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 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่
เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วน
บุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาถึงสภาวะการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ต าบลท่าโพธิ์ ที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ว่าเกิดจากสาเหตุใด และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การขับขี่ระหว่างมึนเมา ความประมาท การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ความไม่
พร้อมของร่างกาย รวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา อันเป็นผลที่
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ท้ังนั้น 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในครั้งนี้จะได้น าผลของการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ
ต าบลท่าโพธิ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เพ่ือ
น าไปใช้ในการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
ในพ้ืนที่และในระดับอ าเภอและจังหวัดต่อไป และรวมถึงใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการลด
อุบัติเหตุและลดจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ 

การศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณสามี นายอ าเภอเมือง พ่ีน้อง เพ่ือน
ร่วมงาน ประชาชน (ผู้กรอกแบบสอบถามฯ) หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการปูองกันและ
ณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ ผศ.ดร.
กังสดาล เชาว์วัฒนกุล และคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และผู้อ านวยการโครงการวิทยาลัย
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาค
ส่วนที่มีส่วนร่วมในการทางานในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และผู้สนใจศึกษาต่อไป  

 
 

       เนาวรัตน์  เอกภาพันธ์ 
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ.รุ่นที่ 15 

เมษายน 2562  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาครั้งนี้ เรื่อง ‘พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 

ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก’ ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความ

ช่วยเหลืออย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ชัยรัตน์ 

วงศ์กิจรุ่งเรืองและนางวรชพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา

และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึง

ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณนายอ าเภอเมืองพิษณุโลก ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากออ าเภอ

เมืองพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และประชาชนในเขตต าบลท่าโพธิ์ ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาในการ

ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  

 สุดท้ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่

ฝึกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูล

ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกลุ่มตัวอย่าง จนท าให้งานวิจัย

ฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี 

  

 

 

      เนาวรัตน์  เอกภาพันธ์ 

นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 

เมษายน 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ใน
เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนนั้นประกอบไปด้วย คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุบางราย เกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงเพียงพฤติกรรมเดียว แต่อุบัติเหตุหลายรายเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงร่วมมีความสัมพันธ์
แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจากความบกพร่องของคนกับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือทั้งคน ถนน และรถ
ร่วมกัน การปูองกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่า อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดได้อย่างไร นอกจากนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการเกิดอุบัติเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ สิ่ง
กีดขวางทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ อาทิ เช่น ปูายโฆษณา ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสา สะพาน ต้นไม้หรือพุ่มไม้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างบนผิวจราจรซึ่งไม่มีสัญญาณ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสง เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ 
รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางในเวลากลางคืน การติดตั้งแผ่นคอนกรีตกีดขวางเส้นทาง พ้ืนผิวจราจร ที่เป็น
หลุม บ่อ ตลอดจนเครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจรที่บกพร่อง สาหรับปัจจัยด้านพาหนะส่วนใหญ่เกิด
จากขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย เบรกหน้า-หลัง และกระจกมองหลัง 
ปัจจัยด้านผู้ขับข่ีส่วนใหญ่เป็นชายที่มักจะดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ ฝุาฝืนสัญญาณจราจร ขับด้วยความเร็ว
สูง และไม่สวมหมวกนิรภัย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ใน

พ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่   ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

      3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   

ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 สมมุติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 : อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 



ง 
 

สมมติฐานที่ 3  : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4  : รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5  : อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

ขอบเขตการศึกษา 

  - ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหมป่ี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  - ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาครั้งนี้ ท าการเก็บข้อมูล ช่วงระยะเวลา ระหว่าง  เดือน มกราคม –กุมภาพันธ์   

พ.ศ. 2562 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

             ตัวแปรต้น   

  - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้   
             ตัวแปรตาม                       

  -ปัจจัยผู้ขับขี่ เช่น การขับขี่ระหว่างมึนเมา ความพกพร่องในการขับขี่ และการใช้

โทรศัพท์ขณะขับข่ี 

  - ปัจจัยยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ 

  - ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ทางโค้ง และการไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1. เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทศ

กาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือน าไปใช้ในการ

รณรงค ์ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ ในพ้ืนที่ของ 

ต าบล อ าเภอและจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
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 2. เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการลดจ านวนอุบัติเหตุ และลดจ านวนการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถชนิดต่างๆในอนาคต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีต่อไป ในเขตพ้ืนที่ของต าบลท่า

โพธิ์ เขตอ าเภอพิษณุโลก และรวมถึงเขตของจังหวัดพิษณุโลก 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตต าบลท่าโพธิ์  ที่ใช้ในการศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง

ของ  Taro Yamane'  จ านวนตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง
พิษณุโลกประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 45 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบอาชีพรับจ้าง และรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ ากว่า 10,000 บาท  
 สรุปจากค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น
การขับขี่ระหว่างมึนเมา การขับขี่ระหว่างปุวยร่างกายอ่อนเพลีย การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่ ทั้งหมดอยู่
ในช่วงค่าเฉลี่ยรวมในอยู่ระดับต่ ามากคือ การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะน้อย หมายความว่า
คนในต าบลท่าโพธิ์เข้าใจถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุดีแล้ว ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่นการ
ขับรถแล้วเครื่องยนต์เสีย ไฟหน้าดับ ยางรั่ว สรุปค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับต่ ามากคือการประสบเหตุด้าน
ต่างๆ น้อยมากซึ่งแสดงว่าคุณภาพของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มีคุณภาพการใช้งานที่ดี และปัจจัย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่นถนนไม่ดีเป็นหลุม หมอกลงมาก สัญญาณไฟจราจรเสีย สรุปค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับต่ ามากหมายถึงการที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมไม่ดีน้อยมาก และประชาชนก็รู้วิธีปูองกัน
อันตรายจากอุบัติเหตุทางถนนได้ดี 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ใน
เขตต าบลท่าโพธิ์  

สมมุติฐานที่ 1  เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน

 สมมุติฐานที่ 2  อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

สมมุติฐานที่ 4  อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมุติฐานที่ 5  รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญ 
ในช่วงเงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และช่วง 10,001 – 15,000 บาท 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ในเขตต าบลท่าโพธิ์ แต่รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ เป็นเพราะรายได้มีผลต่อการบ ารุงรักษาสภาพรถที่ผู้ขับขี่ต้องดูแล รักษาสภาพสภาพรถ
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ส่วนหนึ่งเกิด
จากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎจราจร หลักการขับขี่ปลอดภัย จึงควรให้
การจัดกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจรหลักการขับขี่ ปลอดภัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามสถานศึกษา 
ประชาชนทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ขับขี่ ยวดยาน ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีสติ มีน้ าใจ 
และเคารพกฎจราจรร่วมทั้งผู้ขับขี่ต้องที่สภาพร่างกาย พร้อมที่จะขับขี่ยวดยาน และยังพบว่าสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่อ านวย สภาพถนนช ารุดขาดการซ่อมแซม 
สัญญาณไฟจราจรเสีย เครื่องหมายจราจรช ารุด ติดตั้งมองเห็นไม่ ชัดเจน และไม่เพียงพอ จึงควรจัดท า
และติดตั้งสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เพียงพอและสังเกต มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการ
บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย และพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร ได้แก่ สถานที่ราชการ 

สถานศึกษา สถาน ชุมชนคิวรถรับจ้าง โดยมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึกและวินัยจราจร รวมทั้ง
การวิจัยและมี การประเมินผล  

2. คณะผู้บริหารระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ต้องให้ความส าคัญและเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
มี แนวทาง/ มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1.  ทุกส่วนราชการจะต้องให้ความส าคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เช่น ผู้บริหารของ 
ต าบลท่าโพธิ์ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. 
 2.   ภาคประชาชนและกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จะต้องมี
ส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบมากข้ึน 
 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการ ส่วนท้องถิ่น องค์การภาครัฐ (ต าบลท่าโพธิ์)ภาคเอกชน 
และองค์กร ประชาชน เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตรงเปูาหมายอย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

4. รณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรมากข้ึน 
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5. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รักษาวินัยจราจรอย่างมีมารยาท
และมี น้ าใจในการใช้รถใช้ถนน 

6. ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  ก าชับ ดูแล พฤติกรรมของประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการ ในการสร้างส านึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร 
8. ปูายเตือนผู้ขับขี่รถยนต์เรื่องจุดเสี่ยงอันตราย ในระยะที่เห็นชัดและสามารถปฏิบัติได้

ทันท่วงที เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
9. ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น ทางหักศอกให้ดีขึ้น 

ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  
10. ควรมีการรณรงค์การเมาไม่ขับอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 
11. ปรับปรุงการสัญญาณไฟจราจรให้สมบูรณ์ ในทุกจุดที่มีสัญญาณไฟ 
12. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
13. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปูองกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่ภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนจากการ ขับข่ียวดยานพาหนะ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนปูองกันและแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ยวดยาน
พาหนะในกลุ่ม บุคคลหลายๆกลุ่ม หลากหลายอาชีพ เพ่ือเปรียบเทียบ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหาและการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน 

4. ควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
5. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัญหาและการแก้ไข  ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุทาง

ถนนในหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 

 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีระยะเวลาท าการศึกษา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 256  ถึง 

วันที่ 5 เมษายน 2562 ผู้ศึกษาขอขอบคุณอาจารย์ ผศ .ดร. กังสดาล เชาว์วฒันกุล และคณะกรรมการที่

ปรึกษา ที่วิพากษ์ วิจารณ์ ขัดเกลาเนื้อหาเชิงวิชาการ จนกระทั่งท าให้รายงานการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก ฉบับนี้ มีความสมบรูณ์ และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้อ านวยการโครงการฯ ผู้อ านวยการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อ านวยความสะดวกในระหว่างท าการศึกษา 

 ขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย นายอ าเภอเมืองพิษณุโลก ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่

จากออ าเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และประชาชนในเขตต าบลท่าโพธิ์ ที่เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการท าการศึกษา ครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากรประจ าโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้

อ านวยการฯ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อ านวยความ

สะดวกในช่วงท าการศึกษา และอ านวยความสะดวกตลอดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 15 
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บทท่ี1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ด้าน

ความปลอดภัยทางถนนใน 178 ประเทศ ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2552 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนน

ประมาณ1.3 ล้านคนและมีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ20-50 ล้านคนหากไม่มี การวางแผนป้องกันแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ที่มีรายได้น้อยจะสูงขึ้นเป็นสองเท่า ใน

ปีค.ศ. 2020 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสูญเสีย ที่คนทั้งโลกก าลังเผชิญและจะทวีความรุนแรงเพ่ิม

มากขึ้นหากยังไม่เร่งหาแนวทางป้องกัน ดังนั้น ในการประชุมองค์การสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทาง

ถนน (UN Ministerial conference on road safety) ได้มีประกาศจะยกระดับความปลอดภัยทางถนน

เป็นวาระส าคัญและมีเป้าหมาย ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2563 มี

หลายหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมกันหามาตร การป้องกันโดยคณะรัฐมนตรีมี

มติเมื่อวันที่29 กันยายน พ.ศ. 2552 เห็นชอบแผนแม่บทความ ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 

ก าหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติพร้อมทั้ง มอบหมายให้หน่วยงานหลักและหน่วยงาน

ร่วมรับผิดชอบรับไปด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทและให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความ

ปลอดภัย และพิจารณาปรับ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกรอบแนวทางของแผน

แม่บทความ ปลอดภัยทางถนนที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์บนถนน “ทุกชีวิตปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” และมุ่งลด

อัตรา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงเหลือ 14.15 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปีพ.ศ. 2555 

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554)และเมื่อพิจารณาจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง ปี พ.ศ. 

2553-2555 ประเทศไทย พบว่ามีผู้เสียชีวิต 13,953คนต่อปี โดยทุก ๆ วันจะมีคนไทย เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนเกือบ 38.2 คน หรือประมาณ 2คนต่อชั่วโมงและเปรียบเทียบ กับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิต 14,789คน คิดเป็นอัตรา 22.89 ต่อประชากร 100,000 

คน โดยทุก ๆ วันจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ  41 คน หรือประมาณ 2คนต่อชั่วโมง 

(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 2 กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

มากที่สุด คือ มีอายุ 15-19 ปี(ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2557) ยานพาหนะที่ประสบ

อุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 82.25 ของยานพาหนะทั้งหมด (กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2557) เมื่อพิจารณา อัตราผู้บาดเจ็บเล็กน้อยแยกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุที่
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ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 15-19 ปี รองลงมาได้แก่ 10-14 ปี และ 20-24 ปี ตามล าดับ เมื่อรวมกันแล้ว

ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ อายุระหว่าง 10-24 ปีสูงถึง 36 % ของผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด นอกจากนี้

รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คิดเป็น 75 % ของผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถทุก

ประเภท (แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด, 2555) จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 

วัยรุ่นกับรถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุ 15-19 ปี 

เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ซึ่งช่วงอายุ ดังกล่าวก าลังศึกษาในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัยนี้เป็น วัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ มี

แรงผลักดันภายใน ให้เกิดความต้องการที่จะเสี่ยงในวัยรุ่น แรงเสริมจากอารมณ์ของผู้ขับขี่มีแรงผลักดันจาก

เพ่ือน และความเครียดอ่ืน ๆ ส่งผลให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่มากกว่าปกติเช่น การขับขี่ ด้วย

ความเร็วสูง แซงกระชั้นชิด การยกหน้ารถขณะขับข่ี การเลี้ยวตัดหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ความชอบเสี่ยงยัง

ท าให้ผู้ขับขี่เลือกขับขี่ในสถานการณ์ท้าทาย เช่น ขับรถแข่ง ขับรถโลดโผน  ขับกลางคืน ซึ่งการขับรถ

กลางคืนมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายมากกว่าการขับขี่ในเวลากลางวันถึง 4 เท่า (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 

2551)ในการลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ลงนั้น สามารถกระท าได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้

ขับขี่ให้มีการขับขี่ปลอดภัยโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ ควรปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย

ตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงวัยวิกฤตต่อ

การปรับ    ตัวเพราะเป็นวัยที่มีความคึกคะนอง ประมาท เป็นวัยเกือบสุดท้ายของชีวิต ส าหรับการปลูกฝัง

จิตส านึกความปลอดภัย หากพ้นไปถึง วัยผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะท าได้ยากขึ้น (วิไลภรณ์ แสน

ทวีสุข, 2544) สอดคล้องกับ พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ (2549) กล่าวว่ารถจักรยานยนต์เกิดปัญหาอุบัติเหตุ

สูงสุดและเสี่ยงต่อ การเสียชีวิตถึง 20 เท่าของรถยนต์ เมื่อใช้งานในระยะทางที่เท่ากัน เพราะมีสมรรถนะ

เกินตัว แต่ทรงตัวไม่ดี ไม่สะดุดสายตามีราคาถูก สามารถซื้อหามาใช้ได้ง่ายและเมื่อเทียบระยะทางต่อไมล์  

พบว่าผู้ขับขี่ที่เป็นวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ถึง 4 เท่า เพราะ ขาด

ประสบการณ์ในการขับขี่วัยรุ่นเสียชีวิตวันละ 10 ราย จากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ นอกจากนี้

วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ๆ ได้แก่ การชอบแข่งรถ การขับขี่ผาดโผนท้าทาย เมาแล้วขับ นอกจากนี้ ยัง

พบว่าพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย  3 ใช้รถใช้ถนนแบบลองผิด

ลองถูก มีความคึกคะนอง ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร ไม่มีประสบการณ์เพียงพอต่อภาวะคับขัน 

(ชไมพันธ์ สันติกาญจน์, 2545) เมื่อพิจารณาลึกลงไปพบว่า ควรแก้ไขท่ีพฤติกรรมของตัวบุคคลซึ่งเป็นปัจจัย

เสี่ยงที่ท า ให้เกิดอุบัติเหตุประกอบด้วยผู้ขับขี่ยานพาหนะขาดประสบการณ์และความช านาญไม่มี

ความคุ้นเคย กับถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถด้วยความเร็วสูงร่างกายอ่อนเพลียจากการขับรถเป็น

เวลานาน พักผ่อนไม่เพียงพอเมาแล้วขับ การใช้ยาบางชนิดในขณะขับขี่อยู่ในวัยคึกคะนองซึ่งสอดคล้อง กับ

การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่าส่วนใหญ่มีการกระท าผิดกฎจราจร คือ ไม่สวมหมวก
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นิรภัย โทรศัพท์ขณะ ขับรถ ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต ขับรถเร็ว เกินกว่า 80 กม./ ชม. ขับรถ

ย้อนศร(มงคล มูลพงษ์, 2553) ความเชื่ออ านาจในตน การมุ่งอนาคต และควบคุมตนเอง การได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษา (จุลจิรา มีพรหม, 2553) การเข้ามามี

ส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ ปลอดภัยในวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวนับว่ามี

ความส าคัญมาก พฤติกรรมการขับขี่ ที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยล้วนเกิดจากการอบรมขัดเกลาของ

ครอบครัวเป็นเบื้องต้น เด็ก ๆ ได้รับ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ก็เริ่มต้นที่ครอบครัว ความรัก 

ความอบอุ่น ความเป็นผู้น าที่ด ีมีความรับผิดชอบก็เริ่มต้นที่ครอบครัว ครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อพฤติกรรมการ การขับขี่ปลอดภัยการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ความ

รุนแรง ของการเกิดอุบัติเหตุ การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการรับรู้อุปสรรคใน  การ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย (ตรีอมร วิสุทธิศิริ ,2556) การ

ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า พฤติกรรมเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลไปยัง การปฏิบัติตัวและการที่

จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องอาศัยความตั้งใจ กับทฤษฎีการกระท าตามแผน พบว่า มีการใช้แนวคิดทฤษฎี

การกระท าตามแผน (Ajzen, 1980) ในการศึกษาความตั้งใจของ นักศึกษาในการสวมหมวกนิรภัยในการขับ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียน (Quine, Rutter, & Amold, 2001) ความปลอดภัยบนถนน (Manstead, 1991; 

Parker, Manstead, Stradling, Reason, & Baxter, 1992; Evans & Norman, 1998; Carcary, 

Power, & Murray, 2001) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า พฤติกรรมเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลไปยังการปฏิบัติ

ตัว และการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องอาศัย ความตั้งใจการรับรู้ในการควบคุมพฤติกรรม การที่จะ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในส่วนคล้อยตาม กลุ่มอ้างอิงมีความสอดคล้องกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือ

น ามาใช้พัฒนาพฤติกรรมในการป้องกัน การเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ความสอดคล้องกับ

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior)ของ Ajzen (2006) ที่เสนอว่า ความตั้งใจจะ

เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม โดยความตั้งใจ จะท าพฤติกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ3 ประการได้แก่เจตคติ 

(Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4 (Subjective norms) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

(Perceived behavioral control) และต้อง อาศัยแรงสนับสนุนทางสังคมเช่น บุคคลในครอบครัวพ่ีน้อง 

ญาติเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน นักเรียน หรือเจ้าหน้าที่ เมื่อวัยรุ่นได้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องและคิดที่จะ

ปฏิบัติตัวที่ปลอดภัยและ ถูกต้องตามกฎจราจรโดยท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับรู้ในการ

ควบคุมพฤติกรรม เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย

และถูกต้อง ตามกฎจราจรการรับรู้ประโยชน์ การตั้งใจในการปฏิบัติตัว เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติภัยจราจร  

จากรถจักรยานยนต์การน าแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ น าไปสู่ การอธิบาย

สถานการณ์ เหตุผลของการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยรวมถึงความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่

ร่วมกันอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของผู้ขับขี่  นอกจากนี้ยังน าปัจจัยภายนอก 
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คือ เพศ ระดับชั้น ปีที่ศึกษา การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย ในการศึกษาครั้งนี้

ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและแรงสนับสนุน ทางสังคมซึ่งจะน าไปใช้พัฒนาพฤติกรรมในการ

ขับขี่ปลอดภัย ที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย อิทธิพลที่ได้รับนั้นเป็นอิทธิพล 

ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือหลายตัวแปรที่ส่งผลร่วมกันและมีอิทธิพลมากกับผู้ขับขี่กลุ่มใด นอกจากนี้ยัง

ตรวจสอบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยว่า มีความแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่ม

ตัวอย่างหรือไม ่

ต าบลท่าโพธิ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ ผู้คนเดินทาง

ไปมาโดยมีแม่น้ าไหลผ่าน ต่อมามีผู้คนจับจองพ้ืนที่ท ากินและอาศัยหนาแน่นขึ้น ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตั้งขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น และประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทิศเหนือติดต่อกับต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง

พิษณุโลก ทิศใต้ติดต่อกับ ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง

พิษณุโลก และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางระก าอ าเภอเมืองพิษณุโลก อาชีพคนส่วนใหญ่เป็นชาวนา และ

รับจ้างทั่วไป เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้าสามารถเดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ 

และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญๆ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 

117   (พิษณุโลก – นครสวรรค์) ซึ่งเป็นถนนที่มีขนาดใหญ่ ช่องทางจราจร มีความสะดวกสบาย หากผู้ใช้รถ

ใช้ถนนจากกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปสู่จังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ 

จึงนิยมใช้เส้นทางนี้  อีกทั้งมียังมีทางหลวงหมายเลข 1065 (พิษณุโลก – บางระก า) ทางหลวงหมายเลข 

1063 (พิษณุโลก – บางกระทุ่ม) และเส้นทางสายพิษณุโลก – ก าแพงดิน  ด้วยเหตุนี้ ท าให้พ้ืนที่ต าบล     

ท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลกมีรถยนต์สัญจรผ่านเขตพ้ืนที่เป็นจ านวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย

มีผู้เสียชีวิต จ านวน 5 ราย ผู้บาดเจ็บจ านวน 262 ราย จากยอดอุบัติเหตุทั้งหมด 267 ราย(ข้อมูลจุดเกิด

เหตุ ของพิษณุโลก Thai RSC ปี 2562 ) 

 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และน าผลการวิจัย ไปพัฒนา  องค์

ความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ใน

พ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  



5 
 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่   ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

      3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   

ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ขอบเขตการศึกษา 

  - ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหมป่ี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  - ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาครั้งนี้ ท าการเก็บข้อมูล ช่วงระยะเวลา ระหว่าง  เดือน มกราคม –กุมภาพันธ์   

พ.ศ. 2562 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

             - ตัวแปรต้น   

  - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้   
 
              - ตัวแปรตาม 

                      - ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์  

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  -ปัจจัยผู้ขับข่ี  เช่น การขับขี่ระหว่างมึนเมา ความพกพร่องในการขับขี่ และการใช่

โทรศัพท์ขณะขับข่ี 

  - ปัจจัยยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ 

  - ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ทางโค้ง และการไม่มีสัญญาณไฟจราจร 

 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1. เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทศกาล

ปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือน าไปใช้ในการรณรงค์ 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ ในพ้ืนที่ของ ต าบล 

อ าเภอและจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
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 2. เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการลดจ านวนอุบัติเหตุ และลดจ านวนการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถชนิดต่างๆในอนาคต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีต่อไป ในเขตพ้ืนที่ของต าบลท่าโพธิ์ 

เขตอ าเภอพิษณุโลก และรวมถึงเขตของจังหวัดพิษณุโลก  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่

เขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้  ผู้ศึกษาวิจัยได้น าแนวคิด  ทฤษฎี  และ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์  ดังนี้ 

   1. อุบัติเหตุจากรถ 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
  3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   5. ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่วิจัย (เขตต าบลท่าโพธิ์) 
   6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
   8. สมมุติฐานการวิจัย 
   1. อุบัติเหตุจากรถ  

 ความหมายของอุบัติเหตุ จากพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายว่า 
"เหตุที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด , ความบังเอิญ 
               นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมาย ของ อุบัติเหตุ คือ อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง  เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์  เช่น บาดเจ็บเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระท า
ที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือทั้งสองอย่าง (เอกอุมา  วิเชียรทอง :2549) 
               อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยมิได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดย
เหตุการณ์ร้ายนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สิน ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องจักรช ารุด แม้กระทั่ง
ส่งผลต่อจิตใจ ท าให้ขวัญของผู้ประสบภัยหรือผู้คนรอบข้างเสียไป (ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล:2550) 
                 อุบัติเหตุ ( Accident ) จาก The World Health Organization( WHO ) ให้ความหมายว่า " คือ 
เหตุการณ์ที่เกิดโดยมิได้เกิดจากความตั้งใจกระท าของ บุคคล  และมิได้คาดคิด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
 กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า “อุบัติเหตุ”  ส่วนใหญ่ ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุ
บังเอิญ แต่เกิดจากการขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ประมาท ขาดความช านาญ ขาดความระมัดระวัง มี
การเตรียมการไม่ดี ปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่  คน เกิดจากพฤติกรรม ขับรถเร็ว ขาดวินัย ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เสพสุราและติดยาเสพติด ส่วนปัญหาด้านสุขภาพได้แก่สายตาสั้น ตาบอดสี หูตึง และโรค
ประจ าตัวต่างๆ  ยานพาหนะได้แก่ความบกพร่องของเครื่องยนต์การขาดการบ ารุงรักษาสภาพรถสภาพแวดล้อม ไม่
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เอ้ืออ านวยต่อการขับรถ เช่นฝนตก ถนนลื่น ควันไฟ ความสว่าง สภาพถนน ทางเลี้ยว สัญญาณไฟจราจร
และปูายสัญญาณจราจรที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น 
            ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก  ปี 
2561  คือการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด การแซงรถผิดกฎหมาย ความ
ประมาท การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หลับใน การดื่มสุราขณะขับรถ ถ้าดื่มในระดับที่ท าให้มีแอลกอฮอล์ใน
เลือดสูงเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีเท่าภาวะปกติ สถิติอุบัติเหต ุ
ในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 มีผู้ประสบอุบัติเหตุรวม 267 
ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจ านวน 262 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 5 คน (พิษณุโลก ThaiRSC / www.thairsc.com) 
 หลักปฏิบัติเพ่ือการปูองกันอุบัติเหตุทางถนน ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินที่กฎหมายก าหนดไม่ขับรถตัดหน้า
ระยะกระชั้นชิด ไม่แซงรถอย่างผิดกฏหมาย ให้สัญญาณไฟเมื่อจอด ชะลอ หรือเลี้ยวรถไม่ฝุาฝืนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมาย
การจราจร  ตรวจสภาพรถ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่เสพสารเสพติด ไม่ขับรถขณะร่างกายอ่อนเพลีย ขับ
รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถมอเตอร์ไซด์ควร “เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค   ทุกครั้งที่ขับขี่รถ ถ้าเราปฏิบัติตามกฏ จะช่วยลด
อุบัติเหตุได้ (http://www.thaihed.com/healthupdate/details.php?ID=236 ) 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 
 ลักษณะการคมนาคมขนส่งทางบก ที่มีความสัมพันธ์ท าให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายประการ หากเกิด
ความบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นักวิชาการกล่าวถึง  ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการจราจรมีนัยคล้ายกัน ดังนี้ สุวณีย์ กุนอก (2548, หน้า 31 อ้างถึงใน ชลธิดาแสงมะณี, 
2550, หน้า 10-13) กล่าวถึง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 
  1. ปัจจัยเกี่ยวกับคน (Human factor) พบว่า เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุสูงสุด ประมาณ ร้อยละ90 
เกิดจากการขับขี่ ประเภทของผู้ใช้ถนนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   1.1 ผู้ขับขี่กล่าวได้ว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยตรง เพราะผู้ขับขี่มีผลต่อ การ
บังคับและควบคุมตนเองและยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจาก
การกระท าผิดพลาดของผู้ขับขี่โดยตรง เฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งมีปัจจัยเข้ามา เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    1.1.1 อายุสถิติที่ได้จากประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว พบว่า 
อุบัติเหตุบนถนนเกิดข้ึนกับวัยรุ่นและเยาวชนอายุ15-24 ปีถึงเกือบร้อยละ50 เป็นกลุ่มอัตราเสี่ยงสูง 
     1.1.2 เพศในประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ชายมากกว่า 
ผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่า  
    1.1.3 การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร สาเหตุเกิดจากการขาดความรู้สึกรับผิดชอบ 
การเห็นแก่ตัวและความไม่มีระเบียบวินัยการระบายอารมณ์โกรธ หงุดหงิด โดยการขับรถ เมื่อปฏิบัติบ่อยๆ 
ก็จะท าให้เกิดความเคยชินเป็นนิสัยในการขับรถผิดกฎจราจรและสร้างความเดือดร้อน ให้ผู้อื่น  
    1.1.4 พฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น การขับรถให้ตื่นเต้นหวาดเสียว เป็นการแสดง 
ความเก่งกล้าของตนเอง เป็นต้น  

http://www.thairsc.com/
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    1.1.5 ความช านาญทางช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการขับรถถ้าผู้ขับขี่ไม่เคยใช้ 
เส้นทางใดแล้วไปขับขี่รถทางนั้น โดยไม่มีความช านาญทางก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุง่ายกว่า ผู้ที่ช านาญทาง
แล้ว  
     1.1.6 สภาวะทางร่างกาย ได้แก่สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์การเจ็บปุวยทาง
ร่างกาย เช่น ไม่สบาย ปวดศีรษะความผิดปกติทางสายตา เช่น ตาบอดสีสายตาสั้น เป็นต้น การที่บุคคล  
พยายามจะท างานเกินขอบเขตความสามารถของร่างกายตนเอง อาจเนื่องมาจากสุขภาพ หรือความจ ากัด
ของร่างกายของตนเอง เช่น เด็กอยากขับรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่ เป็นต้น  
    1.1.7 สภาพจิตใจที่ผิดปกติเช่นอารมณ์เสีย เหม่อลอย หรือครุ่นคิดปัญหายุ่งยาก 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้ 
    1.1.8 การขับรถด้วยความเร็วสูง มีผลท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและความเสียหาย 
รุนแรง โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะสูงขึ้น เมื่อใช้ความเร็วเกินกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึงแม้จะใช้ ความ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม เพราะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันจะไม่สามารถ  หยุดรถได้
ทันท่วงท ี 
    1.1.9 แอลกอฮอล์และยา ยาบางประเภทมีผลต่อร่างกาย ท าให้เกิด
ความสามารถ ในการขับขี่ลดลง เช่น ยากล่อมประสาท ยาแก้หวัด ยาคลายกล้ามเนื้อยาเสพติด เป็นต้น 
เนื่องจาก ผลของยาเหล่านี้ท าให้ง่วงซึม อยากจะหลับ ส่วนแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้เกิด 
อุบัติเหตุจราจรที่ส าคัญในประเทศไทย จากหนังสือคู่มือการขับขี่อย่างปลอดภัยของกรมการขนส่ง ได้
อธิบายถึงระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ดื่มสุราไว้ดังนี้ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง  30 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์จะมีอาการสนุกสนานร่าเริงถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์จะแสดง
อาการสนุกสนานมากเดินไม่ตรงทาง ซึ่งจะเป็นขนาดการดื่มสุราที่เสี่ยงภัย 
   1.2 คนโดยสาร (Passenger) หมายถึงผู้โดยสารไปกับยานพาหนะที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ และโดย
ธรรมชาติของคนโดยสารเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยตรงนั้น จะมีต่อเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ  แต่การเกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุโดยอ้อม ได้แก่การเร่งเร้าให้ผู้ขับรถเกิดความคึกคะนอง ขับรถด้วยความเร็วมากโดยเฉพาะ
ผู้โดยสารที่เดินทางไปเป็นหมู่คณะ 
   1.3 คนเดินเท้า (Pedestrian) จัดว่าเป็นผู้มีส่วนในการจราจรทางบกที่อ่อนแอที่สุด 
เพราะไม่มีเครื่องปูองกันอันตรายและไม่เป็นอันตรายพอที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ยานพาหนะ ดังนั้น 
จึงปรากฏเสมอว่าคนเดินเท้ามักเป็นฝุายประสบอุบัติเหตุเสียมากกว่าการก่ออุบัติเหตุ 
  2. ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ (Vehicular factor) อุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องช ารุด ของ
เครื่องยนต์ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยมาก เมื่อเทียบกับสาเหตุอ่ืน ๆ แต่ยานพาหนะที่
สภาพช ารุดบกพร่องขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดีก่อนใช้งานใน ต่างประเทศจะเข้มงวดมากในการ
ตรวจสภาพรถเพราะถือว่านอกจากจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของรถแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสาธารณชนด้วย 
ส าหรบัประเทศไทยแม้จะมีการก าหนดให้น ารถไปตรวจสภาพ ก่อนน ามาใช้ท้องถนน แต่ยังมีรถที่มีสภาพไม่
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มั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ขับกันอยู่เสมอ  ทั้งนี้เพราะมีการหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ท้ังหมด ยานพาหนะที่มีสภาพช ารุด บกพร่องขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดีก่อนการใช้
งาน ตลอดจนยานพาหนะที่ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้แยก
อธิบายได้ดังนี ้ 
  2.1 ยานพาหนะที่มีสภาพช ารุดบกพร่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความช ารุดบกพร่อง ของ
ยานพาหนะ พบว่าอุปกรณ์ของรถได้แก่ 
     2.1.1 สภาพของยาง เป็นอันตรายมากหากยางแตกหรือระเบิด ยางที่ไม่มีดอก 
เป็นอันตรายยิ่งแต่บางทีมีดอกมาก ๆ ความจริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเพราะที่ส าคัญดอกยาง จะต้องลึก
ด้วย  
     2.1.2 ระบบห้ามล้อเช่น เบรกแตกคันชักคันส่งหลุด 

     2.1.3 ระบบไฟสัญญาณบกพร่อง หากเสียในเวลากลางคืน จะเป็นอันตรายมาก               
              2.1.3 พวงมาลัยหรือคันบังคับรถไม่อยู่ในสภาพปกติ 

   2.2 ยานพาหนะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ 
     2.2.1 รถที่ใช้เครื่องยนต์ในการเกษตร และรถอีแต๋นน าออกาวิ่งในทางโดยไม่ติด 
โคมไฟ หรือสร้างข้ึนไม่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด  
     2.2.2 รถบรรทุก หรือบรรทุกสูงยื่นล้ าเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 
     2.2.3 ตัวถังบางไม่แข็งแรงเท่าท่ีควร 
     2.2.4 ไม่มีอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัยอุปกรณ์ดับเพลิง     
เป็นต้น 
  3. ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับทางและสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่มีผล ต่อการเกิด
อุบัติเหตุหมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนประกอบที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกอบด้วย อุปสรรคตาม
ธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเช่น 
    3.1 หมอกลงจัด 
   3.2 อุปกรณ์ความปลอดภัยบกพร่อง เช่น ปูายเตือน เครื่องหมายบนถนนไม่ชัดเจน  แสง
สว่างไม่พอให้มองเห็น ไม่มีไฟกะพริบเตือน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จ าเป็นต้องติดตั้งอยู่ ในที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้ง
กลางวันและกลางคืน เข้าใจง่ายอ่านแล้วไม่ต้องตีความเอาเอง ทางเดินข้าม ไม่เหมาะสม อันตรายและแคบ 
เป็นต้น 
   3.3 ความคับคั่งของการจราจรท าให้ผู้ขับขี่และคนเดินเท้าต้องแย่งพ้ืนที่ถนน มีการ
เปลี่ยนทางรถอยู่เสมอ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
  3.4 ปริมาณการจราจรสูง เนื่องจากช่วงเทศกาลเป็นต้น  
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   3.5 อุปสรรคในเส้นทาง เนื่องจากการกระท าของคน เช่น จอดรถเกินทางบนถนน จอด
รถไม่ให้สัญญาณไฟ การเผาหญ้าข้างถนน ปล่อยสัตว์เลี้ยงการบรรทุกดินตกหล่นที่ถนน เมื่อฝนตกท าให้
ถนนลื่น  
  3.6 สภาพถนนไม่เหมาะสม เช่น โค้งมาก หักมุม ความกว้างของช่องทางเดินรถน้อย 
ไหล่ถนนไม่มีหรือแคบเกินไป ไม่มีเครื่องก้ันทางบอกเหตุการณ์ซ่อมถนนไม่ถูกวิธีการใช้วัสดุ ที่ท าให้ความฝืด
น้อยลง 
  ยุทธนาวรุณปิติกุลและสุพิดา เริงจิต (2550, หน้า 162-163) ได้สรุป ปัจจัยของการเกิด 
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ดังนี้ 
  1. การดื่มสุราแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่าร้อยละ50 ของการเกิดอุบัติเหตุจาก 
รถจักรยานยนต์มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หากมีระดับแอลกอฮอล์  อยู่ใน
เลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปกดการท างานของสมอง ท าให้สั่งงานช้าลง
การตัดสินใจช้ากะระยะผิดพลาดและท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
  2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือไม่รู้กฎจราจรท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
  3. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับการฝึกหัดอย่างถูกวิธีส่วนใหญ่จะฝึกขับขี่กันเอง ท าให้ไม่มี
ความช านาญในการหลีกเลี่ยงอันตราย ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยและพบมากกว่า ร้อยละ50 ของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี ่ 
 4. ขาดการตรวจสอบสภาพรถก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์บกพร่อง ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได ้
  จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า สาเหตุที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถได้แก่  ปัจจัย
ด้านคน ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านถนน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยจากคน 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การขับรถเร็ว เมาแล้วขับ 
ขับรถหวาดเสียว ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร คุยโทรศัพทข์ณะขับรถ  

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการจัดการอุบัติเหตุ  
 อุบัติเหตุมักมาพร้อมความประมาทของ ผู้ใช้รถใช้ถนน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง ต่อการ

เกิดอุบัติเหตุอันมีผู้ใช้ถนนเป็นชนวนส าคัญ นักวิชาการได้กล่าวถึง ทฤษฎีของการเกิด อุบัติเหตุซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

