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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถ

จักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง เปนวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษา จํานวน 397 คน ไดทดสอบหาความเชื่อมั่น แบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ดวยวิธี

การหาความสอดคลองภายใน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของคอนบราค ความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม เทากับ .081 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น และเชื่อถือได ใชสถิติเชิงพรรณนา 

คาเฉลี่ย รอยละ และทดสอบแบบ T-test และ F-test ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ผลการวจิยั พบวา ผูขับขีร่ถจกัรยานยนตในเขตเทศบาลนครลาํปางมพีฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.49) โดย ดานความเร็วของรถ

จักรยานยนตขณะขับขี่ มีระดับคาเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.53) รองลงมา คือ ดานใบอนุญาตขับขี่และ

การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ และสัญญาณจราจร อยูในระดับมาก (X = 4.22) และ

ดานเมาขณะขบัขีแ่ละลกัษณะการขบัขี ่อยูในระดบัมาก (X = 3.71) และพบวา การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในทุก ๆ ดานที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเวน ดานเพศ

ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: พฤติกรรม กฎหมายจราจร ขับขี่รถจักรยานยนต



พฤตกิรรมการปฏบิัตติามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตภายในเขตเทศบาลนครลําปาง

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

148

Abstract

The purpose of this research article aimed to study the behavior of motorcyclists 

regarding traffic regulations in Lampang Municipality. This is a survey research which 

is conducted through questionnaires with the total sample group of 397 respondents. 

The reliability was tested with 30 questionnaires through internal consistency method 

which revealed Cronbach’s alpha coefficients for the confidence of the questionnaire 

at .081, which concluded that the questionnaire being reliable. Descriptive statistics 

used in the research were mean and percentage, T-test and F-test were used with 

one-way ANOVA analysis. The findings revealed that the behavior of motorcyclists in 

Lampang Municipality regarding the traffic regulations was found to be at a moderate 

level (X = 3.49). The motorcycle speed while riding, with the average at very high 

level (X = 4.53), followed by a motorcycle driver’s license and regarding the traffic 

lights and traffic signs at high level (X = 4.22), being drunken while driving and

driving style at high level (X = 3.71). The research also found that the comparison 

among the differences behavior of motorcyclists regarding traffic regulations in all

areas revealed statistically significantly different at traffic regulations at the level of 

0.01, except for different genders showed the behavior regarding traffic regulations 

indifferently.

Keywords: behavior, traffic regulations, motorcycling
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บทนํา

 ปจจุบนัน้ีปญหาอบุติัเหตุจราจรนับเปนปญหา

สําคัญของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยมี

อตัราการตายจากการบาดเจ็บทางถนนของอยูที ่2 

ของโลก เนนการบงัคบัใชกฎหมายเพือ่ลดอบุตัเิหตุ 

แผนงานสนับสนุนการปองกันอบุตัเิหตุจราจรระดบั

จังหวัด (สอจร.) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

มูลนิธิไทยโรดส ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน ไดเปดเผยรายงานรายละเอยีดสถานการณ

ความปลอดภัยทางถนนของไทยป 2557 เทียบกับ

ป 2555 ดร. ศาตราวุฒิ พลบูรณ ผูเชี่ยวชาญดาน

วิศวกรรมจราจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลาววา ผลการศึกษาป 2557 มีผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ 21,429 ราย ลดลง

จากป 2555 ที่มี 23,601 ราย เทากับเสียชีวิต 

32.90 รายตอแสนประชากร ทุก 24 นาที จะมี

คนเสียชีวิตบนทองถนนอยางนอย 1 คน จํานวน

ผูประสบอุบัติเหตุ 3 ใน 4 หรือ 76% (857,572 คน) 

