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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี งบประมาณ
2558 คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งขอบคุณคณะทางานของโครงการวิจยั นี้ ทุกคนที่ช่วยให้
โครงการวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วง
คณะผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการวิจยั ชิ้นนี้ จะสามารถนาไปใช้ผลประโยชน์ในการให้
ความรู้ และการรณรงค์เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น ให้สามารถปรับ
พฤติกรรมการขับขี่ เพื่อการเดินทางที่มีความปลอดภัย และใส่ใจต่อเพื่อนร่ วมทาง

ข

บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาได้พิจารณาจากสัดส่ วนจานวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุการเดินทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาใน
สถาบันอาชีวศึกษา ทุกระดับการศึกษา ในจังหวัดนครราชสี มา สุ รินทร์ และชัยภูมิ จานวน 933 คน
โดยใช้แ บบสอบถามที่ พ ัฒ นาขึ้ น ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองสมการเชิ ง โครงสร้ า ง หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองสมมติฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งให้ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 243.32 ที่องศาอิสระเท่ากับ 46
p-value เท่ า กับ 0.001 CFI เท่ า กับ 0.951 TLI เท่ า กับ 0.930 RMSEA เท่ า กับ 0.068 และ SRMR
เท่ากับ 0.039 ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้าน ทัศนคติในการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผูข้ บั ขี่มีทศั นคติ การไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎจราจร ใช้
ความเร็ วในการขับขี่ และขับขี่ดว้ ยความคึกคะนอง จะส่งผลให้ผขู้ บั ขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุสูง

คำสำคัญ : พฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ น (Young driver behavior), แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling, SEM), ทฤษฎีแบบแผน (The theory of planned behavior :TPB)

ค

Abstract

This research studied the young driver's behavior that contributes to the risk of motorcycle accidents.
Selection of the study area was based on the ratio of persons injured from accidents while traveling
in the Northeastern region in Thailand. The sample group selected consists of 933 vocational school
students from 3 provinces, Nakhon Ratchasima, Surin and Chaiyapume. Data was collected using a
questionnaire developed for analysis using the Structural Equation Modeling (SEM)to find the
relationship in the hypothesized model and the factors that directly and indirectly influences the risk
behavior for accidents. The Chi Square value was equivalent to 243.32 at the degree of freedom of
46 and p-value was 0.001. CFI value was 0.951, TLI was 0.930, RMSEA was 0.068 and SRMR was
0.039. Analysis indicates that the perception of the driver directly influences the risk of accidents.
This shows that the drivers who have the concept of illegal driving practices, uses speed and drive
recklessly will result in high risk behavior for accidents.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำของปัญหำและควำมสำคัญ
อุบัติ เหตุ จ ราจรเป็ นสาเหตุ สาคัญที่ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสี ยชี วิต ซึ่ งมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมในหลายประเทศ ดังจะเห็นได้จากรายงานการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก พบว่าแต่ละปี มีผเู้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน
ประมาณ 1.3 ล้านคน และมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บมากถึง 50 ล้านคน (Organization 2009) หรื อเฉลี่ยมี
ผูเ้ สี ย ชี วิต จากอุบตั ิ เหตุทางถนนประมาณวันละ3,000 คน และมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บประมาณวันละ
30,000 คน ซึ่ งต้องรั บภาระค่ าใช้จ่ ายในการดู แลรั กษาผูบ้ าดเจ็บและทุ พพลภาพจากอุบัติเหตุที่
เกิ ด ขึ้ น องค์ก ารอนามัย โลก (Peden and Organization 2004) ได้ประมาณการตัว เลขต้น ทุ นทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากอุบตั ิเหตุทางถนนไว้เป็ นจานวนเงินถึง 518 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ในประเทศ
ที่มีรายได้สูง และประมาณ 65 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้
น้อย
นอกจากนี้ (Peden and Organization 2004) ได้รายงานว่า ร้ อยละ 90 ของผูเ้ สี ยชี วิต จาก
อุบตั ิเหตุทางถนนพบในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย เช่น แอฟริ กา และเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศแถบเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ซ่ึ งมี ปัญหา
อุบตั ิเหตุจราจรในอันดับต้นๆ จากการเปรี ยบเทียบสถิติผเู้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรทัว่ โลกพบว่า
ประเทศไทยมี ผเู้ สี ย ชี วิ ต จากอุ บัติ เหตุ จ ราจรอยู่ใ นอัน ดับที่ 70 จาก 178 ประเทศทั่ว โลก โดย
ผูเ้ สียชีวิตประมาณ 19.6 ต่อประชากร 100,000 คน (Organization 2009) จากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ.2553 พบว่าอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางถนนทาให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็ นอันดับ
2 รองจากโรคมะเร็ ง และเป็ นสาเหตุข องการได้รับบาดเจ็บมากเป็ นอันดับ 1 (Ministry of Public
Health 2010) นอกจากนี้ ยังพบว่าการเสี ย ชี วิต จากอุบัติ เหตุ จราจรยังเป็ นปั ญ หาที่ สาคัญ ของการ
เสี ย ชี วิ ต ในวัย รุ่ น โดยจ านวนผูเ้ สี ย ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุระหว่า ง 20-24 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.7
รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.9 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าความสูญเสี ย
ทางเศรษฐกิจ ประเมินได้ว่าอุบตั ิ เหตุทางถนนก่ อให้เกิดความสู ญเสี ยถึง 153,755 ล้านบาทต่ อปี
(THONGCHIM et al. 2007) แม้รัฐบาลจะกาหนดนโยบายออกมาเพื่อป้ องกันควบคุมอุบตั ิเหตุแล้วก็
ตาม แต่จานวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจานวนสูงขึ้นเรื่ อยๆ
จากที่ ก ล่าวมาข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า ปั ญหาอุบัติ เหตุ จ ราจรส่ งผลทาให้ประเทศชาติ ต ้อง
สูญเสี ยงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ นที่กาลังศึกษาเล่าเรี ยน และวัย
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แรงงานที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติ ในอนาคต เนื่ องจากพฤติกรรมการขับขี่วยั รุ่ นมีความ
ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ที่เป็ นอันตรายจากการจราจรอยู่ในระดับต่า แต่ มีการ
ประเมินทักษะในการขับขี่ของตนเองไว้สูง ทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรสูง (Deery
1999)อีกทั้งผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุกว่าร้อยละ 95 มาจากปั จจัยด้านบุคคล
(Sabey and Taylor 1980) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มวัยรุ่ น ซึ่งเป็ นช่วงวัยคึ ก
คะนอง ชอบความตื่นเต้นท้าทาย และต้องการหาประสบการณ์ที่มีความเสี่ยง จึงมีพฤติกรรมการขับ
ขี่ดว้ ยความประมาท การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ การดื่มของมึนเมา การฝ่ าฝื น
การจราจรขณะขับขี่ และการขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง (Rothengatter and de Bruin 1988)
งานวิจ ัย นี้ ใช้ก รอบแนวคิ ด จากทฤษฎี แบบแผน (The theory of planned behavior :TPB)
และการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อกาหนดโครงสร้างของ
แบบจาลอง มาใช้สาหรับกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ต ้องการตรวจสอบกับพฤติก รรม
เสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น โดยได้กาหนดปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการขับขี่ ได้แก่
บุคลิกภาพ เป็ นลักษณะการแสดงออกในรู ปของแบบแผนแนวคิด ความรู้สึก และการแสดง
พฤติกรรมที่แสดงออกซ้ าๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล โดยลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ที่
มักพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่ ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพลักษณะชอบค้นหาความ
ตื่นเต้น ท้าทาย มักจะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ผาดโผน สนุกสนาน ชอบความเสี่ยง และความตื่นเต้น
ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพลักษณะก้าวร้าว และไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม มักแสดงออกด้วยการขับขี่
ด้วยความเร็ วสู ง และชอบฝ่ าฝื นกฎจราจร ส่ วนผูท้ ี่มีบุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นสาคัญ จะมีความห่ วงใยผูอ้ ื่นขณะขับขี่ จึงมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น (McCrae and
Costa Jr 1995, Lee et al. 2006)
ทัศคติต่อโอกาสเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นลักษณะความรู้สึก ความเชื่อของผูข้ บั ขี่ที่มีต่อ
โอกาสเสี่ยงของตนเองต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร มักจะพบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยงใน
การจราจร เช่น พฤติกรรมการขับขี่ที่กา้ วร้าว การขับขี่รถด้วยความเร็ วสูง (West and Hall 1997)
การศึกษาของ(Ulleberg and Rundmo 2003) พบว่าผูข้ บั ขี่วยั รุ่ นที่มีทศั นคติว่าตนมีโอกาสเสี่ ยงใน
การเกิดอุบตั ิน้อยจะมีบุคลิกภาพชอบค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย และไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สังคม กลุ่มนี้ จะมีพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ การศึกษาของ (Iversen 2004) พบว่าทัศนคติ
ต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ยงในการจราจรของผูข้ บั
ขี่ โดยเฉพาะผูข้ บั ขี่ที่มีทศั นคติชอบความการขับขี่ฝืนกฎจราจร และชอบใช้ความเร็ วในการขับขี่ จะ
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มีลกั ษณะการขับขี่ดว้ ยความใจร้อน และมักดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่จึงนาไปสู่พฤติกรรม
เสี่ยงและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร เป็ นลักษณะการรับรู้ของผูข้ บั ขี่เกี่ยวกับการ
โอกาสจะมีส่ว นเกี่ ยวข้องในการเกิ ด อุบัติ เหตุ ได้ในอนาคต และความกังวลว่าตนเองจะได้รั บ
อันตรายจากอุบตั ิเหตุจราจร มีฐานความคิดจากรู ปแบบความเชื่อด้านสุขภาพจากแบบจาลอง Health
Belief Model (Rosenstock 1974) การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร หรื อได้รับอันตราย
จากการจราจรของผูข้ ับ ขี่ แสดงถึ ง ความสามารถในการประเมิ น อัน ตรายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์จราจร และสามารถป้ องกันตนเองจากอันตรายในการจราจรได้ ทาให้พฤติกรรมเสี่ยงใน
การเกิดอุบตั ิเหตุน้อยลง ดังนั้นผูข้ บั ขี่ที่มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรไม่ดี
จะไม่ระมัดระวังในการขับขี่ จึงมีการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรได้มาก และเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ง่าย (Deery 1999)การศึกษาของ (Gregersen 1996) ยังพบว่าวัยรุ่ นที่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์เป็ นกลุ่ม
ที่มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่น การรับรู้ถึง
วิธีการหลีกเลี่ยงจากความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่าด้วย ส่ งผลให้ไม่ค่อยระมัดระวังต่อ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขับขี่
งานวิจยั นี้จึงต้องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ นในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นประเทศที่มีสดั ส่วนการใช้รถจักรยานยนต์สูง และเป็ นกลุ่มช่วงอายุที่มีการเสียชีวิตจาก
การเกิดอุบตั ิเหตุจราจรด้วยรถจักรยานยนต์สูงด้วย โดยใช้แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง แสดงถึง
ความสัมพันธ์กบั ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของกลุ่มวัยรุ่ นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจาลองที่สร้างขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
3. เพื่อศึก ษาปั จ จัย ที่ มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อ มต่ อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการขับ ขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั
1. นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีแนวโน้มพฤติกรรม
เสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์สูง
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2. การคัดเลือกสถาบันการศึกษาในจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุสูง ปานกลาง ต่า มาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อเป็ นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่ นทั้งประเทศ
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรวิจยั
1. เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น เพื่อ
นาไปใช้ในการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
2. เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการลดจานวนอุบตั ิเหตุ และลดจานวนการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ในอนาคต