 ภูริต มีพร้อม (2550, หน้า6-7) กล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือปัจจัย การเกิด
อุบัติเหตุดังนี้ 

 ทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) เฮนริช (Heinrich, 1959) เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีโดมิโน โดยให้
แนวคิดว่าการบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ เป็นผลมาจากการ
กระท าที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเปรียบได้เหมือนตัวโดมิโน ที่เรียงกันอยู่5 ตัวใกล้กัน
เมื่อตัวหนึ่งล้มย่อมมีผลให้ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วย ซึ่งโดมิโน ทั้ง 5 ตัวเปรียบได้กับ 
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 โดมิโนตัวที่1  คือ สภาพแวดล้อม หรือภูมิหลังของบุคคล(Social environment of 
background and ancestry) ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคม อันได้แก่ การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ 
ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ของคน ส่วนภูมิหลัง
ของบุคคลนั้น หมายถึง พันธุกรรม ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมา ทั้งทางกรรมพันธุ์และเรียนรู้มาจาก
สังคม เช่น ความเฉื่อยชา ความมุทะลุ ความสะเพร่า ความบ้าบิ่น 

 โดมิโนตัวที่2  คือความบกพร่องผิดปกติของบุคคล(Defect of person) หมายถึง ความบกพร่อง
หรือความผิดปกติของบุคคล ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อม ทางสังคมของบุคคลนั้นก็
ได้ เช่น ความบกพร่องทางด้านร่างกาย อันได้แก่ ความพิการของร่างกาย  แขน ขา หู ตา ประสาทสัมผัส
และความบกพร่องทางด้านจิตใจอันได้แก่ ความโกรธ ความโมโห  ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อน วิตกกังวล 
ความเครียด โดมิโนตัวที่ 

3. คือการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts/ Unsafe condition) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดหรือท าให้เกิด อุบัติภัย เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน ขับรถเร็ว ขับรถด้วยความประมาท คึกคะนอง และสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องจักรช ารุด ฝนตก ถนนลื่น หมอก ควัน ไฟ อากาศร้อน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานช ารุด 

 โดมิโนตัวที่4  คืออุบัติเหตุ(Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ข้างต้น
แล้ว ท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืน เช่น รถชน มีดบาด ไฟไหม้ 
น้ าร้อนลวก เป็นต้น 

 โดมิโนตัวที่5  คือการบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury damages) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อเนื่อง
หรือภายหลังจากการเกิดอุบัติภัย และท าให้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว หรืออาจจะท า
ให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกาย ชีวิต จิตใจและทรัพย์สิน ตั้งแต่ขนาดเบาไปถึง ขนาดหนัก เช่น เป็นแผล 
นิ้วขาด แขนขาขาด เสียชีวิต รถเสียหาย บ้านเรือนพินาศ เกิดมลพิษ ในอากาศ เป็นต้น  

 นั่นคือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง สภาพครอบครัวฐานะ ความเป็นอยู่
การศึกษาอบรม ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น ทัศนคติต่อความปลอดภัย ไม่ถูกต้อง ชอบเสี่ยง 
มักง่ายก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการ
เสียหาย 
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ภาพที่ 1  แสดงโดมิโนทั้งห้า 

            ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  2550 : 22 

นั้นคือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ ง (สภาพครอบครัว  ฐานะความ
เป็นอยู่การศึกษาอบรม) ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น (ทัศนคติต่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง 
ชอบเสี่ยง มักง่าย) ก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย  ทฤษฎีโดมิโนนี้มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ 
(Accident Chain)”  การปูองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้ม
ตัวถัดไปก็ล้มตาม  ดังนั้นหากไม่ให้โดมิโนตัวที่ 4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติภัย)  ก็ต้องเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก 
(ก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)  การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น   การปูองกัน
อุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ ก็คือ การตัดลูกโซ่อุบัติเหตุ โดยก าจัดการกระท าหรือ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ อุบัติภัยก็ไม่เกิดขึ้น  การที่จะแก้ไขปูองกันที่โดมิโนตัวที่ 1 
(สภาพแวดล้อมของสังคมหรือ   ภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 (ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) เป็น
เรื่องท่ีแก้ไขได้ยากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและปลูกฝังเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว 

 
ภาพที่ 2 แสดงการปูองกันอุบัติเหตุโดยใช้ทฤษฎีโดมิโน 

                   ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  2550 : 22 
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         จากทฤษฎีโดมิโนสรุปได้ว่า การเกิดอุบัติ เหตุนั้นจะมาจาก สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือ            
ภูมิหลังของบุคคล (Social  Environment of  Background) และจะมีความบกพร่องผิดปกติของบุคคล 
(Defects of Person) ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย   (Unsafe Acts/Unsafe 
Conditions) ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Accident) ขึ้นและผลที่ตามมาก็คือมีการบาดเจ็บหรือเสียหาย ( Injury 
Damages) แก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะ  

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะ 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 

ฮิลการ์ด เออร์เนสและโบเวอร์ (Hilgard and Bower, 1966) ได้ให้คา นิยามคา ว่าพฤติกรรม 

หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่สังเกตได้โดยบุคคลอ่ืนและการแสดงออกของพฤติกรรมนั้น  จะให้
เห็นถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลักษณะที่ส่งผลไปยังการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน 

สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2534) ได้สรุปความหมายของคาว่าพฤติกรรม หมายถึง ปฎิกิริยาหรือ
กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต จะสังเกตเห็นได้หรือไม่ได้ก็ตาม โดยบุคคลมีพฤติกรรมที่หลากหลายทั้งส่วนที่
เป็นลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่ายและพฤติกรรมภายในที่สังเกตได้ยากลักษณะที่หลากหลายดังกล่าว
ส่งผลให้บุคคลแสดงออกต่างกันในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา ดังนั้นสามารถแบ่งพฤติกรรมได้เป็นสอง
ลักษณะได้แก่ 

พฤติกรรมภายใน หมายถึง ปฎิกิริยาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด 

ความรู้สึก ทัศนคต ิความเชื่อ และค่านิยม 

พฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฎิกิริยาหรือการกระท า ของบุคคลที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น 

ไดด้้วยการพูด การกระท า กิริยาท่าทางของบุคคล 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรม คือ การกระท าหรือพฤติกรรม
ใดๆของคนเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความรู้และทัศนคติของ
บุคคลนั้นๆ ซึ่งการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน การ
เปิดรับสื่อที่ต่างกันจะทา ให้มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่างกันจึงทา ให้มีผลกระทบถึงพฤติกรรมบุคคล 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระท าของบุคคลที่แสดง
ออกมาทั้งภายในจิตใจตนเองหรือแสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น ทัง้นี้เราจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมจ านวนมากที่แม้
กระท าด้วยสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายอ่ืน โดยลักษณะท่าทางกิริยาอาการอาจแตกต่างกันไปล้วนแต่จะต้องผ่าน
กระบวนการคิดและการตัดสินใจประกอบด้วยอารมณ์และความรู้สึกของผู้กระท าพฤติกรรมนั้นๆ จึงท าให้
พฤติกรรมของแต่ละคราวเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เก่ียวข้องเสมอ 
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3.2 แนวคิดพฤติกรรมของผู้ขับข่ียานพาหนะ 

 Lund and O’Neill (1986) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมการขับขี่ไว้อย่างกว้างๆ ว่า เป็นการ
ควบคุมยานพาหนะของผู้ขับขี่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายที่ผู้ขับขี่ต้องการ โดยการกระทา นี้ของผู้ขับขี่
เป็นสิ่งซึ่งสามารถสังเกตได้ 

Harvey et al. (1975) ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมการขับขี่ในแง่มุมที่เป็นความผิดพลาด
ของผู้ขับขี่ว่า เป็นการกระทา หรือการกระทา ที่บกพร่องบางอย่างในการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เป็นผลให้ตัวเอง
หรือผู้ใช้ถนน หรือทั้งตัวเองและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ต้องเพ่ิมความระมัดระวังขึ้น 

สาหรับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะในแง่มุมอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่
อย่างปลอดภัย (Safe Driving Behavior) นิสัยการขับขี่ที่น่ารังเกียจ (Poor Driving Habits) และ
พฤติกรรมขับขี่ท่ีเสี่ยง (Risky Driving Behavior) เป็นต้น มักจะมีการก าหนดขอบเขต มิติ หรือทิศทางของ
พฤติกรรมตามความสนใจของผู้ศึกษา จะไม่ได้ระบุถึงความหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เมื่อได้พิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ในแต่ละแง่มุมดังกล่าว  ประกอบกับแนวทางของการให้
ความหมายที่ได้เสนอไว้ข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมของพฤติกรรมการขับขี่ คือ การประพฤติปฏิบัติ
ลักษณะต่างๆ ของผู้ขับขี่ในการขับขี่หรือควบคุมยวดยานของตน จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
สามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ทั้งที่เป็นการแบ่งประเภทการขับขี่โดยตรง และที่เป็นการแบ่ง
ประเภทของผู้ขับขี่ต่างก็ใช้พฤติกรรมในการขับขี่ และการแบ่งประเภทของผู้ขับขี่คือสิ่งเดียวกัน ดังนั้นจึง
สามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ไว้ดังนี้ (Risser, 1985) 

พฤติกรรมการขับขี่มาตรฐาน (Standard of Driving Behavior) เป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นในสถานการณ์ปกติทั่วไปพฤติกรรมการขับขี่ที่เบนไปในทางบวก 
(Positive Deviations of Driving Behavior) คือพฤติกรรมการขับขี่ในอุดมคติ ที่ทาให้ไม่เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุและทาให้เกิดการปลอดภัยต่อจราจรสูงสุด ซึ่งในบางสถานการณ์ของการขับขี่ 
พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานก็ยังก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น ในการขับผ่านรถโดยสารประจา ทางที่จอดเทียบ
ปูายจอดรถ   ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่เบนไปทางบวกจะชะลอความเร็วของรถเพราะเขาจะค านึงว่า 
บางทีอาจมีผู้โดยสารข้ามออกมาทางด้านหน้าของรถโดยสารนั้น เป็นต้น 

พฤติกรรมการขับขี่ที่เบนไปทางลบ (Negative Deviations of Driving Behavior) เป็นการขับขี่ที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบ และเป็นอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ดี (Good Drivers’ Behavior) หมายถึงผู้ขับขี่ที่มีคุณลักษณะที่
ประกอบด้วย ความเอาใจใส่ ความมีมารยาท และสุขุมเยือกเย็น ใช้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างตัวบุคคล
และขีดความสามารถของรถ ล่วงรู้สาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนช่วย
สนับสนุนด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบและลดความเสี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความ
คล่องตัวของสภาพจราจร 
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พฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่ดี (Bad Drivers Behavior) เป็นคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกับพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ท่ีดีและเป็นผู้ขับขี่ที่มักมีนิสัยชอบขับขี่ในลักษณะฝุาฝืนกฎระเบียบสัญญาณจราจรเป็นสาเหตุต่อ
ความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ 

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หมายถึง การะท า ใดๆของผู้ขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจน 

ได้รับบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต 

นอกจากนี ้ส านักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจร กองพัฒนาระบบการจราจร (จิรพัฒน์ 
โชติกไกร, 2531) ได้ท าการรวบรวมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะไว้ว่า สมรรถภาพของแต่ละคนมีความ
แปรปรวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ อายุ ประสบการณ์ ความช านาญ ความแข็งแรงของร่างกาย เช่น ดื่มของ
มึนเมา กินยากดประสาท ทากิจกรรมอ่ืนร่วมกับการขับรถ หรือขับรถติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง 
และสภาพแวดล้อมของทางที่ขับรถผ่านไป 

3.3 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ 

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หมายถึง การะท าใดๆ ของผู้ขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนได้รับ
บาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่โดยการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และ
การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักยานยนต์สูงที่สุด (นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์ 2546) จากการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงด้านการจราจรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย คือ การไม่เคยสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ (ธนินี เขียวอยู่, 2546) และพฤติกรรมเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจราจร พบว่า 
พฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ การขับขี่ด้วยความประมาท เช่น 
การขับขี่ด้วยความมึนเมา ง่วงนอน หลับในขาดความช านาญ ใจร้อน ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ไม่เคารพกฎ
จราจร (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2546) นอกจากนี้พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรม
ชอบเสี่ยงอันตรายเนื่องจากแรงผลักดันภายในให้เกิดความต้องการที่จะเสี่ยงในระดับหนึ่งของวัยรุ่นซึ่งสูง
กว่าวัยอ่ืน ทั้งนี้อาจมีแรงเสริมจากอารมณ์ของวัยรุ่น แรงผลักดันจากเพ่ือน และความเครียดอ่ืนๆ 
พฤติกรรม 

เสี่ยงของวัยรุ่นที่พบได้ในสถานการณ์การขับขี่ปรกติ เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การ
เบรกกระชั้นชิด เป็นต้น (Sümer 2003) ดังนั้นสามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเสี่ยงที่ท า ให้เกิด
อุบัติเหตุ โดยได้ก าหนดปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ี ได้แก่ 

1) บุคลิกภาพ 

McCrae and Costa Jr 1995, Lee et al. (2006) ได้อธิบาย เกี่ยว กับ บุคลิก ภาพ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่า บุคลิกภาพ เป็นลักษณะการแสดงออกในรูปของแบบแผนแนวคิด 
ความรู้สึก และการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกช้า ๆ จนเป็นลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล โดยลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้ขับขี่ที่มักพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจร  ได้แก่ผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะ
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ชอบค้นหาความตื่นเต้น ท้าทาย มักจะมีพฤติกรรมการขับข่ีที่ผาดโผนสนุกสนาน ชอบความเสี่ยง และความ
ตื่นเต้น ผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะก้าวร้าว และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม มักแสดงออกด้วยการขับขี่
ด้วยความเร็วสูง และชอบฝุาฝืนกฎจราจร ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม            
เป็นส าคัญ จะมีความห่วงใยผู้อื่นขณะขับข่ี จึงมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น 

Ulleberg and Rundmo (2003) ได้ให้ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมว่า บุคลิกภาพแม้ว่าจะ
ไม่ใช่ตัวชี้วัดโดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ แต่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ 
บุคลิกภาพลักษณะต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ 

1. บุคลิกภาพลักษณะชอบค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย (Sensation seeking) คือ พฤติกรรมชอบ
ความตื่นเต้น บางคนต้องการความท้าทายที่หลากหลาย โดยเกิดจากความตั้งใจและมีความพึงพอใจต่อการ
ค้นหาความเสี่ยง โดยผู้ที่ชอบความท้าทายสูงจะไวต่อความรู้สึกภายในของตนเองและพยายามที่จะเพ่ิม
ความตื่นเต้นเท่านั้น ด้วยปฏิกิริยาของตนกับสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตื่นเต้น
และค่อนข้างเสี่ยงอันตราย (Zuckerman 1979) ผู้ที่มีบุคลิกภาพลักษณะชอบความตื่นเต้นท้าทาย ส่วน
ใหญ่จะมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ และมีพฤติกรรมการขับขี่ที่
เสี่ยง (Jonah 1997) การศึกษาในวัยรุ่นที่ขับขี่ยานยนต์ พบว่าวัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพลักษณะชอบค้นหาความ
ตื่นเต้นท้าทาย เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่สูง และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูง
ด้วย โดยจะมีพฤติกรรมการขับข่ีที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความยั้งคิด ชอบความเสี่ยงในการขับขี่จึงมักจะ
ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 
และชอบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ยานยนต์ด้วย (Arnett et al. 1997, Ulleberg 
2001,Iversen and Rundmo 2002) 

2. บุคลิกภาพลักษณะก้าวร้าว (Aggression) เป็นลักษณะของผู้ขับขี่ที่มีลักษณะไวต่อสิ่งเร้าได้ง่าย
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะมีพฤติกรรมการต่อต้านหรือก้าวร้าวต่อผู้ขับขี่อ่ืนจึงเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจากนี้ มักมีการขับขี่ด้วยอารมณ์โกรธและมีความโกรธที่รุนแรง จึงมักแสดงออก
ด้วยพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเสี่ยงในชีวิตประจาวัน เช่น การขับขี่แบบใจร้อนการฝุาฝืนกฎจราจร การขับขี่ด้วย
ความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด การขับรถแข่งกับรถคันอ่ืน หรือขับรถเข้าไปในเขตหวงห้าม เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังพบว่า มีรายงานการขับขี่ด้วยความโกรธบ่อยในสภาพการณ์ขับขี่ และสัมพันธ์กับการชนใน
การขับขี่ (Arnett et al. 1997, Deffenbacher et al. 2003,Lee et al. 2006, Oltedal and Rundmo 
2006) 

3. บุคลิกภาพลักษณะไม่ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของสังคม (Normlessness) คือลักษณะของผู้ขับ
ขี่ท่ีสันนิษฐานว่า เป็นผู้ที่จะไม่ปรับปรุงพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการจราจร  โดยพบว่า 
มักจะทา ผิดกฎจราจรอยู่เสมอ และพบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีทัศนคติที่เสี่ยง และพฤติกรรมการขับขี่กิ
ที่เสี่ยงในสภาพการณ์ของการจราจร (Ulleberg and Rundmo 2003)การศึกษาของ (Iversen and 
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Rundmo 2002) พบว่าผู้ที่มีลักษณะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร และเกือบจะเกิดอุบัติเหตุจราจร เพระกลุ่มนี้จะมีการยอมรับในการ
ฝุาฝืนกฎจราจร และไม่สนใจว่าเป็นการกระทา ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ 

4. บุคลิกภาพลักษณะความวิตกกังวล (Anxiety) (Ulleberg and Rundmo 2003) อธิบายว่า
ลักษณะความวิตกกังวลแม้จะไม่ใช่ตัวชี้วัด โดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ แต่ผู้ขับขี่ที่มีลักษณะความ
วิตกกังวล แสดงถึงความกลัวการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่ จึงมีความระมัดระวังในการขับขี่ จึงทา 
ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ต่ า อย่างไรก็ตาม(Oltedal and Rundmo2006) พบว่าผู้ที่มีลักษณะความ
วิตกกังวลสูงมากๆ แสดงถึงความตึงเครียดและหงุดหงิดใจ ส่วนผู้ขับขี่ที่มีความวิตกกังวลต่ ามากๆ แสดงถึง
ความสงบผ่อนคลายและมีสมาธิ ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรมการขับข่ีได้ 

5. บุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นส าคัญ (Altruism) เป็นลักษณะของผู้ขับขี่ที่มี
ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ในสภาพการจราจรมี
ความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ดังนั้น ผู้ขับขี่ที่มีบุคลิกภาพเห็นแก่ประโยชน์ผู้อ่ืนเป็นส าคัญ จึง
เป็นลักษณะของผู้ขับขี่ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรต่ า(Ulleberg and Rundmo 2003) 