ใชรถจักรยานยนต รองลงมาเปนจักรยาน 8% 

(99,298 คน) และคนเดินเทาจังหวัดที่มีอัตรา

การเสียชีวิตตํ่าสุด 10 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพ-

มหานคร (13.60 รายตอแสนประชากร) ตามดวย 

สตลู ยะลา ปตตานี นนทบรุ ีแมฮองสอน อาํนาจเจรญิ 

ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู สมุทรสงคราม อัตรา

การเสียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ระยอง 

(74.73 รายตอแสนประชากร) ปราจีนบุรี ชลบุรี

ประจวบครีขีนัธ สระบรีุ เพชรบรีุ ชมุพร ฉะเชงิเทรา 

ตาก และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ แบงการ

กระทําผิดกฎจราจรไลเรียงตั้งแตจังหวัดที่ทําผิด

มากไปนอยสุด 10 อันดับ โดยจับกุมปรับ และ

ดําเนินคดี ไดแก เมาแลวขับมากที่สุด 10 อันดับ

แรก คิดเปน 99.3 รายตอแสนประชากร ไดแก 

ชลบุรี เชียงใหม สมุทรปราการ เลย ระยอง 

นครนายก ขอนแกน อุดรธานี นนทบุรี และ

นครสวรรค ขับรถเร็ว คิดเปน 670.77 รายตอแสน

ประชากร นนทบุรี ชุมพร สมุทรปราการ ลําปาง 

ขอนแกน ชลบุรี ชัยภูมิ สระบุรี ลําพูน และ

ประจวบคีรีขันธ ไมสวมหมวกนิรภัย คิดเปน 

2,515.01 รายตอแสนประชากร เพชรบุรี ภูเก็ต 

ชลบุรี อางทอง สระบุรี พะเยา สุรินทร อุดรธานี 

พระนครศรีอยธุยา และชยัภูม ิจังหวดัทีใ่ชโทรศพัท

มอืถือขณะขบัขี ่คดิเปน 129.3 รายตอแสนประชากร 

ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี นครนายก สระบุรี สุรินทร 

นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยภูมิ สมุทรสาคร และ

มกุดาหาร ไมคาดเขม็ขดันิรภัย คดิเปน 2,515 รายตอ

แสนประชากร สรุนิทร พระนครศรีอยธุยา ประจวบ-

ครีีขนัธ ตราด ชลบรุ ีเลย ชยัภูม ิสพุรรณบรุ ีลาํพนู 

และนาน ขับรถยอนศร ชลบุรี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ประจวบ-

คีรีขันธ ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครนายก และ

ภูเก็ต ฝาไฟสัญญาณจราจร คิดเปน 374.43 ราย

ตอแสนประชากร นนทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ 

สมุทรปราการ เลย สุรินทร นาน นครนายก และ

เชียงใหม

 การจราจรเปนปญหาทางสังคมที่มีความ

สําคัญตอประเทศชาติไมวาประเทศไทยหรือตาง

ประเทศตางก็ประสบปญหาไดทวีความรุนแรงขึ้น

เรื่อย ๆ  โดยมีสาเหตุจากหลายประการ เชน ความ

เจริญเตบิโตของเมอืง หรอืชมุชน ไดขยายตวัออกไป

อยางรวดเร็วประกอบกับการวางผังเมืองมีการ

วางแผนยังไมดีพอ อีกทั้งจํานวนรถไดเพิ่มปริมาณ
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อยางรวดเร็ว ถนนบางเสนทางชํารุดเสียหาย

บางเสนทางการสรางถนนยังไมไดมาตรฐาน ปาย

เคร่ืองหมายจราจร ปายบอกสัญญาณ สัญญาณ

ไฟจราจรที่ติดต้ังไวตามถนนหนทางตาง ๆ มียัง

ไมเพียงพอ บางแหงเกิดการชํารุด หรือในบางแหง

ติดตั้งไวในที่ที่ไมเหมาะสม อีกทั้งยังมีผูขับขี่ผูใชรถ

ใชถนน ขาดความรูความเขาใจ ขาดวินัย หรือ

ไมเคารพ ไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จึงทําให

เกิดอุบัติเหตุ เกิดการสูญเสียชีวิต รางกาย และ

ทรัพยสิน เปนจํานวนมาก ที่ไมกอใหเกิดประโยชน

ทั้งตอตนเองและประเทศชาติ คนไทยเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนวันละ 25-30 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ

1 คน มีผูพกิารรายใหมปละ 5,000 กวาราย คดิเปน

มูลคาความสูญเสีย 2 แสนลานบาทตอป หรือ

รอยละ 2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

(จีดพี)ี ทีส่ะทอนใหเห็นวา ปจจบัุนคนไทยตายเพราะ

อุบัติเหตุทางถนนเปนจํานวนมาก  สอดคลองกับ

ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเปดเผยวา 

ประเทศไทยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

มากกวาการตายจากเหตุอาชญากรรมถึง 4 เทา 

โดยมีปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ คือ 

การด่ืมแลวขับ การไมสวมหมวกกันน็อก การไม

คาดเข็มขัดนิรภัย และการขับรถเร็วเกินกฎหมาย

กําหนดสําหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเดือน 

มกราคม-ธันวาคม 2563 ผู เสียชีวิต จํานวน 

8,078 ราย ผูที่ไดรับบาดเจ็บ จํานวน 528,543 

ราย ในสวนของจังหวัดลําปาง อยูในลําดับที่ 42 

ของ 77 จังหวัด มีผูเสียชีวิต จํานวน 81 ราย 

ผูรับบาดเจ็บ จํานวน 6,137 ราย และอุบัติเหตุ

สวนใหญเกิดจากผูขับขี่รถจักรยานยนต ปจจุบัน

การใชรถจักรยานยนตมีความสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมดานตาง ๆ เน่ืองจากมีความคลองตัวสูง