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้
รถจัก รยานยนต์ ผูว้ ิจ ัยได้ทาการศึก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุจากการจราจร แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The theory of planned behavior) แนวคิด
เกี่ ยวกับ แบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling, SEM) และงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับอุบัตเิ หตุจากการจราจร
อุบตั ิเหตุ หมายถึง ภัยอันตราย จากการขาดความสานึ กของความปลอดภัยเกิดขึ้นโดยไม่
เจตนากระทา แต่อาจกระทาโดยประมาท เลินเล่อ ขาดความรู้ ไม่มีสติควบคุม รี บร้อน เหน็ดเหนื่อย
และง่วงนอน อุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่ทุกคนไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน
ร่ วมงานและประชาชนทัว่ ไป (คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ, 2553) สามารถแบ่งประเภท
ของอุบตั ิเหตุ ได้ดงั นี้
1. อุบตั ิเหตุจากจราจร (Traffic Accidents) ได้แก่ อุบตั ิเหตุที่เกิดจาก การจราจร ทั้ง
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
2. อุบัติ เหตุ จ ากการท างาน (Occupational Accidents) ทั้งในโรงงาน และนอก
โรงงาน เช่น การก่อสร้าง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประกอบอาชีพอื่นๆ
3. อุบตั ิเหตุในบ้าน (Home Accidents) ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม ถูกมีดบาด ปื นลัน่
ไฟฟ้ าดูด ก๊าซหุงต้มระเบิด ไฟไหม้น้ าร้อนลวก เป็ นต้น
4. อุบัติ เหตุ ในสาธารณสถาน (Public Accidents) ได้แก่ อุบัติเหตุ ในที่สาธารณะ
ในโรงเรี ยน จากการเล่นกี ฬาและนันทนาการ โรงมหรสพ สถานเริ งรมย์ สวนสาธารณะ รวมทั้ง
อัคคีภยั
2.1.1 อุบัตเิ หตุจากการจราจร
อุบตั ิเหตุ จากการจราจร เป็ นอุบตั ิเหตุ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะทุกชนิ ดในท้องถนนที่ทาให้
เกิด ความเสียหายแก่ ผูใ้ ช้ยานพาหนะ ผูเ้ ดินเท้า
2.1.2 สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุการจราจร แบ่งได้ 2 ประการ คือ
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1. ความบกพร่ องของคน หรื อผู้ใช้ท าง ซึ่ งท าให้ เกิ ด อุ บัติ เหตุ ถึ ง ร้ อ ยละ 85
ประกอบด้วย
- ผูข้ บั ขี่ เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ ที่สาคัญที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ขับขี่ดว้ ยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ขาดความชานาญในการ
ขับขี่ มีความผิดปกติทางด้านร่ างกายและจิตใจ ขาดความรู้ในเรื่ องกฎแห่ งความปลอดภัย เมาสุ รา
และเสพยาบ้า เป็ นต้น
- คนโดยสารและคนเดินเท้าไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ขาดความระมัดระวัง ไม่ขา้ ม
ถนนตรงทางข้ามหรื อสะพานลอย ไม่ขา้ มถนนเมื่อรถติดไฟแดง ห้อยโหนหรื อยืน่ ส่วนหนึ่ งส่วนใด
ของร่ างกายออกนอกตัวรถ
2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เป็ นสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ร้อยละ 15 ได้แก่ สภาพ
ของถนนชารุ ด บกพร่ อ ง สภาพของถนนไม่ มีม าตรฐาน สภาพดิ น ฟ้ าอากาศที่ ทัศนะวิสัยไม่ ดี
กฎระเบียบของจราจรที่ไม่ชดั เจนและไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบนั
2.1.3 ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดอุบัตเิ หตุ
การเกิด อุบัติ เหตุ จ ราจรส่ ว นใหญ่ ไม่ใช่ ค วามบังเอิญ หรื อปราศจากสาเหตุ จาก
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิด อุบตั ิ เหตุ การจราจร พบว่ามี ปัจจัยสาคัญ 4 ประการ ได้แก่
ปัจจัยที่เกี่ยวกับ คน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม และความบกพร่ องทางกฎหมาย (วิจิตร,
2538)
1. ปั จจัยที่เกิดจากคนอุบตั ิเหตุ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทา ผิดพลาดของ
ผูใ้ ช้ทางโดยเฉพาะผูข้ บั ขี่และคนเดินเท้า ปัจจัยที่เกิดจากผูข้ บั ขี่ ได้แก่
- เพศ โดยทั่ว ไปเพศชายจะก่ อให้เกิ ด อุบัติเหตุ ได้มากกว่าเพศหญิ ง ทั้งนี้ เพราะ
ลักษณะนิ สัยของเพศชายเป็ นเพศที่ชอบเสี่ ยงภัย ชอบความตื่นเต้น ชอบขับรถเร็ ว ดังนั้นผูช้ ายอายุ
ประมาณ 15-24 ปี
จะตายจากอุบตั ิเหตุมากกว่า 2 ใน 3 ในขณะที่ผหู้ ญิงน้อยกว่า 1 ใน 3 ตายด้วยอุบตั ิเหตุ
- อายุ เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเกิด อุบตั ิเหตุ พบว่า เด็กวัยรุ่ นและวัยหนุ่ มสาว อายุ
18-22 ปี เป็ นกลุ่มที่มีอตั ราเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นวัยที่คึกคะนอง ขาด
ความระมัดระวัง และขาดประสบการณ์ (วิจิตร, 2538)
- การไม่ ปฏิบัติ ต ามกฎจราจร ปั จ จัยสาคัญ ที่ เกิ ด จากการขาดความรั บผิด ชอบ
ความเห็ น แก่ ต ัว ความไม่เป็ นระเบี ยบวินัย การระบายอารมณ์ โกรธ หงุด หงิด ในการขับรถ เมื่อ
ปฏิบตั ิบ่อยๆ จะเกิดเป็ นความเคยชินจนติดเป็ นนิสยั
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- การขาดประสบการณ์ แบ่งเป็ น การขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่ องมือ ขาด
การฝึ กฝนอบรม การไม่คุน้ เคยกับยานพาหนะ อีกประการหนึ่งคือ การขาดประสบการณ์ในสภาวะ
ได้แก่ ไม่คุน้ เคยกับสภาพทางและสภาพดินฟ้ าอากาศ
- ความบกพร่ องทางร่ างกาย สภาวะความเจ็บปวดทางร่ างกาย เช่นโรคประจาตัว
ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลมชัก หรื อสภาวะที่มีความบกพร่ องของอวัยวะต่างๆ
เช่น สายตาเอียงมาก ตาบอดสี หูตึง หูหนวก หรื อในสภาวะที่ร่างกายอ่อนล้า สภาวะดังกล่าวจะเป็ น
ตัวเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรได้
- การใช้แอลกอฮอล์และยา การดื่มสุราและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับรถ
เป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิด อุบตั ิเหตุ จากการจราจร การใช้ยาและสิ่ งเสพติดให้โทษบางชนิ ด เช่น
พวกแอมเฟตามีน ยาบ้า ยาขยัน ขณะขับขี่ซ่ึงเป็ นยากระตุน้ ประสาทมีผลทาให้บุคลิกภาพแปรปรวน
ร่ างกายอ่อนเพลีย ทาให้เกิดความบกพร่ องทางด้านร่ างกายและจิตตามมา เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุ
จาการจราจรได้ ส่ ว นยาบางประเภทมี ผลท าให้ค วามสามารถในการขับ ขี่ ลดลง เช่ น ยากล่อ ม
ประสาท ยาแก้หวัด ยาคลายกล้ามเนื้ อ เมื่อดื่มสุ ราเข้าไป แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมได้ทุกส่ วนของ
ระบบทางเดิ น อาหาร โดยถูก ดูด ซึ มที่ ก ระเพาะอาหารร้อยละ 25 ที่ เหลือจะถูกดู ด ซึ มที่ ลาไส้เล็ ก
โดยเฉพาะส่ วนต้น แล้วกระจายไปตามเนื้ อเยือ่ สมองและของเหลวทุกแห่ งของร่ างกาย จะสามารถ
ตรวจหาระดับของแอลกอฮอล์ในเลือดได้ภายใน 5 นาทีหลังจากดื่ม และระดับแอลกอฮอล์จะสูงสุ ด
ใน 30-40 นาที ในกรณี ที่ ดื่ ม บ่ อ ยจะมี ร ะดับ แอลกอฮอล์ใ นเลื อ ดถึ ง ระดับ สู ง สุ ด ได้เร็ ว กว่ า
แอลกอฮอล์จ ะถูก สัน ดาป (Metabolism) ที่ ต ับ ได้พลังงานประมาณ 7 Kcal/gm. ซึ่ งไม่ส ามารถ
นาไปใช้ในการทดแทนเนื้ อเยื่อที่ถูกทาลายได้ ร้อยละ 10 ของแอลกอฮอล์ จะถูกขับออกโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางลมหายใจ ปัสสาวะ และเหงื่อ
2. ปั จจัยเรื่ องยานพาหนะจากสถิติประเภทของยานพาหนะที่ ทา ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรทางบกทั่วประเทศ พบว่า รถยนต์ส่วนบุ คคลที่มีอตั ราการเกิด อุบัติ เหตุ สูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก ตามลาดับ (คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่ งชาติ ,
2553) ยานพาหนะที่มีสภาพชารุ ดบกพร่ องในประเทศสูงกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากสภาวะน้ าท่วม
และการดู แ ลรั ก ษารถยังไม่ ดี พ อ ระบบการตรวจสอบสภาพรถประจ าปี ยังไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้การบังคับใช้หมวกนิ รภัยสาหรับผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ ควรมีมาตรการที่
เข้มงวดและชัดเจน รถจักรยานยนต์ ที่สภาพชารุ ดบกพร่ องอันมีสาเหตุจากอุปกรณ์รถ ได้แก่
- สภาพของยางหมดสภาพ ไม่มีดอกยางหรื อดอกยางสั้น ไม่เกาะถนน ทาให้ลื่นได้
ง่ายโดยเฉพาะบริ เวณที่ถนนเปี ยก ชื้นแฉะ ยางที่หมดสภาพเสี่ ยงต่อการแตกหรื อระเบิดได้ สภาพ
ยางและลมยางไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับขนาดของรถและน้ าหนักที่บรรทุก
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- ระบบห้ามล้อมือและเท้าไม่ดี ไม่สามารถเบรกได้ ดันชักส่งหลุด
- พวงมาลัยหรื อคันบังคับรถชารุ ด สภาพไม่ปกติ
- ระบบสัญญาณไฟชารุ ด ความบกพร่ องของระบบไฟ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก
ไม่มีไฟท้ายรถ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน รถที่ตามมาจะมองไม่เห็นทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเฉี่ยวชนได้
ง่าย
- ความบกพร่ องของกระจกมองหลัง แตรสัญญาณ
- ความบกพร่ องของหม้อน้ า น้ ามันเครื่ อง น้ ามันเบรก น้ ามันครัชซ์
3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับถนนและสภาพแวดล้อม
3.1 สภาพถนนที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้แก่ จานวนช่องการเดินรถ ความกว้าง
ของช่องทางเดินรถ แนวกั้นกลางถนน ไหล่ถนน เครื่ องกั้นทางบริ เวณสะพาน หรื อทางโค้ง หรื อบน
ถนนที่กาหนดความเร็ วสูง ค่าความฝื ดของถนน นอกจากนี้พ้ืนผิวถนนที่ชารุ ด เป็ นหลุมเป็ นร่ องลื่น
ผิวถนนเสื่ อมคุ ณ ภาพ ถนนลาดชัน โค้งมาก ความลาดเอียงของถนนไม่ได้มาตรฐานและถนนที่
กาลังมีการก่อสร้าง เป็ นต้น
3.2 ลักษณะของทางที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ (ณัฎฐมณี จิรินทรกุล, 2543)
- ความกว้างของช่องเดิ น รถ อัต ราการเกิด อุบตั ิ เหตุบนถนนมีความสัมพัน ธ์ก ับ
ความกว้างของช่องเดินรถเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
- แนวกั้นกลางถนน ใช้ก้นั ถนนที่มีการจราจรสวนทางกันโดยคานึงความปลอดภัย
ของรถที่แล่น สวนทางกันเป็ นสาคัญ แต่ในทางปฏิบตั ิอาจเพียงช่วยลดอุบตั ิเหตุลงได้บา้ ง การชน
ด้านหน้าแบบประสานงาจะไม่มีและการเกิดอุบตั ิเหตุจะไม่รุนแรง
- ไหล่ทาง คือ พื้นที่ต่อจากขอบทางออกไปด้านข้าง ซึ่งยังไม่ได้จดั ทาเป็ นทางเท้า
ไหล่ทางมีผลต่อความปลอดภัยในการจราจรทางบก เพราะมีร้ ัวที่ก้นั ป้ องกันไม่ให้รถตกลงไปในคู
คลองหรื อเหว
- เครื่ องกั้นข้างทางจะช่วยป้ องกันไม่ให้รถที่เกิดอุบตั ิเหตุวิ่งออกไปภายนอกถนน
ไปชนสิ่ งที่ อยู่ข ้างทาง ดังนั้น บริ เวณที่ มีสะพานหรื อทางโค้งควรจะมีเครื่ องกั้น ขวางทางเพื่อลด
อุบตั ิเหตุไม่ให้รุนแรง โดยเฉพาะในถนนที่กาหนดให้ใช้ความเร็ วสูงเช่น ทางด่วนพิเศษ
- พื้นผิวทาง ปั ญ หาเรื่ องพื้นผิวทางและการลื่น ไถลนับเป็ นปั ญ หาที่สาคัญ ปั ญหา
หนึ่ง การสร้างถนนสมัยใหม่จึงมักมีการเสริ มสร้างและตรวจสอบความผิดปกติของถนน หรื อสภาพ
ของพื้นผิวที่จะต้านทานความลื่นของถนนในทุกฤดูกาล
- แสงสว่างมีความจาเป็ นมากเพราะเป็ นสภาพที่ส่งเสริ มการมองเห็น
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- การออกแบบทางเรขาคณิ ต ของทาง บริ เวณทางหลวงมัก ไม่ค่อยพบปั ญหาแต่
ส่วนมากมักจะพบปัญหาในเขตเมือง เช่น กรุ งเทพมหานคร การออกแบบทางเรขาคณิ ตของทางยัง
ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะบริ เวณทางแยกมักเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนบ่อยและรุ นแรง
3.3 สภาพแวดล้อมที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจร จาแนกได้ 3 ประการคือ
- อุปกรณ์ ความปลอดภัยบกพร่ อง สิ่ งเหล่านี้ ได้แก่ ป้ ายเตื อน ป้ านแนะน า ป้ าย
บังคับ และสัญญาณไฟจราจร ต้องติดตั้งอยูใ่ นที่มองเห็นชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืนอ่านแล้ว
เข้าใจได้ง่ายไม่กากวม
- อุปสรรคทางธรรมชาติ ได้แก่ สภาพทัศนวิสัยไม่ดีที่เกิดจากปรากฎการณ์ต าม
ธรรมชาติ เช่น หมอกลงจัด ฝนตกหนัก เป็ นต้น
- การกระทาของมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์น้ นั พบมาก
ในเขตเมื อ ง ได้แ ก่ สภาพสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นพิ ษ เสี ย งดังจากการจราจร ควัน พิ ษ จากท่ อ ไอเสี ย
การจราจรติดขัด ซึ่งในปั จจุบนั ปั ญหาต่างๆ จะมีความรุ นแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เกิดภาวะความตึงเครี ยด เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ ทาให้มีพฤติกรรม
หงุดหงิดง่าย
4. สาเหตุจากความบกพร่ องของกฎหมาย
4.1 การขาดการเผยแพร่ ป ระชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนทุ ก คนทราบกฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ และบทลงโทษในการฝ่ าฝื นกฎต่างๆ ทาให้ประชาชนขาดจิตสานึ กและฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
4.2 บทลงโทษหรื อ ค่ าปรั บ ยัง ไม่ เหมาะสม ท าให้ มี ก ารฝ่ าฝื นกฎจราจร หรื อ
กฎระเบียบต่างๆ อยูเ่ สมอ
4.3 การที่กฎหมายมิได้กาหนดเพศ อายุสูงสุดของผูข้ บั ขี่ รวมทั้งการศึกษาขั้นต่า
ของผูข้ บั ขี่ยวดยานพาหนะ ถึงแม้ว่าผูข้ บั ขี่จะสอบผ่าน และได้รับอนุญาตขับขี่มาแล้ว ก็อาจทาผิดกฎ
จราจร และทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
4.4 ขาดการกวดขัน จับกุม หรื อยังไม่จริ งจังหรื อเข้มงวดในการพิจารณาดาเนินคดี
หรื อจับกุมผูก้ ระทาผิด เป็ นสาเหตุให้ขบั รถหรื อใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตามอาเภอใจ ซึ่งมักทาให้เกิด
อุบตั ิเหตุ ในแต่ละปี จะมีผทู้ ี่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรเป็ นจานวนมาก อุบตั ิเหตุ
ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมักเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความสูญเสียเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ มีองค์ประกอบ
2 ประการ คือ
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4.4.1 ความสูญเสียโดยตรง (Direct Loss) ได้แก่ ค่าบริ การฉุกเฉิน ค่ารักษา
โรงพยาบาล ค่ าดูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ภายหลังออกจากโรงพยาบาล ค่ าใช้จ่ ายในการฟื้ นฟูสภาพ
ค่าชดเชยในระหว่างเจ็บป่ วย ค่าทาศพ ค่าชดเชยความพิการ ค่าทรัพย์สินเสียหาย เหล่านี้เป็ นต้น
4.4.2 ความสู ญ เสี ยโดยอ้อ ม (Indirect Loss) เป็ นความสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด มี
ขึ้นป็ นจานวนมากกว่าการสูญเสียโดยตรง และไม่สามารถมองเห็นได้ แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน คือ
1) ความสูญเสี ยทางด้านร่ างกาย ได้แก่ ค่าความสูญเสี ยที่ เกี่ยวข้องกับ
การสูญเสียทางการผลิต โดยก่อให้เกิดการตาย การเจ็บป่ วยและความพิการ
การเสี ยชีวิต เมื่อมีคนเสี ยชีวิตจากอุบัติ เหตุ เป็ นความสู ญเสี ยที่
ประเมิน ค่ ามิ ได้ ทั้งนี้ เพราะต้องค านึ งถึง ความสู ญ เปล่าในการลงทุ น ที่ ได้รั บ การศึก ษาอบรม
ตลอดจนการเสียโอกาสของผูเ้ สียชีวิตในการมีชีวิตเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ในการคานวณหาค่าใช้จ่ายในการรักษาของคนตายจากการบาดเจ็บ เพราะอุบตั ิเหตุเป็ น
ข้อมูลที่รวบรวมได้โดยอาศัยการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บตามสาเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ฯลฯ
เรี ยกว่า (E-code) และการตายจากการบาดเจ็บ ตามพยาธิสภาพของร่ างกาย เช่น กะโหลกศรี ษะแตก
บาดเจ็บ หัวใจ แขนขาหัก เป็ นต้น ซึ่งเรี ยกว่า (N-code) รวมทั้งอายุของคนผูเ้ สี ยชีวิตมาใช้ในการ
ประเมินด้วย จากการศึกษาพบว่า การสูญเสี ยทางอ้อมจากการตายเนื่องจากอุบตั ิเหตุมีประมาณร้อย
ละ 25.3 ของการสูญเสียทั้งหมด (คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ, 2553)
การเจ็ บ ป่ วย การค านวณหาค่ า ความเจ็ บ ป่ วยท าได้โ ดยการ
คานวณค่าผลผลิตของชาติจากวันหยุดทางานของคนงาน หรื อวันหยุดเรี ยนของนักเรี ยนที่เจ็บป่ วย
วันหยุดงานของสามี หรื อภรรยา หรื อญาติที่มาปฏิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยจากจานวนวันที่ตอ้ งหยุดพักรักษา
ตัว ได้มีการศึกษาพบว่า ค่าของความสูญเสียโดยอ้อมจากการเจ็บป่ วยด้วยอุบตั ิเหตุน้ นั มีประมาณ
ร้อยละ 68.7 ของการสูญเสียทั้งหมด(คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ , 2553)
ความพิการ ได้แก่ การสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่ างกาย เช่า ตา
บอด แขนขาด ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสาเหตุของการไม่สามารถช่วยตนเองได้ในระยะยาว การสูญเสี ย
โอกาสของคนพิการ และจะต้องนามาคานวณหาเป็ นความสูญเสียจากการบาดเจ็บด้วย
2) ความสูญเสียทางจิตใจ ได้แก่ ความสูญเสี ยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
ความคิดและสภาพจิตใจ อารมณ์ของผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ และญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็ นความสูญเสี ย
ที่ไม่สามารถคานวณหาค่ าได้ ไม่อาจมองเห็น ได้อย่างเด่ นชัด และไม่สามารถทดแทนได้ดว้ ยเงิน
เช่น ความเจ็บปวด ความกลัว เสี ยขวัญ เสี ยกาลังใจ ความโศกเศร้าเสี ยใจ วิตกกังวล เป็ นทุกข์ เป็ น
โรคจิต ประสาท
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3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เมื่อมองโดยภาพรวมจะพบว่าอุบตั ิเหตุ ที่
เกิดขึ้น ในแต่ละปี ทาให้ทรัพย์สินของญาติสูญเสี ยไปเป็ นจานวนร้อยล้านบาท หากจะคานวณค่า
ความสูญเสียเหล่านี้ จะได้แก่ การสูญเสียกาลังคนในวัยทางาน ความเสี ยหายในทรัพ ย์สินที่สูญหาย
เครื่ องจัก รที่ ใช้ก ารไม่ได้ เสี ยเวลาซ่ อม ค่ าใช้จ่ ายเมื่อหยุด กิ จกรรมในการซ่ อม ค่ าใช้จ่ายในการ
จัดการและฟ้ องร้องค่าเสียหาย
4) ความสู ญ เสี ย ทางสั ง คม ได้แ ก่ ความสู ญ เสี ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล ครอบครัว และชุมชน ของผูป้ ระสบอุบัติเหตุ เช่น การสูญเสี ยผูน้ า
ครอบครัว การสู ญเสี ยอวัยวะกลายเป็ นคนพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สู ญเสี ยเกี ยรติยศ
ชื่อเสียง หมดกาลังใจ
อุบตั ิเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาเหตุการเกิดมา
จากหลายสาเหตุ เช่น การขับขี่ที่ไม่ระวัง ไม่รอบคอบ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากสภาพแวดล้อมที่
ควบคุมไม่ได้ เป็ นต้น
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมมุนษย์
ฮิลการ์ ด เออร์เนสและโบเวอร์ (Hilgard and Bower, 1966) ได้ให้คานิยามคาว่า พฤติกรรม
หมายถึง กิจกรรมทุกชนิ ดของสิ่งมีชีวิตที่สงั เกตได้โดยบุคคลอื่นและการแสดงออกของพฤติกรรม
นั้น จะชี้ให้เห็นถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลักษณะที่ส่งผลไปยัง
การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
สมจิต ต์ สุ พรรณทัศน์ (2534) ได้สรุ ปความหมายของคาว่าพฤติกรรม หมายถึง ปฎิกิริยา
หรื อกิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ของสิ่ งมีชีวิต จะสังเกตเห็ น ได้ห รื อไม่ได้ก็ต าม โดยบุ ค คลมีพฤติก รรมที่
หลากหลายทั้งส่ วนที่เป็ นลัก ษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่ายและพฤติก รรมภายในที่ สังเกตได้ยาก
ลักษณะที่หลากหลายดังกล่าวส่ งผลให้บุคคลแสดงออกต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา
ดังนั้นสามารถแบ่งพฤติกรรมได้เป็ นสองลักษณะได้แก่
พฤติกรรมภายใน หมายถึง ปฎิกิริยาหรื อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด
ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม
พฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฎิกิริยาหรื อการกระทาของบุคคลที่แสดงออกมาให้ผอู้ ื่นเห็น
ได้ดว้ ยการพูด การกระทากิริยาท่าทางของบุคคล
สุ ร พงษ์ โสธนะเสถี ยร (2533) ได้ให้ ค วามหมายของ พฤติ ก รรม คื อ การกระท าหรื อ
พฤติก รรมใดๆของคนเราโดยส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นการแสดงออกของบุ คคล โดยมีพ้ืน ฐานที่มาจาก
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ความรู้ และทัศนคติของบุคคลนั้นๆ ซึ่งการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่ องจากการมีความรู้
และทัศนคติที่แตกต่างกัน การเปิ ดรับสื่อที่ต่างกันจะทาให้มีประสบการณ์ที่สงั่ สมมาต่างกันจึงทาให้
มีผลกระทบถึงพฤติกรรมบุคคล
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรื อการกระทาของบุคคลที่แสดง
ออกมาทั้งภายในจิตใจตนเองหรื อแสดงออกมาให้ผอู้ ื่นเห็น ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมจานวน
มากที่แม้กระทาด้วยสาเหตุ หรื อจุดมุ่งหมายอื่น โดยลักษณะท่าทางกิริยาอาการอาจแตกต่างกันไป
ล้วนแต่ จ ะต้องผ่านกระบวนการคิ ด และการตัด สิ น ใจประกอบด้ว ยอารมณ์ และความรู้ สึก ของ
ผูก้ ระทาพฤติกรรมนั้นๆ จึงทาให้พฤติกรรมของแต่ละคราวเปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยนไปตาม
เรื่ องที่เกี่ยวข้องเสมอ
2.2.2 แนวคิดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
Lund and O’Neill (1986) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมการขับขี่ไว้อย่างกว้างๆ ว่า เป็ นการ
ควบคุมยานพาหนะของผูข้ บั ขี่ต้งั แต่จุดเริ่ มต้นไปยังจุดหมายที่ผขู้ บั ขี่ตอ้ งการ โดยการกระทานี้ของผู้
ขับขี่เป็ นสิ่งซึ่งสามารถสังเกตได้
Harvey et al. (1975) ได้อธิ บายความหมายของพฤติก รรมการขับขี่ ในแง่มุมที่ เป็ นความ
ผิดพลาดของผูข้ บั ขี่ว่า เป็ นการกระทาหรื อการกระทาที่บกพร่ องบางอย่างในการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ที่
เป็ นผลให้ตวั เองหรื อผูใ้ ช้ถนน หรื อทั้งตัวเองและผูใ้ ช้ถนนคนอื่นๆ ต้องเพิม่ ความระมัดระวังขึ้น
สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ในแง่มุมอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย (Safe Driving Behavior) นิสยั การขับขี่ที่น่ารังเกียจ (Poor Driving Habits) และพฤติกรรม
ขับขี่ ที่เสี่ ยง (Risky Driving Behavior) เป็ นต้น มัก จะมีก ารก าหนดขอบเขต มิติ หรื อทิ ศทางของ
พฤติ ก รรมตามความสนใจของผูศ้ ึกษา จะไม่ได้ระบุ ถึงความหมายที่ ชัด เจน อย่างไรก็ดี เมื่อได้
พิจ ารณาถึงจุ ด มุ่งหมายของการศึก ษาพฤติ ก รรมการขับ ขี่ ในแต่ ละแง่ มุมดังกล่าว ประกอบกับ
แนวทางของการให้ความหมายที่ได้เสนอไว้ขา้ งต้น สามารถสรุ ป ภาพรวมของพฤติกรรมการขับขี่
คือ การประพฤติ ปฏิบัติลกั ษณะต่ างๆ ของผูข้ ับขี่ ในการขับขี่ หรื อควบคุ มยวดยานของตน จาก
การศึก ษางานวิจ ัยที่ผ่านมาพบว่าสามารถแบ่ งประเภทของพฤติ กรรมการขับขี่ท้ งั ที่เป็ นการแบ่ ง
ประเภทการขับขี่โดยตรง และที่เป็ นการแบ่งประเภทของผูข้ บั ขี่ต่างก็ใช้พฤติกรรมในการขับขี่ และ
การแบ่งประเภทของผูข้ บั ขี่คือสิ่ งเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ไว้
ดังนี้ (Risser, 1985)
พฤติกรรมการขับขี่ มาตรฐาน (Standard of Driving Behavior) เป็ นพฤติกรรมการขับขี่ ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นในสถานการณ์ปกติทวั่ ไป
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พฤติ ก รรมการขับขี่ ที่เบนไปในทางบวก (Positive Deviations of Driving Behavior) คื อ
พฤติ ก รรมการขับขี่ ในอุด มคติ ที่ ทาให้ไม่ เกิ ด ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ด อุบัติ เหตุ และทาให้เกิ ด การ
ปลอดภัยต่ อจราจรสู งสุ ด ซึ่ งในบางสถานการณ์ ข องการขับ ขี่ พฤติ ก รรมที่ เป็ นมาตรฐานก็ย งั
ก่อให้เกิด อันตรายได้เช่น ในการขับผ่านรถโดยสารประจาทางที่ จอดเที ยบป้ ายจอดรถ ผูข้ บั ขี่ที่มี
พฤติ ก รรมการขับขี่ เบนไปทางบวกจะชะลอความเร็ วของรถเพราะเขาจะค านึ งว่า บางที อาจมี
ผูโ้ ดยสารข้ามออกมาทางด้านหน้าของรถโดยสารนั้น เป็ นต้น
พฤติก รรมการขับขี่ที่เบนไปทางลบ (Negative Deviations of Driving Behavior) เป็ นการ
ขับขี่ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อกฎระเบียบ และเป็ นอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
พฤติ ก รรมของผูข้ ับ ขี่ ที่ ดี (Good Drivers’ Behavior) หมายถึ ง ผูข้ ับ ขี่ ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะที่
ประกอบด้วย ความเอาใจใส่ ความมีมารยาท และสุ ขุมเยือกเย็น ใช้ความเข้าใจร่ วมกันระหว่างตัว
บุคคลและขีดความสามารถของรถ ล่วงรู้สาเหตุที่แท้จริ งของสิ่ งที่ปรากฏขึ้น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
เป็ นส่ ว นช่ ว ยสนับ สนุ น ด้านความปลอดภัย ความเป็ นระเบี ยบและลดความเสี่ ยงพฤติ ก รรมที่
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ เพิ่มความคล่องตัวของสภาพจราจร
พฤติ ก รรมของผูข้ ับ ขี่ ที่ ไม่ดี (Bad Drivers Behavior) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ต รงกัน ข้ามกับ
พฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ที่ดีและเป็ นผูข้ บั ขี่ที่มกั มีนิสัยชอบขับขี่ในลักษณะฝ่ าฝื นกฎระเบียบสัญญาณ
จราจรเป็ นสาเหตุต่อความเสี่ยงเกิดอุบตั ิเหตุ
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ หมายถึง การะทาใดๆของผูข้ บั ขี่ที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจน
ได้รับบาดเจ็บ พิการหรื อเสียชีวิต
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจร กองพัฒ นาระบบการจราจร
(จิรพัฒน์ โชติกไกร, 2531) ได้ทาการรวบรวมพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะไว้ว่า สมรรถภาพ
ของแต่ละคนมีความแปรปรวนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั อายุ ประสบการณ์ ความชานาญ ความแข็งแรง
ของร่ างกาย เช่ น ดื่ มของมึน เมา กิ น ยากดประสาท ทากิ จกรรมอื่น ร่ วมกับการขับรถ หรื อขับรถ
ติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง และสภาพแวดล้อมของทางที่ขบั รถผ่านไป
2.2.3 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หมายถึง การะทาใดๆ ของผูข้ บั ขี่ที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจน
ได้รับ บาดเจ็ บ พิ ก ารหรื อเสี ยชี วิต ซึ่ ง พฤติ ก รรมเสี่ ยงในการขับ ขี่ โดยการขับ ขี่ หรื อ ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ และการไม่สวมหมวกนิ รภัยขณะขับขี่จกั ยานยนต์สูงที่ สุด (นวลอนงค์ บุญจรู ญ
ศิลป์ 2546) จากการศึ กษาพฤติ ก รรมเสี่ ยงด้านการจราจรของนัก เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศไทย คือ การไม่เคยสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ (ธนิ นี เขียวอยู่, 2546) และ
พฤติ ก รรมเสี่ ยงด้านอุบัติ เหตุ จ ราจร พบว่า พฤติ ก รรมการขับ ขี่ ที่เป็ นสาเหตุ สาคัญ ที่ ก่ อให้เกิ ด
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อุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่ การขับขี่ดว้ ยความประมาท เช่น การขับขี่ดว้ ยความมึนเมา ง่วงนอน หลับใน
ขาดความช านาญ ใจร้ อ น ขับ ขี่ ด ้ว ยความเร็ ว สู ง ไม่ เคารพกฎจราจร (จุ ฬ าภรณ์ โสตะ, 2546)
นอกจากนี้ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการขับขี่ ข องวัย รุ่ น พบว่าวัย รุ่ น ที่ มีพ ฤติ ก รรมชอบเสี่ ย งอัน ตราย
เนื่องจากแรงผลักดันภายในให้เกิดความต้องการที่จะเสี่ ยงในระดับหนึ่ งของวัยรุ่ นซึ่งสูงกว่าวัยอื่น
ทั้งนี้ อาจมีแรงเสริ มจากอารมณ์ของวัยรุ่ น แรงผลักดันจากเพื่อน และความเครี ยดอื่นๆ พฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่ นที่พบได้ในสถานการณ์การขับขี่ปรกติ เช่น การขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง การแซงกระชั้น
ชิด การเบรกกระชั้นชิด เป็ นต้น (Sümer 2003) ดังนั้นสามารถสรุ ปปั จจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเสี่ยง
ที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ โดยได้กาหนดปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ได้แก่
1) บุคลิกภาพ
McCrae and Costa Jr 1995, Lee et al. (2006) ไ ด้ อ ธิ บ าย เกี่ ย ว กั บ บุ ค ลิ ก ภ าพ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ว่า บุ คลิกภาพ เป็ นลักษณะการแสดงออกในรู ปของแบบ
แผนแนวคิด ความรู้สึก และการแสดงพฤติก รรมที่ แสดงออกซ้ าๆ จนเป็ นลัก ษณะเฉพาะแต่ ละ
บุคคล โดยลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ที่มกั พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั ิเ หตุจราจร ได้แก่
ผูท้ ี่ มีบุค ลิกภาพลัก ษณะชอบค้น หาความตื่ น เต้น ท้าทาย มัก จะมีพฤติ กรรมการขับขี่ที่ผาดโผน
สนุ กสนาน ชอบความเสี่ ยง และความตื่นเต้น ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพลักษณะก้าวร้าว และไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของสังคม มักแสดงออกด้วยการขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง และชอบฝ่ าฝื นกฎจราจร ส่วนผูท้ ี่
มีบุค ลิก ภาพลักษณะเห็ น แก่ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นสาคัญ จะมีค วามห่ วงใยผูอ้ ื่น ขณะขับขี่ จึงมี
ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น
Ulleberg and Rundmo (2003) ได้ให้ข ้อสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมว่า บุ ค ลิก ภาพ
แม้ว่าจะไม่ใช่ตวั ชี้วดั โดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ แต่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเกิ ด
อุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ บุคลิกภาพลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ได้แก่
1. บุ คลิกภาพลัก ษณะชอบค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย (Sensation seeking) คือ พฤติก รรม
ชอบความตื่นเต้น บางคนต้องการความท้าทายที่หลากหลาย โดยเกิดจากความตั้งใจและมีความพึง
พอใจต่อการค้นหาความเสี่ ยง โดยผูท้ ี่ชอบความท้าทายสูงจะไวต่อความรู้สึกภายในของตนเองและ
พยายามที่ จ ะเพิ่ ม ความตื่ น เต้น เท่ านั้น ด้ว ยปฏิ กิ ริ ยาของตนกับ สภาพแวดล้อมเพื่ อเป็ นการหา
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ ที่ ตื่ น เต้น และค่ อนข้างเสี่ ย งอัน ตราย (Zuckerman 1979) ผูท้ ี่ มีบุ ค ลิก ภาพ
ลัก ษณะชอบความตื่น เต้น ท้าทาย ส่ วนใหญ่ จ ะมีค วามสัมพัน ธ์ด ้านบวกกับการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ ยง (Jonah 1997) การศึกษาในวัยรุ่ นที่ขบั ขี่
ยานยนต์ พบว่าวัยรุ่ นที่มีบุคลิกภาพลักษณะชอบค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
เสี่ ยงในการขับขี่สูง และเป็ นกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรสูงด้วย โดยจะมีพฤติกรรมการ
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ขับขี่ที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความยั้งคิด ชอบความเสี่ยงในการขับขี่จึงมักจะขับขี่ดว้ ยความเร็ ว
สูง ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัยขณะขับขี่รถยนต์ ไม่สวมหมวกนิ รภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และชอบ
การดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ก่ อนการขับ ขี่ยานยนต์ด ้วย (Arnett et al. 1997, Ulleberg 2001,
Iversen and Rundmo 2002)
2. บุคลิกภาพลักษณะก้าวร้าว (Aggression) เป็ นลักษณะของผูข้ บั ขี่ที่มีลกั ษณะไวต่อสิ่ งเร้า
ได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น ซึ่งจะมีพฤติกรรมการต่อต้านหรื อก้าวร้าวต่อผูข้ บั ขี่อื่นจึงเป็ นเหตุให้
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุสูง นอกจากนี้ มักมีการขับขี่ดว้ ยอารมณ์โกรธและมีความโกรธที่
รุ นแรง จึงมักแสดงออกด้วยพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงในชีวิตประจาวัน เช่น การขับขี่แบบใจร้อน
การฝ่ าฝื นกฎจราจร การขับขี่ดว้ ยความเร็ วเกินที่กฎหมายกาหนด การขับรถแข่งกับรถคันอื่น หรื อ
ขับรถเข้าไปในเขตหวงห้าม เป็ นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า มีรายงานการขับขี่ดว้ ยความโกรธบ่อยใน
สภาพการณ์ขบั ขี่ และสัมพันธ์กบั การชนในการขับขี่ (Arnett et al. 1997, Deffenbacher et al. 2003,
Lee et al. 2006, Oltedal and Rundmo 2006)
3. บุคลิกภาพลักษณะไม่ปฏิบตั ิตามกฎ/ระเบียบของสังคม (Normlessness) คือลักษณะของ
ผูข้ ับขี่ ที่ สัน นิ ษ ฐานว่า เป็ นผูท้ ี่ จ ะไม่ป รั บ ปรุ งพฤติ ก รรมทางสังคมโดยเฉพาะพฤติ ก รรมด้าน
การจราจร โดยพบว่า มักจะทาผิดกฎจราจรอยูเ่ สมอ และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การมีทศั นคติที่
เสี่ยง และพฤติกรรมการขับขี่กิที่เสี่ ยงในสภาพการณ์ของการจราจร (Ulleberg and Rundmo 2003)
การศึกษาของ (Iversen and Rundmo 2002) พบว่าผูท้ ี่มีลกั ษณะไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร และเกือบจะเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจร เพระกลุ่มนี้ จะมีก ารยอมรั บในการฝ่ าฝื นกฎจราจร และไม่สนใจว่าเป็ นการกระทาที่ ผิด
กฎหมายหรื อไม่
4. บุ คลิกภาพลักษณะความวิตกกังวล (Anxiety) (Ulleberg and Rundmo 2003) อธิ บายว่า
ลักษณะความวิตกกังวลแม้จะไม่ใช่ต ัวชี้วดั โดยตรงต่ อพฤติ กรรมเสี่ ยงในการขับขี่ แต่ผขู้ ับขี่ที่มี
ลัก ษณะความวิ ต กกัง วล แสดงถึ ง ความกลัว การเกิ ด อุ บัติ เหตุ จ ราจรจากการขับ ขี่ จึ งมี ค วาม
ระมัดระวังในการขับขี่ จึงทาให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ต่า อย่างไรก็ตาม(Oltedal and Rundmo
2006) พบว่าผูท้ ี่มีลกั ษณะความวิตกกังวลสูงมากๆ แสดงถึงความตึงเครี ยดและหงุดหงิดใจ ส่ วนผู้
ขับขี่ที่มีความวิตกกังวลต่ามากๆ แสดงถึงความสงบผ่อนคลายและมีสมาธิ ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรม
การขับขี่ได้
5. บุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื่นเป็ นสาคัญ (Altruism) เป็ นลักษณะของผู้
ขับขี่ที่มีค วามเสี ยสละ เห็ น แก่ประโยชน์ ของผูอ้ ื่นมากกว่าตนเอง มีค วามเห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่น ใน
สภาพการจราจรมีความตระหนักต่อการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจ ราจร ดังนั้น ผูข้ ับขี่ ที่มีบุคลิก ภาพเห็น แก่
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ประโยชน์ผอู้ ื่นเป็ นสาคัญ จึงเป็ นลักษณะของผูข้ บั ขี่ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรต่า
(Ulleberg and Rundmo 2003)
จะเห็นว่า บุคลิกภาพแต่ละลักษณะ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การเกิดอุบตั ิเหตุจราจร เช่น
ลักษณะความก้าวร้าว ลักษณะความไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และลักษณะความชอบ
ค้นหาความตื่นเต้น ท้าทาย ซึ่งผูข้ บั ขี่ที่มีบุคลิกภาพลักษณะต่างๆ เหล่านี้ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจรบ่อย ตรงข้ามกับผูข้ บั ขี่ที่มีบุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ผอู้ ื่นเป็ นสาคัญ จะมีความ
ระมัดระวังในการขับขี่ เนื่ องจากห่ วงใยในความปลอดภัยของผูอ้ ื่นในการจราจร จึงทาให้มีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรต่า
2) ทัศคติต่อโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
Sümer (2003) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ทัศนคติ ว่า ทัศนคติ (Attitude) เป็ นสิ่งสาคัญในการทาให้
คนแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น บางคนชอบสงคราม แต่บางคนเกลียดสงคราม หรื อบางคนชอบ
บุหรี่ บางคนเกลียดบุหรี่ เป็ นต้น จึงกล่าวได้ว่า การรู้ทศั นคติของคนสามารถทานายพฤติกรรมที่คน
จะแสดงออก เป็ นการรู้ไว้ก่อนเพื่อหาทางป้ องกันและแก้ไขได้ ในระยะเวลาที่ผา่ นมาทัศนคติจึงเป็ น
หัวข้อที่ถกู นักจิตวิทยาสังคมนามาศึกษากันมาก
West and Hall (1997) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ยวกั บ ทั ศ น ค ติ ที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู้ ข ั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ว่า เป็ นลักษณะความรู้สึก ความเชื่อของผูข้ บั ขี่ที่มีต่อโอกาสเสี่ ยงของตนเองต่อการ
เกิ ด อุบัติ เหตุจ ราจร มีค วามสัมพัน ธ์ก ับพฤติก รรมเสี่ ยงในการจราจร เช่น พฤติก รรมการขับขี่ ที่
ก้าวร้าว การขับขี่รถด้วยความเร็ วสูง ผูข้ บั ขี่วยั รุ่ นที่มีทศั นคติว่าตนมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ินอ้ ย
จะมีบุ ค ลิก ภาพชอบค้น หาความตื่ น เต้น ท้าทาย และไม่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ยบของสังคม จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ (Ulleberg and Rundmo 2003) ผูข้ บั ขี่ที่มีทศั นคติชอบความการ
ขับขี่ฝืนกฎจราจร และชอบใช้ความเร็ วในการขับขี่ จะมีลกั ษณะการขับขี่ดว้ ยความใจร้อน และมัก
ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ จึงนาไปสู่พฤติก รรมเสี่ ยงและความเสี่ ยงต่อการเกิด อุบตั ิ เหตุ
จราจร (Iversen 2004)
3) การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร พบว่า สิ่งที่เป็ นตัวกาหนด
ว่าผูข้ ับขี่ มีก ารรั บรู้ต่ อโอกาสเสี่ ยงในการเกิ ด อุบัติ เหตุ จ ราจร ประกอบด้ว ย a) ผูข้ ับขี่ รู้ถึงความ
เป็ นไปได้ที่จะเกิดอันตรายในสภาพการณ์ในการจราจร และ b)ผูข้ บั ขี่รู้ถึงความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันอัน ตรายที่ อาจเกิดขึ้ นได้จากสภาพการณ์ ที่เป็ นอยู่จริ งที่ อาจจะเปลี่ยนเป็ นการเกิ ด
อุบัติ เหตุ (Gregersen 1996, Rosenstock 2005, นวลอนงค์.บุ ญ จรู ญ ศิ ลป์ 2546) กล่าวว่าการรั บ รู้
โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อได้รับอันตรายจากการจราจรของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะแสดงถึง
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บทบาทที่สาคัญในการขับขี่ที่ปลอดภัยของผูข้ บั ขี่ ตัวอย่างเช่น ในวัยรุ่ นผูข้ บั ขี่ยานยนต์มีระดับการ
รับรู้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุในระดับต่า การรู้ถึงวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้นอยูใ่ นระดับต่าด้วย ดังนั้นจึงให้ความระมัดระวังต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นน้อยเช่นกัน
Rosenstock (1974) ได้สรุ ปการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กบั อุบตั ิเหตุจราจร คือ เป็ นลักษณะ
การรับรู้ของผูข้ บั ขี่เกี่ยวกับการโอกาสจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดอุบตั ิเหตุได้ในอนาคต และความ
กังวลว่าตนเองจะได้รับอันตรายจากอุบตั ิเหตุจราจร มีฐานความคิดจากรู ปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ
จากแบบจาลอง Health Belief Model
Deery (1999) ได้อธิ บายว่า การรั บรู้ โอกาสเสี่ ยงในการเกิ ด อุ บัติ เหตุ จ ราจร หรื อ ได้รั บ
อันตรายจากการจราจรของผูข้ บั ขี่ จะแสดงถึงความสามารถในการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสถานการณ์ จราจร และสามารถป้ องกัน ตนเองจากอัน ตรายในการจราจรได้ ทาให้พฤติกรรม
เสี่ ยงในการเกิ ดอุบัติเหตุ น้อยลง ดังนั้น ผูข้ ับขี่ ที่มีระดับการรั บรู้โ อกาสเสี่ ย งในการเกิ ด อุบัติ เหตุ
จราจรไม่ดี จะไม่ระมัดระวังในการขับขี่ จึงมีการขับขี่ที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรได้มาก และ
เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย และการยอมรับความเสี่ยงของผูข้ บั ขี่แสดงถึงจุดเริ่ มต้นของจุดเริ่ มต้นของการ
ขับขี่ ที่มีค วามเสี่ ยง เพราะการยอมรับความเสี่ ย งเป็ นพื้น ฐานของความเสี่ ยงต่ างๆ หรื อเป็ นสิ่ งที่
กระตุน้ รู ปแบบของการขับขี่ที่ผขู้ บั ขี่เห็นว่าเป็ นความเสี่ ยงที่เจตนาจะให้ดาเนิ นต่อไป เพราะคิดว่ า
ไม่เกิ ดอันตรายต่อตนเอง อีกทั้งผูข้ บั ขี่เห็ นว่าการขับขี่มีค วามสาคัญ และมีความจาเป็ นในกิจวัต ร
ประจ าวัน จากรู ปแบบการขับขี่ดงั กล่าว มีเหตุผลหลายอย่างที่ เป็ นสิ่ งบ่ งบอกว่าผูข้ ับขี่อาจได้รั บ
ความเสี่ยงคือ
1) ผูข้ บั ขี่มีลกั ษณะบ่งบอกต่อการรับรู้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่ดี นั่น
คือ มีการรับรู้ว่าการขับขี่ดว้ ยความเร็ วค่อนข้างสูงยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินต่อระยะทางที่จะเหยียบเบรกในขณะที่คนเดินข้ามถนน เป็ นต้น
ซึ่งอาจเนื่ องมาจากผูข้ บั ขี่มีการประเมินความสามารถของตนเองในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะขับขี่ไว้สูงเกินไป
2) ผูข้ บั ขี่มีลกั ษณะทักษะที่ไม่ดี ตัวอย่าง เช่น ขณะมีคนเดินข้ามถนนผูข้ บั ขี่จะใช้
เวลานานในการตัดสิ นใจที่จะลดความเร็ วลง ด้วยเหตุน้ ี การตัดสิ นใจที่จะปล่อยคันเร่ งหรื อเหยียบ
เบรกจึงช้าลง
3) ผูข้ บั ขี่มีลกั ษณะการยอมรับความเสี่ยงสูง คือมีการรับรู้การขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง
อย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่งที่เหมาะสม และไม่เสี่ยงอันตราย เป็ นต้น
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The theory of planned behavior:TPB)
Ajzen (1991) ได้อธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน คื อ การศึก ษาทัศนคติ และ
อิทธิ พลของทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม ทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
ส าหรั บ TPB เป็ นทฤษฎี ที่ เป็ นผลจากการพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม มาจาก The theory of reasoned action
(Fishbein and Ajzen 1975, Ajzen and Fishbein 1980) เป็ นทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาสั ง คม (Social
psychology) ที่พฒั นามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen
และ Fishbein (1975) ทฤษฎี น้ ี อธิ บายว่า การแสดงพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์จ ะเกิ ดจากการชี้ น าโดย
ความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่ง
ความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ (Ajzen, 1991)
จากหลักการของ TPB กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (Human behavior) จะได้รับ
อิทธิ พลจากความตั้งใจแสดงพฤติ กรรม(Behavioral intention) และสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติ กรรมนั้น ประกอบด้ว ยปั จจัย หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเชื่อเกี่ ยวกับผลของการ
กระทาและการประเมินผลจากการกระทาซึ่งเรี ยกว่า Behavioral Beliefs 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เรี ยกว่า Normative Beliefs และ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่สนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทาพฤติกรรมและการรับรู้อานาจของปั จจัยเหล่านี้ เรี ยกว่า
Control Beliefs โดยที่ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทาจะก่อให้เกิดเจตคติต่อการกระทาซึ่งอาจ
เป็ นไปในทางบวกหรื อลบ เรี ยกว่า เจตคติ ต่ อการทาพฤติ ก รรม (Attitude Toward the Behavior)
ในขณะที่ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงจะแสดงในรู ปของการรับรู้ถึงความกดดันที่ได้รับจากสังคม
เรี ยกว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนหรื อ
ขัด ขวางการกระท าพฤติ ก รรม ท าให้ เกิ ด สิ่ ง ที่ เรี ยกว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติ กรรม (Perceived Behavioral Control) ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้งสามอันได้แก่ เจตคติต่อการทา
พฤติ ก รรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรั บรู้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ ก รรม จะ
นาไปสู่การสร้างเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยทัว่ ไป ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดี มีการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสู ง และรั บรู้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ ก รรมมาก บุ ค คลนั้น ก็ยิ่งมี
แนวโน้มที่จะมีเจตนาเชิงพฤติกรรมในการกระทาพฤติกรรมนั้นสูงตามได้ดว้ ย และหากในท้ายที่สุด
แล้ว สามารถควบคุมให้เกิด พฤติ ก รรมนั้น ได้จริ งบุค คลจะทาให้เจตนานั้น เป็ นจริ งเมื่อมีโอกาส
ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งเกิดขึ้นก่อนการกระทาพฤติกรรม (Ajzen 2006)
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(Behavioral beliefs)