จะเห็นว่า บุคลิกภาพแต่ละลักษณะ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจร เช่น
ลักษณะความก้าวร้าว ลักษณะความไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และลักษณะความชอบค้นหาความ
ตื่นเต้น ท้าทาย ซึ่งผู้ขับขี่ที่มีบุคลิกภาพลักษณะต่างๆ เหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร
บ่อย ตรงข้ามกับผู้ขับขี่ที่มีบุคลิกภาพลักษณะเห็นแก่ผู้อ่ืนเป็นส าคัญจะมีความระมัดระวังในการขับขี่ 
เนื่องจากห่วงใยในความปลอดภัยของผู้อ่ืนในการจราจร จึงท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ต่ า 

2) ทัศนคติต่อโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

Sümer (2003) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ทัศนคติ ว่า ทัศนคติ (Attitude) เป็นสิ่งส าคัญในการทา ให้คนแสดง
พฤติกรรมออกมา เช่น บางคนชอบสงคราม แต่บางคนเกลียดสงคราม หรือบางคนชอบบุหรี่ บางคนเกลียด
บุหรี่ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า การรู้ทัศนคติของคนสามารถทา นายพฤติกรรมที่คนจะแสดงออก เป็นการรู้ไว้
ก่อนเพื่อหาทางปูองกันและแก้ไขได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาทัศนคติจึงเป็นหัวข้อที่ถูกนักจิตวิทยาสังคมนามา
ศึกษากันมาก 

West and Hall (1997) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ทัศนคติที่มีความ สัมพันธ์กับ ผู้ขับ ขี่รถจักรยานยนต์
ว่า เป็นลักษณะความรู้สึก ความเชื่อของผู้ขับขี่ที่มีต่อโอกาสเสี่ยงของตนเองต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการจราจร เช่น พฤติกรรมการขับขี่ที่ก้าวร้าว การขับขี่รถด้วยความเร็ว
สูง ผู้ขับขี่วัยรุ่นที่มีทัศนคติว่าตนมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติน้อยจะมีบุคลิกภาพชอบค้นหาความตื่นเต้นท้า
ทาย และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ (Ulleberg and 
Rundmo 2003) ผู้ขับขี่ที่มีทัศนคติชอบความการขับขี่ฝืนกฎจราจร และชอบใช้ความเร็วในการขับขี่ จะมี
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ลักษณะการขับขี่ด้วยความใจร้อน และมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่จึงนา ไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงและ
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร (Iversen 2004) 

3) การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่า สิ่งที่เป็นตัวก าหนดว่าผู้ขับ
ขี่มีการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย a) ผู้ขับขี่รู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
อันตรายในสภาพการณ์ในการจราจร และ b)ผู้ขับขี่รู้ถึงความสามารถของตนเองในการปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จริงที่อาจจะเปลี่ยนเป็นการเกิดอุบัติเหตุ (Gregersen 1996, 
Rosenstock 2005, นวลอนงค์.บุญจรูญศิลป์ 2546) กล่าวว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ได้รับอันตรายจากการจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะแสดงถึงบทบาทที่ส าคัญในการขับขี่ที่ปลอดภัยของผู้ขับ
ขี่ ตัวอย่างเช่น ในวัยรุ่นผู้ขับขี่ยานยนต์มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ า การรู้ถึง
วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ า ด้วย ดังนั้นจึงให้ความระมัดระวังต่อ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนน้อยเช่นกัน 

Rosenstock (1974) ไดส้รุปการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติเหตุจราจร คือ เป็นลักษณะการรับรู้
ของผู้ขับขี่เกี่ยวกับการโอกาสจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต  และความกังวลว่าตนเอง
จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร มีฐานความคิดจากรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพจากแบบจา ลอง 
Health Belief Model 

Deery (1999) ได้อธิบายว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร หรือได้รับอันตรายจาก
การจราจรของผู้ขับขี่ จะแสดงถึงความสามารถในการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์
จราจร และสามารถปูองกันตนเองจากอันตรายในการจราจรได้ ทาให้พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
น้อยลง ดังนั้นผู้ขับข่ีที่มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรไม่ดี จะไม่ระมัดระวังในการขับ
ขี ่จึงมีการขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้มาก และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และการยอมรับความเสี่ยง
ของผู้ขับขี่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของการขับขี่ที่มีความเสี่ยง เพราะการยอมรับความเสี่ยงเป็น
พ้ืนฐานของความเสี่ยงต่างๆ หรือเป็นสิ่งที่กระตุ้นรูปแบบของการขับขี่ท่ีผู้ขับขี่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่เจตนา
จะให้ดา เนินต่อไป เพราะคิดว่าไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง อีกทั้งผู้ขับขี่เห็นว่าการขับขี่มีความส าคัญและมี
ความจา เป็นในกิจวัตรประจา วัน จากรูปแบบการขับข่ีดังกล่าว มีเหตุผลหลายอย่างท่ีเป็นสิ่งบ่งบอกว่าผู้ขับ
ขี่อาจได้รับความเสี่ยงคือ 

1) ผู้ขับขี่มีลักษณะบ่งบอกต่อการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ดี นั่นคือ มีการรับรู้ว่า
การขับขี่ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดใน
การตัดสินต่อระยะทางที่จะเหยียบเบรกในขณะที่คนเดินข้ามถนน เป็นต้นซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ขับขี่มีการ
ประเมินความสามารถของตนเองในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในขณะขับขี่ไว้สูงเกินไป 
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2) ผู้ขับขี่มีลักษณะทักษะที่ไม่ดี ตัวอย่าง เช่น ขณะมีคนเดินข้ามถนนผู้ขับขี่จะใช้เวลานานในการ
ตัดสินใจที่จะลดความเร็วลง ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจที่จะปล่อยคันเร่งหรือเหยียบเบรกจึงช้าลง 

3) ผู้ขับขี่มีลักษณะการยอมรับความเสี่ยงสูง คือมีการรับรู้การขับขี่ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง
เป็นสิ่งที่เหมาะสม และไม่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น 

จากพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
เช่น การขับขี่รถด้วยความเร็ว การตัดสินใจที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และรวมถึงการ
ชอบความท้าทาย ตื่นเต้น เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อการท าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้กับผู้ขับขี่
ยานพาหนะได ้

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The theory of planned behavior:TPB) 
 Ajzen (1991) ได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือ การศึกษาทัศนคติและอิทธิพล
ของทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสาหรับTPB เป็น
ทฤษฎีที่เป็นผลจากการพัฒนาเพ่ิมเติมมาจาก The theory of reasoned action(Fishbein and Ajzen 
1975, Ajzen and Fishbein 1980) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Socialpsychology) ที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระทา ด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzenและ Fishbein (1975) ทฤษฎี
นี้อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชี้นาโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อ
เกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความ
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่งความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ 
(Ajzen, 1991) 

จากหลักการของ TPB กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (Human behavior) จะได้รับ
อิทธิพลจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม(Behavioral intention) และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่  

1) ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท าและการประเมินผลจากการกระทา ซึ่งเรียกว่า Behavioral 
Beliefs 

 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เรียกว่า Normative 
Beliefs และ  

3) ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางการกระทา พฤติกรรมและการรับรู้อ านาจของ
ปัจจัยเหล่านี้ เรียกว่าControl Beliefs โดยที่ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทา จะก่อให้เกิดเจตคติต่อ
การกระท า ซึ่งอาจเป็นไปในทางบวกหรือลบ เรียกว่า เจตคติต่อการทาพฤติกรรม (Attitude Toward the 
Behavior) ในขณะที่ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงจะแสดงในรูปของการรับรู้ถึงความกดดันที่ได้รับจาก
สังคม เรียกว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนหรือ 
ขัดขวางการกระทาพฤติกรรม ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Perceived Behavioral Control) ทั้งนี้ องค์ประกอบทั้งสามอันได้แก่ เจตคติต่อการท าพฤติกรรม การ
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คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จะน า ไปสู่การสร้างเจตนาเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Intention) โดยทั่วไป ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดี มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสูง และ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก บุคคลนั้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีเจตนาเชิงพฤติกรรมในการ
กระท าพฤติกรรมนั้นสูงตามได้ด้วย และหากในท้ายที่สุดแล้ว สามารถควบคุมให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้จริง
บุคคลจะท าให้เจตนานั้นเป็นจริงเมื่อมีโอกาส ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องเกิดขึ้น
ก่อนการกระท าพฤติกรรม (Ajzen 2006) 

 
                       รูปภาพที่ 3 โครงสร้างพืน้ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2006) 
 
