการ์ ตูน และจากสื อ Social Network ต่างๆ เช่น Facebook
Internet สอดคล้องกับ นุ กูล ศรี นวล (2553) ที ชี ให้เห็ นว่า ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศใน
ปั จจุบนั มีส่วนทําให้บุคลการสามารถเสาะแสวงหาความรู ้ ใหม่ๆ จากภายนอกได้รวดเร็ วขึน สอดคล้องกับ
ภาวิณี ดี สุข (2557) ทีว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของบุคคลส่ วนใหญ่ในองค์กร กลายเป็ นปั จจัยสําคัญ
ประการหนึ งสําหรับการเพิมคุ ณค่าให้แก่ องค์กร จึ งจําเป็ นต้องมีการแสวงหาความรู ้ ทงจากแหล่
ั
งภายใน
องค์กร และแหล่งภายนอกองค์กร
ด้ า นการสร้ างความรู้ โดยภาพรวมพบว่ า การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการขับ ขี
รถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองอยู่ในระดับ ปานกลาง จากผลการศึ กษาด้านการสร้ าง
ความรู ้ เ ห็ น ว่า นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ เ ดิ ม ด้า นการขับ ขี รถจัก รยานยนต์อ ย่า งปลอดภัย และนํา ไปปฏิ บ ัติ ใ น
ชี วิต ประจํา วัน เช่ น นัก เรี ย นเห็ น ด้ว ยกับ การให้สั ญญาณไฟเลี ยวก่ อ นเลี ยวหรื อเปลี ยนช่ องทางเดิ นรถ
การสวมหมวกนิ รภัยและการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด และไม่เห็นด้วยกับการขับรถย้อนศร
การขับขี รถจักรยานยนต์ผาดโผน ซึ งเป็ นผลมาจากความรู ้ และประสบการณ์ ทีตนเองมีอยู่ สอดคล้องกับ
ตรี อ มร วิ สุ ท ธิ ศิ ริ (2556) ที ว่า การรั บ รู ้ โ อกาสเสี ยงของการเกิ ดอุ บ ัติ เหตุ จากการขับ ขี รถจัก รยานยนต์
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการขับ ขี รถจัก รยานยนต์ เนื องจากในปั จ จุ บ ัน
สื อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์จากหน่วยงานต่างๆ เกี ยวกับกับความเสี ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุมีจาํ นวนมาก
ทําให้ผขู ้ บั ขีรถจักรยานยนต์รับรู ้โอกาสเสี ยงมากขึน สอดคล้องกับภาวิณี ดีสุข (2557) ทีว่า การสร้างความรู ้
เป็ นวิธีการในการผนวกให้การกระทํา ความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ ของบุ คคล กลายเป็ น
ความรู ้ใหม่ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทุกคนสามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ได้ และสอดคล้องกับ
นุกลู ศรี นวล (2553) ทีว่า การสร้างความรู ้เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูล โดยรวบรวมเอาข้อมูลและสารสนเทศมา
ผสมผสานกัน นอกจากนี ยังประสมประสานกับข้อมูลสารสนเทศเดิ ม ความรู ้ เดิ มของบุคคลนันๆ อีกด้วย
และขึนอยูก่ บั สถานการณ์ ตลอดจนอารมณ์ของบุคคลนันด้วย
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ด้ านการจัดเก็บและสื บค้ นความรู้ โดยภาพรวมพบว่า การจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการ
ขับขีรถจักรยานยนต์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองอยูใ่ นระดับ มาก ซึ งในการจัดเก็บและสื บค้นความรู ้
ของนัก เรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองนัน เห็ นได้ว่า โรงเรี ยนมี ก ารสนับ สนุ นในการจัดหาหนังสื อ สิ งพิม พ์
สื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ต่า งๆ เพื อเป็ นฐานข้อมู ล ด้านความรู ้ ใ ห้แก่ นัก เรี ย นในการสื บ ค้นที เป็ นประโยชน์ ต่อ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน สอดคล้องกับมาร์ ควอร์ ด (Marquardt, 1996, pp. 129-139) ทีกล่าวว่า ประโยชน์ของการ
จัดเก็บและสื บค้นความรู ้นนั จะทําให้สามารถนํากลับมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ตามความต้องการได้ แต่ทงนี
ั
การจัดเก็บและการสื บค้นความรู ้จะต้องคํานึ งถึงวิธีการ รู ปแบบของการจัดเก็บ และเมือมีการสื บค้นหรื อนํา
กลับ มาปฏิ บตั ิ ส ามารถนํามาใช้ได้จริ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับ นุ กูล ศรี นวล (2553) ที ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศทีจําเป็ นทีจะต้องใช้ในยุคสมัยนี ควรเป็ นการใช้เพือการจัดเก็บและเผยแพร่ โดยใช้
ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และอิ นทราเน็ ต ภายในสถาบัน ฯ หรื อ จัด ศู น ย์ก ารศึ ก ษา โดยใช้สื อ อุ ป กรณ์ ที เป็ น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้ า นการถ่ า ยโอนความรู้ และการใช้ ประโยชน์ โดยภาพรวมพบว่า การจัดการความรู ้ ด้า นความ
ปลอดภั ย ในการขั บ ขี รถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก เรี ยนโรงเรี ยนสตรี ระนองอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
จากผลการศึกษาจะเห็ นว่า นักเรี ยนใช้วิธีการถ่ ายโอนความรู ้ และการใช้ประโยชน์ด้านการขับขีปลอดภัย
โดยการพูดคุ ยกับเพือน มีการตักเตือนให้เพือนปฏิ บตั ิตามหลักความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์
รวมถึงการสวมหมวกนิรภัย และปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรอยูเ่ สมอ ซึ งเป็ นการใช้ประโยชน์จากความรู ้ดา้ น
ความปลอดภัยในการขับขีทีนักเรี ยนมีอยูก่ บั ตนเอง สอดคล้องกับ ภาวิณี ดี สุข (2557) ทีว่า ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละวันมีการพูดคุยกับเพือนร่ วมงานเพือแลกเปลียนข้อมูล ทังนี เป็ นเพราะองค์กรจะเรี ยนรู ้ได้ดี
ขึ นเมื อความรู ้ มีก ารกระจายและถ่ ายทอดไปอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมทัวทังองค์ก ร และนุ กูล ศรี นวล
(2553) ทีกล่าวว่า ความรู ้ ทีได้รับย่อมไม่เกิ ดประโยชน์ขึนมาหากรู ้ แล้วไม่นาํ มาใช้ปฏิบตั ิ ความรู ้ จะทําให้มี
ความพร้อมและกล้าพอทีจะเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ความรู ้จะทําให้คนมีความคิดสร้างสรรค์สิง
ใหม่ๆ ความรู ้ ทาํ ให้มีหลักการหรื อเหตุผลทีน่ าเชื อถื อได้ในการตอบข้อซักถาม หรื อประเด็นข้อสงสัยจาก
บุคคลต่างๆ วัตถุประสงค์ทีสําคัญทีสุ ดในการจัดการความรู ้ คือ การเรี ยนรู ้ของบุคลากร และนําความรู ้นนไป
ั
ใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการขับขีรถจักรยานยนต์ในครังนี ใช้โรงเรี ยน
สตรี ระนองเป็ นกรณี ศึกษาเท่านัน เห็นควรขยายผลการศึกษาไปยังโรงเรี ยนอืนๆ ในจังหวัดต่อไป
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