(Attitude toward
the behavior)

(Normative beliefs)

(Subjective norm)

(Control beliefs)

(Perceived behavioral
control)

(Intention

(Behavior)

(Actual behavioral
control)

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2006)
จากรู ปที่ 2.1 ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นเกิดจากความเชื่อ (Behavioral Beliefs) ของแต่
ละบุคคล เมื่อทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะเกิดผลบางอย่างตามมา ผลที่ตามมาอาจเป็ นไปได้ท้งั ด้านบวก
และด้านลบขึ้ น อยู่กบั ความรู้สึกนึ กคิ ดของผูแ้ สดงพฤติกรรม เช่ น ผูเ้ ดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะจะสามารถที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาได้มาก ย่อมส่ งผลให้ผเู้ ดินทางเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในทางกลับกัน ถ้าผูเ้ ดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะ
ไม่ปลอดภัยไม่ทวั่ ถึง ย่อมส่งผลให้ผเู้ ดินทางเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้
ด้านบรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective Norm) คือ การรับรู้ของ
บุ ค คลเกี่ ย วกับ ความต้องการของสังคมที่ มี ต่ อ บุ ค คลนั้น ในการที่ จ ะให้ก ระท าหรื อ ไม่ ก ระท า
พฤติกรรมใดๆ บรรทัด ฐานของบุค คลเกี่ ยวกับพฤติ กรรม เกิดจากความเชื่ อของบุ คคลต่อความ
ต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิด กับบุคคลนั้น ซึ่งความคล้อยตามที่ต ้องการจะให้
บุคคลนั้น แสดงพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง (Normative Beliefs) เช่น พ่อแม่เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคลเป็ นประจา ลูกจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย หรื อกรณี เพื่อนใน
กลุ่มส่ ว นใหญ่ นิยมเดิน ทางโดยรถโดยสารสาธารณะก็อาจส่ งผลให้ผเู้ ดินทางนั้นมีแนวโน้มที่จ ะ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะด้วยเหมือนกัน เป็ นต้น
ส่ ว นสุ ดท้ า ย การรั บ รู้ ถึ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรมใดๆ (Perceived Behavioral
Control) คือ ความรู้สึกยากหรื อง่ายที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคล
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ที่อาจส่ งเสริ มหรื อขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) รวมถึงการรับรู้ถึงกาลังของ
ปัจจัยที่มีต่อความเชื่อมัน่ ที่จะทาให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรื อไม่ (Ajzen, 2006) ส่ วน
การรั บรู้ถึงความยากง่ายในการแสดงพฤติ ก รรมนั้น จะสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมของบุคคลนั้นที่เกิดขึ้นจริ ง (Actual Behavioral Control) ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกระทาพฤติกรรมนั้นๆ รวมกันกับเจตนาหรื อความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรม และการรับรู้
ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้ยงั มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมอีกด้วย
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes) คือการประเมินของ
บุคคลในภาพรวมต่อพฤติกรรมใดๆ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลที่น่าจะ
ตามมาจากการแสดงพฤติกรรม (Behavioral beliefs) และการประเมินหรื อตัดสิ นผลที่ตามมานั้นไม่
ว่าจะเป็ นทางบวกหรื อทางลบ ถ้าผลการประเมินของบุคคลต่อผลที่ตามมาเป็ นบวก บุคคลนั้นก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมินเป็ นลบ บุคคลนั้นก็จะมีทศั นคติที่ไม่
ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm) คือการรับรู้
ของบุ ค คลเกี่ ย วกับ ความต้องการของสังคมที่ มีต่ อบุ ค คลนั้น ในการที่ จ ะกระทาหรื อไม่ก ระท า
พฤติ กรรมใดๆ บรรทัดฐานของบุ ค คลเกี่ยวกับพฤติ กรรม เกิ ด จากความเชื่อของบุ ค คลต่ อความ
ต้องการของสังคม (Normative beliefs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิด กับ บุ ค คลนั้น อาทิ คนใน
ครอบครัว เป็ นต้น
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling, SEM)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะเชิงโครงสร้าง มีจุดเริ่ มต้นประมาณต้น
ค.ศ. 1900 เมื่ อ Spearman ได้พ ัฒ นาวิ ธีก ารวิ เคราะห์ ที่ ถือ ได้ว่ าเป็ นต้น แบบของการวิเคราะห์
องค์ประกอบในปั จจุบนั และถือได้ว่าเป็ นบุคคลแรกที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและ
ตัวแปรโครงสร้างในปี ค.ศ. 1904 (Golob 2003, นงลักษณ์ .วิรัชชัย 2542) จากนั้นในปี ค.ศ. 1918
Sewall Wright เป็ นบุ ค คลแรกที่ ทาการศึก ษาวิเคราะห์แบบจ าลองเชิ งสาเหตุ และพัฒ นาวิธีก าร
วิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นต้น แบบของการวิเคราะห์อิทธิ พล (Path Analysis) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นรากฐานของ
วิธีการวิเคราะห์ SEM ในเวลาต่อมา (Golob 2003, Kline 2010, นงลักษณ์.วิรัชชัย 2542)
ระหว่ างทศวรรษ 1960 และต้น ทศวรรษ 1970 นัก สังคมวิท ยาน าโดย Blalock (1961)
Boudon (1965) และ Duncan (1966) ค้นพบศักยภาพของของการวิเคราะห์อิทธิพลและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์บางส่ วน (Partial Correlation Method) จากนั้นระหว่างทศวรรษ 1960 แบบจาลองที่
ใช้ห าความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตั ว แปรแฝง (Latent Variables) ซึ่ งสามารถวิ เคราะห์ ได้จ ากความ
แปรปรวนร่ วม (Covariance) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ตอ้ งการศึกษาได้ถกู คิดค้นขึ้นโดยนักสังคม
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วิทยาโดยผลการศึกษาที่สาคัญเป็ นของ Blalock (1963) แบบจาลองเหล่านี้เป็ นรู ปแบบการวิเคราะห์
โดยตรงที่นาไปสู่ SEM ยุคแรกที่พฒั นาขึ้นโดย Joreskog (1970, 1973) Keesling (1972) และWiley
(1973) (Golob 2003, นงลักษณ์.วิรัชชัย 2542)
จาก ก ารท างาน ข อง Lawley (1940) Anderson แ ละ Rubin (1956) และ Joreskog
(1967,1969) น าไปสู่ ก ารพัฒ นาวิธีก ารวิเคราะห์ Maximum Likelihood ซึ่ งเป็ นวิธีป ระมาณค่ าที่
สาคัญ สาหรับการวิเคราะห์เพื่อยืน ยัน องค์ประกอบ (Confirmatory Factor Analysis) และเป็ นวิธี
วิเคราะห์ที่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อิทธิพลในแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Golob 2003, Kline
2010, นงลักษณ์.วิรัชชัย 2542) แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างยุคใหม่น้ นั เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อของ
แบบจ าลอง Joreskog-Keesling-Wiley (JKW model) และเริ่ มได้รั บ ความนิ ย มอย่างแพร่ หลาย
หลังจากโปรแกรมที่ ใช้สาหรั บวิเคราะห์ SEM โดยตรงได้ถูก การพัฒ นาขึ้ น โดย Joreskog และ
Sorbom ในระหว่างปี ค.ศ. 1967-1979
แบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้ าง เป็ นวิ ธีก ารน าเสนอ ประมาณการ ทดสอบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปลต่างๆ (Rigdon, 1998) รวมถึงสามารถทดสอบลักษณะ และรู ปแบบ
สมมติฐานของความสัมพันธ์ทางตรง (Direct Effects) และทางอ้อม (Indirect Effects) ระหว่างตัว
แปรที่สงั เกตได้ (ตัวแปรที่สามารถวัดได้) กับตัวแปรแฝง (ตัวแปรที่วดั ค่าไม่ได้) หลากหลายตัวแปร
นอกจากนี้ SEM ยังต่างจากวิธีการวัดด้วยสถิติอื่นๆ โดยที่ SEM ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการ
วัด และยอมให้ความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์กนั ได้ (Hair et al., 2010)
ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่ งที่ ชดั เจนระหว่าง SEM และเทคนิ ค การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัว
แปรประเภทอื่นๆ คือ SEM จะประมาณการสมการถดถอยแบบพหุ พร้อมๆ กันหลายสมการในครั้ง
เดียว โดยแต่ละสมการแยกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์กนั โดยกาหนดให้เป็ นแบบจาลองโครงสร้าง
(Structural Model) หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ SEM จะไม่แยกวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาหรับ แต่
ละตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่มีหลายตัวแปรในการวิเคราะห์ รวมถึงตัวแฝงที่เป็ นตัวแปร
อิสระที่สร้างขึ้นในลักษณะความสัมพันธ์หนึ่ ง อาจจัดเป็ นตัวแปรตามในอีกลักษณะความสัมพันธ์
หนึ่งได้ (Heir et al., 2010 )
จะเห็นได้ว่า SEM เป็ นผลผลิตของการสังเคราะห์วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลัก 3 วิธี ได้แก่
การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์อิท ธิ พล (Path Analysis) และวิธีก าร
ประมาณค่ าความแปรปรวนร่ ว ม (General Covariance Estimation Method) (Golob 2003, Kline
2010, นงลักษณ์.วิรัชชัย 2542) เนื่องจาก SEM แสดงโครงสร้างในรู ปความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear
Structural Equation Model) ด้วยเหตุ น้ ี SEM จึงมีชื่อเรี ยกอีก ชื่อหนึ่ งว่าแบบจาลองความสัมพัน ธ์
โครงสร้ างเชิ งเส้น (Linear Structural Relationship Model, LISREL) และเนื่ องจากความสัมพัน ธ์
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ระหว่างตัวแปรอยูใ่ นรู ปของความแปรปรวนร่ วม และหลักการสาคัญของการวิเคราะห์น้ นั เป็ นการ
นาเมทริ ก ซ์ความแปรปรวนร่ ว มของตัวแปรที่ ได้จากข้อมูลเชิงประจัก ษ์และจากแบบจาลองตาม
สมมติฐานมาเปรี ยบเทียบกัน SEM จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบจาลองโครงสร้างความแปรปรวน
ร่ วม (Covariance Structural Model)
ปั จ จุ บัน แบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้ างเข้ามามี บทบาทเป็ นอย่างมากและถูก น าไป
ประยุก ต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ จิ ตวิทยา พฤติก รรมศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ การวิจยั ทางการศึกษา รั ฐศาสตร์ และการวิจ ัยทางการตลาด (Golob, 2003)
เนื่องจากการวิจยั เชิงปริ มาณในสาขาเหล่านี้ ส่วนมากเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรโดยข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ประกอบด้วยตัวแปรเป็ นจานวนมาก ซึ่ ง
วิธีก ารทางสถิติ ทวั่ ไปก็สามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านี้ ได้ แต่ ตอ้ งมีก ารก าหนดสมมติ ฐาน
ประกอบการวิเคราะห์ และส่ วนมากข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์น้ นั มักจะไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทางสถิติด ังกล่าว การน า SEM มาประยุก ต์ใช้ได้รับการยอมรับจากนักวิจ ัยเชิ งสังคมศาสตร์ และ
พฤติ ก รรมศาสตร์ ว่าสามารถลดข้อจากัด ลงได้ และมีค วามเหมาะสมสาหรั บวิเคราะห์ข ้อมูลใน
งานวิจยั ที่มีการกาหนดแบบจาลองให้วิเคราะห์ในเชิงสาเหตุ มีตวั แปรแฝงที่มีตวั แปรสังเกตได้หลาย
ตัว มีความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรเหล่านั้น และมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าคลาดเคลื่อน (นง
ลักษณ์.วิรัชชัย 2542)
2.4.1 องค์ประกอบของแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง
แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญดังต่อไปนี้

รูปที่ 2.2 องค์ประกอบของแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
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จากรู ปที่ 2.2 แสดงตัว อย่างของแบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้ างที่ มีองค์ประกอบเต็ ม
รู ปแบบ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรภายนอก (Exogenous variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous
variables) ทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในจะประกอบด้วยตัวแปรแฝง (Latent variable) และ
ตัวแปรที่สงั เกตได้ (Observed variable) โดยตัวแปรแฝงจะไม่สามารถวัดค่าได้ในตัวมันเอง แต่จะ
วัดค่าได้จากตัว แปรสังเกตได้ที่เป็ นองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝงนั้นๆ (นงลักษณ์ วิรัชชัย ,
2542)
ในแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างเต็มรู ปแบบจะประกอบด้วยแบบจาลองย่อยที่สาคัญ 2
แบบจ าลอง ได้แ ก่ แบบจ าลองโดยการวัด (Measurement model) และแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural model) แบบจาลองการวัด คือแบบจาลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้หรื อตัวแปรวัดค่าได้ แบบจาลองการวัดจะมีท้ งั แบบจาลองการวัด
สาหรับตัวแปรภายนอก (Exogenous measurement model) และแบบจาลองการวัดสาหรับตัวแปร
ภายใน (Endogenous measurement model) สาหรับแบบจาลองสมการโครงสร้าง คือแบบจาลองที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน จากรู ปที่ 2 สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ของแบบจาลองในรู ปของสมการเมทริ กซ์ได้ดงั ต่อไปนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
1. แบบจาลองการวัดสาหรับตัวแปรภายนอก
(1)
+