 จากรูปที่1 ทัศนคติที่่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นเกิดจากความเชื่อ(Behavioral Beliefs) ของแต่ ละ
บุคคลเมื่อทา พฤติกรรมนั้นแล้วจะเกิดผลบางอย่างตามมาผลที่ตามมาอาจเป็นไปไดทั้งด้านบวก และด้าน
ลบขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้แสดงพฤติกรรม เช่น ผู้เดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบ  ขนส่งสาธารณะจะ
สามารถที่ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาได้มาก ย่อมส่งผลให้ผู้เดินทางเกิดทัศนคติ  ที่ดีต่อการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในทางกลับกัน ถ้าผู้เดินทางเชื่อว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ปลอดภัยไม่ทั่ว ถึงย่อมส่งผลให้
ผู้่เดินทางเกิดทัศนคตทิี่่ไม่ดีต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ 
  ด้านบรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective Norm) คือ การรับรู้ของ บุคคล
เกีย่วกับความต้องการของสังคมท่ีมีต่อบุคคลนั้นในการที่จะให้กระท าหรือไม่กระท า พฤติกรรมใดๆ บรรทัด
ฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม เกิดจากความเชื่อของบุคคลต่อความ ต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้นซึ่งความคล้อยตามที่ต้องการจะให้ บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(Normative Beliefs) เช่น พ่อแม่เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนบุคคลเป็นประจ า ลูกจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย หรือกรณีเพ่ือนใน กลุ่มส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะก็อาจ
ส่งผลให้ผู้เดินทางนั้นมีแนวโน้มที ่จะ เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะด้วยเหมือนกัน เป็นต้น 
  ส่วนสุดท้าย การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมใดๆ (Perceived Behavioral Control) คือ 
ความรู้สึกยากหรือง่ายที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคล   ที่อาจส่งเสริมหรือ
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ขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) รวมถึงการรับรู้ถึงกาลังของ ปัจจัยที่ มีต่อความเชื่อมั่น
ที่จะทา ให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ (Ajzen, 2006) ส่วน การรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
แสดงพฤติกรรมนั้นจะสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุม พฤติกรรมของบุคคลนั้นที่เกิดขึ้นจริง (Actual 
Behavioral Control) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการกระทา พฤติกรรมนั้น ๆ รวมกันกับเจตนา
หรือความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม และการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้อย่างมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมอีกดว้ย  
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes) คือการประเมินของ บุคคลใน
ภาพรวมต่อพฤติกรรมใดๆ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลที่น่าจะ ตามมาจากการ
แสดงพฤติกรรม (Behavioral beliefs) และการประเมินหรือตัดสินผลที่ ตามมานั้นไม่ ว่าจะเป็นทางบวก
หรือทางลบ ถ้าผลการประเมินของบุคคลต่อผลที่ตามมาเป็นบวก บุคคลนั้นก็จะมี ทัศนคติที่ ดีต่อพฤติกรรม
นั้น ในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมินเป็นลบ บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ไม่ ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว บรรทัด
ฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm) คือการรับรู้ ของบุคคลเกี่ยวกับความต้องการของ
สังคมที่ มีต่อบุคคลนั้นในการที่จะกระท า หรือไม่กระท า พฤติกรรมใดๆ บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม เกิดจากความเชื่อของบุคคลต่อความ ต้องการของสังคม (Normative beliefs) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้น อาทิคนในครอบครัว เป็นต้น 
 4.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย  
 นฤชา เนตรวิชัย (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า พฤติกรรมการปูองกัน 
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกพฤติกรรม การปูองกัน
อุบัติเหตุจากการขบัขี่รถจักรยานยนต์ออกเป็น 3 ด้าน พบว่าคะแนนพฤติกรรม ด้านการใช้ยานพาหนะและ
ด้านการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายจราจรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 72 ปานกลางแต่คะแนนพฤติกรรมส่วน
บุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสมาธิในการขับขี่
เป็นประจ าเพียง ร้อยละ9.0 และหลีกเลี่ยงการขับขี่ รถจักรยานยนต์ในเวลาฝนตกเป็นประจ าเพียง ร้อยละ
17.8  
 อนงค์ เห็มพิระ (2550) ได้ศึกษา บุคลิกภาพทัศนคติ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรม เสี่ยงใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษา สังกัดกรมอาชีวะศึกษา แห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่  รถจักรยานยนต์โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขับขี่ ฝุาสัญญาณไฟแดง ถ้าเห็นถนนว่างและถ้า
เห็นสัญญาณไฟเหลืองเร่งไปเลย ลักษณะบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 5ลักษณะ คะแนนลักษณะบุคลิกภาพ
ทุกลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติ ต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง การรับรู้โอกาสเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุจราจรของกลุ่มตัวอย่าง คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับต่ า  
            ศุภรัตน์วรสุข(2551, หน้า61-63) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการปูองกัน อุบัติเหตุ
จราจรขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมี
พฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน เท่ากับ 2.58 พฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุที่อยู่ในระดับดี ที่สุด คือเคยฝุาฝืนสัญญาณไฟ
จราจร (ฝุาไฟแดง) รองลงมาคือเคยขับรถจักรยานยนต์ในบริเวณ ที่ห้ามจอด (ขาวแดง) ส่วนพฤติกรรมการ
ปูองกันอุบัติเหตุที่ต่ าที่สุด คือให้คนนั่งซ้อนท้าย สวมหมวกนิรภัย 2) ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การสวมหมวกนิรภัยปูองกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยภาพรวมค่อนข้างดีโดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน เท่ากับ 3.23 ทัศนคติ เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยที่อยู่ในระดับทัศนคติที่ดีที่สุด คือการสวมหมวก
นิรภัยให้พอดี กับศีรษะรองลงมาคือควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขับขี่  
รถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลแสนสุข 
  ปราณี ทองค า, ทวี ทองค า และจีราพร หิรัญรัตนธรรม (2551, หน้า 273) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขับขี่  รถจักรยานยนต์
ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะ และรูปแบบการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่  รถจักรยานยนต์ของนักเรียนผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
ได้แก่ เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัย ประเภทสถานศึกษา และความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย ปัจจัยทั้งหมด
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 73 ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 58 ทั้งนี้เจตคติต่อการสวมหมวกนิรภัยของ
นักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามตัวแปร เพศ อายุ และความเร็วในการขับขี่ ส่วนความรู้
เกี่ยวกับหมวกนิรภัยของนักเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามตัวแปรเพศ 
  มังกร สุขประเสริฐ(2551, หน้า 93-95) ได้ท าการศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการ
ปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของอ าเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์การ
ประเมินอันตรายการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ จากรถจักรยานยนต์การรับรู้ประโยชน์จากการมี
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย  ถูกต้องตามกฎจราจรและมีพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กุลวดี เข่งวา (2553, หน้า 79-80)การศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เพชรบุรี จ าแนกตามรายข้อ มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางถึงดี ภาพรวม ของทัศนคติด้านความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 3) พฤติกรรม ความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ าแนก ตามรายข้อ มีทัศนคติอยู่ในระดับดีถึง
ปานกลาง ภาพรวมของพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง 4) นักศึกษาที่มีเพศ การมีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย ประสบการณ์การ
ได้รับอุบัติเหตุต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่แตกต่างกัน 5) นักศึกษาที่
มีชั้นปี คณะ ระยะเวลาในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ ประสบการณ์การท าผิดกฎหมายต่างกันมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการขับขี ่รถจักรยานยนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7) ทัศนคติด้านความ
ปลอดภัย ในการขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  มงคล มูลพงษ์ (2553, หน้า 126-134)ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการขับขี่ รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัยของเยาวชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีการกระท าผิด กฎจราจร คือ โทรศัพท์ขณะขับ
รถ ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาต ขับรถเร็วเกินกว่า 80 กม./ ชม. และขับรถย้อนศร แนวทางการ
จัดกิจกรรมปูองกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์  ของนักศึกษาในโรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยและในโรงเรียน ฝึกอาชีพชั้นกลางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบว่า ควรมีกิจกรรมการเสริมความรู้ ด้านกฎหมายจราจร ด้านเครื่องหมายจราจร ด้านการปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุและควรให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนิน กิจกรรมและควรให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม นอกจากนั้น ยังต้องการให้มีการอบรมภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้ปฏิบัติ ตามกฎจราจรการขับขี่รถอย่างถูกวิธี ผลการสร้างรูปแบบกิจกรรมการ
ส่งเสริม พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดังนี้ รูปแบบกิจกรรมด้านบุคคล ประกอบด้วย 1)การจัดเวที สนทนาปัญหา
จราจรเพื่อการขับขี่ปลอดภัย 2)โครงการขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัย เปิดไฟหน้ารถ 3)โครงการ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียนรู้กฎจราจร 4)โครงการเมาไม่ขับ ขับไม่โทร รูปแบบกิจกรรมด้านยานพาหนะ 
ประกอบด้วย 1)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยานพาหนะ 2)การจัดโครงการตรวจสภาพรถ และ
รูปแบบกิจกรรด้านสภาพแวดล้อมของถนน ประกอบด้วย 1)กิจกรรมเรียนรู้ การขับขี่ยานพาหนะบนถนน
ไม่ได้มาตรฐานและกิจกรรมการเรียนรู้เครื่องหมาย จราจร การทดลองใช้และการประเมินผลรูปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์  อย่างปลอดภัยของนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย โดยการน ากิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติแล้วสังเกตพฤติกรรม โดยใช้
แบบบันทึกพฤติกรรม และประเมินผลรูปแบบพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดย
สัมภาษณ์บุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า ทุกฝุายพึงพอใจในภาพรวม นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ไป ในทิศทางท่ีดีขึ้น นักศึกษามีความรู้เรื่องกฎจราจร ปูายเครื่องหมายการจราจร กฎหมายต่าง ๆ รู้จักการ
ดูแล รักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรู้จักวิธีการขับขี่หลบเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และมีการเกิด
อุบัติเหตุลดจ านวนลง  
 อัญชณา แจ่มแสงทอง (2554, หน้า 84-86) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย ด้านครอบครัว
ที่มีผลต่อพฤติกรรมปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียน  มัธยมศึกษา ในเขต
เทศบาลเมืองจันทบุรีผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาล  เมืองจันทบุรีมีพฤติกรรม
ปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความเชื่ออ านาจภายในตน 
และการควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับปานกลางและมีปัจจัย ด้านครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยการเป็นต้นแบบ
ในการปูองกันอุบัติเหตุการกวดขันดูแลพฤติกรรม ปูองกันอุบัติเหตุของบุตรการสนับสนุนพฤติกรรมการ
ปูองกันอุบัติเหตุของบุตรโดยรวม 75 อยู่ในระดับมากความเชื่ออ านาจภายในตน การควบคุมอารมณ์ของ
เด็กนักเรียน การเป็นต้นแบบ ในการปูองกันอุบัติเหตุของครอบครัว การกวดขันดูแลพฤติกรรมปูองกัน
อุบัติเหตุของบุตร การสนับสนุนพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุของบุตรโดยครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติกรรมปูองกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาล เมืองจันทบุรีโดยตัวแปรการเป็นต้นแบบในการปูองกันอุบัติเหตุของครอบครัวการควบคุมอารมณ์ 
การกวดขันดูแลพฤติกรรมปูองกันอุบัติเหตุของบุตร และการเป็นเพศชายตามล าดับสามารถ ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตเทศบาลเมือง
จันทบุรีได้ร้อยละ46.2 ที่ระดับนัยส าคัญ .01 
  อุไร จ าปาวะดี (2555, หน้า 130-133) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยง ใน
การปูองกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบในนิสิตระดับปริญญาตรีระบบปกติจ านวน 372 คน พบว่า นิสิต ที่มีการขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็นประจ าร้อยละ73.4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.0, มีอายุเฉลี่ย 20.1 ปีก าลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่3 ร้อยละ30.1 อาศัยที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 44.4 ศึกษา ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร้อยละ62.4 มีประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์เฉลี่ย 6.6 ปี(S.D. = + 3.09) มีใบอนุญาต
ขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ72.3 มีบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ จากรถ(พ.ร.บ.) ร้อยละ83.0 และได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพจากบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 55 คน 
พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ3 อันดับแรกคือการพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่การ
ขับข่ีรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด และการขับขี่โดยมีผู้ซ้อนเกิน 1 คน ซึ่งผลการศึกษาในระยะที่1 สะท้อนว่า 
หน่วยงานและองค์กร ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานด้านการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนอยู่แล้วอาทิเช่นสวม
หมวกนิรภัย100 % และการจัดระเบียบจราจรแต่ยังด าเนินการได้น้อยในเรื่อง การพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่
ขับข่ีรถเร็วเกิน กฎหมายก าหนด ขับข่ีโดยมีผู้ซ้อนเกิน 1 คน การขับขี่รถฝุาฝืนกฎจราจรและการดื่มแล้วขับ 
ดังนั้นในระยะที่2และระยะที่3 บุคลากรตัวแทนหน่วยงาน องค์กรนิสิต ตัวแทนนิสิต และนักวิจัย จึงได้
ร่วมกันวางแผนและด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงในการปูองกันอุบัติเหตุ  จาก
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รถจักรยานยนต์ซึ่งหลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(Z = -1.970, p< 0.05) โดยเฉพาะด้านการขับขี่รถเร็วเกินกฎหมายก าหนด (Z = -11.383, p< 0.01) 
ด้านการฝุาฝืนกฎจราจร(Z = -1.797, p< 0.05) ด้านการพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่ (Z = -2.403, p< 0.05) 
และการขับขี่โดยมีผู้ซ้อนเกิน 1 คน (Z = -2.883, p< 0.01) และผลการพัฒนา ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือและ
ปัจจัยเสริม พบว่า นิสิตมีระดับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพ่ิมขึ้น (Z = -3.134, p< 0.01) มี
ทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์เพ่ิมขึ้น 76 (Z = -1.220, p> 0.05) มีการรับรู้บรรทัด
ฐานของกลุ่มอ้างอิงว่าไม่กระท าพฤติกรรมเสี่ยง (Z = -2.323, p< 0.05) และรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองที่จะไม่กระท าพฤติกรรมเสี่ยง ดีขึ้นกว่าก่อนด าเนินการตามตัวแบบ (Z = -1.953, p< 0.05) 
ส่วนปัจจัยเอ้ือพบว่า นิสิตมีการรับรู้ ถึงความเพียงพอของปูายจราจรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากขึ้น
กว่าก่อนด าเนินการตามตัวแบบ (X 2 = 8.005, df= 2, p< 0.01) จากข้อมูลเชิงประจักษ์สรุปได้ว่า ตัวแบบ
การลดพฤติกรรมเสี่ยง ในการปูองกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (The 
alleviate risk behaviors for motorcycle accidents prevention among Mahasarakham 
University Students Model: ARBMAP-MSUS-Model) มี3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ1) การเข้ามามี
ส่วนร่วมของเครือข่าย และความต่อเนื่องของการเข้ามามีส่วนร่วม 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ ถนนในชุมชน 3) การเพ่ิมศักยภาพการปูองกันอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ทั้งระดับบุคคล 
และในระดับกลุ่มนิสิต 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 คาเมรอน, เรเนอร์และแม็ค(Cameron, Rainer, & Mak, 2004, pp. 890-893)ได้ศึกษา การ
เสียชีวิตจากยานยนต์ในประเทศฮ่องกง โดยการศึกษาย้อนหลังจากรายงานการเสียชีวิต  ในปีค.ศ. 2001 
โดยศึกษาทุกรายที่เสียชีวิตจากยานยนต์การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือดูระบาดวิทยาการเสียชีวิตจาก
ยานยนต์ในประเทศฮ่องกงและดูผลกระทบในการให้บริการ ผู้บาดเจ็บ ซึ่งในปีค.ศ. 2001 ประเทศฮ่องกง มี
ประชากร6,80,000 คน มียานยนต์ที่จดทะเบียน ทั้งหมด 500,000 คัน ผลการศึกษา พบว่าจากผู้เสียชีวิต 
165 คน เป็นเพศชาย 111 คน เพศหญิง 54 คน ร้อยละ37 เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นคนเดินเท้ามาก
ที่สุด ร้อยละ59 และครึ่งหนึ่ง ของคนเดินเท้ามีประวัติเคยถูกรถโดยสารประจ าทางและรถบรรทุกชน ซึ่ง
การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อดูในกลุ่มอายุ20-40 ปีส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ อย่างรุนแรงเพียงอย่างเดียว หรือบาดเจ็บในหลายระบบร่วมกัน มีเพียงส่วนน้อยที่เสียชีวิต  จาก
หลอดเลือดใหญ่ได้รับอันตราย 
 โมแรนดิ, เบอร์โซลาริและมาริโนนิ(Morandi, Berzolari, & Marinoni, 2004, pp.143-149) ได้
ศึกษาถนนปลอดภัยในอิตาลีระบาดวิทยาของการเกิดอุบัติเหตุของยานยนต์สองล้อ ในปีค.ศ. 2000 พบว่า
อิตาลีมียานยนต์2 ล้อ ทั้งหมด 67,127 คัน และเกิดอุบัติเหตุชนกัน ร้อยละ75 ในการเดินทางทุก ๆ หนึ่ง
ล้านกิโลเมตร รถยนต์เกิดอุบัติเหตุร้อยละ0.4 ยานยนต์สองล้อ เกิดอุบัติเหตุร้อยละ1.3 โดยในจ านวนนี้เป็น
รถจักรยานยนต์ร้อยละ0.7 และรถปฺอบ ร้อยละ2.2 ในปีค.ศ. 2000 มีผู้ขับขี่เสียชีวิต 1,229 คน บาดเจ็บ 
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69,543 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เมื่อดูแนวโน้มการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ
เพศชายลดลง อัตราตายเพ่ิมขึ้นในอายุ ที่เพ่ิมขึ้นในยานยนต์ทุกชนิดโดยเฉพาะในรถปฺอบมีแนวโน้มที่
ชัดเจน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดข้ึน บนถนนในเมืองแต่การเสียชีวิตเกิดข้ึนบนถนนนอกเมือง 
 เค็ง (Keng, 2005, pp. 349-355) ได้ศึกษาการใช้หมวกนิรภัยกับการเสียชีวิตจากการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์ในประเทศใต้หวัน ใน ปีค.ศ. 2002 พบว่าการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ใน    
ใต้หวัน สูงกว่าครึ่งหนึ่งของการขับขี่ยานยนต์อ่ืน ๆ ทั้งหมด การศึกษานี้ใช้รายงานการชนกัน ของยานยนต์
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจใต้หวัน ตั้งแต่ใน ปีค.ศ. 1999-2001 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ การใช้หมวกนิรภัย 
หมวกนิรภัยช่วยลดการเสียชีวิต ร้อยละ40 ซึ่งถ้าผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย อัตราการเสียชีวิตใน ปีค.ศ. 
2001 จะสูงขึ้นถึงร้อยละ51 คาดว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ71 เป็น78ระหว่างปีค.ศ. 
1999-2001 จะเห็นว่าการมีการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้นจาก การบังคับใช้กฎหมาย ใน ปีค.ศ. 1997 หมวก
นิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอร้อยละ 53 และลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ และคอร้อยละ
71 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 
 บุค๊ท์ และปีเตอร์ (Brooks & Peter, 2008) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ และการ
ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  โดยความส าคัญและปัญหา
ของงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ขับขี่เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ในการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
ต้องการมุ่งศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและนโยบายทาง สังคมท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งขอบข่าย
ทฤษฎีของงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่
ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นนโยบายการปูองกัน ที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่การรับรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเทคนิคในการ
ขับขี่และการรับรู้ทางสังคม ซึ่งมีงานวิจัย3 ชิ้น โดยงานวิจัยครั้งที่1 เป็นการส ารวจถึงสาเหตุการขับขี่ที่
ผิดพลาดของผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รวมถึงศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุโดยท าการ
ส ารวจผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์บนท้องถนน จ านวน 209 คน และส ารวจทางนิตยสาร ส่วนงานวิจัยครั้งที่2 
ศึกษา อิทธิพลของประสบการณ์การขับขี่และระดับทักษะเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานยนต์รวมถึงการรับรู้ 
เกี่ยวกับสังคม โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความรู้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนด้วย  
แบบทดสอบ จ านวน 219 คน และงานวิจัยครั้งที่3 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขาดความรู้ ด้าน
ทักษะและเทคนิคการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายทางสังคมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการวิจัย
ครั้ง นี้ใช้การส ารวจทางไปรษณีย์จากผู้ขับขี่ที่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์จ านวน 570 
คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 132 คน ซึ่งผลการวิจัย ทั้งสามครั้งนี้สนับสนุน ขอบข่ายทาง
ทฤษฎีและการน าไปปรับใช้ในการท าวิจัยครั้งต่อไปกล่าวคือ ควรมีงานวิจัยที่ศึกษา เกี่ยวกับโครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ในการขับขี่เพ่ิมข้ึน 
 บล็อคส์ (Brooks, 2010) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ พฤติกรรมการขับขี่และการปูองกัน การเกิด
อุบัติเหตุของผู้ขับขี่ ที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์โดยความส าคัญและปัญหา ของงานวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่า ผู้ขับข่ีเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงต้องการมุ่งศึกษาถึง
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ความรู้ความเข้าใจและนโยบายทางสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งขอบข่ายทฤษฎีของงานวิจัย
นี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรม  การขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็น
นโยบายการปูองกันที่มีประสิทธิภาพอันได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับ เทคนิคในการขับขี่และการรับรู้ทางสังคม 
ซึ่งมีงานวิจัย 3 ชิ้น โดยงานวิจัยชิ้นที่ 1 เป็นการส ารวจ ถึงสาเหตุของการขับขี่ที่ผิดพลาดของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รวมถึง ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การปูองกันอุบัติเหตุโดยท าการส ารวจผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์บนท้องถนน จ านวน 209 คน และส ารวจทางนิตยสาร ส่วนงานวิจัยชิ้นที่ 2ศึกษาอิทธิพล
ของประสบการณ์การขับขี่และระดับ ทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับสังคม
โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็น และความรู้ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนด้วยแบบทดสอบ จ านวน 
219คน และงานวิจัย ชิ้นที่ 3 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขาดความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการรับรู้
เกี่ยวกับ นโยบายทางสังคม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้การส ารวจทาง 
ไปรษณีย์จากผู้ขับขี่ที่เคยได้รับอุบัติ เหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จ านวน 570คน และสัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 132คน ซึ่งผลการวิจัย ทั้งสามเรื่องนี้สนับสนุนขอบข่ายทางทฤษฎี และการน าไป
ปรับใช้ในการท าวิจัยครั้งต่อไป กล่าวคือ ควรมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการสร้าง  ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่เพ่ิมขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศปรากฏว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างกนัที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นั้นคือ 

1. . ประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมกับ การขับขี่ปลอดภัย 
2. . การรับรู้สมรรถนะและพฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะอย่างปลอดภัย 
3.  พฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุจากการขับขีย่านพาหนะ 
4. ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย 
5. การรับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมในการขับข่ียานพาหนะ 
6. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและหมวกนิรภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม การขับขี่ปลอดภัย 
7. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุจากการ   

ขับข่ียานพาหนะ 
5.ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่การศึกษา (เขตต าบลท่าโพธิ์ ) 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีประชากรในปี พ.ศ. 

2558 จ านวน 863,404 คน มีพ้ืนที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 
อ าเภอ มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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ชื่อของจังหวัดมาจากค าว่า พิษณุ หมายถึง "พระวิษณุ" เทพตามความเชื่อของชาวฮินดู รวมกับค า
ว่า โลก ท าให้มีความหมายเป็น "โลกแห่งพระวิษณุ" ในสมัยที่ยังปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาล ชื่อ
ของจังหวัดนั้นสะกดว่า พิศณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลกมีที่ตั้งทางอุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือตอนล่าง ส าหรับเกณฑ์การแบ่งภาคอย่างเป็น
ทางการของราชบัณฑิตยสภาอยู่ในเขตภาคกลาง โดยอยู่ทางตอนบนของภาค ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
368 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอพิชัย อ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์, แขวงไชย
บุรี ประเทศลาว 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโปุง จังหวัดเพชรบูรณ์, อ าเภอด่าน
ซ้าย และอ าเภอนาแห้ว จังหวดัเลย 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสามง่าม และอ าเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย, อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ ผู้คนเดินทางผ่านไป
มา ซึ่งเป็นปุา ก็จะหยุดพักและเป็นที่สังเกตในการเดินทาง โดยมีแม่น้ าน่านไหลผ่าน ต่อมามีผู้คนมาจับจอง
พ้ืนที่ท ากิน อาศัยหนาแน่นขึ้นบริเวณใกล้ต้นโพธิ์ใหญ่ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งขึ้น ท าให้ชุมชนเกิด
ความหนาแน่น ประชากรเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าน่านไหลผ่าน บริเวณโดยรวมของ
ต าบลมีพื้นที่ท าการเกษตร 70 %และ 30% เป็นชุมชนเมืองฯ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 เขตพื้นที ่ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ อ าเภอบางระก า อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

 อาชีพ อาชีพหลัก ท านา ท าสวน/ท าไร่ รับจ้าง อาชีพเสริม ปลูกผัก/ท าสวน 
 การเดินทาง  ทางหลวงหมายเลข 117 (พิษณุโลก-นครสวรรค์)   ทางหลวงหมายเลข 1065 

(พิษณุโลก-บางระก า)   เส้นทางสายพิษณุโลก-ก าแพงดิน   ทางหลวงหมายเลข 1063 (พิษณุโลก-
บางกระทุ่ม) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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        แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านวังส้มซ่า , หมู่2 บ้านสกัด
น้ ามัน , หมู่3 บ้านวังส้มซ่า  , หมู่4 บ้านวังส้มซ่า  , หมู่5 บ้านยางเอน , หมู่6 บ้านแขก ,หมู่7 บ้านแขก (วัด
พริก,วัดหล่ม) , หมู่8 บ้านแขก , หมู่9 บ้านหัวกระทิง , หมู่10 บ้านคลองหนองเหล็ก, หมู่ 11 บ้านในไร ่
 จากพ้ืนที่ของต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่มี
ประชากรจ านวนมากและมีเส้นทางการจราจรหลายเส้นทาง และยังมีพ้ืนที่ติดกับสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรและเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน ท าให้การจราจรมีความหนาแน่นมากขึ้น เป็น
ผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเช่นกัน และยังรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่
ยานพาหนะของผู้ขับขี่รถด้วยเช่นกัน  

  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา : พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 

2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  ตัวแปรต้น :                                                                   ตัวแปรตาม : 

Independent Variables                                                                Dependent   Variables 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่ผิดเจตนารมณ์

ของผู้ศึกษาวิจัยในการอ้างอิงหรือกล่าวถึง  ผู้ศึกษาวิจัยจึงขอก าหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาดังนี้   

 1. การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของผู้ขับขี่ว่าเป็นการยากหรือง่ายที่จะท า

พฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย เป็นการสะท้อนจากประสบการณ์ในอดีต และการคาดคะเนปัจจัยส่งเสริมหรือ

ปัจจัยส่วนบุคล พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

- ปัจจัยผู้ขับข่ี  
- ปัจจัยยานพาหนะ 
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

 
 

-  เพศ                - รายได้ 
- อายุ                 - อาชีพ 
- การศึกษา 
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ขัดขวาง จะเป็นการประเมินความรู้สึกทางตรงเกี่ยวกับความสามารถที่เขาจะควบคุมการกระทาพฤติกรรม

ให้ส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การที่ผู้ขับขี่ตัดสินความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ขับขี่ปลอดภัยด้วยตนเอง ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎจราจร การสวม

หมวกนิรภัย การไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับข่ี 

 ปัจจัยสนับสนุนต่อการท าพฤติกรรม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการรับรู้ถึงสิ่งที่

สนับสนุนการทาพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย ทาให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การสนับสนุน

การปฏิบัติตามกฎจราจร การระมัดระวังการขับขี่ การตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ก่อนขับขี่ 

 ปัจจัยขัดขวางต่อการทาพฤติกรรม หมายถึง ความสามารถของผู้ขับขี่ในการรับรู้ ถึงอุปสรรคหรือ

สิ่งขัดขวางการมีพฤติกรรมการปูองกันอุบัติเหตุที่เหมาะสม โดยผู้ขับขี่ จะประเมินว่าอุปสรรคมีมากกว่า

ประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ หากต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาขัด กับชีวิตประจ าวัน ผู้ขับขี่ก็จะหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ในการปูองกันอุบัติเหตุ 

 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและหมวกนิรภัย หมายถึง ความรู้ของผู้ขับขี่ในเรื่องการขับขี่

รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ได้แก่ ลักษณะพ้ืนฐานของรถจักรยานยนต์วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง 

และความรู้ในเรื่องหลักปฏิบัติเพ่ือการปูองกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์  เกี่ยวกับการนารถมาใช้ 

เกี่ยวกับการขับรถ เกี่ยวกับการแซงหรือผ่านขึ้นหน้า เกี่ยวกับการออกรถ การเลี้ยว และการกลับรถ 

เกี่ยวกับการขับรถผ่านทางร่วม เครื่องหมายจราจร และข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถและความรู้ของ

นักเรียนในเรื่องหมวกนิรภัย การมีใบอนุญาตขับขี ่

 3. เจตคติต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ หมายถึง การแสดงออกของคุณลักษณะทางจิตของผู้ขับขี่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีองค์ประกอบ3 ประการคือ 

องค์ประกอบแรก เป็นความรู้และความเชื่อของผู้ขับขี่เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์

ปลอดภัย องค์ประกอบที่สอง ความรู้สึกพอใจหรือต้องการที่จะมี พฤติกรรมการขับขี่พฤติกรรมการขับขี่