(2)
(3)
(4)
(5)

2. แบบจาลองสาหรับการวัดตัวแปรภายใน
(6)
+

(7)
(8)
(9)
(10)

24

3. แบบจาลองสมการโครงสร้าง
(11)
+

(12)
(13)
(14)

โดยที่

= เวคเตอร์ตวั แปรภายนอกสังเกตได้
= เวคเตอร์ตวั แปรภายในสังเกตได้
= เวคเตอร์ตวั แปรภายนอกแฝง
= เวคเตอร์ตวั แปรภายในแฝง
= เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร X
= เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร Y
= เวคเตอร์ความคลาดเคลื่อน z ของตัวแปร
= เมทริ กซ์สมั ประสิทธิ์การถดถอยของ X บน ξ
= เมทริ กซ์สมั ประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน η
= เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก ξ ไป η
= เมทริ กซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่าง η
= เมทริ กซ์ค วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่ า งตัว แปร

ภายนอกแฝง ξ
2.4.2 ประเภทของแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง
Joreskog และ Sorbom (1989) ได้ แ บ่ งแบบจ าลองสมการเชิ ง โครงสร้ า งออกเป็ น
แบบจาลองย่อยได้ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. Measurement Model and Confirmatory Factor Analysis Models แบ บ จ าลองก ลุ่ ม นี้
ประกอบด้วยตัวแปรภายนอกแฝง และตัวแปรภายนอกสังเกตได้ แต่ไม่มีตวั แปรภายใน เขียนในรู ป
สมการได้ดงั ต่อไปนี้
(15)
แบบจาลองกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็ น 3 แบบ ได้แก่ (1) Congeneric Measurement Models (2)
Confirmatory Factor Analysis Models และ (3) Multitrait-Multi method Models
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2. Causal Structural Models แบบจาลองกลุ่มนี้ ประกอบด้วยแบบจาลองความสัมพันธ์ท้ งั
แบบที่ มีและไม่มีค วามคลาดเคลื่อนในการวัด แบบจาลองที่ ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดจะ
ประกอบขึ้นด้วยตัวแปรสังเกตได้ท้งั หมด โดยไม่มีตวั แปรแฝง เขียนรู ปสมการได้ดงั ต่อไปนี้
(16)
สาหรับกรณี ที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด แบบจาลองกลุ่มนี้ จะมีองค์ประกอบทุกอย่าง
เหมือนแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างเต็มรู ปแบบ และมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เหมือนกับที่ แสดงไว้ในสมการที่ (1) (6) และ (11) แบบจ าลองกลุ่มนี้ ยังแบ่ งออกได้เป็ น 3 แบบ
ได้แก่ (1) Regression Models and ANOVA Models (2) Path Analysis และ (3) Multiple Indicators
and Multiple Causes Models หรื อ MIMIC Models
3. Non Observable Exogenous Variable Models แบบจ าลองกลุ่มนี้ ประกอบด้ว ยตัว แปร
ภายนอกแฝง ตัวแปรภายในแฝง และตัวแปรภายในสังเกตได้เป็ นองค์ประกอบ หรื อในบางกรณี อาจ
ไม่มีตวั แปรภายนอกแฝงก็ได้ เขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดงั นี้
(17)
(18)
แบบจ าลองกลุ่ ม นี้ ยังแบ่ ง ได้เป็ น 3 กลุ่ ม ย่อ ย ได้แ ก่ (1) Second Order Factor
Analysis (2)Two-Wave Models และ (3) Simplex Models อย่างไรก็ดี Kline (1998) ได้จดั ประเภท
ของ SEM ออกเป็ นหมวดหมู่ ก ว้า งๆ ได้แ ก่ PathAnalysis Confirmatory Factor Analysis และ
Hybrid Model แต่รูปแบบและองค์ประกอบของแบบจาลองแต่ละประเภท พบว่ามีลกั ษณะที่เหมือน
คล้ายกับของ Joreskog และ Sorbom (1989)
2.4.3 การทบทวนแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling, SEM)
จากการทบทวนบทความที่ เกี่ยวข้องส่ วนมากนิ ยมใช้วิธี สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์
การถดถอย หรื อการวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปร อาทิ การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรื อการ
วิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม เป็ นต้น ในการวิเคราะห์ต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมได้อย่าง
แม่นยาเท่าที่ควรมีความแปรผันสูง เพราะมีปัจจัยต่างๆ เป็ นจานวนมาก มีวิธีที่จะสามารถช่วยลด
ข้อจากัด และเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
พร้อมกันครั้งละหลายๆ ตัวแปร วิธีน้ นั ก็คือ แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling, SEM) (Piriyawat et al., 2007) ซึ่งเป็ นแนวทางที่ได้รับความนิ ยมที่นามาประยุกต์ใช้ใน
ด้านการขนส่ ง และการจราจรโดยปั จ จุ บัน ได้ป ระยุก ต์อ ย่างกว้างขวางในงานวิจ ัยที่ เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา (Golob, 2003) ซึ่งเหมาะสมกับงานวิจยั ที่ มีการกาหนด
แบบจาลอง มีตวั แปรแฝงที่มีตวั แปรสังเกตได้หลายตัวแปร มีความคลาดเคลื่อนในการวัด รวมไปถึง
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ความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ในส่วนต่อไปจะอธิบายถึง
ประโยชน์ และงานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ (Structural Equation Modeling, SEM) มาเป็ นเทคนิ คในการ
หาคาตอบ ส่วนองค์ประกอบต่างๆ ของ SEM นั้นจะกล่าวไว้ในบทที่ 3
2.4.4 การนาหลัก SEM มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง
ในการประยุกต์ใช้หลักการ SEM นั้นสามารถนามาใช้ศึกษาพฤติ กรรมในการเดินทางได้
หลากหลายในที่นี่กล่าวถึงประเภทที่ใช้ในงานวิจยั ในปั จจุบนั (สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์ , 2550) เช่น
Dynamic Travel Demand Modeling สามารถใช้ SEM ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีลกั ษณะ
ต่อเนื่ องของอนุ ก รมเวลา และสามารถทราบความคลาดเคลื่อนที่ เกิ ดจากการวิเคราะห์ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Activity-Based Travel Demand Modeling สามารถใช้ SEM วิเคราะห์ขอ้ มูล และกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเดินทาง โดยการหาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความหนาแน่นของประชากรใน
พื้นที่ที่ตอ้ งการศึกษา และความต้องการในการเดินทางไปยังพื้นที่น้ นั ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการเดินทาง และพื้นที่ที่ดึงดูดในการเดินทางอื่นๆ นอกจากพื้นที่ที่ทาการศึกษา
Driver Behavior ใช้อธิบายพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่โดยเฉพาะเรื่ องอุบตั ิเหตุ ในปัจจุบนั เป็ นที่
นิยมที่จะใช้ SEM มาอธิบายความสัมพันธ์ท้ งั ทางตรง และทางอ้อมของปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ทาให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ชดั เจนมากขึ้น
Attitude, Perceptions and Hypothetical Choices สามารถที่จะนามาประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐานเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติ ก รรมของผูเ้ ดิ น ทาง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต ัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ซบั ซ้อนได้ชดั เจนกว่าวิธีอื่น
Organizational Behavior and Values ไ ด้ น า SEM ม าป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ วิ เค ร า ะ ห์ ห า
ความสัมพันธ์เพื่อประเมินนโยบายในการแก้ไขปัญหาความแออัดของรถบรรทุกของผูป้ ระกอบการ
สินค้า โดยนาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขนส่งมาวิเคราะห์ร่วมกับทัศนคติของผูป้ ระกอบการ
รวมถึงวิเคราะห์ขา้ มไปยังผูป้ ระกอบการรายอื่นด้วย
Travel Demand Modeling Using Cross-Sectional Data ประเภทนี้ จะเป็ นการน า SEM
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแบบจาลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้รถยนต์
และการมีรถยนต์ไว้ค รอบครอง ทั้งข้อมูลระยะทาง และข้อมูลการมีรถยนต์ไว้ครอบครองวิธีน้ ี
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งสองอย่างได้พร้อมกันแทนการวิเคราะห์ทีละขั้นตอน
4.1.5 งานวิจยั ที่ใช้ หลักการ SEM มาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาพฤติกรรมในการเดินทาง
ในปั จ จุบัน ได้มีการประยุ ก ต์ใช้แบบจาลองสมการเชิ งโครงสร้ าง (Structural Equation
Modeling, SEM) ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านวิศวกรรม
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เป็ นต้น ในตารางที่ 2.1 ได้แสดงงานวิจยั ต่างๆ ที่นา SEM มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายพฤติกรรม
การเดินทาง และพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบในการเดินทาง
ตารางที่ 2.1 สรุ ปงานวิจยั ที่ใช้หลักการ SEM มาประยุกต์ใช้
ชื่อผู้แต่ง

รายละเอียด
ได้น า SEM มาประยุก ต์ในการวิเคราะห์รูปแบบจาลองการเลือกรู ปแบการเดิ น ทาง
Golob and
โดยน าปั จ จัย สถานะทางเศรษฐกิ จ และสังคมมาร่ ว มในการวิ เคราะห์ ก ับ ตัว แปร
Hendher (1998) ทัศนคติ เพื่อตรวจสอบพฤติก รรมการเลือกรู ปแบบการเดิ นทางและการยอมรับต่ อ
มาตรการ พบว่า ทัศนคติและแนวคิดเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ
ได้นา SEM มาประยุกต์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
Gould, Golob
เลือกใช้รถยนต์ในการเดินทางไปซื้อสินค้า โดยมุ่งเน้นไปที่ตวั แปรกายภาพ อาทิ เวลา
And Barwise
ในการเดินทาง เวลาที่ใช้ซ้ือสินค้า รวมไปถึง เวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทากิจกรรม
(1998)
ต่างๆ ก่อนไปซื้อสินค้า เป็ นต้น
ได้นา SEM มาใช้อธิบายอิทธิพลของสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีต่อกิจกรรมที่
Lu and Pas
ก่ อให้เกิ ด การเดิ น ทาง และพฤติ ก รรมในการเดิ น ทาง โดยก าหนดให้สถานะทาง
(1999)
เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ อายุ เพศ สถานะการจ้างงาน รายได้ เป็ นต้น เป็ นตัวแปรแฝง
ภายนอก และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทาง อาทิ การไปทางาน ไปพบแพทย์
พักผ่อน เป็ นต้น และพฤติกรรมการเดินทาง อาทิ จานวนเที่ยวการเดินทาง เวลาที่ใช้
ในการเดิ นทาง จานวนของการต่ อรถ เป็ นตัวแฝงภายใน พบว่าตัวแฝงภายในนั้น
Lu and Pas
ช่วยส่ งเสริ มให้สามารถอธิบายพฤติกรรมการเดินทางได้ดีมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ได้
(1999)
จากการวิเคราะห์ดว้ ย SEM ในรู ปของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวม ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้ชดั เจน
ได้ใช้ SEM ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้น อาทิ อายุ เพศ การจ้างงาน ตาแหน่ งที่พกั
Simma and
อาศัย จ านวนเด็ก ในครัว เรื อน ที่ มีต่ อตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ การมีรถยนต์ส่ว นตัวไว้
Axhausen
ครอบครอง การเลือกเดิ น ทางด้ว ยรถยนต์ และการเลือกเดิ น ทางด้ว ยระบบขนส่ ง
(2001)
สาธารณะ โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ
ผลพบว่า ทั้ง 3 ประเทศ มีอิทธิพลต่อการที่จะมีรถยนต์ไว้ในครอบครอง

28

ตารางที่ 2.1 สรุ ปงานวิจยั ที่ใช้หลักการ SEM มาประยุกต์ใช้ (ต่อ)
ชื่อผู้แต่ง
Bamberg, Rolle
And Webber
(2003)

รายละเอียด
ได้ใช้ SEM มาใช้วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมในการเปลี่ยนรู ป แบบการเดิ น ทางของผูใ้ ช้
รถยนต์ พบว่าทัศนคติ บรรทัดฐาน การรับรู้ต่อความจาเป็ น นั้นเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับ TPB
ได้น าหลัก การวิเคราะห์ SEM มาใช้ศึก ษาปั จ จัยทางจิ ต วิ ทยา และพฤติ ก รรมการ
Taniguchi et al.,
เดินทางที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึง
(2003)
อิทธิพลที่ชดั เจนของการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความตั้งใจลดใช้รถยนต์
Rhodes and
ได้ใช้ SEM ไปประยุกต์ใช้ใน TPB โดยตรวจสอบสมมติฐานความสาคัญพฤติกรรม
Courneya
ในอดีต
(2003)
(Past Behavior) ผลการศึกษาพบว่า ได้ยนื ยันความถูกต้องของสมมติฐาน
ได้นาหลักการ SEM มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบ
ในการเดินทาง การทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงแบบแผนที่ใช้ในการเดินทาง จากผลการ
Jang, (2003)
วิเคราะห์พบว่า มีอิทธิพลที่มีนยั สาคัญของรู ปแบบการเดินทางส่งไปถึงพฤติกรรมการ
เดิ นทาง ขณะที่ก ารทากิ จกรรมพบว่า มีอิทธิพลต่ อพฤติก รรมการเดิน ทางน้อยกว่า
อิทธิพลจากรู ปแบบในการเดินทาง
2.4.5 สรุปทบทวนงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
Ajzen (2006) ได้ทาการศึกษาทฤษฎี The theory of planned behavior การแสดงพฤติกรรม
ของมนุ ษย์ จะได้รับอิทธิพลจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ
ได้แก่ 1) ความเชื่ อเกี่ ยวกับ ผลของการกระท าและการประเมิน ผลจากการกระท า (Behavioral
Beliefs) ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั ทางลบและทางบวก เรี ยกว่า เจตคติ ต่ อการทาพฤติ ก รรม 2) ความเชื่ อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งจะแสดงในรู ป
ของการรับรู้ถึงความกดดันที่ได้รับจากสังคมเรี ยกว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่สนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทาพฤติกรรมและการรับรู้อานาจของปัจจัยเหล่านี้ (Control
Beliefs) ทาให้เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ทั้งสามอันได้แก่ เจตคติต่อการทาพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม จะนาไปสู่การสร้างเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
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Deery (1999) ได้ทาการศึกษาพฤติก รรมการขับขี่ ของวัย รุ่ น ซึ่งเป็ นผูเ้ ริ่ มต้น และยังไม่มี
ประสบการณ์ มัก จะมีความสามารถในการประเมิน สถานการณ์ที่เป็ นอัน ตรายจากการจราจรใน
ระดับต่า แต่มกั ประเมินทักษะและความสามารถในการขับขี่ของตนเองในระดับสูง เมื่อเทียบกับผู้
ขับขี่ที่มีประสบการณ์ พบว่าผูข้ บั ขี่วยั รุ่ นมักยอมรับความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้มากกว่า แต่
ในทางตรงกันข้ามมักรับรู้อนั ตรายได้ชา้ กว่าผูข้ บั ขี่ที่มีประสบการณ์ และมักประเมินสถานการณ์
แบบองค์รวม
Deffenbacher และคณะ (2003) ได้ทาการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ สรุ ปได้ดงั นี้ ผูข้ บั ขี่ที่มี
ลักษณะนิสยั โกรธง่าย มักมีการขับขี่แบบก้าวร้าว (Aggressive) ซึ่งเป็ นลักษณะของคนที่ไวต่อสิ่งเร้า
ได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มยั รุ่ น ซึ่งจะมีพฤติกรรมต่อต้านหรื อก้าวร้าวต่อผูข้ บั ขี่อื่น จึงเป็ นสาเหตุให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้ ผูข้ บั ขี่เหล่านี้มกั ขับขี่ดว้ ยอารมณ์โกรธ และมีความ
โกรธที่รุน แรง จึงมักแสดงออกด้วยการขับขี่ที่เสี่ ยงและอันตรายในชีวิตประจาวัน เช่น การขับขี่
แบบใจร้อน ฝ่ าฝื นกฎจราจร การขับด้วยความเร็ วเกินที่กฎหมายกาหนด การขับรถแข่งกับคนอื่น
หรื อขับรถเข้าไปในเขตหวงห้าม เป็ นต้น
Iversen (2004) เป้ าหมายของงานวิจยั ชิ้ น นี้ เพื่อศึก ษาว่าทัศนคติ ต่อการจราจรของผูข้ ับขี่
สามารถทานายความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุในอนาคตได้หรื อไม่ ซึ่งจากการศึกษา พบว่าทัศนคติต่อ
การจราจรมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการจราจรของผูข้ บั ขี่ โดยเฉพาะผูข้ บั ขี่ที่มีทศั นคติ
ต่อการฝ่ าฝื นกฎจราจรและใช้ความเร็ ว มักขับขี่ดว้ ยความใจร้ อน และดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน
การขับขี่ ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
Iversen and Rundmo (2002) แม้จ ะมีก ารศึก ษาและเก็บ ข้อมูลจ านวนมาก แต่ ก ารศึ ก ษา
เกี่ ยวกับความเสี่ ยงในแต่ละบุ ค คลยังเป็ นที่ ถกเถียง และไม่ชดั เจนในปั จ จุบัน วัต ถุประสงค์ข อง
งานวิจ ัย ชิ้ น นี้ เพื่อศึก ษาพฤติ ก รรมของผูข้ ับขี่ บ นท้องถนนและการเกิ ด อุบัติ เหตุ เพื่อหาวิธีก าร
แก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูข้ บั ขี่ชาวนอร์เวย์ จากการศึกษา
พบว่าวัยรุ่ นที่มีบุคลิกภาพลักษณะชอบความตื่นเต้นท้าทาย เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสียงในการขับขี่
สู ง และเป็ นกลุ่มที่ มี ค วามเสี่ ยงต่ อการเกิ ด อุบัติ เหตุ สูงด้ว ย โดยมัก ขับขี่ ด ้ว ยความประมาท ไม่
ระมัดระวัง ขาดความยั้งคิด และชอบความเสี่ ยงในการขับขี่จึงมักขับขี่ดว้ ยความเร็ วสูง ไม่คาดเข็ม
ขัด ขณะขับ ขี่ ร ถยนต์ และไม่ส วมหมวกนิ รภัย ขณะขับ ขี่ จ ัก รยานยนต์ และชอบดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ยานยนต์
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Jonah (1997) ได้มีก ารศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างการค้น หาความตื่ น เต้น เร้ าใจ และ
พฤติกรรมความเสี่ยงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 และในระหว่างปี ค.ศ.1980 - 1990 นักวิจยั เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนท้องถนนได้มีการทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์น้ ี เช่นกัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้
ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์มกั มีมารยาทในการขับขี่ลดลง นอกจากนี้ ยงั พบว่าพฤติกรรมที่ชอบการมอง
หาความตื่นเต้น และความเร้าใจ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การขับ
รถขณะมีค วามบกพร่ อง การขับด้วยความเร็ ว สู ง และการขับตามรถข้างหน้าด้ว ยระยะประชิ ด
จนเกินไป ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุตามมาภายหลังได้
Lee และคณะ (2006) จากผลการวิจยั สรุ ปและชี้ให้เห็น ว่าผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคประสาท หรื อ
วิตกกังวล (Trait Anxiety) มักมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพ ธ์ในทางลบเท่านั้น แต่จากการศึกษานี้ ได้
ทดสอบสมมติฐานว่าบุคคลที่มีความวิตกกังวลในวัยเด็ก สามารถลดความเสี่ ยงในการเสี ยชีวิตจาก
อุบัติ เหตุ ได้ จากการศึก ษาครั้ งนี้ พบว่าวัยรุ่ น ที่ มีอตั ราความวิตกกังวลต่ ามัก มีอตั ราการตายจาก
อุบตั ิเหตุสูงกว่า ในทางตรงกันข้าม วัยรุ่ นที่ มีความวิตกกังวลสูง กลับสามารถช่วยลดการเสี ยชีวิต
จากอุบตั ิเหตุได้มากกว่า
Oltedal and Rundmo (2006) งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล และเพศ ที่ ส่งผลต่ อพฤติ ก รรมเสี่ ยงในการขับ ขี่ ยานพาหนะ โดยกลุ่มตัว อย่างที่ ใช้
ทาการศึกษาได้แก่ วัยรุ่ นชาวนอร์ เวย์ จานวน 1,356 ตัวอย่าง ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เพศคื อตัวบ่ งชี้
สาคัญที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในพฤติกรรมการขับขี่
Sümer (2003) งานวิจยั ชื้นนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 2 ปัจจัย ที่
ส่ งผลต่ อการเกิ ดอุบ ติเหตุ ซึ่ งได้แก่ ปั จ จัยด้า นลัก ษณะนิ สัยของแต่ ละบุ ค คล เช่ น โรคทางด้าน
จิตวิทยา การชอบค้นหาความตื่นเต้น และนิสยั ก้าวร้าว กับพฤติกรรมการขับรถที่เบี่ยงเบนจากปกติ
เช่น กาดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้แก่ ผูข้ บั ขี่ชาวตุรกี จานวน
295 คน ได้ทาแบบสอบถามทั้งด้านลักษณะนิ สยั พฤติกรรมการขับขี่ และประวัติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ปั จ จัยด้านลัก ษณะนิ สัย ของแต่ ละบุ ค คลนั้น ส่ งผลให้เกิ ดอุบัติ เหตุ สูงกว่า
พฤติกรรมการขับรถที่เบี่ยงเบนจากปกติ
Ulleberg and Rundmo งานวิจยั นี้ ได้พยายามพัฒนาและศึกษางานวิจยั โดยใช้วิธีการเข้าถึง
ลักษณะนิสยั ส่วนบุคคล และการรับรู้ทางสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าใจหลักความคิด และการ
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ยอมรับความเสี่ ยงของผูข้ บั ขี่วยั รุ่ น โดยงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึก ษากลุ่มวัยรุ่ นชาวนอร์ เวย์ จานวน
1,932 คน โดยในแบบสอบถามได้ท าการวัด ทั้ง การรั บรู้ ค วามเสี่ ยง และทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ และคาถามส่ วนลักษณะนิ สัยส่ วนบุ คคล วัดทั้งด้าน พฤติกรรมก้าวร้าว การ
เห็นแก่ตวั และความวิตกกังวล ซึ่งผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิ สัยส่ วนบุคคล
และพฤติก รรมความเสี่ ย งในการขับขี่น้ ัน ส่ งผลต่อการเกิด อุบัติเหตุ ไม่ต่างกัน มากนัก ขึ้ น อยู่ก ับ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล

บทที่ 3
ข้ อมูลและการสารวจข้ อมูล
3.1 บทนา
ในบทนี้ได้กล่าวถึงวิธีการวางแผนการสารวจข้อมูล เพื่อนาไปสู่การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่
ของวัยรุ่ นที่มีผลต่อความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ และขั้นตอนทั้งหมด
ของกระบวนการสารวจข้อมูลในงานวิจ ัยนี้ โดยมีข้ นั ตอนในการศึกษาแสดงดังรู ปที่ 3.1 ตั้งแต่
เริ่ มต้นจนกระทัง่ ถึงการได้มาของข้อมูลที่ตอ้ งการอันประกอบไปด้วย ลักษณะของข้อมูลที่ตอ้ งการ
การวางแผนและออกแบบวิธีการสารวจ ขั้นตอนการกาหนดพื้นที่ศึกษา การทาการสารวจข้อมูล
ภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถาม ซึ่งแต่ละขั้นตอนแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศึก ษาพฤติกรรมการขับขี ่ข องวัย รุ่ นที่มีผ ลต่ อความเสี่ย งในการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
วางแผนและออกแบบวิธีการสารวจ

กาหนดพื้นที่ศึก ษา
ทาการส ารวจข้อมูล ภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์แบบจาลองพฤติกรรมการขับขี่ข องวัย รุ่ นมีผลต่อ ความเสี่ ยงในการเกิด
อุบตั ิ เหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์

รูปที่ 3.1 แนวทางในการศึกษา
3.2 การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิ หตุจากการใช้ รถจักรยานยนต์
ในการดาเนิ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเสี่ ยงในการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่ น เริ่ มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่ นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใน

33

การขับขี่จกั รยานยนต์ จากสิ่งตีพิมพ์ งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
เพื่อกาหนดประเภทของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ซึ่งข้อมูลที่ใช้สาหรับการวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ แสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการทาสารวจข้อมูลภาคสนามโดยการออกแบบแบบสอบถาม
สัมภาษณ์นกั เรี ยนนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ทุกระดับการศึกษา ข้อมูลที่ตอ้ งการประกอบด้วย
ไปด้วย ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะบุคลิกภาพด้านต่างๆ ทัศนคติต่อโอกาสเสี่ยง
ของการเกิ ด อุบัติ เหตุ พฤติ ก รรมเสี่ ยงในการเกิ ด อุบัติ เหตุ และการรั บรู้ โอกาสเสี่ ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการรวบรวมจากฐานข้อมูลของหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ข้อมูลที่ ต ้องการประกอบไปด้วย ข้อมูล สถิติ อุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ในปี ที่ผา่ นมา
3.3 การกาหนดพืน้ ที่และขอบเขตการสารวจข้ อมูล
ขอบเขตของการวิจยั มุ่งเน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ นในระดับอาชีวะศึกษาทุก
ระดั บ ทั้ งระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ขั้น สู ง ที่ ใ ช้
รถจัก รยานยนต์เป็ นกลุ่มตัว อย่าง ซึ่ งในการเลือกพื้น ที่ ก ารศึก ษานี้ ได้แบ่ งตามสัด ส่ ว นจ านวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง แบ่งตามประเภทยานพาหนะ กลุ่มอายุ เพศ รายจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2555 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่ ง แบ่งตามประเภทยานพาหนะ กลุ่ม
อายุ เพศ รายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2555
อายุ เพศ
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

15-19
ชาย
94
377

20-24
หญิง
46
124

ชาย
57
227

รวมทั้งหมด
หญิง
12
54

209
782
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ตารางที่ 3.1 จานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่ ง แบ่งตามประเภทยานพาหนะ กลุ่ม
อายุ เพศ รายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2555 (ต่อ)
อายุ เพศ
จังหวัด
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อานาจเจริ ญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

15-19
ชาย
117
54
906
78
549
223
44
144
221
110
251
249
124
95
79
133
282
670

20-24
หญิง
33
16
320
23
196
104
14
41
72
32
83
62
39
31
41
38
93
238

ชาย
46
30
601
48
279
118
22
59
139
64
138
167
62
57
32
60
179
423

รวมทั้งหมด
หญิง
12
7
190
7
76
47
9
14
27
13
26
25
15
15
3
10
47
98

208
107
2017
156
1100
492
89
258
459
219
498
503
240
198
155
241
601
1429

ที่มา : ระบบฐานข้อมูล E-claim บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ซึ่งในงานวิจยั นี้ ให้ความสนใจกลุ่มตัว อย่างที่มีช่วงอายุ 15-24 ปี แบ่งออกเป็ นกลุ่ม 3 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่ ม จัง หวัด ที่ มี จ านวนผู้บ าดเจ็ บ จากอุ บัติ เ หตุ จ านวนมาก คื อ นครราชสี ม า
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร และศรี สะเกษ
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2. กลุ่มจังหวัด ที่ มีจ านวนผูบ้ าดเจ็บจากอุบัติ เหตุ จ านวนปานกลาง คื อ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ยโสธร อานาจเจริ ญ สุรินทร์ เลย และกาฬสินธุ์
3. กลุ่มจังหวัดที่มีจานวนผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจานวนน้อย คือ ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลาภู นครพนม และมกดาหาร
หลังจากนั้นทาการสุ่ มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement) ด้วยวิธีจบั สลากเพื่อให้
ได้จ ังหวัด ที่ จ ะทาการศึก ษา โดยในการศึกษานี้ ทาการศึก ษาเฉพาะกลุ่ม มีจานวนผูบ้ าดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุจานวนมาก จานวนปานกลาง และจานวนน้อย อย่างละ 1 จังหวัด ซึ่งจากการสุ่ มตัวอย่าง
ดังกล่าว ทาให้ได้พ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดสุ รินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สถานที่สารวจในแต่ละจังหวัด
จังหวัด
1. นครราชสีมา

2. สุรินทร์

3. ชัยภูมิ

3.4

สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูมิ

จานวน (ชุด)
150
150
150
150
150
150
150
150
150

การวางแผนและออกแบบการสารวจ
3.4.1 จานวนตัวอย่างและจุดสารวจ
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
การวิจยั นี้ มีพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณค่าในโมเดล 62 ค่า ผูว้ ิจยั ใช้จานวนตัวอย่าง 15 คนต่อ
พารามิเตอร์ 1 ค่า (Glod, 1980, Weiss, 1972 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กลุ่มตัวอย่างขั้นต่า
จึงมีจานวน 930 คน เพื่อให้การทาสารวจครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย และเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้
ตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้ จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามจังหวัดที่สุ่มได้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง แบ่งตามประเภทยานพาหนะ กลุ่มอายุ เพศ
รายจังหวัด ในพื้น ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่อแบ่ งกลุ่มตามจ านวนผูบ้ าดเจ็บจากอุบัติ เหตุ
รถจักรยานยนต์ออกเป็ น 3 กลุ่ม
ขั้นที่ 2 สุ่มเลือกประชากรในจังหวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ขั้ นที่ 3 สุ่ มเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใจจั ง หวัด ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก โดยเลื อ กจาก
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีอยูใ่ นแต่ละจังหวัด
3.4.2 แบบสอบถาม
แบบสอบถามได้จ ัด ท าขึ้ นหลัง จากพิ จ ารณาเลื อ กตัว แปรต่ า งๆ รู ปแบบของ
แบบสอบถามสาหรับการสัมภาษณ์ ดังแสดงในภาคผนวก ก แบบฟอร์มประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์
ขับรถจักรยานยนต์ การครอบครองรถจักรยานยนต์ การเคยฝ่ าฝื นกฎจราจร และการเคยประสบ
อุบตั ิเหตุจราจร ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดลักษณะบุคลิกภาพ 5 ลักษณะ จากประเด็นคาถาม
25 ประเด็น แบ่งเป็ นบุคลิกภาพด้านลบ 3 ลักษณะคือ ลักษณะความก้าวร้าว วัดจากประเด็นคาถาม 6
ประเด็น ลักษณะความชอบค้นหาความตื่นเต้น วัดจากประเด็นคาถาม 6 ประเด็น และลักษณะการ
ไม่ปฏิบตั ิกฎระเบียบ วัดจากประเด็นคาถาม 3 ประเด็น ส่ วนบุคลิกภาพด้านบวกมี 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะการเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม วัดจากประเด็นคาถาม 5 ประเด็น และลักษณะความวิตก
กังวล วัดจากประเด็นคาถาม 5 ประเด็น โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความคิดเห็นที่ตรง
กับผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า(Rating Scale) ตาม
แบบ Liker Scale โดยทาการแบ่งระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 : 1 เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติต่อโอกาสเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ 3 ด้าน
จากประเด็นคาถาม 16 ประเด็น ได้แก่ ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิตามกฎจราจร วัดจากประเด็นคาถาม 8
ประเด็น ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ ว วัดจากประเด็นคาถาม 5 ประเด็น และทัศนคติต่อการขับรถด้วย
ความคึกคะนอง วัดจากประเด็นคาถาม 3 ประเด็น โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความ
คิ ด เห็ น ที่ ต รงกับผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า
(Rating Scale) ตามแบบ Liker Scale โดยทาการแบ่งระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 : 1 เห็นด้วยอย่างยิง่ 5
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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ส่ ว นที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัด พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบัติ เหตุ 5 ด้าน จาก
ประเด็นคาถาม 27 ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านความกล้าท้าทาย วัดจากประเด็นคาถาม 4 ประเด็น
ความเสี่ยงด้านการใช้ความเร็ ว วัดจากประเด็นคาถาม 7 ประเด็น ความเสี่ยงจากการฝ่ าฝื นกฎจราจร
วัดจากประเด็นคาถาม 6 ประเด็น ความเสี่ยงจากความประมาทในการขับขี่ วัดจากประเด็นคาถาม 7
ประเด็น และความเสี่ยงจากความประมาทในการตรวจสภาพรถ วัดจากประเด็นคาถาม 3 ประเด็น
ส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร โดย
มีประเด็นคาถาม 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิ เหตุ
และความวิตกกังวลในการเกิดอุบตั ิเหตุ กล่าวคือ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามรับรู้ว่าตนมีโอกาสเสี่ ยงสูง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร ก็จะเพิ่มความระมัดระวัง และน่ าจะมีพฤติกรรมเสี่ ย งที่ ลดลง โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบให้คะแนนความคิดเห็นต่อโอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ และความวิตกกังวลใน
การเกิ ดอุบัติเหตุ ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ Liker
Scale โดยทาการแบ่งระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 : 1 เป็ นไปไม่ได้เลย 5 เป็ นไปได้มาก ซึ่งตัวอย่าง
แบบสอบถามแสดงดังภาคผนวก ก
3.5 การสารวจข้ อมูลภาคสนาม
ในการวางแผนและออกแบบวิธีการสารวจครั้งนี้ เป็ นการสารวจ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์
ตัว ต่ อตัวเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นวิธีที่ผถู้ ูกสัมภาษณ์จ ะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับคาถามและเปิ ด
โอกาสให้ซัก ถามตอบโต้ก ับผูส้ ัมภาษณ์ ได้ ทาให้เกิ ด ความเข้าใจที่ ถูก ต้องมากที่ สุด อัน ทาให้
สามารถได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแม่นยาและมีคุณภาพมากกว่าวิธีอื่น การสารวจข้อมูลภาคสนามได้ทา
วันที่ 18-22 สิ งหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยแบ่งผูส้ ัมภาษณ์ออกเป็ นทีม ซึ่งแต่
ละทีมจะมีจานวนสมาชิกตามสัดส่วนของจานวนตัวอย่างที่จะต้องสารวจตามสถานที่ดงั กล่าว โดย
ก่อนที่ผสู้ มั ภาษณ์จะออกไปทาการสารวจได้รับการซักถามถึงความเข้าใจกระบวนการสารวจครั้งนี้
เทคนิ คการสัมภาษณ์ ตลอดจนลักษณะการแต่งกายของผูส้ ัมภาษณ์ และผูท้ าสารวจทุกคนจะได้รับ
แบบสอบถามพร้อมคาอธิบาย แฟ้ มรองแบบสอบถาม และป้ ายติดบัตรการสัมภาษณ์ประจาตัว
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รูปที่ 3.2 การสารวจข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ดว้ ยการตอบแบบสอบถาม
3.6

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้ว นของ
ข้อมูลแล้ว ผูค้ วบคุมทั้งหมดจะทาการจัดระเบียบของข้อมูลแยกตามหมายเลขแบบสอบถามของ
กลุ่มข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการนาเข้าข้อมูลในรู ปของฐานข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (Coding
Data) แล้วจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนามาประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จ รู ปทางคอมพิว เตอร์ ซึ่ งในการวิเคราะห์ข ้อมู ลครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดว้ ยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไป
ของกลุ่มประชากร ในส่ วนที่ 1 ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบาย
ถึงการแจกแจงข้อมูลเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัว อย่าง
และหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่งเพื่อให้ทราบลักษณะการกระจาย
ตัวของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร
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3.6.2 การวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง (Structural equation model) เป็ นแบบจ าลองที่
สร้างขึ้นมาจากทฤษฏีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ดังนั้น การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบจาลองจึงต้องพิจารณาดังนี้
- วิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปร ด้ว ยการวิเคราะห์หาค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product moment correlation coefficient) ระหว่างตัวแปร และ
ตรวจสอบเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลว่าควรจะมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
หรื อไม่
- พิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งต้องมีค่ามากและต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
- พิจารณาค่า Kaiser-Miyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ซึ่งต้องมีค่าเข้า
ใกล้หนึ่ง
- พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 ค่าไค-สแควร์ (Chi-square statistics) เป็ นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ว่า ฟังก์ชนั่ ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแคว์ มีค่าต่ามาก หรื อ
ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
 ค่ าดั ช นี Tucker-Lewis Index หรื อที่ เรี ยกว่ า Non-Normed Fit Index
(NNFI) หากค่า TLI มีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาก
 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (comparative fit index: CFI)
มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งใช้เปรี ยบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจยั ว่ามี
ความกลมกลืนสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด หากมีค่าตั้งแต่
0.90 เป็ นต้นไปแสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ (Standardized Root Mean
Squared Residual: Standardized RMR) เป็ นค่ า ดั ช นี ที่ ใ ช้ เ ปรี ยบเที ย บ
ระดับความกลมกลืน ของข้อมูลกับข้อมูลเชิ งประจัก ษ์ ซึ่ งเป็ นค่ าบอก
ความคลาดเคลื่ อ นของโมเดล 2 โมเดลเปรี ย บเที ยบโดยใช้ข ้อมูลชุ ด
เดียวกัน หาค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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 ค่ าดัชนี ร ากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root
mean square error of approximation: RMSEA) เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความ
ไม่กลมกลืนของโมเดลที่สร้ างขึ้นกับเมทริ ก ซ์ความแปรปรวนร่ ว มของ
ประชากร ซึ่ ง ค่ า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าแสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3.7

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เวอร์ชนั่ 22
และโปรแกรม M-plus เวอร์ชนั่ 7.11

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี้จะเป็ นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่ นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์ และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้นและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น
ในการศึก ษาข้อมูลส่ ว นตัว ประสบการการขับขี่ รถจัก รยานยนต์ และพฤติ ก รรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึง ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวในรู ปแบบของ
ตารางแสดงความถี่ และร้อยละของข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศและอายุ
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง
15-18 ปี
19-22 ปี
มากกว่า 22 ปี

จานวน

ร้ อยละ

497
436
654
272

53.27
46.73
70.10
29.15

7

0.75

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 497 คน (ร้อยละ 53.27)
รองลงมาคือเพศหญิง จานวน 436 คน (ร้อยละ 46.73) ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จานวน 654
คน (ร้ อยละ 70.10) รองลงมาคื ออายุระหว่าง 19-22 ปี จ านวน 272 คน (ร้ อยละ 29.15) และอายุ
มากกว่า 22 ปี จานวน 7 คน (ร้อยละ 0.75)
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้ อมูลระดับการศึกษา
ปวช.

ปวส.

ปี 1
ปี 2
ปี 3
อื่นๆ
ปี 1
ปี 2
อื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

237
263
126
1
136
169
1

25.40
28.19
13.50
0.11
14.58
18.11
0.11

จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยแยกตามระดับ
การศึกษาของสถาบันในสังกัดกรมอาชีวศึกษา พบว่า มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากที่สุดคือ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 263 คน (ร้อยละ 28.19) รองลงมาคือ
ชั้นปี ที่ 1 จานวน 237 คน (ร้อยละ 25.40) ชั้นปี ที่ 3 จานวน 126 คน (ร้อยละ 13.50) และชั้นปี ที่ อื่นๆ
จ านวน 1 คน (ร้ อ ยละ 0.11) ตามล าดับ และมี จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากที่สุดคือ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 169 คน (ร้อยละ 18.11) รองลงมา
คือ ชั้นปี ที่ 1 จานวน 136 คน (ร้อยละ 14.58) และชั้นปี ที่ อื่นๆ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.11) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลประสบการณ์
ความเป็ นเจ้าของรถ และการครอบครองใบขับขี่
ข้ อมูลประสบการณ์ ความเป็ นเจ้ าของรถ
และการครอบครองใบขับขี่
ประสบการณ์ขบั รถจักรยานยนต์
1-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
ความเป็ นเจ้าของรถ
เป็ นเจ้าของรถ
ไม่เป็ นเจ้าของรถ
การมีใบขับขี่รถ
มี
ไม่มี

จานวน

ร้ อยละ

658
266
9
666
267
332

70.53
28.51
0.96
71.38
28.62
21.64

601

78.36
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จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจ ารณาประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 1-5 ปี จานวน 658 คน (ร้อยละ 70.53)
รองลงมาคือ 6-10 ปี จานวน 266 คน (ร้อยละ 28.51) เมื่อพิจารณาความเป็ นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่
ขับขี่ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์เป็ นของตัวเอง จานวน 666 คน (ร้อยละ
71.38) และเมื่อพิจารณาการได้รับใบอนุ ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จานวน 601 คน (ร้อยละ 78.36)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลการฝ่ าฝื นกฎจราจร
ข้ อมูลการฝ่ าฝื นกฎจราจร

จานวน

ร้ อยละ

ประสบการณ์การฝ่ าฝื นกฎจราจร เคย

611

65.48

ไม่เคย

322

34.52

ไม่สวมหมวกนิ รภัย

297

48.61

ไม่มีใบขับขี่

246

40.26

ขับรถเร็ วเกินกาหนด

18

2.95

ฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร

16

2.62

ดื่มแอลกอฮอล์

1

0.16

อื่นๆ

33

5.40

สาเหตุของการฝ่ าฝื นกฎจราจร

จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาประสบการณ์การฝ่ าฝื นกฎจราจรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน
ใหญ่เคยทาผิดกฎจราจร จานวน 611 คน (ร้อยละ 65.48) และไม่เคยทาผิดกฎจราจร จานวน 322 คน
(ร้อยละ 34.52) และเมื่อพิจารณาสาเหตุของการฝ่ าฝื นกฎจราจรของกลุ่มตัวอย่างที่เคยทาผิดกฎจราจร
ทั้งหมด พบว่า ส่ ว นใหญ่ ไม่สวมหมวกนิ รภัย จ านวน 297 คน (ร้ อยละ 48.61) รองลงมาคือ ไม่มี
ใบขับขี่ จานวน 246 คน (ร้อยละ 40.26) ขับรถเร็ วเกิ นกาหนด จานวน 18 คน (ร้อยละ 2.95) ฝ่ าฝื น
สัญญาณไฟจราจร จานวน 16 คน (ร้อยละ 2.62) ดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.16) และ
สาเหตุอื่นๆ จานวน 33 คน (ร้อยละ 5.40) ซึ่งสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การดัดแปลงสภาพรถ ไม่มีคู่มือรถ
และรถขาดการต่อภาษีและ พรบ. เป็ นต้น
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้ อมูลการเกิดอุบัตเิ หตุ
ประการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ
ความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ

จานวน

ร้ อยละ

เคย

375

40.19

ไม่เคย

558

59.81

ทรัพย์สินเสี ยหาย

61

16.27

มีผบู ้ าดเจ็บเล็กน้อย

274

73.07

มีผบู ้ าดเจ็บสาหัส

35

9.33

มีผเู ้ สี ยชีวิต

5

1.33

จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาประสบการณ์ การเกิด อุบตั ิ เหตุ ข องกลุ่มตัว อย่าง พบว่า ส่ วน
ใหญ่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 375 คน (ร้อยละ 40.19) และไม่เคยมีประสบการณ์
การเกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 558 คน (ร้อยละ 59.81) และเมื่อพิจารณาความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ การเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า ส่ วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย จานวน 274
คน (ร้อยละ 73.07) รองลงมาคือ ทรัพย์สินเสี ยหาย จานวน 61 คน (ร้อยละ 16.27) มีผบู้ าดเจ็บสาหัส
จานวน 35 คน (ร้อยละ 9.33) และมีผเู้ สียชีวิต จานวน 5 คน (ร้อยละ 1.33)
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั
ขี่รถจักรยานยนต์
ระดับความคิดเห็น
คาถาม

เมื่อขับขี่ท่านชอบจี้ทา้ ยคันหน้า
เมื่อท่านหงุดหงิด ท่านจะขับรถด้วยความเร็ วสู ง
ท่านขับรถปาดหน้าคันอื่นเป็ นประจา
โดยปกติท่านไม่ค่อยเปิ ดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรื อเปลี่ยน
ช่องทาง

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

181
(19.4)
92
(9.9)
228
(24.4)
252
(27.0)

464
(49.7)
268
(28.7)
398
(42.7)
380
(40.7)

189
(20.3)
292
(31.3)
251
(26.9)
159
(17.0)

75
(8.0)
200
(21.4)
43
(4.6)
93
(10.0)

24
(2.6)
81
(8.7)
13
(1.4)
49
(5.3)
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั
ขี่รถจักรยานยนต์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
คาถาม
เมื่อโดนคันอื่นปาดหน้า ท่านยอมไม่ได้เด็ดขาด
ท่านจะขับแซงเสมอเมื่อคันหน้าขับช้า
ถ้าดื่มของมึนเมาท่านจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อความสะใจ
การสวมหมวกนิรภัยเป็ นสิ่ งที่น่าราคาญ
เมื่อท่านถูกแซงจะต้องเร่ งความเร็ วเพื่อแซงกลับ
ท่านรู ้สึกว่ารถยิง่ เครื่ องแรง เสี ยงสนัน่ ยิง่ สนุกเร้าใจ
ขณะที่ท่านแซง ท่านจะรี บแซงโดยไม่คานึงถึงกฎจราจร
ท่านไม่ใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ระยะใกล้ๆ
ถ้าอยากทาอะไรก็ทาได้ ตราบใดที่การกระทานั้นไม่
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
การเลี่ยงกฎจราจรไม่ใช่เรื่ องแปลกหากรู ้สึกว่าไม่เป็ น
อันตรายในการขับขี่
ถ้าสัญญาณไฟจราจรเสี ยท่านจะรี บขับรถผ่านแยกไป
โดยไม่เปิ ดโอกาสให้คนั อื่นตัดหน้า
เมื่อขับขี่ในที่ชุมชนต้องลดความเร็ วในการขับขี่
"เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด"แปลว่าไปได้เลยไม่ตอ้ งระวังรถ
ทางตรงหรื อรถเลี้ยวขวาไปก่อน
ถ้ามัวแต่ทาตามกฎจราจรทุกครั้ง จะทาให้เสี ยเวลา

เห็นด้วย
อย่างยิง่
182
(19.5)
53
(5.7)
357
(38.3)
272
(29.2)
216
(23.2)
192
(20.6)
219
(23.5)
113
(12.1)
82
(8.8)
71
(7.6)
188
(20.2)
34
(3.6)
131
(14.0)
124
(13.3)

เห็น
ด้วย
339
(36.3)
102
(10.9)
264
(28.3)
336
(36.0)
341
(36.5)
276
(29.6)
330
(35.4)
144
(15.4)
145
(15.5)
194
(20.8)
319
(34.2)
82
(8.8)
330
(35.4)
327
(35.0)

ไม่
แน่ใจ
235
(25.2)
162
(17.4)
172
(18.4)
151
(16.2)
242
(25.9)
215
(23.0)
223
(23.9)
195
(20.9)
257
(27.5)
368
(39.4)
276
(29.6)
151
(16.2)
231
(24.8)
294
(31.5)

ไม่เห็น
ด้วย
139
(14.9)
413
(44.3)
97
(10.4)
97
(10.4)
92
(9.9)
159
(17.0)
120
(12.9)
352
(37.7)
324
(34.7)
231
(24.8)
121
(13.0)
389
(41.7)
172
(18.4)
154
(16.5)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
38
(4.1)
203
(21.8)
43
(4.6)
77
(8.3)
42
(4.5)
91
(9.8)
41
(4.4)
129
(13.8)
125
(13.4)
69
(7.4)
29
(3.1)
277
(29.7)
69
(7.4)
34
(3.6)
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั
ขี่รถจักรยานยนต์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
คาถาม
การเคารพ รักษาวินยั จราจรช่วยแก้ปัญหาจราจรได้
"ขับรถอย่ารี บร้อน เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมทาง" เป็ นการ
เตือนให้ผขู ้ บั ขี่เพิ่มความระมัดระวัง

เห็นด้วย
อย่างยิง่
23
(2.5)
35
(3.8)

เห็น
ด้วย
82
(8.8)
77
(8.3)

ไม่
แน่ใจ
184
(19.7)
200
(21.4)

ไม่เห็น
ด้วย
331
(35.5)
330
(35.4)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
313
(33.5)
291
(31.2)

จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ รถจักรยานยนต์ที่เป็ นวัยรุ่ นใน
กลุ่มตัว อย่างมีค วามเห็ น ด้ว ยหรื อปฏิบัติ ในการขับขี่รถจัก รยานยนต์ในระดับมาก ประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เมื่อขับขี่ชอบจี้ทา้ ยคันหน้า 2) ขับรถปาดหน้าคันอื่นเป็ นประจา 3)โดยปกติไม่
ค่อยเปิ ดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรื อเปลี่ยนช่องทาง 4) เมื่อโดนคันอื่นปาดหน้ายอมไม่ได้เด็ดขาด 5) ถ้า
ดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อความสะใจ 6) การสวมหมวกนิ รภัยเป็ นสิ่ งที่น่าราคาญ 7) เมื่อถูก
แซงจะต้องเร่ งความเร็ วเพื่อแซงกลับ 8) รถยิง่ เครื่ องแรง เสียงสนัน่ ยิง่ สนุกเร้าใจ 9) ขณะที่แซงจะรี บ
แซงโดยไม่คานึงถึงกฎจราจร 10) ถ้าสัญญาณไฟจราจรเสียจะรี บขับรถผ่านแยกไปโดยไม่เปิ ดโอกาส
ให้คนั อื่นตัดหน้า 11) "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด"แปลว่าไปได้เลยไม่ตอ้ งระวังรถทางตรงหรื อรถเลี้ยวขวา
ไปก่อน และ 12) ถ้ามัวแต่ทาตามกฎจราจรทุกครั้งจะทาให้เสียเวลา
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยหรื อปฏิบตั ิในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1)
เมื่อหงุดหงิดจะขับรถด้วยความเร็ วสูง และ 2) การเลี่ยงกฎจราจรไม่ใช่เรื่ องแปลกหากรู้สึกว่าไม่เป็ น
อันตรายในการขับขี่
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยหรื อปฏิบตั ิในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับน้อย ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) จะขับ
แซงเสมอเมื่อคันหน้าขับช้า 2) ไม่ใส่ หมวกนิ รภัยเมื่อขับขี่ระยะใกล้ๆ 3) ถ้าอยากทาอะไรก็ทาได้
ตราบใดที่การกระทานั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น 4) เมื่อขับขี่ในที่ชุมชนต้องลดความเร็ ว
ในการขับขี่ 5) การเคารพ รักษาวินัยจราจรช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ และ 6) "ขับรถอย่ารี บร้อน เอื้อ
อาทรต่อเพื่อนร่ วมทาง" เป็ นการเตือนให้ผขู้ บั ขี่เพิ่มความระมัดระวัง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน(ความถี่) และร้ อยละของระดับ ความเห็ น ที่ มีต่ อทัศนคติ ในการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์
ระดับความคิดเห็น
คาถาม
เราไม่เห็นต้องปฏิบตั ิตามกฎทุกข้อ ถ้าต้องการให้
การจราจรคล่องตัว
ติดไฟแดงที่สี่แยกตอนดึกๆ ไม่มีรถเลยน่าจะฝ่ าไปได้
การทาให้จราจรคล่องตัว สาคัญกว่าการปฏิบตั ิตามกฎ
ตลอดเวลา
การขับขี่มอเตอร์ ไซด์ในขณะรถติด มีความคล่องตัว
เพราะสามารถเบียดแทรกได้
บางครั้งจาเป็ นต้องฝ่ าฝื นกฎจราจร เพื่อที่จะเดินทางได้
เร็ วที่สุด
ขับตามรถที่ขบั ช้าๆ น่าจะแซงได้แม้จะเป็ นเส้นทึบหรื อ
บนสะพาน
ที่กลับรถอยูไ่ กล จะกลับรถเสี ยเวลา ขับรถย้อนศรดีกว่า
การละเมิดกฎจราจรบางครั้ง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ น
การเสี่ ยงอันตรายเสมอไป
ผูท้ ี่มีความชานาญในการขับขี่จะใช้ความเร็ วสู งได้
ถ้าถนนโล่งๆน่าจะขับรถเร็วเกินกฎหมายกาหนดได้
ถ้าขับขี่อย่างระมัดระวัง อาจขับขี่เร็ วกว่ากฎหมาย
กาหนดได้
เพื่อที่จะไปให้ถึงเร็ วขึ้นท่านจะขับรถเบียดแทรกคันอื่น
การขับขี่เร็ วกว่าที่กฎหมายกาหนดสัก 10-25 กม./ชม.
เป็ นเรื่ องปกติ สามารถทาได้
แข่งซิ่ งในหมู่เพื่อนคงเป็ นประสบการณ์ที่น่าลองสักครั้ง
ในชีวิต

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

98
(10.5)
136
(14.6)
45
(4.8)
49
(5.3)
71
(7.6)
103
(11.0)
224
(24.0)
71
(7.6)
101
(10.8)
104
(11.1)
108
(11.6)
137
(14.7)
87
(9.3)
228
(24.4)

251
(26.9)
263
(28.2)
132
(14.1)
176
(18.9)
161
(17.3)
269
(28.8)
265
(28.4)
224
(24.0)
336
(36.0)
324
(34.7)
305
(32.7)
305
(32.7)
168
(18.0)
276
(29.6)

331
(35.5)
279
(29.9)
271
(29.0)
228
(24.4)
302
(32.4)
399
(42.8)
291
(31.2)
350
(37.5)
288
(30.9)
294
(31.5)
323
(34.6)
257
(27.5)
344
(36.9)
216
(23.2)

202
(21.7)
197
(21.1)
359
(38.2)
375
(40.2)
306
(32.8)
135
(14.5)
139
(13.8)
243
(26.0)
169
(18.1)
198
(18.0)
153
(16.4)
179
(19.2)
242
(25.9)
153
(16.4)

51
(5.5)
58
(6.2)
129
(13.8)
105
(11.3)
93
(10.0)
27
(2.9)
24
(2.6)
45
(4.8)
39
(4.2)
43
(4.6)
44
(4.7)
55
(5.9)
92
(9.9)
60
(6.4)

48
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน(ความถี่) และร้ อยละของระดับ ความเห็ น ที่ มีต่ อทัศนคติ ในการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
คาถาม

ขณะขับขี่ การเร่ งความเร็ วเป็ นความน่าตื่นเต้นมาก
มอเตอร์ ไซด์ตอ้ งขับขี่อย่างสวี๊ดสว๊าด เพื่ออวดสาวๆ

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

169
(18.1)
269
(28.8)

263
256
(28.2) (27.4)
309
227
(33.1) (24.3)

189
(20.3)
91
(9.8)

56
(6.0)
37
(4.0)

จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาทัศนคติในการขับขี่ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยหรื อปฏิบตั ิในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับมาก ประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) ผูท้ ี่มีความชานาญในการขับขี่จะใช้ความเร็ วสูงได้ 2) ถ้าถนนโล่งๆ น่าจะขับรถเร็ วเกิน
กฎหมายกาหนดได้ 3) เพื่อที่จะไปให้ถึงเร็ วขึ้นจะขับรถเบียดแทรกคันอื่น 4) แข่งซึ่ งในหมู่เพื่อนคง
เป็ นประสบการณ์ที่น่าลองสักครั้งในชีวิต 5) ขณะขับขี่การเร่ งความเร็ วเป็ นความน่าตื่นเต้นมาก และ
6) มอเตอร์ไซด์ตอ้ งขับขี่อย่างสวี๊ดสว๊าด เพื่ออวดสาวๆ
เมื่อพิจารณาทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยหรื อ
ปฏิบตั ิในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เราไม่เห็น
ต้องปฏิบตั ิตามกฎทุกข้อ ถ้าต้องการให้การจราจรคล่องตัว 2) ติดไฟแดงที่สี่แยกตอนดึกๆ ไม่มีรถเลย
น่ าจะฝ่ าไปได้ 3) ขับตามรถที่ขบั ช้าๆ น่ าจะแซงได้แม้จะเป็ นเส้นทึบหรื อบนสะพาน 4) ที่กลับรถอยู่
ไกล จะกลับรถเสี ยเวลา ขับรถย้อนศรดีกว่า 5) การละเมิดกฎจราจรบางครั้ง ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็ นการเสี่ยงอันตรายเสมอไป 6) ถ้าขับขี่อย่างระมัดระวัง อาจขับขี่เร็ วกว่ากฎหมายกาหนดได้ และ 7)
การขับขี่เร็ วกว่าที่กฎหมายกาหนดสัก 10-25 กม./ชม. เป็ นเรื่ องปกติ สามารถทาได้
เมื่อพิจารณาลักษณะทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยหรื อปฏิบตั ิในการขับขี่รถจักรยานยนต์ในระดับน้อย ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) การทา
ให้จราจรคล่องตัว สาคัญกว่าการปฏิบตั ิตามกฎตลอดเวลา 2) การขับขี่มอเตอร์ ไซด์ในขณะรถติด มี
ความคล่องตัวเพราะสามารถเบี ยดแทรกได้ และ 3) บางครั้ งจ าเป็ นต้องฝ่ าฝื นกฎจราจร เพื่อที่ จะ
เดินทางได้เร็ วที่สุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
ระดับความคิดเห็น
คาถาม

ท่านขับรถแบบเสี่ ยงอันตรายเพราะเสี ยงเชียร์ จากคนอื่น
ท่านขับรถเร็ วเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแน่จริ ง
ท่านขับรถเร็ วเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านมี
ความสามารถที่ดีในการขับขี่
ท่านขับรถเร็ วเพื่อให้เพื่อนต่างเพศพอใจ
ท่านขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในช่วงถนนที่กาลัง
ก่อสร้าง
ท่านขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในเขตชานเมือง
ท่านมักจะแซงรถคันหน้าเมื่อเขาขับขี่รถในความเร็ วที่
กาหนด
ท่านขับรถตามหลังคันหน้าอย่างกระชั้นชิด
ท่านต้องขับรถเร็ วกว่าคันอื่นเสมอ
ท่านฝ่ าฝื นกฎเพื่อจะไปให้เร็ วขึ้น
ท่านละเลยกฎเพื่อจะให้พน้ จากสภาพการจราจร
ถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย
ท่านขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงเมื่อเห็นถนนว่าง
ท่านขับรถสวนทางจราจร

ปฏิบัติ
บ่ อยมาก
395
(42.3)
329
(35.3)
433
(46.4)
472
(50.6)
350
(37.5)
300
(32.2)
330
(35.4)
225
(24.1)
252
(27.0)
288
(30.9)
207
(22.2)
360
(38.6)
360
(32.8)
212
(22.7)

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บ่ อย บางครั้ง น้ อย
289
(31.0)
303
(32.5)
258
(27.7)
273
(29.3)
320
(34.3)
291
(31.2)
360
(38.6)
322
(34.5)
328
(35.2)
317
(34.0)
341
(36.5)
264
(28.3)
264
(28.3)
316
(33.9)

183
(19.6)
226
(24.2)
179
(19.2)
135
(14.5)
182
(19.5)
223
(23.9)
174
(18.6)
253
(27.1)
252
(27.0)
233
(25.0)
269
(28.8)
225
(24.1)
225
(24.1)
267
(28.6)

47
(5.0)
58
(6.2)
45
(4.8)
35
(3.8)
62
(6.6)
93
(10.0)
55
(5.9)
83
(8.9)
75
(8.0)
70
(7.5)
84
(9.0)
64
(6.9)
64
(6.9)
89
(9.5)

ไม่ ปฏิบัติ
เลย
19
(2.0)
17
(1.8)
18
(1.9)
18
(1.9)
19
(2.0)
26
(2.8)
14
(1.5)
50
(5.4)
26
(2.8)
25
(2.7)
32
(3.4)
20
(2.1)
20
(2.1)
49
(5.3)
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
คาถาม

ท่านไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
ท่านไม่ปฏิบตั ิตามกฎเพราะมันยุง่ ยาก
ท่านขับขี่รถหลังจากดื่มของมึนเมา
ขณะขับขี่ ท่านจะมองกระจกหลังเสมอ
ในช่วงเย็นหรื อช่วงเช้าท่านจะเปิ ดไฟหน้า
ขณะเลี้ยว หรื อเปลี่ยนช่องจราจรท่านจะให้สัญญาณไฟ
ขณะที่เปลี่ยนสัญญาณไฟเขียวท่านจะรี บออกรถทันที
เมื่อมีรถมาตัดหน้า หรื อกีดขวางรถท่านจะเร่ งแซงให้อยู่
หน้าและเบรกรถกะทันหัน
เมื่อมีรถใหญ่อยูข่ า้ งหน้าท่านจะรักษาระยะห่างเอาไว้
เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็ วท่านจะจี้รถคันหน้าเพื่อให้
รถหลบทางไป

ปฏิบัติ
บ่ อยมาก
338
(36.2)
452
(48.4)
64
(6.9)
68
(7.3)
48
(5.1)
65
(7.0)
321
(34.4)
68
(7.3)
318
(34.1)
85
(9.1)

ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บ่ อย บางครั้ง น้ อย
292
(31.3)
244
(26.2)
105
(11.3)
119
(12.8)
95
(10.2)
146
(15.6)
264
(28.3)
87
(9.3)
239
(25.6)
152
(16.3)

227
(24.3)
141
(15.1)
131
(14.0)
228
(24.4)
204
(21.9)
265
(28.4)
234
(25.1)
157
(16.8)
242
(25.9)
258
(27.7)

56
(6.0)
72
(7.7)
291
(31.2)
260
(27.9)
274
(29.4)
293
(31.4)
78
(8.4)
357
(38.3)
92
(9.9)
276
(29.6)

ไม่ ปฏิบัติ
เลย
20
(2.1)
24
(2.6)
342
(36.7)
258
(27.7)
312
(33.4)
164
(17.6)
36
(3.9)
264
(28.3)
42
(4.5)
162
(17.4)

จากตารางที่ 4.8 เมื่ อ พิ จ ารณาพฤติ ก รรมเสี่ ย งเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นการขับ ขี่ ในการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นในกลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิบ่อยครั้งในระดับมาก ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1) ขับรถแบบเสี่ยงอันตรายเพราะเสี ยงเชียร์จากคนอื่น 2) ขับรถเร็ วเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแน่จริ ง 3) ขับ
รถเร็ ว เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีความสามารถที่ดี ในการขั บขี่ 4) ขับรถเร็ ว เพื่อให้เพื่อนต่างเพศ
พอใจ 5) ขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในช่วงถนนที่กาลังก่อสร้ าง 6) ขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่
กาหนดในเขตชานเมือง 7) จะแซงรถคันหน้าเมื่อเขาขับขี่รถในความเร็ วที่กาหนด 8) ขับรถตามหลัง
คันหน้าอย่างกระชั้นชิด 9) ขับรถเร็ วกว่าคันอื่นเสมอ 10) ฝ่ าฝื นกฎเพื่อจะไปให้เร็ วขึ้น 11) ละเลยกฎ
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เพื่อจะให้พน้ จากสภาพการจราจร 12) ถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย 13) ขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟ
แดงเมื่อเห็นถนนว่าง 14) ขับรถสวนทางจราจร 15) ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ 16) ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎเพราะมันยุ่งยาก 17) ขณะที่เปลี่ยนสัญญาณไฟเขียวจะรี บออกรถทันที และ 18) เมื่อมีรถใหญ่อยู่
ข้างหน้าจะรักษาระยะห่างเอาไว้
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุในการขับขี่ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นใน
กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิบ่อยครั้งในระดับปานกลาง มีเพียงแบบเดียวคือ เมื่อขับรถด้วยความเร็ วจะจี้รถคัน
หน้าเพื่อให้รถหลบทางไป
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุในการขับขี่ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วยั รุ่ นใน
กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิบ่อยครั้งในระดับน้อย ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ขับขี่รถหลังจากดื่มของ
มึนเมา 2) ขณะขับขี่จะมองกระจกหลังเสมอ 3) ในช่วงเย็นหรื อช่วงเช้าจะเปิ ดไฟหน้า 4) ขณะเลี้ยว
หรื อเปลี่ยนช่องจราจรจะให้สญ
ั ญาณไฟ และ 5) เมื่อมีรถมาตัดหน้า หรื อกีดขวางรถจะเร่ งแซงให้อยู่
หน้าและเบรกรถกะทันหัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวน(ความถี่) และร้อยละของระดับความเห็นที่มีต่อการรับรู้ถึงความเสี่ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุ
ระดับความคิดเห็น
คาถาม

เป็ นไป
ได้ มาก

เป็ นไป
ได้

ไม่ แน่ ใจ

เป็ นไป
ไม่ ได้ น้อย

เป็ นไป
ไม่ ได้ เลย

ท่านคิดว่าอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรขึ้นสักวันจาก
การขับขี่ของตนเอง
ท่านกังวลว่า ตนเองจะได้รับบาดเจ็บ พิการ หรื อ
เสี ยชีวิตจากการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร

165
(17.7)
137
(14.7)

330
(35.4)
365
(39.1)

280
(30.0)
299
(32.0)

115
(12.3)
104
(11.1)

43
(4.6)
28
(3.0)

จากตารางที่ 4.9 เมื่อพิจารณาการรับรู้ถึงความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ ในการขับขี่ในการขับ
ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ที่ ว ัย รุ่ นในกลุ่ ม ตัว อย่ า งถึ ง ความเป็ นไปได้แ ละความวิ ต กกัง วลจากการขี่
รถจักรยานยนต์ในระดับมาก ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1) คิดว่าอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรขึ้น
สักวันจากการขับขี่ของตนเอง และ 2) กังวลว่า ตนเองจะได้รับบาดเจ็บ พิการ หรื อเสี ยชีวิตจากการ
เกิ ด อุบัติ เหตุจ ราจร พบว่าเกิน กว่าร้ อยละ 50 ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค วามคิดกังวลว่าอาจเกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึนกับตนเอง จนได้รับบาดเจ็บหรื อพิการ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพิ นื้ ฐานของตัวชี้วดั
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ พ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ คื อ ค่ าสถิติ พ้ืน ฐาน ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ของลักษณะบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตัวแปร
เมื่อขับขี่ท่านชอบจี้ทา้ ยคันหน้า
เมื่อท่านหงุดหงิด ท่านจะขับรถด้วยความเร็ วสู ง
ท่านขับรถปาดหน้าคันอืน่ เป็ นประจา
โดยปกติท่านไม่ค่อยเปิ ดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรื อเปลีย่ น
ช่องทาง
เมื่อโดนคันอืน่ ปาดหน้า ท่านยอมไม่ได้เด็ดขาด
ท่านจะขับแซงเสมอเมื่อคันหน้าขับช้า
ถ้าดื่มของมึนเมาท่านจะขับรถเร็ วขึ้นเพือ่ ความสะใจ
การสวมหมวกนิรภัยเป็ นสิ่ งที่น่าราคาญ
เมื่อท่านถูกแซงจะต้องเร่ งความเร็ วเพื่อแซงกลับ
ท่านรู ้ สึกว่ารถยิง่ เครื่ องแรง เสี ยงสนัน่ ยิ่งสนุกเร้ าใจ
ขณะที่ท่านแซง ท่านจะรี บแซงโดยไม่คานึงถึงกฎจราจร
ท่านไม่ใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขีร่ ะยะใกล้ๆ
ถ้าอยากทาอะไรก็ทาได้ ตราบใดที่การกระทานั้นไม่สร้ าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
การเลี่ยงกฎจราจรไม่ใช่เรื่ องแปลกหากรู ้สึกว่าไม่เป็ น
อันตรายในการขับขี่
ถ้าสัญญาณไฟจราจรเสี ยท่านจะรี บขับรถผ่านแยกไปโดยไม่
เปิ ดโอกาสให้คนั อื่นตัดหน้า
เมื่อขับขี่ในที่ชุมชนต้องลดความเร็ วในการขับขี่
"เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด"แปลว่าไปได้เลยไม่ตอ้ งระวังรถ
ทางตรงหรื อรถเลี้ยวขวาไปก่อน
ถ้ามัวแต่ทาตามกฎจราจรทุกครั้ง จะทาให้เสี ยเวลา
การเคารพ รักษาวินยั จราจรช่วยแก้ปัญหาจราจรได้
"ขับรถอย่ารี บร้อน เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมทาง" เป็ นการ
เตือนให้ผขู ้ บั ขีเ่ พิ่มความระมัดระวัง

Mean
3.75
3.10
3.84

S.D.
0.94
1.11
0.89

Sk
-0.81
-0.14
-0.54

Ku
0.52
-0.72
0.17

3.74

1.12

-0.82

-0.02

3.52
2.35
3.85
3.67
3.64
3.34
3.61
2.74

1.09
1.11
1.17
1.23
1.08
1.25
1.11
1.23

-0.43
0.79
-0.78
-0.77
-0.59
-0.33
-0.52
0.44

-0.55
-0.05
-0.34
-0.36
-0.22
-0.91
-0.47
-0.82

2.72

1.14

0.39

-0.62

2.96

1.03

0.08

-0.42

3.55

1.05

-0.36

-0.50

2.15

1.06

0.89

0.25

3.30

1.14

-0.34

-0.73

3.38
2.11

1.03
1.05

-0.27
0.76

-0.51
-0.09

2.18

1.08

0.75

-0.04
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จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ถ้าดื่ม
ของมึนเมาท่านจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อความสะใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 3.85 (SD=1.17) รองลงมาคือ
ท่านขับรถปาดหน้าคันอื่นเป็ นประจา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (SD=0.89) และการเคารพ รักษาวินัย
จราจรช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.11 (SD=1.05)
เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลความเบ้ (Skewness) มีค่าระหว่าง -0.81 ถึง 0.89
และความโด่ง (Kurtosis) มีค่าระหว่าง -0.82 ถึง 0.52 ซึ่งพบว่า ค่าความเบ้มีค่าน้อยกว่า 3.0 และค่า
ความโด่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะการกระจายตัวแบบปกติ (Kline, 2011) จึงมีความ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ของลักษณะทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตัวแปร

Mean

S.D.

Sk

Ku

เราไม่เห็นต้องปฏิบตั ิตามกฎทุกข้อ ถ้าต้องการให้การจราจร
คล่องตัว
ติดไฟแดงทีส่ ี่ แยกตอนดึกๆ ไม่มรี ถเลยน่าจะฝ่ าไปได้
การทาให้จราจรคล่องตัว สาคัญกว่าการปฏิบตั ิตามกฎ
ตลอดเวลา
การขับขี่มอเตอร์ ไซด์ในขณะรถติด มีความคล่องตัวเพราะ
สามารถเบียดแทรกได้
บางครั้งจาเป็ นต้องฝ่ าฝื นกฎจราจร เพื่อที่จะเดินทางได้เร็ ว
ที่สุด
ขับตามรถที่ขบั ช้าๆ น่าจะแซงได้แม้จะเป็ นเส้นทึบหรื อบน
สะพาน
ที่กลับรถอยูไ่ กล จะกลับรถเสี ยเวลา ขับรถย้อนศรดีกว่า
การละเมิดกฎจราจรบางครั้ง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการ
เสี่ ยงอันตรายเสมอไป
ผูท้ ี่มีความชานาญในการขับขี่จะใช้ความเร็ วสู งได้
ถ้าถนนโล่งๆน่าจะขับรถเร็ วเกินกฎหมายกาหนดได้
ถ้าขับขี่อย่างระมัดระวัง อาจขับขี่เร็ วกว่ากฎหมายกาหนดได้
เพื่อที่จะไปให้ถึงเร็ วขึ้นท่านจะขับรถเบียดแทรกคันอื่น

3.15

1.05

-0.05

-0.59

3.24
2.58

1.13
1.05

-0.13
0.43

-0.79
-0.36

2.67

1.07

0.40

-0.61

2.80

1.08

0.30

-0.54

3.31

0.95

-0.07

-0.23

3.57
3.04

1.08
1.00

-0.26
0.10

-0.74
-0.51

3.31
3.30
3.30
3.31

1.02
1.03
1.03
1.12

-0.28
-0.26
-0.24
-0.25

-0.53
-0.53
-0.44
-0.73
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ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ของลักษณะทัศนคติในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (ต่อ)
ตัวแปร

Mean

S.D.

Sk

Ku

การขับขีเ่ ร็ วกว่าที่กฎหมายกาหนดสัก 10-25 กม./ชม. เป็ น
เรื่ องปกติ สามารถทาได้
แข่งซิ่งในหมู่เพื่อนคงเป็ นประสบการณ์ที่น่าลองสักครั้งใน
ชีวติ

2.91

1.10

0.15

-0.54

3.49

1.21

-0.40

-0.82

ขณะขับขี่ การเร่ งความเร็ วเป็ นความน่าตื่นเต้นมาก

3.32

1.16

-0.18

-0.87

มอเตอร์ ไซด์ตอ้ งขับขีอ่ ย่างสวีด๊ สว๊าด เพื่ออวดสาวๆ

3.73

1.10

-0.61

-0.31

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ถ้าดื่ม
ของมึนเมาท่านจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อความสะใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 3.85 (SD=1.17) รองลงมาคือ
ท่านขับรถปาดหน้าคันอื่นเป็ นประจา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (SD=0.89) และการเคารพ รักษาวินัย
จราจรช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.11 (SD=1.05)
เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลความเบ้ มีค่าระหว่าง -0.81 ถึง 0.89 และความ
โด่ง มีค่าระหว่าง -0.82 ถึง 0.52 ซึ่งพบว่า ค่าความเบ้มีค่าน้อยกว่า 3.0 และค่าความโด่งมีค่าน้อยกว่า
10 แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะการกระจายตัวแบบปกติ (Kline, 2011) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
ตารางที่ 4.12 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ต่อพฤติกรรมความเสี่ยงในการขับขี่
ตัวแปร

Mean

S.D.

Sk

Ku

ท่านขับรถแบบเสี่ ยงอันตรายเพราะเสี ยงเชียร์ จากคนอื่น
ท่านขับรถเร็ วเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแน่จริ ง
ท่านขับรถเร็ วเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านมีความสามารถ
ที่ดีในการขับขี่
ท่านขับรถเร็ วเพื่อให้เพือ่ นต่างเพศพอใจ
ท่านขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในช่วงถนนที่กาลัง
ก่อสร้ าง

4.08
4.07
3.93

1.02
1.00
1.00

-1.03
-0.92
-0.67

0.62
0.30
-0.16

4.12
4.23

1.00
0.96

-0.98
-1.25

0.33
1.16
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ตารางที่ 4.12 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ต่อพฤติกรรมความเสี่ยงในการขับขี่ (ต่อ)
ตัวแปร

Mean

S.D.