รถจักรยานยนต์ปลอดภัย องค์ประกอบที่สาม เป็นแนวโน้ม ในการมุ่งกระทาพฤติกรรมการขับขี่

รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 

 4.พฤติกรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง การกระทาหรือกิจรรมต่าง ๆ ของ

ผู้ขับขี่ ในการปูองกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎ

จราจร ด้านการระมัดระวังในการขับขี่ การตรวจสภาพก่อนใช้รถจักรยานยนต์มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 การปฏิบัติตามกฎจราจร หมายถึง การปฏิบัติของ ผู้ขับขี่ ในการท าความเข้าใจกฎจราจร และ

ปฏิบัติตามกฎจราจรในขณะขับขี่ รถจักรยานยนต์ เช่น การสวมหมวกนิรภัย การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณ

ของรถ การบรรทุก สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การขับรถ การขับแซง การออกรถ การเลี้ยวรถ 

การกลับรถ การหยุดรถ การจอดรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น เพ่ือการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ 

 ด้านการระมัดระวังในการขับขี่ หมายถึง การปฏิบัติของผู้ขับขี่ ให้มีความพร้อมทางด้านสภาพ

ร่างกายและความพร้อมด้านจิตใจ เช่น ไม่ขับขี่ขณะหย่อน ความสามารถ หรือร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลีย 

ไม่ขับขี่ขณะที่มีอาการมึนเมาสุราหรือสิ่งมึนเมา อย่างอ่ืน ไม่ขับขี่ขณะที่ง่วงนอนหรือหลังรับประทานยาที่

ออกฤทธิ์ทาให้ง่วงนอนได้ มีใบอนุญาต ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่

อย่างถูกต้องเพ่ือการขับขี่ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

 ด้านการตรวจสภาพก่อนใช้รถ หมายถึง การปฏิบัติของ ผู้ขับขี่ ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ของ

รถจักรยานยนต์ เช่น กระจกมองหลัง ไฟเลี้ยว ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก เรือนไมล์ แตร เบรก เป็นต้น ให้มี

สภาพพร้อมใช้ และห้าม ดัดแปลงสภาพรถผิดไปจาก ที่ได้จดทะเบียนไว้ เพ่ือการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ

จากการขับขี ่รถจักรยานยนต์การใช้อุปกรณ์ ในการปูองกัน 

 5.   การขับขี่ระหว่างมึนเมา    หมายถึง  ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ที่มีแอลกอฮอล์ ในเลือด เกินกว่าที่

กฎหมายก าหนด  หรือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

 6.   ความบกพร่องในการขับขี่ หมายถึง  การขับขี่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ขับชิดคันหน้ามากเกินไป   

ใช้ความเร็วไม่ปลอดภัย เป็นต้น 

 7.   เครื่องยนต์  หมายถึง ปัญหาด้านเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง  เช่น การสะดุด หรือเดินไม่

เรียบ 

 8.   อุปกรณ์   หมายถึง อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ไฟหน้า เบรก หน้า-หลัง ไฟท้าย ไฟ

เบรก กระจกมองหลัง เป็นต้น 

 9.   สภาพถนน   หมายถึง  สภาพถนนที่ไม่ดี เช่น เป็นหลุมบ่อ  โคลน  หรือ น้ าขัง เป็นต้น 

 10.   ทางโค้ง  หมายถึง สภาพที่ทางโค้งอาจไม่รับกับการขับขี่ เช่น หักศอก เป็นต้น 

 11.   การไม่มีสัญญาณไฟจราจร หมายถึง ช่วง ทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร  

 12.  ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง การเคยหรือไม่เคยประสบอุบัติเหตุ จากการขับขี่

รถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี ่ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์   โดยจ าแนกเป็น ไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
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เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักยานยนต์แต่ไม่ถึงขั้นเข้ารับการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาล และเคยมี ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์ถึงขั้นต้องเข้ารับการ

รักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล 

 13. เพศ หมายถึง คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงสถานภาพของผู้ขับขี่แบ่งออกเป็น เพศชายและเพศ

หญิง 

 14. อายุ หมายถึง อายุที่แบ่งเป็นช่วงอายุ ที่มีผลในการขับข่ีรถ และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

 15. การศึกษา หมายถึง ระดับของการศึกษาของผู้ขับขี่ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุได้หรือไม ่

 16. อาชีพ หมายถึง อาชีพต่างๆของผู้ขับขี่ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบั ติเหตุได้

หรือไม ่

 17. รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ของผู้ขับขี่ต่อเดือนว่ามีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุมากน้อยเพียงใด 

 18. การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ หมายถึง ผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะนั้นใช้โทรศัพท์ไปด้วยในเวลา

เดียวกัน 

  สมมุติฐานการศึกษา 
สมมติฐานที่ 1 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 : อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3  : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4  : รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5  : อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

 



34 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

     การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก ปี 2562 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  และเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Reseach)  แบบตัดขวาง (Cross – 
Sectional  Studies) เชิงพรรณา (Descriptive Reseach)  โดยการออก ไปศึกษาเก็บข้อมูลในช่วงเดือน  มกราคม  ถึง 
กุมภาพันธ์ 2562  เพียงครั้งเดียว  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขต
ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 โดยผู้ศึกษาได้อาศัยเอาระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เพ่ือได้ประโยชน์ต่อการตอบปัญหาที่ศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ส าหรับระเบียบวิธีวิจัยในบทนี้ได้แบ่งหัวข้อออกเป็นดังต่อไปนี้ 
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร   คือ  ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตต าบลท่าโพธิ์  จ านวน  9,640 คน (ข้อมูล 
ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่  1 ธันวาคม 2561)  
         กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ในการศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของ  Taro Yamane'   ได้ จ านวนตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง  
 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ านวนประชากร  ด้วยวิธีการค านวณโดยใช้สูตร
ของ  Yamane'  ดังนี้  
 

n =                                    N   
                           1 + N(e2)  
 เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
           N         =         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 หรือ 0.05  ดังมีผลการค านวณได้ดังนี้ 
                    n =            9,640 

  1 + 9,640 (0.05)2  
            ขนาดตัวอย่าง =      384.06 
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  2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

          การสุ่มตัวอย่าง 
  การสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling)  โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ หรือการสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling) คือ การสุ่มโดย
แยกประชากรออกเป็นประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งตามหมู่บ้านในเขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งมี  จ านวน  11  หมู่บ้าน  ตามสัดส่วนประชากร   คือ 
 
ล าดับ

ที ่
หมู่บ้าน ชาย หญิง 

1 หมู่ที่ 1 วังส้มซ่า 18 18 
2 หมู่ที่ 2 สะกัดน้ ามัน 18 18 
3 หมู่ที่ 3 วังส้มซ่า 18 18 
4 หมู่ที่ 4 วังส้มซ่า 18 18 
5 หมู่ที่ 5 ยาง 18 18 
6 หมู่ที่ 6 แขก 18 17 
7 หมู่ที่ 7 แขก 17 17 
8 หมู่ที่ 8 แขก 17 17 
9 หมู่ที่ 9 คลองหนองเล็ก 17 17 
10 หมู่ที่ 10 หัวกระทิง 17 17 
11 หมู่ที่ 11 ในไร่ 17 17 
 รวมทั้งสิ้น 193 192 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การทดสอบแบบสอบถาม  
  ในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพื่อน าเป็น
แนวทางในการสร้างแบบส ารวจ 
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2. สร้างแบบส ารวจ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

แบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 23 ข้อ และเป็นค าถามปรายเปิด 1 ข้อ แบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับ ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 ข้อ 

  โดยค าถามส่วนที่ 2และ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบของ  ลิเคิร์ท (Liker’s scale) ที่มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  ผู้วิจัยก าหนดน้ าหนักหรือค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับมากท่ีสุด ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5  
  ระดับมาก ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 4 
  ระดับปานกลาง ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
  ระดับน้อย ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
  ระดับน้อยที่สุด ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 1 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็น
แบบสอบถาม 

3. ผู้ศึกษาน าแบบส ารวจไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. น าแบบส ารวจที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่ต าบลหัวรอ อ าเมืองเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 ฉบับ  จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบส ารวจโดยมีวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลที่
ได้คือ 0.751 

4.เกณฑ์การให้คะแนน 
        การก าหนดการให้คะแนนค าตอบจากแบบสอบถามในการวัดค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อค านวณค่าทาง
สถิติมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2และ3 เป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับดังนี้ 
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  มากที่สุด หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยมาก 
  มาก  หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยๆ 
              ปานกลาง หมายความว่า ท่านปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
  น้อย  หมายความว่า ท่านปฏิบัติน้อยมาก เป็นบางครั้ง 
  น้อยที่สุด หมายความว่า ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย        
 เกณฑ์การแปลความหมาย  
            จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจะแบ่งเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็น  5  ระดับ  โดยวิธีการดังนี้ 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 =  0.8 
                                 จ านวนชั้น                              5     
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว   สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้  ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80 หมายถึง การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน
ระดับต่ ามาก 
            ระดบัค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60 หมายถึง การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน
ระดับ ต่ า 
  ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40 หมายถึง   การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน
ระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20 หมายถึง   การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน
ระดับสูง 
 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00 หมายถึง   การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน
ระดับสูงมาก 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  data)  ได้จากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน   

385  ชุด  จากกลุ่มตัวอย่างของทั้ง 11 หมู่บ้าน 
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ   (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมจาก เอกสารทาง

ราชการ   หนังสือ ผลการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีละฉบับและ
น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

โดยใช้ค่าจ านวน ( Frequency) และร้อยละ  (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของการขับขี่
ยานพาหนะ และปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุ โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation)   

2. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการใช้
เคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test ) เป็นการ
ทดสอบประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยที่สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างอิสระต่อกัน  

2.2   One Way ANOVA  เป็นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
   

ตารางการใช้สถิติในการศึกษาอิสระ 
 
ล าดับ เนื้อหา สถิติที่ใช้ 

1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ   รายได้   ค่าร้อยละ 
2 พฤติกรรมเสี่ยงของตัวผู้ขับขี่   ได้แก่  การขับขี่ระหว่างมึนเมา  

ความ บกพร่องในการขับขี่  และ การใช้โทรศัพท์มือถือขณะ 
ขับข่ี 

x   ,  S.D. 
 

3 ปัจจัยจากยานพาหนะ ได้แก่  เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์   x   ,  S.D. 
4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภาพถนน   ทางโค้ง  และ   การไม่

มีสัญญาณไฟจราจร 
x   ,  S.D. 

5 การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

t-test 
x , S.D, t, df  

p-value 
6 การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
One Way ANOVA 
        LSD 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขต
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจากแบบสอบถาม จ านวน 385 ฉบับ และได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อย
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติแล้วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
ของตารางประกอบค าอธิบายแบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมาย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ น าเสนอเป็น  3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่       
ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x   แทนค่าเฉลี่ย 
 S.D  แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 SS  แทนผลบวกก าลังสองของข้อมูล 
 MS  แทนค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของข้อมูล 
 df  แทนล าดับขั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 t  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
 F  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 p-value แทนค่านัยส าคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA 
 *  แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ดังตารางที่ 4.1 – 4.5  

 ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
205 
180 

 
53.2 
46.8 

 
1 
2 

รวม 385 100.0  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 และเพศหญิง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
2. อายุ 
20 - 24 ปี 
25 - 29 ปี 
30 -  34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 – 44 ปี 
45 ปี ขึ้นไป 

 
34 
56 
41 
77 
65 
112 

 
8.8 
14.5 
10.6 
20.0 
16.9 
29.1 

 
6 
4 
5 
2 
3 
1 

รวม 385 100.0  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.01       
รองลงมา มีอายุระหว่าง 35 - 39 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อันดับที่ 3 มีอายุระหว่าง 40 - 44 
ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 อันดับที่ 4 มีอายุระหว่าง 25 – 29 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.5 อันดับที่ 5 มีอายุระหว่าง 30 – 34 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และล าดับสุดท้าย มีอายุ
ระหว่าง 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8  ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
3. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

 
96 
124 
95 
31 
35 
4 

 
24.9 
32.2 
24.7 
8.1 
9.1 
1.0 

 
2 
1 
3 
5 
4 
6 

รวม 385 100.0  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 อันดับที่ 3 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 อันดับที่ 4 จบการศึกษา
ระดับปรัญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 อันดับที่ 5 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และอันดับที่ 6 จบการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
4. ประเภทอาชีพ 
รับจ้าง 
เกษตรกรรม 
เอกชน 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย 
อ่ืนๆ 

 
154 
121 
33 
34 
32 
11 

 
40.0 
31.4 
8.6 
8.8 
8.3 
2.9 

 
1 
2 
4 
3 
5 
6 

รวม 385 100.0  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทของอาชีพรับจ้าง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 รองลงมาประเภทอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 อันดับที่ 3 ประเภทอาชีพ  
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อันดับที่ 4 ประเภทอาชีพของเอกชน จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 อันดับที่ 5 ประเภทอาชีพค้าขาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
ประเภทอันดับสุดท้าย อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ  
 ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
4. ประเภทรายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป 
 

 
168 
135 
40 
42 

 
43.6 
35.1 
10.4 
10.9 

 
1 
2 
4 
3 

รวม 385 100.0  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทรายได้ต่ ากว่าต่ ากว่า 10,000 บาท   จ านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาประเภทรายได้ 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
อันดับที่ 3 ประเภทรายได้ มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และประเภท
อันดับสุดท้าย รายได้15,001 – 20,000 บาท  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 ข้อเลือกตอบของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ดังนี้ 
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                      มากที่สุด   มีค่า      5    คะแนน 
                      มาก   มีค่า      4    คะแนน 
                      ปานกลาง  มีค่า      3    คะแนน 
                      น้อย   มีค่า      2    คะแนน 
                      น้อยที่สุด  มีค่า      1    คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมาย  
            จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะแบ่งเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็น 5 ระดับ โดยวิธีการดังนี้ 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 5-1 =  0.8 
                                 จ านวนชั้น                              5   
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว   สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้  ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.80 หมายถึง การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
ในระดับต่ ามาก 
            ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81-2.60 หมายถึง  การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
ในระดับต่ า 
  ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40 หมายถึง  การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41-4.20 หมายถึง  การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ 
ในระดับสูง 
 ระดับค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00 หมายถึง  การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ
ในระดับสูงมาก 

ตารางที่ 4.6   ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ          ( x ) S.D           ระดับ อันดับ 
1.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวัน 
2.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา 
กลางคืน 
3.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 2 ล้อ 
4.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 4 ล้อ 
5.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ 
6.ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน 
7.ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลียจาก 
การท างาน 
8.ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย 
9.ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
1-2 ครั้ง 
10.ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
3-4 ครั้ง 

1.47 
 

1.55 
 

2.57 
1.94 
1.43 
1.54 
1.62 

 
1.57 
1.63 

 
1.52 

.74           ต่ ามาก 
 
.66           ต่ ามาก 
 
1.53          ต่ า 
1.20         ต่ ามาก 
.79           ต่ ามาก 
.75           ต่ ามาก 
.81           ต่ ามาก  
 
.82           ต่ ามาก 
.68           ต่ ามาก 
 
.66           ต่ ามาก 

9 
 
6 
 
1 
2 
10 
7 
4 
 
5 
3 

 
8 

รวม           1.68 .86          ต่ ามาก  
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 จากตารางที่ 4.6 ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับข่ียานพาหนะโดยภาพรวมอยู่
ในระดับต่ ามาก ( x = 1.68)  และหากพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ 1. ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 2 ล้อยู่ใน
ระดับต่ า ( x = 2.57) รองลงมา ข้อ 4.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 4 ล้ออยู่ในระดับต่ ามาก                              (
x = 1.94) อันดับที่ 3 ข้อ 9.ท่านเคยใช้โทรศัพท์มอืถือในขณะขับรถ 1 – 2 ครั้งอยู่ในระดับต่ ามาก           (
x = 1.63) อันดับที่ 4 ข้อ7.ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลียจากการท างานอยู่ในระดับต่ ามาก               (
x = 1.62) อันดับที่5 ข้อ8.ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วยอยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.57) อันดับที่ 6 
ข้อ 2.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางคืนอยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.55) อันดับที่ 7 ข้อ6.ท่าน
เคยขับขี่รถในขณะง่วงนอนอยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.54) อันดับที่ 8 ข้อ 10.ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือ
ในขณะขับรถ  3-4 ครั้ง อยู่ในระดับต่ ามาก  ( x = 1.52) อันดับที่ 9 ข้อ1.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาใน
ช่วงเวลากลางวันอยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.47)   และอันดับสุดท้าย ข้อ 5.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ
อยู่ในระดับต่ ามากตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พฤติกรรมเสียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการ
หาปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ           ( x ) S.D           ระดับ อันดับ 
1.ท่านเคยขับขี่รถขณะที่เครื่องยนต์สะดุด/   
เดินไม่เรียบ 
2.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหา 
   เครื่องยนต์ดับ 
3.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหาไฟ 
   สัญญาณขัดข้อง 
4.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหาระบบ 
   เบรกขัดข้อง 
5.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหา     

ยางรั่ว 

1.52 
 

1.51 
 

1.67 
 

1.58 
 

1.91 

.64           ต่ ามาก 
 
.61           ต่ ามาก 
 
.67           ต่ ามาก 
 
.70           ต่ ามาก 
 
.86           ต่ ามาก 

4 
 
5 
 
2 
 
3 
 
1 

รวม          1.64 .70          ต่ ามาก  
  

   จากตาราง 4.7 ด้านเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก    
( x = 1.64)   หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ1  ข้อ 5.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหายางรั่ว
อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.91) รองลงมา อันดับที่ 2 ข้อ 3 ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหาไฟ 
สัญญาณขัดข้อง อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.67) อันดับที่ 3 ข้อ 4.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหา
ระบบเบรกขัดข้องอยู่ในระดับต่ ามาก  ( x = 1.58) อันดับที่ 4 ข้อ1.ท่านเคยขับขี่รถขณะที่เครื่องยนต์
สะดุด /  เดินไม่เรียบ อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.52) อันดับที่ 5 2.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหา
เครื่องยนต์ดับอยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.51) ตามล าดับ 
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   จากตาราง 4.8  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พฤติกรรมเสียงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ในการหาปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม          ( x ) S.D           ระดับ อันดับ 
1.ท่านเคยขับขี่รถผ่านถนนที่สภาพไม่ดี

เช่น เป็นหลุมบ่อโคลน 
2.ท่านเคยขับขี่รถในสภาพที่โค้งไม่รับกับ

การ ขับขี่ เช่น โค้งหักศอก 
3.ท่านเคยขับขี่รถผ่านทางแยกท่ีไม่มีไฟ 
    สัญญาณไฟจราจร 

1.99 
 

1.94 
 

1.93 

1.05          ต่ ามาก 
 
.99           ต่ ามาก 
 
1.12          ต่ ามาก 
 

1 
 
2 
 
3 
 

รวม          1.95 1.05         ต่ ามาก  
จากตาราง 4.8 ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก  ( x = 1.95) และ

หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 คือข้อ 1.ท่านเคยขับขี่รถผ่านถนนที่สภาพไม่ดีเช่น เป็นหลุมบ่อ
โคลน อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.99) อันดับรองมา คือข้อ 2.ท่านเคยขับขี่รถในสภาพที่โค้งไม่รับกับการ 
ขับขี่ เช่น โค้งหักศอก อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.94) และปัจจัยสุดท้าย คือข้อ 3.ท่านเคยขับขี่รถผ่านทาง
แยกท่ีไม่มีไฟ  สัญญาณไฟจราจร อยู่ในระดับต่ ามาก ( x = 1.93) ตามล าดับ 

   ตอนที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามสถานภาพของ
ผู้ให้ข้อมูล 

  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 
ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน 

 สมมุติฐาน  เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

   ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐานของการเปรียบเทียบ ความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามเพศ  

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ชาย 
(n=205 คน) 

หญิง 
(n=180 คน) t Sig. 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับข่ี                  1.73 .489 1.62 .444 2.22 .27 
2. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ  1.60 .454 1.67 .551 -2.22 .147 
3. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 1.99 1.01 1.91 .947 .732 .464 
โดยรวม 1.77 .651 1.73 .647 .244 .293 
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*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.9 การทดสอบความแตกต่างของกัน (Independent Sample T-Test) โดยรวม
แล้วค่าเฉลี่ยเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน  (Independent Sample T-Test) โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ย
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ด้านปัจจัย
เกี่ยวกับยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  
 สมมุติฐาน  อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
     จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับข่ี 
ระหว่างกลุ่ม .622 5 .124 .559 .732 
ภายในกลุ่ม 84.404 379 .223   
รวม 85.026 384    

2. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม .525 5 .105 .412 .840 
ภายในกลุ่ม 96.540 379 .255   
รวม 97.065 384    

3. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 7.568 5 1.514 1.579 .165 
ภายในกลุ่ม 363.348 379 .959   
รวม 370.916 384    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.905 5 .581 .85 .579 
ภายในกลุ่ม 181.43 379 .479   
รวม 184.335 384    

*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จากตาราง 4.10 การทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามช่วง
อายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance (ANOVA)) พบว่า พฤติกรรมเสี่ยง
เกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโดยรวม 
แต่ละช่วงอายุมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างช่วงอายุแต่ละช่วงมี
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  
 สมมุติฐาน  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
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 ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
   จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับข่ี 
ระหว่างกลุ่ม 1.078 5 .216 .974 .434 
ภายในกลุ่ม 83.948 379 .221   
รวม 85.026 384    

2. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 2.086 5 .417 1.665 .142 
ภายในกลุ่ม 94.979 379 .251   
รวม 97.065 384    

3. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 7.780 5 1.516 1.624 .153 
ภายในกลุ่ม 363.136 379 .958   
รวม 370.916 384  

 
  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.648 5 .716 1.421 .243 
ภายในกลุ่ม 180.68 379 .476   
รวม 184.335 384    

*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  จากตาราง 4.11 การทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance (ANOVA)) พบว่า 
พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และโดยรวม แต่ละระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างช่วง
อายุแต่ละช่วงมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐาน  อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 
2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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     จ าแนกตามอาชีพ 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับข่ี 
ระหว่างกลุ่ม 1.945 5 .389 1.774 .117 
ภายในกลุ่ม 83.082 379 .219   
รวม 85.026 384    

2. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม 1.135 5 .227 .897 .483 
ภายในกลุ่ม 95.930 379 .253   
รวม 97.065 384    

3. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 2.308 5 .462 .475 .795 
ภายในกลุ่ม 368.608 379 .973   
รวม 370.916 384    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.796 5 .359 1.152 .281 
ภายในกลุ่ม 182.54 379 .481   
รวม 184.335 384    

*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 4.12 การทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตาม
อาชีพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance (ANOVA)) พบว่า พฤติกรรม
เสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
โดยรวม แต่ละระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างอาชีพ 
แต่ละอาชีพมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐาน  รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่            
ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
     จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับข่ี 
ระหว่างกลุ่ม 4.152     3 1.384 6.519 .000* 
ภายในกลุ่ม 80.875 381 .212   
รวม 85.026 384    

2. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 
ระหว่างกลุ่ม .578 3 .193 .761 .517 
ภายในกลุ่ม 96.487 381 .253   
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รวม 97.065 384    

3. ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างกลุ่ม 4.680 3 1.560 1.623 .184 
ภายในกลุ่ม 366.236 381 .961   
รวม 370.916 384    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.136 3 .475 2.967 .233 
ภายในกลุ่ม 181.199 381 .475   
รวม 184.515 384    

*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 4.12 การทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามช่วง
รายได้ต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance (ANOVA)) พบว่า ด้าน
ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ด้านปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และโดยรวม แต่ละช่วงของรายได้มีค่าเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน  พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบล
ท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างรายได้ต่อเดือนแต่ช่วงมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะ พบว่า ช่วงรายได้ต่อเดือนต่างๆ มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายต่อเดือนด้วยวิธีของ 
LSD (Least Significant Difference) ปรากฏดังตารางที่ 4.13 
 ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่าง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะ 
    ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน 

รายได้ต่อเดือน X̅ 
ต่ ากว่า 10,000 

บาท 
10,001-15,000 

บาท 
15,001-20,000 

บาท 
มากกว่า 

20,001 บาท 
1.585 1.736 1.915 1.695 

.  ต่ ากว่า 
10,000 บาท 

1.585 - - .467* - 

10,001-15,000 
บาท 

1.736 - - .415* - 

15,001-20,000 
บาท 

1.915 - - - - 

มากกว่า 
20,001 บาท  

1.695 - - - - 

*ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 4.13 เมื่อทดสอบความแตกต่าง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะ  ด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 
ต่างๆ ที่มพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการขับขี่ยานพาหนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 
2 คู่ ได้แก่ ช่วงรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท กับ 10,000 – 15,000 บาท โดยที่ช่วงรายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่        
ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่      ปี 
2562 ในพ้ืนที่เขตต าบล  ท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น จ านวน 385 ฉบับ โดยใช้ตาราง   ของ (Krejcie Morgan, 1970 
: 608-609) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling)  โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ หรือการสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling) คือ การสุ่ม
โดยแยกประชากรออกเป็นประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งตามหมู่บ้านในเขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี  จ านวน  11  หมู่บ้าน  ตามสัดส่วนประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือ  ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตต าบลท่าโพธิ์  จ านวน  
9,640 คน (ข้อมูล ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่  1 ธันวาคม 2561) ท าการสุ่มตัวอย่างของผู้
ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ในการศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ  Taro Yamane'   ได้ จ านวน
ตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
(questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) และมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าจ านวน และค่า     
ร้อยละ  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ด้วย t-test (Independent t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
รายคู่โดยวิธี LSD  
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่           
ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 205 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.2 และเพศหญิง 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไป มาก

ที่สุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และมีอายุระหว่าง 20-24 ปี น้อยที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.8 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ

ปริญญาโทหรือสูงกว่า น้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 อาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง จ านวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และอาชีพอ่ืนๆน้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 รายได้ต่อเดือน ส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้ 15 ,000 – 

20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ใน

เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก และหาก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต่ ามาก 2) 

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต่ ามาก 3) ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิด

อุบัติเหตุอยู่ในระดับต่ ามาก ซึ่งสามารถสรุปผลกการวิจัยเป็นรายปัจจัยได้ดังนี ้

 2.1 ปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับต่ ามาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวัน มี

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก 2.ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางคืน มี

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก 3.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 2 ล้อ  มีพฤติกรรมเสี่ยง

ในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ า  4.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถ 4 ล้อ มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

ยานพาหนะในระดับต่ ามาก 5.ประเภทรถที่ท่านขับขี่รถอ่ืนๆ มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะใน

ระดับต่ ามาก 6.ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก 7.

ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลียจากการท างาน มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก  
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8.ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก     9.ท่าน

เคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ1-2 ครั้ง มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก 10.

ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  3-4 ครั้ง มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะในระดับต่ ามาก  

  2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     

1.ท่านเคยขับขี่รถขณะที่เครื่องยนต์สะดุด/   เดินไม่เรียบ อยู่ในระดับต่ ามาก 2.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบ

ปัญหา   เครื่องยนต์ดับ อยู่ในระดับต่ ามาก 3.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหาไฟ   สัญญาณขัดข้อง อยู่

ในระดับต่ ามาก 4.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัญหาระบบ   เบรกขัดข้อง อยู่ในระดับต่ ามาก 5.ท่านเคย

ขับข่ีรถแล้วประสบปัญหา  ยางรั่ว อยู่ในระดับต่ ามาก 

 2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   

1.ท่านเคยขับขี่รถผ่านถนนที่สภาพไม่ดีเช่น เป็นหลุมบ่อโคลน อยู่ในระดับต่ ามาก 2.ท่านเคยขับขี่รถใน

สภาพที่โค้งไม่รับกับการ ขับขี่ เช่น โค้งหักศอก อยู่ในระดับต่ ามาก 3.ท่านเคยขับขี่รถผ่านทางแยกที่ไม่มีไฟ  

สัญญาณไฟจราจร อยู่ในระดับต่ ามาก 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตามข้อมูลส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน    ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นรายด้าน

ปัจจัย ดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ า เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน  

 3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 
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 3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 
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 3.9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 3.13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการขับรถของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  

 3.14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 
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 3.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  จ าแนกตาม

ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ไม่แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า    

 สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 5  รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื ่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 

ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขต  ต าบลท่าโพธิ์ 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ในองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่  

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ ามาก เนื่องจากทุกคน

มีความตระหนักเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

ยานพาหนะและสอดคล้องกับ นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์ (2546) จากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงด้าน

การจราจรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และ ธนินี เขียวอยู่  (2546) ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
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เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก มีรูปแบบที่เหมาะสม 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 

2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน พบว่า  

จากการศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความไม่แตกต่างกันที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

อุบัติเหตุ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ การเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุมาจากตัวบุคคลคน  และการกระท าแต่ละตัว

บุคคลคล้ายคลึงกับ ผลการวิจัยของ  ศิริอัมพร เอ่ียมงาม  ที่วิจัยเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาใน

การสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า  ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  กลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ  ไม่มีความแตกต่างกัน   

จากการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ขับขี่ คือ รายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันที่จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่ง ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า 

ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ น่าจะมีสาเหตุมาจาก การกระท า 

รายได้หรือพฤติกรรมของบุคคล และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี  ซึ่งตรงกับ   ชญานิศ ลือวานิช  ที่วิจัย เรื่อง 

โครงสร้างทางสังคมกับปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดภาคใต้   ผลการ วิจัย พบว่า 

เงื่อนไขส าคัญที่มีผลต่อปรากฏการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน  พบว่ามี 4 เงื่อนไข คือ   

 1) คน ประกอบด้วย พฤติกรรม ความรู้กฎจราจรมีน้อย ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามีน้อย    

2)  มาตรการควบคุม/กฎหมาย ประกอบด้วย วิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์   
การถูกจับกุมและความไม่รุนแรงของโทษ ดังนั้นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาคือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร   

  3) เวลาประกอบด้วยการขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 

          4) สถานที่ ประกอบด้วย ปัญหาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การใช้สัญญาณไฟจราจร

แบบไฟกระพริบ สภาพถนนที่ขรุขระ จ านวนรถมาก  
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 5 ) รายได้ของครอบครัว มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากน าเงินไปปรับปรุงและตกแต่งสภาพ

รถของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ในเขตต าบลท่าโพธิ์ แต่รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นเพราะรายได้มีผลต่อการบ ารุงรักษาสภาพรถที่ผู้ขับขี่ต้องดูแล รักษาสภาพสภาพรถให้พร้อม
ใช้งานตลอดเวลา และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่
ยวดยานพาหนะ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎจราจร หลักการขับขี่ปลอดภัย จึงควรให้การจัดกอบรม
ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรหลักการขับขี่ ปลอดภัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป
ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ขับขี่ ยวดยาน ขับรถด้วยความไม่ประมาท มีสติ มีน้ าใจ และเคารพกฎ
จราจรร่วมทั้งผู้ขับขี่ต้องที่สภาพร่างกาย พร้อมที่จะขับขี่ยวดยาน และยังพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่อ านวย สภาพถนนช ารุดขาดการซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร
เสีย เครื่องหมายจราจรช ารุด ติดตั้งมองเห็นไม่ ชัดเจน และไม่เพียงพอ จึงควรจัดท าและติดตั้งสัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร ให้เพียงพอและสังเกต มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย และพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจร ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานศึกษา 

สถาน ชุมชนคิวรถรับจ้าง โดยมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึกและวินัยจราจร รวมทั้งการวิจัยและมี 
การประเมินผล  

2. คณะผู้บริหารระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ต้องให้ความส าคัญและเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน มี 
แนวทาง/ มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1. ทุกส่วนราชการจะต้องให้ความส าคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เช่น ผู้บริหาร

ของ ต าบลท่าโพธิ์ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. 
2. ภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จะต้องมี

ส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอย่าเป็นระบบมากข้ึน 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการ ส่วนท้องถิ่น องค์การภาครัฐ (ต าบลท่าโพธิ์)

ภาคเอกชน และองค์กร ประชาชน เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง ตรงเป้าหมายอย่างชัดเจน 
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

4. รณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรมากข้ึน 
5. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รักษาวินัยจราจรอย่างมีมารยาท

และมี น้ าใจในการใช้รถใช้ถนน 
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6. ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  ก าชับ ดูแล พฤติกรรมของประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการ ในการสร้างส านึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย
จราจร 

8. ป้ายเตือนผู้ขับขี่รถยนต์เรื่องจุดเสี่ยงอันตราย ในระยะที่เห็นชัดและสามารถปฏิบัติได้
ทันท่วงที เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 

9. ควรมีการปรับปรุงสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เช่น ทางหักศอกให้ดี
ขึ้น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  

10. ควรมีการรณรงค์การเมาไม่ขับอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด 
11. ปรับปรุงการสัญญาณไฟจราจรให้สมบูรณ์ ในทุกจุดที่มีสัญญาณไฟ 
12. บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
13. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่

ภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จากการ ขับข่ียวดยานพาหนะ ที่เกิดขึ้นในที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ
ในกลุ่ม บุคคลหลายๆกลุ่ม หลากหลายอาชีพ เพ่ือเปรียบเทียบ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหาและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนร่วมกัน 

4. ควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
5. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัญหาและการแก้ไข  ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุบัติเหตุทาง

ถนนในหลายๆสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
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แบบสอบถาม                                                  
 เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562     

ในเขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   
 ค าชี้แจง 

       1.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพ่ือใช้ประโยชน์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดนโยบายและแก้ไขปัหหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
ต่อไป 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน ประกอบด้วย 
        ตอนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการขับขีย่านพาหนะ 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะสิ่งแวดล้อม 
  ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามความเห็นที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
                    
 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ส าหรับผู้วิจัย 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

เพศ 
  1.  ชาย                                 2.  หหิง 
 
อายุ 
  1.  20-24 ปี      2.  25-29 ปี 
  3.  30-34 ปี      4.  35-39 ปี 
  5.  40-44 ปี      6.  45 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา    
  2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  4.  อนุปริหหา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
  5.  ปริหหาตรี  
  6.  ปริหหาโท หรือสูงกว่า 
อาชีพ 
  1. รับจ้าง       2.  เกษตรกรรม 
  3.  เอกชน      4.  รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
  5. ค้าขาย       6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
รายได้ต่อเดือน 
  1.  ต่ ากว่า 10,000 บาท    2.  10,001-15,000 บาท 
  3.  15,001-20,000 บาท    4.  มากกว่า 20,001 บาท 

 
 1 

 
 
 2 

 
 
 3 

 
 

 
 
 
 
 4 

 
 
 
 5 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงของการขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเป็นจริงที่ท่านมีความรู้ 
      ข้อค าถามต่อไปนี้ต้องการทราบพฤติกรรมการขับขี่ของท่าน  โดยมีค าถามให้ท่านเลือกแสดง 
ความคิดเห็น 5  ประการดังนี้ 
  มากที่สุด หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยมาก 
  มาก  หมายความว่า ท่านปฏิบัติบ่อยๆ 
              ปานกลาง หมายความว่า ท่านปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
  น้อย  หมายความว่า ท่านปฏิบัติน้อยมาก เป็นบางครั้ง 
  น้อยที่สุด หมายความว่า ท่านไม่เคยปฏิบัติเลย        

การปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ มากที ่

สุด 
    (5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 
   (2) 

น้อย
ที่สุด 
   (1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่       
1. ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา  
    กลางวัน 

      A1 

2. ท่านเคยขับขี่ระหว่างมึนเมาในช่วงเวลา 
กลางคืน 

      A2 

3. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถ 2 ล้อ       A3 
4. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถ 4 ล้อ       A4 

5. ประเภทรถที่ท่านขับขี่ รถอ่ืนๆ       A5 

6. ท่านเคยขับขี่รถในขณะง่วงนอน       A6 
7. ท่านเคยขับขี่รถในขณะอ่อนเพลีย 
    จากการท างาน 

      A7 

8. ท่านเคยขับขี่รถในขณะมีอาการป่วย       A8 
9. ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
    1-2 ครั้ง 

      A9 

10. ท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ  
    3-4 ครั้ง 

      A10 
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะและสิ่งแวดล้อมช่วงเทศกาลปีใหม ่

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

 
 

ปัจจัยท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

ระดับความคิดเห็น ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ มากที่ 

สุด    
(5) 

มาก 
 
  (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
   (2) 

น้อย
ที่สุด 
   (1) 

ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ       
1.ท่านเคยขับขี่รถขณะที่เครื่องยนต์สะดุด/ 
   เดินไม่เรียบ 

      B1 

2.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหา 
   เครื่อง ยนต์ดับ 

      B2 

3.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหาไฟ 
   สัหหาณขัดข้อง 

      B3 

4.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหาระบบ 
   เบรกขัดข้อง 

      B4 

5.ท่านเคยขับขี่รถแล้วประสบปัหหา ยางรั่ว       B5 
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม       

1.  ท่านเคยขับข่ีรถผ่านถนนที่สภาพไม่ดีเช่น 
เป็นหลุมบ่อโคลน 

      C1 

2. ท่านเคยขับขี่รถในสภาพที่โค้งไม่รับกับการ 
ขับข่ี เช่น โค้งหักศอก 

      C2 

3.  ท่านเคยขับข่ีรถผ่านทางแยกท่ีไม่มีไฟ 
    สัหหาณไฟจราจร 

      C3 
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ตอนที่ 4 
 
 ค าชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่    
ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ปี 2562 (เรื่องอ่ืนๆ) ..................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. ชื่อผู้จัดท า       นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์                เลขประจ าตัว 13 

2. ชื่อเรื่อง   พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้นประกอบไปด้วย คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม 