Sk

Ku

ท่านขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในเขตชานเมือง
ท่านมักจะแซงรถคันหน้าเมื่อเขาขับขีร่ ถในความเร็ วที่
กาหนด
ท่านขับรถตามหลังคันหน้าอย่างกระชั้นชิด
ท่านต้องขับรถเร็ วกว่าคันอื่นเสมอ
ท่านฝ่ าฝื นกฎเพือ่ จะไปให้เร็ วขึ้น
ท่านละเลยกฎเพือ่ จะให้พน้ จากสภาพการจราจร
ถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย
ท่านขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงเมื่อเห็นถนนว่าง
ท่านขับรถสวนทางจราจร
ท่านไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
ท่านไม่ปฏิบตั ิตามกฎเพราะมันยุง่ ยาก
ท่านขับขี่รถหลังจากดื่มของมึนเมา
ขณะขับขี่ ท่านจะมองกระจกหลังเสมอ
ในช่วงเย็นหรื อช่วงเช้าท่านจะเปิ ดไฟหน้า
ขณะเลี้ยว หรื อเปลี่ยนช่องจราจรท่านจะให้สญ
ั ญาณไฟ
ขณะทีเ่ ปลีย่ นสัญญาณไฟเขียวท่านจะรี บออกรถทันที
เมื่อมีรถมาตัดหน้า หรื อกีดขวางรถท่านจะเร่ งแซงให้อยู่หน้า
และเบรกรถกะทันหัน
เมื่อมีรถใหญ่อยู่ขา้ งหน้าท่านจะรักษาระยะห่างเอาไว้
เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็ วท่านจะจี้รถคันหน้าเพื่อให้รถ
หลบทางไป

3.99
3.80

1.01
1.08

-0.84
-0.60

0.12
-0.42

4.00
3.63
3.76
3.83
3.65
3.94
3.93
3.59
3.93
4.10
2.20
2.44
2.24
2.63
3.81

0.95
1.10
1.03
1.04
1.03
1.05
1.00
1.10
1.02
1.08
1.24
1.22
1.17
1.15
1.11

-0.83
-0.59
-0.56
-0.64
-0.52
-0.70
-0.87
-0.54
-0.70
-1.06
0.83
0.49
0.68
0.33
-0.66

0.27
-0.22
-0.19
-0.15
-0.17
-0.26
0.34
-0.28
-0.11
0.27
-0.36
-0.70
-0.41
-0.66
-0.33

2.29
3.75

1.18
1.16

0.83
-0.58

-0.14
-0.53

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ขับรถเร็ ว
เกินกว่าอัตราที่กาหนดในช่วงถนนที่กาลังก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.23 (SD = 0.96) รองลงมา
คือ ขับรถเร็ วเพื่อให้เพื่อนต่ างเพศพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (SD = 1.00) และขณะขับขี่จะมอง
กระจกหลังเสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.20 (SD = 1.24)
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เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลความเบ้ มีค่าระหว่าง -1.25 ถึง 0.83 และความ
โด่ง มีค่าระหว่าง -0.70 ถึง 1.16 ซึ่งพบว่า ค่าความเบ้มีค่าน้อยกว่า 3.0 และค่าความโด่งมีค่าน้อยกว่า
10 แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะการกระจายตัวแบบปกติ (Kline, 2011) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
ตารางที่ 4.13 ค่าสถิติพ้นื ฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของตัวแปรสังเกตได้
ต่อการรับรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
ตัวแปร

Mean

S.D.

Sk

Ku

ท่านคิดว่าอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรขึ้นสักวันจากการขับขี่
ของตนเอง
ท่านกังวลว่า ตนเองจะได้รับบาดเจ็บ พิการ หรื อเสี ยชีวติ จาก
การเกิดอุบตั เิ หตุจราจร

3.51

0.97

-0.41

-0.15

3.49

1.06

-0.42

-0.36

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ความ
เป็ นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรขึ้นสักวันจากการขับขี่ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 3.51
(SD = 0.97) รองลงมาคื อ ความกังวลว่า ตนเองจะได้รับบาดเจ็บ พิก าร หรื อเสี ยชี วิต จากการเกิด
อุบตั ิเหตุจราจร 3.49 (SD = 1.06)
เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูลความเบ้ มีค่าระหว่าง -0.41 ถึง -0.42 และความ
โด่ง มีค่าระหว่าง -0.15 ถึง -0.36 ซึ่งพบว่า ค่าความเบ้มีค่าน้อยกว่า 3.0 และค่าความโด่งมีค่าน้อยกว่า
10 แสดงว่าข้อมูลมีลกั ษณะการกระจายตัวแบบปกติ (Kline, 2011) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
4.3 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ างพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จักรยานยนต์ของกลุ่ม
วัยรุ่น
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
ของกลุ่มวัยรุ่ น โดยใช้ทฤษฏีแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร และแสดงความสัมพันธ์ออกมาในรู ปแบบของกรอบแนวคิดในการ
วิจยั (Research Framework) ซึ่งในกรอบแนวคิดในการวิจยั นี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ดังแสดงในรู ป
ที่ 4.1 ดังนี้

57
ความกังวลเกี ่ยวกับ
อุบตั ิ เหตุ

ความเป็ นไปได้ในการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุ

การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ

การไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร

การใช้ความเร็ว

ชอบความตื่นเต้น

การฝ่ าฝื นกฎจราจร
บุคคลิกภาพใน
การขับขี่

ความก้าวร้าว

พฤติกรรมเสี่ ยง
ในการขับขี่

ความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม

ความกล้า ท้าทาย
ความประมาท

ทัศ นคติ ที่ไม่ดี
ในการขับขี่

ความวิตกกังวล

การปฏิบัติตามกฏ

การใช้ความเร็ว

ความประมาทในการ
ตรวจสอบสภาพรถ

ความคึกคะนอง

รูปที่ 4.1 กรอบแนวคิดแบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
จากรู ปที่ 4.1 แสดงกรอบแนวคิดแบบจาลองสมการโครงสร้ างพฤติ กรรมเสี่ ยงในการขับขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์องประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรแฝง (Latent variable) 4 ตัว ประกอบด้วย บุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่ (PERS) ทัศนคติที่ไม่ดีใน
การขับขี่ (ATTI) การรั บรู้ ความเสี่ ยงในการเกิ ดอุบัติ เหตุ (RECO) และพฤติ กรรมเสี่ ยงในการขับขี่
(BEHA) และส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เส้นทางของปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ พฤติ กรรมเสี่ ยงในการขับขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น โดยใช้ตวั แปรสังเกตได้จานวน 62 ตัวแปร ที่ได้จากการสารวจข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างนามาจัดกลุ่มโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยของตัวชี้วดั ที่ตอ้ งการศึกษา ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วดั
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ตัวชี้วดั ที่ใช้ในแบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
ของกลุ่มวัยรุ่ น
ลาดับ
1
2
3
4
5

ตัวย่ อ
PER1
PER2
PER3
PER4
PER5

ความหมายของตัวชี้วัด
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
การค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย
ความก้าวร้ าว
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความวิตกกังวล
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ตารางที่ 4.14 ตัวชี้วดั ที่ใช้ในแบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
ของกลุ่มวัยรุ่ น (ต่อ)
ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตัวย่ อ
ATT1
ATT2
ATT3
REC1
REC2
BEH1
BEH2
BEH3
BEH4
BEH5

ความหมายของตัวชี้วัด
ทัศนคติต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ วขับขี่
ทัศนคติต่อการขับขี่ดว้ ยความคึกคะนอง
ความกังวลเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุ
ความเป็ นไปได้ในการเกิดอุบตั ิเหตุ
การใช้ความเร็ ว
การฝ่ าฝื นกฎจราจร
ความกล้า ท้าทาย
ความประมาทจากการขับขี่
ความประมาทจากการตรวจสอบสภาพรถ

ตารางที่ 4.15 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน ระหว่ า งตัว แปร
(Correlation) ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชนั่ 16 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยูร่ ะหว่าง
-0.175 ถึง 0.751 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางบวกและลบ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยคู่ตวั แปรที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์สูงสุ ดคื อ การขับรถด้วยความเร็ วสูง กับการฝ่ าฝื นกฎ
จราจร และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึ่งเป็ นค่าสถิติทดสอบสมมุติฐาน
ว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์น้ นั เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์ พบว่า มีค่า Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ
4895.731 (df = 105, p<0.001) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ 0.823 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1
แสดงให้เห็นว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็ นเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปรมากพอที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

PER3
PER5
PER2
PER1
PER4
ATT1
ATT2
ATT3
REC2
REC1
BEH3
BEH1
BEH2
BEH4
BEH5

PER3

PER5

PER2

1
.025
.539**
.375**
.255**
.387**
.427**
.427**
-.175**
-.115**
.489**
.479**
.390**
.169**
-.012

1
.051
.032
.195**
-.021
.019
-.017
-.167**
-.254**
-.049
.005
.028
.134**
-.035

1
.490**
.162**
.504**
.448**
.421**
-.090**
-.025
.434**
.488**
.442**
.120**
.000

PER1

PER4

ATT1

ATT2

ATT3

REC2

REC1

BEH3

1
.196**
1
.472**
.109**
1
**
**
.344
.241
.560**
1
**
**
**
.272
.210
.322
.490**
1
-.055 -.187** -.016
-.088**
-.148**
1
.011
-.122**
.009
-.012
-.050
.599**
1
.303**
.075*
.426**
.416**
.415**
-.047
-.039
1
.355**
.091** .498**
.486**
.401**
-.113** -.077* .751**
.352**
.080*
.485**
.419**
.357**
-.132** -.079* .543**
.074*
.260** .196**
.187**
.138**
-.145** -.108** .121**
.047
.097** .147**
.020
-.043
-.006
-.005
.082*
Bartlett's Test of Sphericity = 4895.731, KMO = 0.823, df = 105, Sig. = 0.000

BEH1

BEH2

BEH4

BEH5

1
.722**
.218**
.038

1
.207**
-.002

1
.401**

1

**p<0.05, *p<0.10
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรม
เสี่ ยงในการขับขี่จ ักรยานยนต์ข องกลุ่มวัยรุ่ น เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง ด้วยโปรแกรม Mplus เวอร์ชนั่ 7.11 ซึ่งเป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
Mplus เวอร์ ชนั่ 7.11 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างดังกล่าว พบว่า ค่าไคสแคว (Chi
square) เท่ ากับ 243.32 ค่ าองศาอิสระของการทดสอบ เท่ ากับ 46 ค่ า RMSEM เท่ ากับ 0.086 ค่า
SRMR เท่ ากับ 0.039 ค่ า CFI เท่ ากับ 0.951 และค่ า TLI เท่ ากับ 0.930 แสดงให้เห็ น โมเดลการวัด
แรงจูงใจในการเดิ น ทางท่ องเที่ ยวของผูส้ ู งอายุด ้านแรงดึ งดู ด ในการเดิ น ทางมีค วามสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Daire Hooper, 2008) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าสถิติและเกณฑ์วดั ระดับความกลมกลืนและผลการ
วิเคราะห์
ค่ าสถิติและเกณฑ์ ระดับความกลมกลืน

ผลการ
วิเคราะห์

เกณฑ์ ระดับ
ความกลมกลืน

ผลของ
ดัชนี

ที่ df=46

243.32

-

-

ค่า TLI ดัชนี Tucker-Lewis Index
หรื อที่เรี ยกว่า Non-Normed Fit Index (NNFI)

0.930

0-1 พอใช้ได้
≥ 0.95 สอดคล้องดี

พอใช้ได้

ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ
(Comparative Fit Index: CFI)

0.951

0-1 พอใช้ได้
≥ 0.95 สอดคล้องดี

สอดคล้อง
กันดี

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของการ
ประมาณค่าความคลาดเคลื่อน
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)

0.068

<0.05 สอดคล้องดี
0.05-0.08 พอใช้ได้
0.08-0.01 ไม่ค่อยดี
>0.01 สอดคล้องไม่ดี

พอใช้ได้

ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของส่ วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root
Mean Square Residual: SRMR)

0.039

≤ 0.08

สอดคล้อง
กันดี
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เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะห์ แบบจ าลองสมการโครงสร้ างพฤติ ก รรมเสี่ ยงในการขับ ขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองการวัดบุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ การรับรู้ความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ และพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่
พบว่า ตัวชี้วดั 15 ตัว สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแบบจาลองได้ 11 ตัว ดังนี้
บุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (PERS) วัดจากตัวชี้วดั 5 ตัว พบว่า มีตวั ชี้วดั
เพียง 4 ตัวที่สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแบบจาลองการวัดบุคลิกภาพของผูข้ ับขี่ ได้
ประกอบด้ว ย การไม่ปฏิบัติ ต ามกฎจราจร (PER1) การค้น หาความตื่ น เต้น ท้าทาย (PER2) ความ
ก้าวร้ าว (PER3) และความรั บผิด ชอบต่ อสังคม (PER4) โดยมีค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบมาตรฐาน
ระหว่าง -0.275 ถึง 0.778 กล่าวคือ ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัวบ่งชี้องค์ประกอบได้อย่างมีความหมาย อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวชี้วดั ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ การค้นหา
ความตื่ นเต้นท้าทาย (PER2) มีค่ าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ ากับ 0.778 และตัว ชี้วดั ที่มีค่า
น้ าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานน้อ ยที่ สุ ด คื อ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (PER4) มี ค่ า น้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ -0.275
ทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ (ATTI) วัดจากตัวชี้วดั 3 ตัว พบว่า ตัวชี้วดั ทั้งหมดสามารถยืนยัน
ความเป็ นองค์ประกอบของแบบจาลองทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ได้ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร (ATT1) ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ ว (ATT2) และทัศนคติต่อการการขับขี่ดว้ ย
ความคึกคะนอง (ATT3) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.595 ถึง 0.752 กล่าวคือ
ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัวบ่งชี้องค์ประกอบได้อย่างมีความหมาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวชี้วดั ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ ว (ATT2) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.752 และตัวชี้วดั ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อย
ที่สุดคือ ทัศนคติต่อการการขับขี่ดว้ ยความคึกคะนอง (ATT3) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.595
การรับรู้ความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ (RECO) วัดจากตัวชี้วดั 2 ตัว พบว่า ตัวชี้วดั ทั้งหมดไม่
สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแบบจาลองการรับรู้ความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุได้ ดังนั้น
ในแบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น จึงใช้ตวั ชี้วดั
ความกังวลเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ (REC1) ในการพิจารณาค่าอิทธิพลในสมการ
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ (BEHA) วัดจากตัวชี้วดั 5 ตัว พบว่า มีตวั ชี้วดั
เพียง 4 ตัวที่สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของแบบจาลองการวัดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
ได้ ประกอบด้วย การใช้ความเร็ ว (BEH1) การฝ่ าฝื นกฎจราจร (BEH2) ความกล้า ท้าทาย (BEH3)
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และความประมาทจากการขับขี่ (BEH4) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานระหว่าง 0.271 ถึง
0.893 กล่าวคือ ตัวแปรทุกตัวเป็ นตัวบ่งชี้องค์ประกอบได้อย่างมีความหมาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ตัวชี้วดั ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ การใช้ความเร็ ว (BEH1) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.893 และตัวชี้วดั ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานน้อย
ที่สุดคือ ความประมาทจากการขับขี่ (BEH4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.271
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของคอนบรัค (Cronbach’s alpha) ของแต่ละองค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพในการขับขี่ มีค่าเท่ากับ 0.676 ด้านทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ มีค่า
เท่ากับ 0.690 และด้านพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ มีค่าเท่ากับ 0.758 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 ถือว่ายอมรับ
ได้ (Clare Hume, 2006) แต่ถา้ มีค่า มากกว่า 0.7 ขึ้นไปถือว่าดี (Joseph F. Hair. Jr, 2010) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืน ยัน ของโมเดลการวัด ในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
β

SE

t-value

R2

Error

0.586**

0.026

22.671

0.343

0.657

ค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย

0.778**

0.019

39.919

0.605

0.395

ความก้าวร้าว

0.697**

0.022

31.283

0.486

0.514

ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม

-0.275**

0.034

-8.143

0.076

0.924

การไม่ปฏิบตั ิตามกฎ

0.712**

0.021

33.927

0.507

0.493

การใช้ความเร็ ว

0.752**

0.021

36.224

0.566

0.434

ความคึกคะนอง

0.595**

0.025

23.348

0.354

0.646

การใช้ความเร็ ว

0.893**

0.015

59.465

0.798

0.202

การฝ่ าฝื นกฎจราจร
ความกล้า ท้าทาย
ความประมาท

0.804**
0.708**
0.271**

0.017
0.023
0.032

47.704
30.812
8.361

0.647
0.501
0.074

0.353
0.499
0.926

องค์ ประกอบ/ตัวแปร
บุคลิกภาพที่ไม่ ดีในการขับขี่ (0.676)
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

ทัศนคติที่ไม่ ดีในการขับขี่ (0.690)

พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ (0.758)

Chi square = 243.32 , df = 46, p-value = 0.0000, RMSEM = 0.068, SRMR = 0.039, CFI = 0.951, TLI = 0.930
***p<0.01, *p<0.05,
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ส่ ว นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เส้น ทางของปั จ จัย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมเสี่ ยงในการขับ ขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น เป็ นการวิเคราะห์สมการโครงสร้างระดับเดียว (Single level SEM) ด้วย
โปรแกรม Mplus เวอร์ชนั่ 7.11 ซึ่งการพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ผลการวิ เ คราะห์ เ ส้น ทางของปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการขับ ขี่
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
ตัวแปร

RECO

ATTI

DE

IE

PERS

-0.067*

-

RECO

-

-

-

-

-

-

-0.052*

-

-

-

-

-

0.560*** 0.467*** 1.027***

ATTI
**p<0.01, *p<0.05

TE

DE

-0.067* 0.833***

IE

BEHA

-

TE

DE

0.833*** 0.239***

IE

TE

-

0.239***

0.003*

-0.049*

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของ
กลุ่มวัยรุ่ น ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย ประกอบด้วย บุคลิกภาพที่ไม่ดีในการ
ขับขี่ (PERS) และทัศนคติ ที่ไม่ดี ในการขับขี่ (ATTI) มีค่ าสัมประสิ ทธิ์ ขนาดอิทธิ พลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น เท่ากับ 0.239 และ 0.560
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 ซึ่ ง ทัศนคติ ที่ไม่ดี ในการขับขี่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น หมายความว่า วัยรุ่ นที่มี
ทัศนคติ ที่ไม่ดี ในการขับขี่ ไม่ปฏิบัติ ต ามกฎจราจร ขับรถด้ว ยความเร็ ว และคึ ก คะนองมากจะมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์มากขึ้น
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า บุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่ (PERS) ยังส่ งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นผ่านทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ (ATTI)
มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์
ของกลุ่มวัยรุ่ น เท่ากับ 0.467 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของ
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กลุ่มวัยรุ่ น ได้รับอิทธิพลรวมจากปั จจัย ปั จจัยบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่ (PERS) ปั จจัยทัศนคติที่
ไม่ดีในการขับขี่ (ATTI) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ขนาดอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น เท่ากับ 0.239 และ 1.027 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่งทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ เป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจ าก
การใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นมากที่สุด
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0.996

การรับรู ้ถึงความเสี่ ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ

R2=0.343
0.657

R2=0.004

การไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร
R2=0.605

0.395

การใช้ความเร็ว

ชอบความตื่นเต้น
บุคคลิกภาพใน
การขับขี่

ความก้าวร้าว

0.239**

การฝ่ าฝื นกฎจราจร

พฤติกรรมเสี่ ยง
ในการขับขี่

0.353

R2=0.501

ความกล้า ท้าทาย

0.499

R2=0.074

R2=0.076
0.924

0.202

R2=0.647

R2=0.602
0.398

R2=0.486

0.514

R2=0.798

ความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวม

R2=0.694
0.306

0.926

ทัศนคติ ที่ไม่ดี
ในการขับขี่
0.493

0.434

การไม่ปฏิบัติตามกฎ
2

R =0.507

0.646

การใช้ความเร็ว
2

R =0.566

ความคึกคะนอง
R2=0.354

รูปที่ 4.2 แบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
หมายเหตุ ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Standardize ด้วยโปรแกรม Mplus)
Chi square = 243.32 , df = 46, p-value = 0.0000, RMSEM = 0.068, SRMR = 0.039, CFI = 0.951, TLI = 0.930
**p<0.05, *p<0.10
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่ นที่มีผลต่อความเสี่ ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ โดยการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรม
เสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
วัยรุ่ นในระดับอาชีวะศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ขั้น สู ง ที่ ใ ช้ร ถจัก รยานยนต์ จ านวน 933 คน ผูว้ ิ จ ัย ใช้ก ารสุ่ ม กลุ่ม ตัว อย่า งแบบชั้น ภูมิ
(Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้ต ัวอย่างตามจานวนที่ กาหนดไว้ โดยใช้สัดส่ วนจานวน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง แบ่งตามประเภทยานพาหนะ กลุ่มอายุ เพศ รายจังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการ
สุ่ ม อย่า งง่ า ยแบบไม่ ใ ส่ คื น (without replacement) เพื่ อ ให้ไ ด้ต ัว อย่า งตามจ านวนที่ ก าหนดไว้
ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นแบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูลส่ วนตัว ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดลักษณะบุคลิกภาพ ส่ วนที่ 3
เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติต่อโอกาสเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถาม
เพื่อวัดพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ และส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้โอกาส
เสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและ
พฤติ ก รรมการขับขี่ ร ถจัก รยานยนต์ข องวัยรุ่ น และตอนที่ 2 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น ด้วยโปรแกรม
Mplus 7.11 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้ านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของกลุ่ม
วัยรุ่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์ สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจานวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 2
2.วัยรุ่ นส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 1-5 ปี ไม่มีใบอนุ ญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ และเคยมีประสบการณ์การฝ่ าฝื นกฎจราจร ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการไม่สวมหมวก
นิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับขี่
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3. มี ก ลุ่ ม วัย รุ่ นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนตัว อย่างทั้ง หมดที่ เ คยประสบอุ บัติ เ หตุ จ าก
รถจักรยานยนต์ ซึ่งความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ คือ มีผบู้ าดเจ็บเล็กน้อย ทรัพย์สินเสี ยหาย
บาดเจ็บสาหัส และมีผเู้ สียชีวิต ตามลาดับ
4. วัยรุ่ นส่วนใหญ่มีลกั ษณะบุคลิกภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ เมื่อขับขี่ชอบจี้ทา้ ยคัน
หน้า ขับรถปาดหน้าคันอื่นเป็ นประจา โดยปกติไม่ค่อยเปิ ดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรื อเปลี่ยนช่ องทาง
เมื่อโดนคันอื่นปาดหน้ายอมไม่ได้เด็ดขาด ถ้าดื่มของมึนเมาจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อความสะใจ การสวม
หมวกนิ รภัยเป็ นสิ่ งที่น่าราคาญ เมื่อถูกแซงจะต้องเร่ งความเร็ วเพื่อแซงกลับ รถยิ่งเครื่ องแรง เสี ยง
สนั่น ยิ่งสนุ กเร้าใจ ขณะที่แซงจะรี บแซงโดยไม่คานึ งถึงกฎจราจร ถ้าสัญญาณไฟจราจรเสี ยจะรี บ
ขับรถผ่านแยกไปโดยไม่เปิ ดโอกาสให้คนั อื่นตัดหน้า "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด"แปลว่าไปได้เลยไม่ตอ้ ง
ระวังรถทางตรงหรื อรถเลี้ยวขวาไปก่อน และถ้ามัวแต่ทาตามกฎจราจรทุกครั้งจะทาให้เสียเวลา
5. วัยรุ่ นส่วนใหญ่มีทศั นคติในการขับขี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ ผูท้ ี่มีความชานาญใน
การขับขี่จะใช้ความเร็ วสูงได้ ถ้าถนนโล่งๆ น่าจะขับรถเร็ วเกินกฎหมายกาหนดได้ เพื่อที่จะไปให้ถึง
เร็ วขึ้นจะขับรถเบียดแทรกคันอื่น แข่งซึ่งในหมู่เพื่อนคงเป็ นประสบการณ์ที่น่าลองสักครั้งในชีวิต
ขณะขับขี่การเร่ งความเร็ วเป็ นความน่ าตื่นเต้นมาก และมอเตอร์ ไซด์ตอ้ งขับขี่อย่างสวี๊ดสว๊าดเพื่อ
อวดสาวๆ
6. วัยรุ่ นส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ ยงเกิดอุบตั ิเหตุในการขับขี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ
ขับรถแบบเสี่ยงอันตรายเพราะเสียงเชียร์จากคนอื่น ขับรถเร็ วเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าแน่จริ ง ขับรถเร็ ว
เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีความสามารถที่ดีในการขับขี่ ขับรถเร็ วเพื่อให้เพื่อนต่างเพศพอใจ ขับรถ
เร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในช่วงถนนที่กาลังก่อสร้าง ขับรถเร็ วเกินกว่าอัตราที่กาหนดในเขตชาน
เมือง จะแซงรถคันหน้าเมื่อเขาขับขี่รถในความเร็ วที่กาหนด ขับรถตามหลังคันหน้าอย่างกระชั้นชิด
ขับรถเร็ วกว่าคันอื่นเสมอ ฝ่ าฝื นกฎเพื่อจะไปให้เร็ วขึ้น ละเลยกฎเพื่อจะให้พน้ จากสภาพการจราจร
ถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย ขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงเมื่อเห็น ถนนว่าง ขับรถสวนทาง
จราจร ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเพราะมันยุง่ ยาก ขณะที่เปลี่ยนสัญญาณไฟ
เขียวจะรี บออกรถทันที และเมื่อมีรถใหญ่อยูข่ า้ งหน้าจะรักษาระยะห่างเอาไว้
7. วัย รุ่ นส่ วนใหญ่รั บรู้ ได้ว่ามีความเป็ นได้ที่จะเกิดอุบตั ิ เหตุจ ราจรขึ้นกับตนเอง และอาจ
ได้รับบาดเจ็บ พิการจนถึงเสียชีวิต
5.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของแบบจาลองที่สร้ างขึน้ กับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้ างพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือ มีค่าไคสแคว (Chi
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square) เท่ากับ 243.32 ค่าองศาอิสระของการทดสอบ เท่ากับ 46 ค่า RMSEM เท่ากับ 0.086 ค่า
SRMR เท่ากับ 0.039 ค่า CFI เท่ากับ 0.951 และค่า TLI เท่ากับ 0.930 ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจาลอง
การวัด พบว่ามีตวั แปรแฝง 3 ตัวที่สามารถยืนยันความเป็ นองค์ประกอบของตัวชีวดั ได้ ดังนี้
บุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วดั ที่มีค่าเป็ น
บวก 3 ตัว คือ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร การค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย ความก้าวร้าว และกลุ่ม
ตัวชี้วดั ที่มีค่าเป็ นลบ 1 ตัว คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายความว่า ถ้าผูข้ บั ขี่มีความผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้นบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะลดลง ซึ่งบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์วดั ได้จากตัวชี้วดั ด้านการค้นหาความตื่นเต้นท้าทายมากที่สุด
ทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วดั ที่มีค่าเป็ นบวก 3 ตัว ทัศนคติ
ต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ ว และทัศนคติต่อการการขับขี่ดว้ ยความคึก
คะนอง หมายความว่า ถ้าผูข้ บั ขี่ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ใช้ความเร็ ว และขับขี่ดว้ ยความคึกคะนอง
มากขึ้นทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ ก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ วดั ได้จากตัวชี้วดั ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้ความเร็ วมากที่สุด
พฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มตัวชี้วดั ที่มีค่าเป็ น
บวก 4 ตัว คือ การใช้ความเร็ ว การฝ่ าฝื นกฎจราจร ความกล้าท้าทาย และความประมาทจากการขับขี่
หมายความว่า หมายความว่า ถ้าผูข้ บั ขี่มี พฤติกรรมเสี่ ยงในการความเร็ ว การฝ่ าฝื นกฎจราจร ความ
กล้าท้าทาย และความประมาทจากการขับขี่มากขึ้นพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ก็จะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเสี่ ยงในการขับขี่ รถจักรยานยนต์วดั ได้จากตัวชี้วดั ด้านการใช้ความเร็ ว มาก
ที่สุด
5.3 การศึกษาปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
ของกลุ่มวัยรุ่ น พบว่า พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีปัจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมเสี่ยงในการ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการ
ขับขี่ และปั จจัยด้านทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านทัศนคติที่ไม่ดี
ในการขับขี่ มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.560 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า การมีทศั นคติที่ไม่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ น หมายความว่า หากผูข้ บั ขี่มี ทศั นคติต่อ
การไม่ปฏิบัติ ต ามกฎจราจร การใช้ค วามเร็ ว และการขับขี่ ด ้ว ยความคึ ก คะนอง จะส่ งผลให้มี

69

พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ไ ด้ และพฤติ ก รรมเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ จ ากการใช้
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่ ผ่าน
ปั จ จัยด้านทัศนคติ ที่ไม่ดี ในการขับขี่ โดยมีค่ าสัมประสิ ทธิ์ ขนาดอิทธิ พลเท่ ากับ 0.467 อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 นอกจากนี้ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ จ ากการใช้
จักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่ ผ่านปัจจัย
ด้านทัศนคติที่ไม่ดีในการขับขี่ มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.027 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า หากวัยรุ่ นมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีในการขับขี่ร่วมกับ
การมีทศั นคติที่ไม่ดีในการขับขี่ยิ่งส่ งผลให้ส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้มาก
ยิง่ ขึ้น จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
ใช้จกั รยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่ นดังกล่าวมีค่าสัมประสิทธิ์ในการทานายพฤติกรรมความเสี่ยง คิดเป็ น
ร้อยละ 60.2 (R2 = 0.602) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 39.8 ต้องนาตัวแปรหรื อปัจจัยอื่นๆ มาใช้ร่วมด้วย
5.4 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุ ของวัยรุ่ นที่ใช้รถจักรยนต์ ประกอบด้วย ทัศนคติต่อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
ทัศนคติ ต่ อการใช้ค วามเร็ ว และทัศนคติ ต่ อการการขับขี่ด ้วยความคึ กคะนอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (Sümer, 2003) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ทัศนคติว่า ทัศนคติเป็ นสิ่ งสาคัญในการทาให้คน
แสดงพฤติกรรมออกมา การรู้ทศั นคติของคนสามารถทานายพฤติกรรมที่คนจะแสดงออกได้ ในทาง
กลับกันหากพิจารณาเฉพาะเรื่ องการขับขี่ยานพาหนะ พบว่า งานวิจยั นี้ มีแตกต่างจากงานวิจยั ของ
(Ulleberg and Rundmo 2003) ที่พบว่า บุคลิกภาพของผูข้ บั ขี่มกั มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุ
อยูเ่ สมอ โดยพบว่าผูท้ ี่มีบุคลิกภาพแต่ละลักษณะ จะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
ที่แตกต่างกัน (Arnett et al. 1997, Ulleberg 2001, Iversen and Rundmo 2002) ซึ่งบุคลิกภาพในการ
ขับขี่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการเกิด อุบตั ิ เหตุข องวัยรุ่ น ที่ใช้รถจักรยานยนต์เ ป็ น
ลาดับที่สองรองจากปั จจัยด้านทัศนคติในการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นอยู่ในระดับอาชีวะศึกษา
นัน่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่ นที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวะศึกษาเป็ นกลุ่มที่อยูใ่ นวัยคึกคะนอง มี
ความใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่าครอบครัวหรื อผูป้ กครอง และยังมีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนเป็ นไป
ตามความเชื่อของกลุ่มในเรื่ องต่างๆ รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ อาทิ
การละเมิดกฎจราจรบางครั้งไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นการเสี่ยงอันตรายเสมอไป ผูท้ ี่มีความชานาญ
ในการขับขี่จะใช้ความเร็ วสูงได้ และผูต้ ิดไฟแดงที่สี่แยกตอนดึกๆ ไม่มีรถเลยน่าจะฝ่ าไปได้ เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรของวัยรุ่ นที่ ใช้
รถจัก รยนต์ เพื่อหาทางป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาอุบัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้น เช่ น จากผลการวิจยั ที่พบว่า
ทัศนคติในการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของวัยรุ่ น ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนการให้ความรู้ การรณรงค์และ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรของวัยรุ่ นได้ จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนด
นโยบายและวางแผนการลดอุบตั ิเหตุ ควรมีความตระหนักและให้ความสาคัญต่อการสร้างจิตสานึ ก
ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสยั ทัศนคติ บุคลิกภาพของกลุ่มวัยรุ่ นให้มีความตระหนักถึงอันตรายจากการ
เกิดอุบตั ิเหตุมาขึ้น
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบสาเหตุหรื อ
ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นด้วย

บรรณนานุกรม
คณะกรรมการป้ องกันอุบตั ิภยั แห่งชาติ . (2553). การป้องกันอุบัตเิ หตุจากภัยจราจร. คณะกรรมการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
จิ รพัฒ น์ โชติ ก ไกร. (2531). วิศ วกรรมการทาง (Highway Engineering). กรุ งเทพฯ: ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ .
ณัฎฐามณี จิ ริ น ทรกุล. (2543). ประสิ ท ธิผ ลของโปรแกรมสุ ขศึ กษาต่ อ การั บ รู้ ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ างอ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพ.
ธนิ นี เขียวอยู่, (2546). พฤติกรรมเสี่ ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสั งกัดกรม
สามัญศึกษา. จังหวัดเพชรบุรี.
วิ จิ ต ร บุ ญ ย ะ โ ห ต ร ะ . ( 2538). ปั ญ ห า จ า ก ก า ร จ ร า จ ร ท า ง บ ก . dc220.4 shared. com/
doc/cihttjpk/preview.html. วันที่ 12 มกราคม 2556.
สมจิตต์ สุ พรรณทัศน์. (2534). การสารวจพฤติกรรมการวางแผนครอบครัว การโภชนาการ การ
อนามัยแม่ และเด็กของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในชุ มชนแออัดกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การโฆษณาหาเลียงกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง. คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุ ร เมศวร์ พิ ริ ยะวัฒ น์ . (2550). การศึ ก ษาทัศ นคติข องผู้ใ ช้ รถยนต์ ส่ วนบุ ค คลเพื่อ ประยุก ต์ ใ ช้
มาตรการควบคุมความต้องการเดินทางอย่างยัง่ ยืน. รายงานการวิจยั พัฒนาฉบับสมบูรณ์.
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Bamberg, S., Ajzen, I., and Schmidt, P. (2003). Choice of Travel Mode in the Theory of
Planned Behavior: The Roles of Past Behavior, Habit, and Reasoned Action.
Basic and Applied Social Psychology, 25(1), 175-187.
Golob, T.F., and Hensher, D.A. (1998). Greenhouse Gas Emissions and Australian
Commuters Attitudes and Behavior Concerning Abatement Policies and
Personal Involvement. Transportation Research, (3)1-18.

72

Gould, J., Golob, T.F., and Barwise, P. (1998). Why Do People Drive to Shop? Future
Travel and Telecommunications Tradeoffs. Institute of Transportation Studies,
University of California, Irvine, USA.
Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B. and Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A
Global Perspective, 7th Ed., New Jersey, USA: Pearson Education, lnc.
Harvey, C., Jenkins, D. and Sumner, R. (1975). Driver Error Supplementary Report 149 UC.
Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne.
Hilgard, E.R. (1966). Introduction to psychology. (3 rd. ed.). New York : Harcourt Brace and
Word.
Jang, T.Y. (2003). Causal Relationship Among Travel Mode Activity and Travel
Patterns. Journal of Transportation Engineering 129 ,16-22.
Lu, X., and Pas, E.I. (1999). Socio-Demographics, Activity Participation and Travel
Behavior. Transportation Research A 33, 1-18.
Lund, A., Brian, N. (1986). Perceived risks and driving behavior. Accident Analysis and
Prevention 183, 67–70.
Piriyawat, S., Narupiti, S., Bowarnkitiwong, S., and Suangsuwan, J. (2007). Structural
Equation Modeling: An Alternative Approach for Revealing Travelers
Attitudes and Travel Behavior Study. Kasetsart Engineering Journal 60, 43-51.
R, Risser. (1985). Behaviour in traffic conflict situations Accident Analysis and Prevention,
17 (2), 179–197
Rhodes, R.E., and Courneya, K.S. (2003). Modeling the Theory of Planned Behaviour.
Psychological Health and Medicine 8, 57-69.
Rigdon, E.E. (1998). Structural Equation Modeling In Modern Methods for Business
Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Simma, A., and Axhausen, K.W. (2001). Structures of Commitment in Mode Use: A
Comparison of Switzerland, Germany and Great Britain. Transport Policy 8,
379-288.
Taniguchi, A., Hara, F., Takano, S., Kagaya, S., and Fujii, S. (2003). Psychological and
Behavioral Effect of Travel Feedback Program for Travel Behavior
Modification. Transportation Reseach Record 1839 (2003): 182-190.

73

Transit Cooperative Research Program. (1997). Building Transit Ridership: An
Exploration of Transit’s Market Share and the Public Policies that Influence
it. TCRP Report 27.

ภาคผนวก ก

75

แบบสอบถาม
การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีผลต่ อความเสี่ ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้ รถจักรยานยนต์
คำชี้ แจง: ข้อมูลในแบบสอบถำมนี้ ใช้เพื่อประกอบกำรวิจยั เรื่ อง กำรศึ กษำพฤติ กรรมของวัยรุ่ นที่มีผลต่อควำมเสี่ ยงในกำรเกิด
อุ บัติเหตุ จำกกำรใช้รถจักรยำนยนต์ ของสำขำวิชำวิศวกรรมขนส่ ง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โปรดตอบคำถำมและให้
ข้อมูลของท่ำนตำมควำมจริ งเพื่อประโยชน์ในกำรวิจยั
ทำงผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่กำหนดไว้ และทำเครื่ องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อควำมที่ตรง
กับควำมจริ งมำกที่สุด
1.

เพศ 1.ชำย

2.หญิง

2.

อำยุ........................ปี

3.

กำลังศึกษำชั้นปี ที่................

4.

กำลังศึกษำอยูร่ ะดับ

 1. มัธยมปลำย/ปวช.  2. ปวส.
ระบุ………..........

 3. ปริ ญญำตรี

 4. อื่นๆ

5.

ท่ำนขับรถจักรยำนยนต์ประมำณ......................ปี

6.

ควำมเป็ นเจ้ำของรถจักรยำนยนต์ที่ขบั ขี่

 1.รถของตนเอง 2. รถของคนอื่น

7.

ท่ำนมีใบขับขี่รถจักรยำนยนต์หรื อไม่

 1.มี

8.

ระยะเวลำที่ได้ใบขับขี่มำประมำณ.....................ปี (เฉพำะใบขับขี่รถจักรยำนยนต์)

9.

ท่ำนเคยโดนเสี ยค่ำปรับแก่ตำรวจจรำจรหรื อไม่

 2.ไม่มี
 1.เคย จำนวน...........ครั้ง  2.ไม่เคย

10. ถ้ำท่ำนเคยโดนเสี ยค่ำปรับกรุ ณำระบุสำเหตุล่ำสุ ด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย  2. ไม่มีใบขับขี่
 5.ดื่มแอลกอฮอล์

 3.ขับรถเร็ วเกินกำหนด  4.ฝ่ ำสัญญำณไฟ

 6. อื่นๆ..............

11. ท่ำนเคยประสบอุบตั ิเหตุจรำจรหรื อไม่

 1.เคย จำนวน...........ครั้ง  2.ไม่เคย

ถ้ าเคย ควำมรุ นแรงของอุบตั ิเหตุล่ำสุ ดเป็ นอย่ำงไร
 1.เสี ยหำยเฉพำะทรัพย์สิน  2.มีผบู ้ ำดเจ็บเล็กน้อย
ผูเ้ สี ยชีวิต

 3.มีผบู ้ ำดเจ็บสำหัส  4.มี
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ส่ วนที่ 2 ทัศนคติและพฤติกรรมในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
คาชี้แจง ให้อ่ำนข้อควำม และทำเครื่ องหมำย

ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด

ข้ อ

ข้ อความ

1

เมื่อขับขี่ท่ำนชอบจี้ทำ้ ยคันหน้ำ

2

เมื่อท่ำนหงุดหงิด ท่ำนจะขับรถด้วยควำมเร็ วสู ง

3

ท่ำนขับรถปำดหน้ำคันอื่นเป็ นประจำ
โดยปกติท่ำนไม่ค่อยเปิ ดไฟเลี้ยวเมื่อจะเลี้ยวหรื อ
เปลี่ยนช่องทำง

4
5

เมื่อโดนคันอื่นปำดหน้ำ ท่ำนยอมไม่ได้เด็ดขำด

6

ท่ำนจะขับแซงเสมอเมื่อคันหน้ำขับช้ำ

12 ถ้ำดื่มของมึนเมำท่ำนจะขับรถเร็ วขึ้นเพื่อควำมสะใจ
13 กำรสวมหมวกนิรภัยเป็ นสิ่ งที่น่ำรำคำญ
14 เมื่อท่ำนถูกแซงจะต้องเร่ งควำมเร็ วเพื่อแซงกลับ
15 ท่ำนรู ้สึกว่ำรถยิง่ เครื่ องแรง เสี ยงสนัน่ ยิง่ สนุกเร้ำใจ
ขณะที่ท่ำนแซง ท่ำนจะรี บแซงโดยไม่คำนึงถึงกฎ
16
จรำจร
17 ท่ำนไม่ใส่ หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ระยะใกล้ๆ
ถ้ำอยำกทำอะไรก็ทำได้ ตรำบใดที่กำรกระทำนั้นไม่
สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ ื่น
กำรเลี่ยงกฎจรำจรไม่ใช่เรื่ องแปลกหำกรู ้สึกว่ำไม่เป็ น
19
อันตรำยในกำรขับขี่
ถ้ำสัญญำณไฟจรำจรเสี ยท่ำนจะรี บขับรถผ่ำนแยกไป
20
โดยไม่เปิ ดโอกำสให้คนั อื่นตัดหน้ำ
21 เมื่อขับขี่ในที่ชุมชนต้องลดควำมเร็ วในกำรขับขี่
18

"เลี้ยวซ้ำยผ่ำนตลอด"แปลว่ำไปได้เลยไม่ตอ้ งระวังรถ
ทำงตรงหรื อรถเลี้ยวขวำไปก่อน
23 ถ้ำมัวแต่ทำตำมกฎจรำจรทุกครั้ง จะทำให้เสี ยเวลำ
22

24 กำรเคำรพ รักษำวินยั จรำจรช่วยแก้ปัญหำจรำจรได้
25

"ขับรถอย่ำรี บร้อน เอื้ออำทรต่อเพื่อนร่ วมทำง" เป็ น
กำรเตือนให้ผขู ้ บั ขี่เพิ่มควำมระมัดระวัง

ใช่
แน่ นอ
น

ใช่

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
ใช่

ไม่ ใช่
แน่ นอ
น
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ข้ อ

ข้ อความ

เรำไม่เห็นต้องปฏิบตั ิตำมกฎทุกข้อ ถ้ำต้องกำรให้
กำรจรำจรคล่องตัว
27 ติดไฟแดงที่สี่แยกตอนดึกๆ ไม่มีรถเลยน่ำจะฝ่ ำไปได้
26

28
29
30
31
32
33
34

กำรทำให้จรำจรคล่องตัว สำคัญกว่ำกำรปฏิบตั ิตำม
กฎตลอดเวลำ
กำรขับขี่มอเตอร์ ไซด์ในขณะรถติด มีควำมคล่องตัว
เพรำะสำมำรถเบียดแทรกได้
บำงครั้งจำเป็ นต้องฝ่ ำฝื นกฎจรำจร เพื่อที่จะเดินทำง
ได้เร็ วที่สุด
ขับตำมรถที่ขบั ช้ำๆ น่ำจะแซงได้แม้จะเป็ นเส้นทึบ
หรื อบนสะพำน
ที่กลับรถอยูไ่ กล จะกลับรถเสี ยเวลำ ขับรถย้อนศร
ดีกว่ำ
กำรละเมิดกฎจรำจรบำงครั้ง ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ
เป็ นกำรเสี่ ยงอันตรำยเสมอไป
ผูท้ ี่มีควำมชำนำญในกำรขับขี่จะใช้ควำมเร็ วสู งได้

35 ถ้ำถนนโล่งๆน่ำจะขับรถเร็วเกินกฎหมำยกำหนดได้
ถ้ำขับขี่อย่ำงระมัดระวัง อำจขับขี่เร็ วกว่ำกฎหมำย
36
กำหนดได้
เพื่อที่จะไปให้ถึงเร็ วขึ้นท่ำนจะขับรถเบียดแทรกคัน
37
อื่น
กำรขับขี่เร็ วกว่ำที่กฎหมำยกำหนดสัก 10-25 กม./ชม.
38
เป็ นเรื่ องปกติ สำมำรถทำได้
แข่งซิ่ งในหมู่เพื่อนคงเป็ นประสบกำรณ์ที่น่ำลองสัก
39
ครั้งในชีวิต
40 ขณะขับขี่ กำรเร่ งควำมเร็ วเป็ นควำมน่ำตื่นเต้นมำก
41 มอเตอร์ ไซด์ตอ้ งขับขี่อย่ำงสวี๊ดสว๊ำด เพื่ออวดสำวๆ
42 ท่ำนจะขับรถเร็ ว เมื่อท่ำนหงุดหงิด

ใช่
แน่ นอ
น

ใช่

ไม่
แน่ ใจ

ไม่
ใช่

ไม่ ใช่
แน่ นอ
น
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คาชี้แจง ให้อ่ำนข้อควำม และทำเครื่ องหมำย

ลงในช่องที่ตรงกับสิ่ งที่ปฏิบตั ิมำกที่สุด

ข้ อ

ข้ อความ

43

ท่ำนขับรถแบบเสี่ ยงอันตรำยเพรำะเสี ยงเชียร์ จำก
คนอื่น

44 ท่ำนขับรถเร็ วเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ำแน่จริ ง
45

ท่ำนขับรถเร็ วเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่ำท่ำนมี
ควำมสำมำรถที่ดีในกำรขับขี่

46 ท่ำนขับรถเร็ วเพื่อให้เพื่อนต่ำงเพศพอใจ
ท่ำนขับรถเร็ วเกินกว่ำอัตรำที่กำหนดในช่วงถนนที่
47
กำลังก่อสร้ำง
ท่ำนขับรถเร็ วเกินกว่ำอัตรำที่กำหนดในเขตชำน
48
เมือง
ท่ำนมักจะแซงรถคันหน้ำเมื่อเขำขับขี่รถใน
49
ควำมเร็ วที่กำหนด
50 ท่ำนขับรถตำมหลังคันหน้ำอย่ำงกระชั้นชิด
51 ท่ำนต้องขับรถเร็ วกว่ำคันอื่นเสมอ
52 ท่ำนฝ่ ำฝื นกฎเพื่อจะไปให้เร็ วขึ้น
53 ท่ำนละเลยกฎเพื่อจะให้พน้ จำกสภำพกำรจรำจร
54 ถ้ำเห็นสัญญำณไฟเหลืองจะเร่ งไปเลย
55 ท่ำนขับขี่ฝ่ำสัญญำณไฟแดงเมื่อเห็นถนนว่ำง
56 ท่ำนขับรถสวนทำงจรำจร
57 ท่ำนไม่สวมหมวกนิรภัยในกำรขับขี่
58 ท่ำนไม่ปฏิบตั ิตำมกฎเพรำะมันยุง่ ยำก
59 ท่ำนขับขี่รถหลังจำกดื่มของมึนเมำ
60 ขณะขับขี่ ท่ำนจะมองกระจกหลังเสมอ
61 ในช่วงเย็นหรื อช่วงเช้ำท่ำนจะเปิ ดไฟหน้ำ
ขณะเลี้ยว หรื อเปลี่ยนช่องจรำจรท่ำนจะให้
62
สัญญำณไฟ
ขณะที่เปลี่ยนสัญญำณไฟเขียวท่ำนจะรี บออกรถ
63
ทันที

ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บ่ อย
ปฏิบัติ
บ่ อย บางครั้ง น้ อย
มาก
เลย
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ข้ อ

ข้ อความ

64

เมื่อมีรถมำตัดหน้ำ หรื อกีดขวำงรถท่ำนจะเร่ งแซง
ให้อยูห่ น้ำและเบรกรถกะทันหัน

65

เมื่อมีรถใหญ่อยูข่ ำ้ งหน้ำท่ำนจะรักษำระยะห่ำง
เอำไว้

66

เมื่อท่ำนขับรถด้วยควำมเร็ วท่ำนจะจี้ รถคันหน้ำเพื่อให้
รถหลบทำงไป

ปฏิบัติ
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บ่ อย
ปฏิบัติ
บ่ อย บางครั้ง น้ อย
มาก
เลย

67 ก่อนเดินทำงท่ำนจะตรวจระบบเบรก
68 ก่อนเดินทำงท่ำนจะตรวจสภำพล้อยำง
ก่อนเดินทำงท่ำนจะตรวจระบบไฟเบรก ไฟเลี้ยว
69
ไฟส่ องสว่ำง

ข้ อ

ข้ อความ

70

ท่ำนคิดว่ำอำจจะเกิดอุบตั ิ เหตุจรำจรขึ้นสักวันจำกกำร
ขับขี่ของตนเอง

ข้ อ
71

ข้ อความ
ท่ำนกังวลว่ำ ตนเองจะได้รับบำดเจ็บ พิกำร หรื อ
เสี ยชีวิตจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุจรำจร

เป็ นไป
ได้ มาก

กังวล
มาก

เป็ น
ไปได้

ไม่
แน่ ใจ

เป็ นไ
ปได้
น้ อย

เป็ นไ
ป
ไม่ ได้
เลย

กังวล

ไม่ กังวล
แน่ ใจ น้ อย

ไม่
กังวล
เลย
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ประวัติผ้วู ิจัย
นางกาญจน์กรอง สุองั คะ เกิดวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาเขต
สารสนเทศ จากทบวงมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2545 เพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท-เอก ภายหลัง
จากการสาเร็ จ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมขนส่ ง จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีโอกาสเข้าร่ วมทางานกับบริ ษทั เอก-ชัยดิสทริ
บิวชัน่ จากัด ในตาแหน่งนักวิเคราะห์การขนส่ ง (Transport Analyst) เป็ นระยะเวลา 1 ปี และได้รับ
การบรรจุ เข้าเป็ นพนัก งานของรั ฐในต าแหน่ งอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมขนส่ ง สานัก วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2549
มีค วามถนัดในงานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการระบบขนส่ งสิ นค้ามีความสนใจที่จะศึกษาในงาน
เกี่ยวข้องกับการวางแผน บริ หารระบบขนส่ งสาธารณะ ซึ่งผลงานวิจยั ที่แล้ว เสร็ จ อาทิเช่น การ
ประยุกต์ใช้ระบบตัว๋ โดยสารอัตโนมัติและระบบ RFID เพื่อการจัดตารางเวลาเดินรถโดยสารประจา
ทาง โครงการศึกษาระบบขนส่ งมวลชนด้วยรางรถไฟขนาดเบาในเขตพื้นที่ อาเภอเมืองจังหวัด
นครราชสี มา ระบบขนส่ งสาธารณะสาหรับผูส้ ูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประเมินผล
กระทบด้านการจราจรของการออกแบบช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติของประเทศไทย เป็ นต้น