อุบัติเหตุบางราย เกิดจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียวแต่อุบัติเหตุหลายราย เกิดจากปัจจัยร่วมมี
ความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจากความบกพร่องของคนกับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือทั้งคน ถนน 
และรถร่วมกัน   การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่า 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดได้อย่างไร ทั้งก่อนการชน ระหว่างชน และหลังการชนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์   ทั้ง
ใน กทม.และทางจังหวัด  นอกจากนี้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการเกิดอุบัติเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ สิ่ง
กีดขวาง      ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ อาทิ เช่น ป้ายโฆษณา  ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสา สะพาน ต้นไม้หรือ
พุ่มไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างบนผิวจราจรซึ่งไม่มีสัญญาณ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงเพ่ือเตือน
ผู้ขับขี่ รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางในเวลากลางคืน การติดตั้งแผ่นคอนกรีตกีดขวางเส้นทาง พ้ืนผิว
จราจรที่เป็นหลุม บ่อ ตลอดจนเครื่องหมาย    และสัญญาณไฟจราจรที่บกพร่อง ส าหรับปัจจัยด้าน
พาหนะส่วนใหญ่เกิดจากขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์    ที่ส าคัญ ได้แก่ ไฟหน้ารถ ไฟท้าย เบรกหน้า-หลัง 
และกระจกมองหลัง ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ เป็นชายที่มักจะดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ ฝ่าฝืนสัญญาณ
จราจรขับด้วยความเร็วสูง และไม่สวมหมวกนิรภัย 

ต าบลท่าโพธิ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ ผู้คน
เดินทางไปมาโดยมีแม่น้ าไหลผ่าน ต่อมามีผู้คนจับจองพ้ืนที่ท ากินและอาศัยหนาแน่นขึ้น ปัจจุบันมี
มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความหนาแน่น และประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทิศเหนือติดต่อกับต าบล
ท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก ทิศใต้ติดต่อกับ ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลก และทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบางระก าอ าเภอเมืองพิษณุโลก อาชีพ
คนส่วนใหญ่เป็นชาวนา และรับจ้างทั่วไป เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้าสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทางหลวงแผ่นดิน
สายส าคัญๆ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 117   (พิษณุโลก – นครสวรรค์) ซึ่งเป็นถนนที่มีขนาดใหญ่ 
ช่องทางจราจร มีความสะดวกสบาย หากผู้ ใช้รถใช้ถนนจากกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเดิน



 
 

ทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกไปสู่จังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ จึงนิยมใช้เส้นทางนี้  อีกทั้งมียังมีทางหลวง
หมายเลข 1065 (พิษณุโลก – บางระก า) ทางหลวงหมายเลข 1063 (พิษณุโลก – บางกระทุ่ม) และ
เส้นทางสายพิษณุโลก – ก าแพงดิน  ด้วยเหตุนี้ ท าให้พ้ืนที่ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลกมีรถยนต์
สัญจรผ่านเขตพ้ืนที่เป็นจ านวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ได้มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เสียชีวิต จ านวน 5 
ราย ผู้บาดเจ็บจ านวน 262 ราย จากยอดอุบัติเหตุทั้งหมด 267 ราย(ข้อมูลจุดเกิดเหตุ ของพิษณุโลก 
Thai RSC ปี 2562 )  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่ท าการศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ว่ามีพฤติกรรม
เสี่ยงใด และลักษณะใดที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้น าเสนอข้อมูลไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งของในระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด 

4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    4.1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 

ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 4.2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่   ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

      4.3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 5.1. เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือน าไปใช้ในการ
รณรงค ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ ในพ้ืนที่ของ 
ต าบล อ าเภอและจังหวัดพิษณุโลกต่อไป 
 5.2. เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการลดจ านวนอุบัติเหตุ และลดจ านวนการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถชนิดต่างๆในอนาคต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีต่อไป ในเขตพ้ืนที่ของ
ต าบลท่าโพธิ์ เขตอ าเภอพิษณุโลก และรวมถึงเขตของจังหวัดพิษณุโลก  

 วิธีการและขอบเขตการศึกษา 

6.1 วิธีการศึกษา  

        การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก ปี 2562 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  และเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  Reseach)  แบบ
ตัดขวาง (Cross – Sectional  Studies) เชิงพรรณา (Descriptive Reseach)  โดยเก็บโดยการออก ไปศึกษา
เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาวันที่  มกราคม  ถึง กุมภาพันธ์ 2562  เพียงครั้งเดียว  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ



 
 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก        
ปี 2562 โดยผู้ศึกษาได้อาศัยเอาระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
ปฐมภูมิ  เพ่ือได้ประโยชน์ต่อการตอบปัญหาที่ศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส าหรับระเบียบวิธีการศึกษา
ในบทนี้ได้แบ่งหัวข้อออกเป็นดังต่อไปนี้ 
            1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร   คือ  ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตต าบลท่าโพธิ์  จ านวน  
9,640 คน (ข้อมูล ส านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่  1 ธันวาคม 2561)  

         กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ในการศึกษาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ  Taro Yamane'   ได้ จ านวนตัวอย่าง  385 ตัวอย่าง การ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ านวนประชากร  ด้วยวิธีการค านวณโดยใช้สูตรของ  
Yamane'  ดังนี้  
 

n =                                          N   
                                1 + N(e2)  
 เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร 
 
              N         =         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  ร้อยละ 5 หรือ 0.05  ดังมีผลการค านวณได้ดังนี ้
                      N  =           9,640 

  1 + 9,640 (0.05)2  
            ขนาดตัวอย่าง =      384.06        

  2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

          การสุ่มตัวอย่าง 
  การสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling)  โดยแบ่งเป็นชั้นภูมิ หรือการสุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling) 
คือ การสุ่มโดยแยกประชากรออกเป็นประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งตามหมู่บ้านในเขตต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี  จ านวน  11  หมู่บ้าน  ตามสัดส่วนประชากร   คือ 

 
 
 



 
 

 
 

ล าดับที ่ หมู่บ้าน ชาย หญิง 
1 หมู่ที ่1 วังส้มซ่า 18 18 
2 หมู่ที ่2 สะกัดน้ ามัน 18 18 
3 หมู่ที ่3 วังส้มซ่า 18 18 
4 หมู่ที ่4 วังส้มซ่า 18 18 
5 หมู่ที ่5 ยาง 18 18 
6 หมู่ที ่6 แขก 18 17 
7 หมู่ที ่7 แขก 17 17 
8 หมู่ที ่8 แขก 17 17 
9 หมู่ที ่9 คลองหนองเล็ก 17 17 
10 หมู่ที่ 10 หัวกระทิง 17 17 
11 หมู่ที่ 11 ในไร ่ 17 17 
 รวมทั้งสิ้น 193 192 

 
ส่วนในการเก็บข้อมูล ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความไม่น่าจะเป็น (Non Probability 

Sampling)  โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชน ที่ได้ท าการสุ่มตัวอย่างไว้ รวม  385  ชุด 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การทดสอบแบบสอบถาม    

 การสร้างแบบสอบถามที่ดี นอกจากการปรับแต่งข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหลายๆ
ฝ่ายช่วยกันในการปรับแก้แล้วยังต้องมีการทดสอบแบบสอบถาม  (Pretest)  จากกลุ่มที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือตรวจสอบว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้น มีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไร  ในการนี้จึงได้
ท าการ Pretest แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ต าบลหัวรอ อ าเมืองเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 30 ฉบับ  จากนั้น น าค่าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบส ารวจโดย
มีวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลที่ได้คือ 0.751 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  data)  ได้จากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน   385  ชุด   
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ   (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมจาก 

เอกสารทางราชการ   หนังสือ ผลการวิจัย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
               ในการศึกษาอิสระครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลัง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive  Statistics)  โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage)    วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆจากการ



 
 

ขับขี่  และปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)   ส่วนการทดสอบสมมติฐาน  ใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  
Statistics)  ได้แก่ ค่า   t-test และ F-test 

 

ตารางการใช้สถิติในการศึกษาอิสระ 
 

ล าดับ เนื้อหา สถิติที่ใช ้
1 ปัจจัยภูมหิลัง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ   รายได้   ค่าร้อยละ 
2 ปัจจัยจากตัวผู้ขับข่ี   ได้แก่  การขับขี่ระหว่างมึนเมา  ความ บกพรอ่งใน

การขับขี่  และ การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับข่ี 
x   ,  S.D. 

3 ปัจจัยจากยานพาหนะ ได้แก่  เครือ่งยนต์ และ อุปกรณ์   x   ,  S.D. 
4 ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  สภาพถนน   ทางโค้ง  และ   การไม่มี

สัญญาณไฟจราจร 
x   ,  S.D. 

5 ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า x   ,  S.D. 
6 การทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ 

รายได ้
t-test 

x , S.D, t, df  
p-value 

7 การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได ้

One Way ANOVA 
        LSD 

6.2 ขอบเขตการศึกษา 
 6.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหมป่ี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
6.2.2 ขอบเขตด้านเวลา  การศึกษาครั้งนี้ ท าการเก็บข้อมูล ช่วงระยะเวลา ระหว่าง  เดือนมกราคม –

กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562 

    - ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

    ตัวแปรต้น 

- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้   

ตัวแปรตาม 
            - ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในพ้ืนที่เขตต าบลท่าโพธิ์  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
  -ปัจจัยผู้ขับข่ี  เช่น การขับขี่ระหว่างมึนเมา ความพกพร่องในการขับขี่ และการใช่
โทรศัพท์ขณะขับข่ี 
  - ปัจจัยยานพาหนะ เช่น เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ 
  - ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ทางโค้ง และการไม่มีสัญญาณไฟจราจร 



 
 

 

6.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

    จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ไว้ดังนี้ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา : พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ปี 2562 ในเขตต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

     ตัวแปรต้น :                                                          ตัวแปรตาม 
: 

      Independent Variables                                                       Dependent   
Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 สมมุติฐาน (ถ้ามี)   
สมมติฐานที่ 1 : เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 : อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3  : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4  : รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5  : อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน 

6. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา  

ปัจจัยส่วนบุคคล  

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

-ปัจจัยผู้ขับข่ี 
-ปัจจัยยานพาหนะ 
-ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

   -  เพศ 
   - อายุ 
   - การศึกษา 
   - อาชีพ 
   - รายได้ 
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ภูมิหลัง  

ผลักดัน 



 
 

อุบัติเหตุมักมาพร้อมความประมาทของ ผู้ใช้รถใช้ถนน รถถนน สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิด
อุบัติเหตุอันมีผู้ใช้ถนนเป็นชนวนส าคัญ นักวิชาการได้กล่าวถึง ทฤษฎีของการเกิด อุบัติเหตุซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ภูริต มีพร้อม (2550, หน้า6-7) กล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือปัจจัย การเกิด
อุบัติเหตุดังนี้ 

 ทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) เฮนริช (Heinrich, 1959) เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีโดมิโน โดยให้
แนวคิดว่าการบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ เป็นผลมาจาก
การกระท าที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเปรียบได้เหมือนตัวโดมิโน  ที่เรียงกันอยู่5 ตัว
ใกล้กันเมื่อตัวหนึ่งล้มย่อมมีผลให้ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วย ซึ่งโดมิโน ทั้ง 5 ตัวเปรียบได้กับ 

 โดมิโนตัวที่1  คือ สภาพแวดล้อม หรือภูมิหลังของบุคคล(Social environment of 
background and ancestry) ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคม อันได้แก่ การเมือง การศึกษา 
เศรษฐกิจ ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ของคน 
ส่วนภูมหิลังของบุคคลนั้น หมายถึง พันธุกรรม ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมา ทั้งทางกรรมพันธุ์และ
เรียนรู้มาจากสังคม เช่น ความเฉื่อยชา ความมุทะลุ ความสะเพร่า ความบ้าบิ่น 

 โดมิโนตัวที่2  คือความบกพร่องผิดปกติของบุคคล(Defect of person) หมายถึง ความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของบุคคล ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อม ทางสังคม
ของบุคคลนั้นก็ได้ เช่น ความบกพร่องทางด้านร่างกาย อันได้แก่ ความพิการของร่างกาย แขน ขา หู ตา 
ประสาทสัมผัสและความบกพร่องทางด้านจิตใจอันได้แก่ ความโกรธ ความโมโห  ฉุนเฉียวอารมณ์ร้อน 
วิตกกังวล ความเครียด โดมิโนตัวที่ 

3. คือการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts/ Unsafe condition) หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดหรือท าให้เกิด  อุบัติภัย เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน ขับรถเร็ว ขับรถด้วยความประมาท คึกคะนอง และสภาพการณ์ต่าง 
ๆ ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องจักรช ารุด ฝนตก ถนนลื่น หมอก ควัน ไฟ อากาศร้อน เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานช ารุด 

 โดมิโนตัวที่4  คืออุบัติเหตุ(Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน 
ข้างต้นแล้ว ท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืน เช่น รถชน  มีด
บาด ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นต้น 

 โดมิโนตัวที่5  คือการบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury damages) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ต่อเนื่องหรือภายหลังจากการเกิดอุบัติภัย และท าให้เกิดการบาดเจ็บกับร่างกายแต่เพียงอย่างเดียว หรือ
อาจจะท าให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกาย ชีวิต จิตใจและทรัพย์สิน ตั้งแต่ขนาดเบาไปถึง  ขนาดหนัก 
เช่น เป็นแผล นิ้วขาด แขนขาขาด เสียชีวิต รถเสียหาย บ้านเรือนพินาศ เกิดมลพิษ ในอากาศ เป็นต้น  

 นั่นคือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง สภาพครอบครัวฐานะ ความ
เป็นอยู่การศึกษาอบรม ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น ทัศนคติต่อความปลอดภัย ไม่ถูกต้อง 
ชอบเสี่ยง มักง่ายก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือการเสียหาย 



 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงโดมิโนทั้งห้า 

            ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  2550 : 22 

นั้นคือสภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (สภาพครอบครัว  ฐานะความ
เป็นอยู่การศึกษาอบรม) ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น (ทัศนคติต่อความปลอดภัยไม่
ถูกต้อง ชอบเสี่ยง มักง่าย) ก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย  ทฤษฎีโดมิโนนี้มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของ
อุบัติเหตุ (Accident Chain)”  การป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ เมื่อโดมิโน
ตัวที่ 1 ล้มตัวถัดไปก็ล้มตาม  ดังนั้นหากไม่ให้โดมิโนตัวที่ 4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติภัย)  ก็ต้องเอาโดมิโนตัวที่ 
3 ออก (ก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)  การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น   
การป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ ก็คือ การตัดลูกโซ่อุบัติเหตุ โดยก าจัดการ
กระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ อุบัติภัยก็ไม่เกิดขึ้น  การที่จะแก้ไขป้องกันที่
โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมของสังคมหรือ   ภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 (ความบกพร่องผิดปกติ
ของบุคคล) เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและปลูกฝังเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว 

 

ภาพที่ 2 แสดงการป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้ทฤษฎีโดมิโน 

                   ที่มา : วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  2550 : 22 



 
 

         จากทฤษฎีโดมิโนสรุปได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุนั้นจะมาจาก สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือ            
ภูมิหลังของบุคคล (Social  Environment of  Background) และจะมีความบกพร่องผิดปกติของ
บุคคล (Defects of Person) ซึ่งจะน าไปสู่การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย   (Unsafe 
Acts/Unsafe Conditions) ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Accident) ขึ้นและผลที่ตามมาก็คือมีการบาดเจ็บหรือ
เสียหาย (Injury Damages) แก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะ  

แนวคิดพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

 Lund and O’Neill (1986) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมการขับขี่ไว้อย่างกว้างๆ ว่า เป็นการ
ควบคุมยานพาหนะของผู้ขับขี่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายที่ผู้ขับขี่ต้องการ โดยการกระทา นี้ของผู้ขับ
ขี่เป็นสิ่งซึ่งสามารถสังเกตได้ 

Harvey et al. (1975) ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมการขับขี่ในแง่มุมที่เป็นความ
ผิดพลาดของผู้ขับขี่ว่า เป็นการกระทา หรือการกระทา ที่บกพร่องบางอย่างในการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่เป็น
ผลให้ตัวเองหรือผู้ใช้ถนน หรือทั้งตัวเองและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ต้องเพ่ิมความระมัดระวังขึ้น 

ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะในแง่มุมอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่
อย่างปลอดภัย (Safe Driving Behavior) นิสัยการขับขี่ที่น่ารังเกียจ (Poor Driving Habits) และ
พฤติกรรมขับขี่ที่เสี่ยง (Risky Driving Behavior) เป็นต้น มักจะมีการก าหนดขอบเขต มิติ หรือทิศทาง
ของพฤติกรรมตามความสนใจของผู้ศึกษา จะไม่ได้ระบุถึงความหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เมื่อได้
พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ในแต่ละแง่มุมดังกล่าว ประกอบกับแนวทาง
ของการให้ความหมายที่ได้เสนอไว้ข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมของพฤติกรรมการขับขี่ คือ การ
ประพฤติปฏิบัติลักษณะต่างๆ ของผู้ขับขี่ในการขับขี่หรือควบคุมยวดยานของตน จากการศึกษางานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าสามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ทั้งที่เป็นการแบ่งประเภทการขับขี่โดยตรง 
และที่เป็นการแบ่งประเภทของผู้ขับขี่ต่างก็ใช้พฤติกรรมในการขับขี่ และการแบ่งประเภทของผู้ขับขี่คือ
สิ่งเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมการขับขี่ไว้ดังนี้ (Risser, 1985) 

 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ 

พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ หมายถึง การะท าใดๆ ของผู้ขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนได้รับ
บาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่โดยการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
และการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักยานยนต์สูงที่สุด (นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์ 2546) จาก
การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงด้านการจราจรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย  คือ การไม่
เคยสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ (ธนินี เขียวอยู่, 2546) และพฤติกรรมเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ
จราจร พบว่า พฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ได้แก่ การขับขี่ด้วย
ความประมาท เช่น การขับขี่ด้วยความมึนเมา ง่วงนอน หลับในขาดความช านาญ ใจร้อน ขับขี่ด้วย
ความเร็วสูง ไม่เคารพกฎจราจร (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2546) นอกจากนี้พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของ
วัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมชอบเสี่ยงอันตรายเนื่องจากแรงผลักดันภายในให้เกิดความต้องการที่จะ



 
 

เสี่ยงในระดับหนึ่งของวัยรุ่นซึ่งสูงกว่าวัยอ่ืน ทั้งนี้อาจมีแรงเสริมจากอารมณ์ของวัยรุ่น แรงผลักดันจาก
เพ่ือน และความเครียดอื่นๆ พฤติกรรม 

เสี่ยงของวัยรุ่นที่พบได้ในสถานการณ์การขับข่ีปรกติ เช่น การขับข่ีด้วยความเร็วสูง การแซงกระชั้นชิด การ
เบรกกระชั้นชิด เป็นต้น (Sümer 2003) ดังนั้นสามารถสรุปปัจจัยที่เก่ียวข้องพฤติกรรมเสี่ยงที่ท า ให้เกิด
อุบัติเหตุ 
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