สามารถขับเคลื่อนไปยังที่ตาง ๆ ไดอยางไมจํากัด

มีความเร็วไมดอยกวารถยนตราคาไมแพงเกินไป

และคาบํารุงรักษาตลอดจนคาน้ํามันเชื้อเพลิงถูก

เมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก

รถจักรยานยนตก็มจํีานวนมากขึน้ตามเชนเดยีวกัน

ดงัน้ัน รฐับาลจึงไดมมีาตรการทีจ่ะดาํเนินการแกไข

ปญหาการจราจรอยางจริงจังโดยไดมอบหมายให

หนวยงานตาง ๆ รณรงคใหผูใชรถใชถนนมีความรู

ความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อให

มีความปลอดภัยมากขึ้น

 พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับแรก

ประกาศใชเมื่อพุทธศักราช 2477 ฉบับที่สอง เปน

การแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478 ฉบับที่สาม

พุทธศักราช 2481 ฉบับที่สี่ พ.ศ. 2508 จากน้ัน

มีการแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 และ

ใชบังคับตอมาอีก 7 ป จึงมีการประกาศใชพระราช

บญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทีใ่ชเปนกฎหมาย

ในปจจุบนั กฎหมายจราจรใหม คอื พระราชบญัญตัิ

จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่ม

เตมิ ฉบบั พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามความในมาตรา 

2 ใหกฎหมายฉบับน้ีมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 

120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(วันที่ 20 กันยายน 2562) ซึ่งครบกําหนดการ

มีผลใช บังคับแลว เหตุผลในการประกาศใช

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี เกิดจาก 1. การเกิดอบุตัเิหตุ

ทางถนนของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง 2. สาเหตุสวนใหญมาจากผูขับขี่ขาดวินัย

ในการใชรถใชถนน และไมปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยการจราจรทางบก 3. กฎหมายเดิม คือ 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดใช

บังคับมาเปนเวลานานกวา 40 ปแลว 4. มีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑบางประการใหเหมาะสมกับ

สภาพการณในปจจุบัน ไดแก หลักเกณฑและ

กลไกในการออกใบสั่งผูฝาฝนกฎหมาย การบันทึก

คะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่

เก่ียวของกับการควบคมุดแูลและบังคบัใชกฎหมาย

วาดวยการจราจรทางบก กฎหมายจราจรใหม

ไดปรับปรุงหลักเกณฑการออกใบสั่ง การบันทึก

คะแนนความประพฤตใินการขบัขีโ่ดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใช ซึ่งจะทําใหกฎหมายจราจรมีความ

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการบังคับใชมากขึ้น 

ประเด็นสําคัญ คือ เพิ่มประเภทใบอนุญาตขับขี่

ดวยวิธีการทางขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือสําเนา

ภาพถายใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งกรมการขนสงทางบก

จะไดกําหนดแบบในโอกาสตอไป อน่ึง การยึด

ใบอนุญาตหรือสัง่พกัใบอนุญาตยงัคงกําหนดไวเพือ่

ปองปรามใหขับขี่รถดวยความระมัดระวัง

 เทศบาลนครลําปางเปนเมืองศูนยกลางทาง

ดานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการการศึกษา

ศูนยราชการและการคมนาคมของจังหวัดลําปาง

จึงมีผู ใชรถจักรยานยนตจํานวนมากและขณะ

เดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนตก็มี

มากขึ้นตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก

การขาดความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรอุบัติเหตุมีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกป

และกอใหเกิดการบาดเจบ็และเสยีชวีติจํานวนมาก

งานวิจัยน้ีจึงจะศึกษาถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตของ

ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลําปางและ

ปจจัยทีมี่ความสมัพนัธตอพฤตกิรรมการปฏิบติัตาม

กฎหมายจราจรโดยจําแนกตาม เพศ อาย ุการศกึษา

ประสบการณ ในการขับขี่ และการรับรู ในการ

ดําเนินการเพื่อเป นแนวทางในการปรับปรุง

จิตสํานึกการรับรูและการเรียนรูเพื่อการขับขี่รถ

จักรยานยนตอยางปลอดภัย

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขต

เทศบาลนครลําปาง

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยาน-

ยนต และเปรียบเทียบการรับรูขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ทางถนนของผูขบัขีร่ถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปาง

ขอบเขตของการศึกษา

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา

 งานวจัิยน้ีจะทาํศกึษา การรับรูขอมลูเก่ียวกับ

การดําเนินการเพือ่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ทางถนนของผูขบัขีร่ถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปางในเรื่อง การรับขอมูลเกี่ยวกับการขับขี่

รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย การรับรูเก่ียวกับ

มาตรการบังคับใชกฎหมายจราจรอันเก่ียวกับ

รถจักรยานยนต การรบัรูเก่ียวกับความรนุแรงของ

อบุติัเหตจุากการขบัขีร่ถจักรยานยนต และพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู ขับขี่รถ

จักรยานยนตใน 5 ดาน คอื 1. ดานรถจักรยานยนต 

2 .  ด  านใบอนุญาตขับขี่ และการปฏิบัติตาม

เครือ่งหมายจราจรสญัญาณไฟและสญัญาณจราจร
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3. ดานหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) 4. ดานเมาขณะ

ขับขี่และลักษณะการขับขี่ และ 5. ดานความเร็ว

ของรถจักรยานยนตขณะขับขี่

 2. ขอบเขตประชากร

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจํานวน 

53,662 คน กลุมตัวอยาง 397 คน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนต ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการบริหารจัดการดานการจราจร

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

 2. ทาํใหทราบถึงการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู ขับขี่รถ

จักรยานยนต และเปรียบเทียบการรับรู ขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางถนนของผูขบัขีร่ถจักรยานยนต

ในเขตเทศบาลนครลําปาง

วิธีการดําเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรทีใ่ชในการวจัิยครัง้น้ี คอื ประชาชน

ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 51,662 คน 

ที่มีสํามะโนครัวอยู ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

(ขอมูลจากทะเบียนราษฎรเทศบาลนครลําปาง 

ณ เดือนพฤษภาคม 2560)

 กลุ มตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 397 

คน ซึง่ไดกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางในการวจัิย

ครั้งน้ี โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูอาน

คําถามและกรอกคําตอบดวยตนเอง โดยแบบ

สอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก ขอมลู

ตัวบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ขอมูลเก่ียวกับรถจักรยานยนต ไดแก อายุการใช

งานของรถจักรยานยนต การปรบัปรุงหรอืปรบัแตง

รถจักรยานยนต ขอมูลเก่ียวกับประสบการณ

ในการขับขี่ ไดแก การมีใบอนุญาตขับขี่ และขอมูล

เกี่ยวกับการรับรู ไดแก การไดรับรูขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการขับขี่รถจักยานยนตอยางปลอดภัย 

การไดรับรูเก่ียวกับมาตรฐานการบงัคบัใชกฎหมาย

จราจรอันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต และการไดรับรู

เก่ียวกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

จักรยานยนต สําหรับขอคําถามที่ใชวัดการรับรูมี 

3 ขอ มีเกณฑพิจารณาคําตอบเปน 3 ตัวเลือก คือ 

เคยนอยที่สุด เคยบางครั้ง เคยบอยครั้ง ผูวิจัยได

กําหนดระดับคะแนน คือ เคยนอยที่สุด ไดคะแนน 

1 คะแนน เคยบางครั้ง ไดคะแนน 2 คะแนน และ

เคยบอยครั้ง ไดคะแนน 3 คะแนน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม

การขับขี่รถจักรยานยนตตามกฎหมายจราจรของ

ผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเก่ียวกับการขับขี่รถ

จักรยานยนตและปฏิบตัติามกฎหมายจราจร ไดแก 

การปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
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3ม. 1ข. 1ร. (มอเตอรไซคปลอดภัย หมวกนิรภัย 

เมาไมขับ พกใบขับขี่ และการขับรถเร็ว) สําหรับ

ขอคาํถามทีใ่ชวดัพฤตกิรรมการขบัขีร่ถจักรยานยนต

ตามกฎหมายจราจร มีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดาน

รถจักรยานยนต ดานใบอนุญาตขบัขีแ่ละการปฏิบตัิ

ตามเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟ และสัญญาณ

จราจร ดานหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) ดานเมา

ขณะขับขี่และลักษณะการขับขี่ ดานความเร็วของ

รถจักรยานยนตขณะขับขี่ ลักษณะแบบสอบถาม

จะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มี 5 ตัวเลอืกการปฏิบตั ิคอื ทกุครัง้ มาก ปานกลาง 

นอย และไมเคยปฏิบัติ การกําหนดคาคะแนน 

การพิจารณาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแบง

ระดับแบบอิงเกณฑ โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน

แบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยูระหวาง 1-5 คะแนน 

และแบงคาคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ โดยคํานวณ

ชวงคะแนนพิสัยจากสูตร (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 

2545) 

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว 

เสนอผูเชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองของ

ภาษาโดยใชเทคนิค IOC

  2. หลังจากปรับปรุงแกไขอยางละเอียด

แลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาทดลองใช (Try 

out) กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 

จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดย

การหาคาความเที่ยงตรงหรือความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป

  3. นําแบบสอบถามมาหาคาความเชือ่มัน่

โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.81

  4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาจัด

พิมพเพื่อใชดําเนินการจัดเก็บขอมูลตอไป

 4. การวิเคราะหขอมูล

 หลังจากที่ไดรับขอมูลตอบจากผูตอบแบบ

สอบถามแลว ทําการวิเคราะหข อมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรและสถิติใน

การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามขอบเขต

และวัตถุประสงคของงานวิจัย สําหรับการวิจัย

ครัง้น้ีแบงการวเิคราะหขอมลูออกเปน 3 ตอน ดงัน้ี

  1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป วิเคราะห

โดยการหาคาความถี่รอยละ 

  2. การวเิคราะหขอมลูเก่ียวกับพฤตกิรรม

การปฏิบตัติามกฎหมายจราจรของประชาชนในเขต

เทศบาลนครลําปาง วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย 

(X) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3. การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยใชวิธี

ประมวลผลคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร

ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบแบบ 

T-test และ F-test ดวยการวิเคราะหคาความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

 การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตภายใน

เขตเทศบาลนครลําปาง สามารถสรุปผลการวิจัย 

ได ดังนี้

 ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับขอมูลทั่วไปและ

การรับรูขอมูลเก่ียวกับการดาํเนินการเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของผูขับขี่รถ

จักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 

265 คน คิดเปนรอยละ 66.8 และเปนเพศหญิง

จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.2 อายุระหวาง 

18-39 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.8 

รองลงมา คอื อายรุะหวาง 40-60 ป จํานวน 112 คน

คิดเปนรอยละ 28.2 ถัดมา คือ อายุตํ่ากวา 18 ป

จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.9 สวนใหญ

มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 

145 คน คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมา คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 142 คน คิดเปน

รอยละ 35.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 

166 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา คือ อาชีพ

เกษตรกร/รับจางทั่วไป จํานวน 71 คน คิดเปน

รอยละ 17.9 มีรถจักรยานยนตที่มีอายุการใชงาน 

6-10 ป จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 45.1 

รองลงมา คือ มีอายุการใชงาน 11-15 ป จํานวน 

118 คน คิดเปนรอยละ 29.7 ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไมมีการปรับแตงรถจักรยานยนต จํานวน 

375 คน คิดเปนรอยละ 94.5 และมีการปรับแตง

รถจักรยานยนต จํานวน 22 คน คดิเปนรอยละ 5.5 

สวนใหญ มใีบอนุญาตขบัขีร่ถจักรยานยนต จํานวน 

249 คน คิดเปนรอยละ 62.7 และไมมีใบอนุญาต

ขับขี่รถจักรยานยนต จํานวน 148 คน คิดเปน

รอยละ 37.3 สวนใหญไมเคยมีการรับรูเก่ียวกับ

การขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย จํานวน 

259 คน คิดเปนรอยละ 65.2 รองลงมา คือ เคย

รับรูบางครั้ง จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.7 

สวนใหญไมเคยมีการรับรูเก่ียวกับมาตรการบังคับ

ใชกฎหมายจราจรอันเก่ียวกับรถจักรยานยนต 

เปนจาํนวน 288 คน คดิเปนรอยละ 72.5 รองลงมา

คอื เคยรบัรูบางคร้ัง จํานวน 66 คน คดิเปนรอยละ

16.6 สวนใหญไมเคยมีการรับรู เก่ียวกับความ

รุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต 

จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมา

คอื เคยรบัรูบางครัง้ จํานวน 132 คน คดิเปนรอยละ

33.2 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหข อมูลเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎหมายจราจรของผูขบัขี่

รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง
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จากตารางที ่1 พบวา ผูขับข่ีรถจกัรยานยนต

ในเขตเทศบาลนครลําปางมีพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง 

(X = 3.49) โดยเรียงลําดับจากระดับคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก ดานความเร็วของรถ

จักรยานยนตขณะขับขี่ มีระดับคาเฉลี่ยมากที่สุด

(X = 4.53) รองลงมา คือ ดานใบอนุญาตขับขี่และ

การปฏบิตัติามเครือ่งหมายจราจร สัญญาณไฟ และ

สัญญาณจราจร อยูในระดับมาก (X = 4.22) 

ถัดมา คือ ดานเมาขณะขับขี่และลักษณะการขับขี่ 

อยูในระดบัมาก (X = 3.71) ดานหมวกนริภยั (หมวก

กันน็อก) อยูในระดับปานกลาง (X = 3.41) ดาน

รถจักรยานยนต อยูในระดับนอย (X = 1.60) มีคา

เฉลี่ยนอยที่สุด 

ตอนที ่3 การวเิคราะหผลการเพือ่เปรยีบเทยีบ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของ

ผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง 

ตามตัวแปรตาง ๆ และการรับรูขอมูลเกี่ยวกับ

การดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางถนน

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถ

 จักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง รวมทุกดาน

รายการ X S.D. แปลผล

1. ดานรถจักรยานยนต 1.60 0.694 นอย

2. ดานใบอนุญาตขับขี่และการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร 

   สัญญาณไฟ และสัญญาณจราจร

4.22 0.724 มาก

3. ดานหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) 3.41 1.152 ปานกลาง

4. ดานเมาขณะขับขี่และลักษณะการขับขี่ 3.71 0.693 มาก

5. ดานความเร็วของรถจักรยานยนตขณะขับขี่ 4.53 0.707 มากที่สุด

รวมคาเฉลี่ย 3.49 0.700 ปานกลาง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนคร

 ลําปางจําแนกตามเพศและมีใบอนุญาตขับขี่ 

พฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจร
N X S.D. t Sig.

ขอมูลทั่วไป

เพศ ชาย 265 3.46 0.759 -1.632 0.104

หญิง 132 3.57 0.559

ทานมีใบอนุญาตขับขี่หรือไม

ไมมี 148 2.95 0.629 -14.167** 0.000

มี 249 3.82 0.517
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จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนต

ในเขตเทศบาลนครลําปางที่มีเพศตางกัน ผลการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปาง พบวา ในภาพรวมทุกดานผูขับขี่

รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปางที่มีเพศ

ตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ทีไ่มแตกตางกัน และผูขบัขีร่ถจักรยานยนตทีม่แีละ

ไมมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต พบวา ในภาพ

รวมทุกดานผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปางที่มีใบอนุญาตขับขี่กับไมมีใบอนุญาต

ขับขี่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ที่แตกตางกัน

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนคร 

 ลําปางกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุการใชงานของรถจักรยานยนต การรับรูขอมูล

 เก่ียวกับการขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยางปลอดภัย การรบัรูเก่ียวกับมาตรการการบงัคบัใชกฎหมายจราจร

 อนัเก่ียวกับรถจักรยานยนต และการรับรูเก่ียวกับความรนุแรงของอบุตัเิหตจุากการขบัขีร่ถจักรยานยนต 

ขอมูลทั่วไป
พฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร
SS df MS F Sig.

อายุ ระหวางกลุม 19.378 3 6.459 14.522** 0.000

ภายในกลุม 174.797 393 0.445   

รวม 194.174 396    

ระดับการศึกษา ระหวางกลุม 74.942 4 18.736 61.597** 0.000

ภายในกลุม 119.232 392 0.304   

รวม 194.174 396    

อาชีพ ระหวางกลุม 64.935 5 12.987 39.291** 0.000

ภายในกลุม 129.239 391 0.331   

รวม 194.174 396    

อายุการใชงานของรถจักรยานยนต ระหวางกลุม 5.753 3 1.918 4.000** 0.008

ภายในกลุม 188.421 393 0.479   

รวม 194.174 396    

การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการขับขี่

รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย

ระหวางกลุม 105.059 2 52.529 232.244** 0.000

ภายในกลุม 89.116 394 0.226   

รวม 194.174 396    
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จากตารางที่ 3 การตรวจสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยโดยสถิติ ANOVA แสดงผลของ

การวเิคราะหความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทยีบความ

แตกตางของ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ

การใชงานของรถจักรยานยนต การรับรูขอมูล

เก่ียวกับการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย 

การรับรูเก่ียวกับมาตรการการบังคับใชกฎหมาย

จราจรอันเก่ียวกับรถจักรยานยนต และการรับรู

เก่ียวกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถ

จักรยานยนต กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปาง พบวา ผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขต

เทศบาลนครลาํปางทีม่ ีอาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 

อายกุารใชงานของรถจักรยานยนต การรับรูขอมลู

เก่ียวกับการขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย 

การรับรูเก่ียวกับมาตรการการบังคับใชกฎหมาย

จราจรอันเก่ียวกับรถจักรยานยนต และการรับรู

เก่ียวกับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต ตางกันมพีฤตกิรรมการปฏิบติัตาม

กฎหมายจราจรที่แตกตางกัน ในทุกดานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยน้ีทําใหเห็นวาในการดําเนิน

การเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาง

ถนนในเขตเทศบาลนครลําปางใหมีประสิทธิภาพ

น้ัน มีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  

ที่เก่ียวของตอพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย

จราจรและการรับรูของผูขับขี่รถจักรยานยนตน้ัน 

ตรงตามความเห็นของ สุรพงษ โสธนะเสถียร 

(2533) ที่ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา คือ

การกระทําหรือพฤติกรรมใด ๆ ของคนเราโดย

การรับรูเกี่ยวกับมาตรการการบังคับ

ใชกฎหมายจราจรอันเกี่ยวกับ

รถจักรยานยนต

ระหวางกลุม 83.706 2 41.853 149.275** 0.000

ภายในกลุม 110.468 394 0.280   

รวม 194.174 396    

การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรงของ

อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต

ระหวางกลุม 138.049 2 69.025 484.551** 0.000

ภายในกลุม 56.125 394 0.142   

รวม 194.174 396    

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ขอมูลทั่วไป
พฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจร
SS df MS F Sig.

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนคร 

 ลําปางกับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุการใชงานของรถจักรยานยนต การรับรูขอมูล

 เก่ียวกับการขบัขีร่ถจกัรยานยนตอยางปลอดภัย การรบัรูเก่ียวกับมาตรการการบงัคบัใชกฎหมายจราจร

 อนัเก่ียวกับรถจักรยานยนต และการรับรูเก่ียวกับความรนุแรงของอบุตัเิหตจุากการขบัขีร่ถจักรยานยนต 

 (ตอ)
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สวนใหญจะเปนการแสดงออกของบุคคลโดยมี

พืน้ฐานทีม่าจากความรูและทศันคตขิองบุคคลน้ัน ๆ

ซึ่งการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันเน่ืองจาก

การมีความรูและทัศนคติที่แตกตางกันการเปดรับ

สื่อที่ต างกันจะทําใหมีประสบการณที่สั่งสมมา

ตางกันจึงทําใหมีผลกระทบถึงพฤติกรรมบุคคล 

สอดคลองกับ มัลลิกา คณานุรักษ (2547) ที่กลาว

ถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูประกอบดวยเพศ

เพศต างกันก็มีความรู สึกนึกคิด มีทัศนคติมี

พฤติกรรมตางกัน กลาวคือ ผูหญิงมักจะมีจิตใจ

ออนไหว หรือเจาอารมณแตจะออนโยนโอนออน

ผอนตาม เปนแมบานแมเรือน ทีส่าํคญัจากการวจัิย 

พบวา ผูหญิงเปนเพศที่ชักจูงใจไดงายกวาผูชาย 

แตผู ชายจะเปนเพศที่ใชเหตุผลมากกวาผูหญิง 

ผูหญงิจะเปนเพศทีห่ยัง่ถึงจิตใจของผูคนไดมากกวา

ผูชายและมีความสามารถในการคาดคะเนความ

สัมพันธระหวางบุคคลไดแมนยํากวาผูชาย ความ

แตกตางอีกอยางหน่ึงระหวางผูหญิงกับผูชาย คือ

ผูหญงิมักจะโทษตวัเอง เมือ่มคีวามผิดพลาดเกิดขึน้ 

ในขณะที่ผูชายมักจะโทษคนอื่น หรืออุปสรรคอื่น

แตจะไมโทษตัวเอง และ ปรมะ สตะเวทิน (2533) 

การศึกษา (Education) การศึกษาที่แตกตางกัน 

สงผลใหมนุษยมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณและ

ความตองการแตกตางกัน มนุษยมีการศึกษาสูง

จะมีความสนใจในขาวสารที่กวางขวางไมเชื่อสิ่งใด

งาย ๆ  จะเชือ่เมือ่มเีหตผุลหรือมหีลกัฐานสนับสนุน

อยางเพยีงพอ นิยมรับขาวสารจากสิง่พมิพมากกวา 

ขาวสารจากวิทยุโทรทัศนและภาพยนตรเปนตน 

และสอดคลองกับคํากลาวของ กันยา สุวรรณแสง 

(2544) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดรับรูไววา 

สิ่งเราอยางเดียวกันอาจทําใหคนสองคนสามารถ

รับรูตางกันได การที่มนุษยสามารถรับรูสิ่งตาง ๆ 

ไดตองอาศัยปจจัยหลายอยาง และจะรับรูไดมาก

นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับสิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรู

เชน ประสบการณวฒันธรรม การศกึษา นอกจากน้ี

ผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง

มีการรับรู ข อมูลเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนนอย ก็

จะแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ก็มีนอย และหากผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขต

เทศบาลนครลําปางมีการรับรูขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ทางถนนมาก ก็ยอมจะแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายจราจรมากขึ้น ดังน้ัน การที่จะให

ผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง 

มีความปลอดภัยลดอุบัติเหตุและการดําเนินการ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนมี

ประสทิธิภาพ ฝายทีเ่ก่ียวของมคีวามจําเปนอยางยิง่

ที่จะตองพัฒนาการรับรู ข อมูลดังกลาวใหมาก

ยิง่ขึน้ ตรงกับคาํกลาวของ นวลอนงค บญุจรูญศลิป 

(2546) ที่กลาววาการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิด

อุบัติเหตุหรือไดรับอันตรายจากการจราจรของ

ผูขับขี่ยานพาหนะแสดงถึงบทบาทที่สําคัญในการ

ขับขี่ที่ปลอดภัยของผูขับขี่ ตัวอยางเชน ในวัยรุน

ผู ขับขี่ยานยนตมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุในระดับตํ่าการรูถึงวิธีการที่จะ

หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูในระดับ

ต่ําดวย ดังน้ัน จึงใหความระมัดระวังตออันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นนอยเชนกัน และยังสอดคลองกับ 

Rosenstock (1974) ไดสรุปการรับรูที่มีความ

สมัพนัธกับอบุตัเิหตจุราจร คอื เปนลกัษณะการรบัรู

ของผูขับขี่เก่ียวกับการโอกาสจะมีสวนเก่ียวของ

ในการเกิดอุบัติเหตุไดในอนาคตและความกังวล

วาตนเองจะไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุ และ
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สอดคลองกับ Deery (1999) ไดอธิบายวาการรับรู

โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรหรือไดรับ

อนัตรายจากการจราจรของผูขบัขีจ่ะแสดงถึงความ

สามารถในการประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใน

สถานการณจราจรและสามารถปองกันตนเองจาก

อันตรายในการจราจรไดทําใหพฤติกรรมเสี่ยงใน

การเกิดอุบัติเหตุนอยลง ดังน้ัน ผูขับขี่ที่มีระดับ

การรับรูโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรไมดี

จะไมระมัดระวังในการขับขี่จึงมีการขับขี่ที่เสี่ยงตอ

การเกิดอุบัติเหตุจราจรไดมากและเกิดอุบัติเหตุได

งายและการยอมรับความเสี่ยงของผูขับขี่แสดงถึง

จุดเร่ิมตนของจุดเริม่ตนของการขบัขีท่ีม่คีวามเสีย่ง

เพราะการยอมรับความเสี่ยงเปนพื้นฐานของ

ความเสี่ยงตาง ๆ หรือเปนสิ่งที่กระตุนรูปแบบของ

การขับขี่ที่ผู ขับขี่เห็นวาเปนความเสี่ยงที่เจตนา

จะใหดําเนินตอไปเพราะคิดวาไมเกิดอันตรายตอ

ตนเองอีกทั้งผูขับขี่เห็นวาการขับขี่มีความสําคัญ

และมีความจําเป นในกิจวัตรประจําวัน และ

สอดคลองกับงานวจัิยของ ตรีอมร วสิทุธิศริิ (2556) 

กลาววา ผูขับขี่รถจักรยานยนตมีการรับรูโอกาส

เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสัมพันธทางบวกกับ

พฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภัย การรบัรูความสามารถ

ของตนเองในการปฏิบัติ เพื่อปองกันอุบัติเหตุ

สัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย 

การรับรูความรนุแรงของการเกิดอบัุตเิหต ุการรบัรู

ประโยชนในการปฏิบัตเิพือ่ปองกันการเกิดอบุตัเิหตุ

การรบัรูอปุสรรค ในการปฏิบตัเิพือ่ปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติเพื่อปองกัน

อุบัติเหตุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการขับขี่

อยางปลอดภัย

ขอเสนอแนะ

 การวิจัยในครั้งนี้ 

 1. นําการทราบถึงระดบัการรบัรูซึง่สามารถ

นําไปใชเปนประโยชนในการพิจารณาวางแผนการ

ดําเนินการเผยแพร ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของ

ผูขับขี่รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง

 2. นําการทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตาม

กฎหมายจราจรของผูขับขี่รถจักรยานยนตใชเพื่อ

ประโยชนตอการบริหารจัดการดานการจราจรใน

เขตเทศบาลนครลําปาง

 3. นําการทราบถึงขอมลูเชงิเปรยีบเทยีบและ

ขอมลูเชงิความสมัพนัธใชเพือ่ประโยชนอยางยิง่ตอ

การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ทางถนนของผูขบัขีร่ถจักรยานยนตในเขตเทศบาล

นครลําปาง

 4. นําการทราบถึงความสัมพันธระหวาง

การรบัรูขอมลูเก่ียวกับการดาํเนินการเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนกับพฤติกรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู ขับขี่รถ

จักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปางนําไปใช

ประโยชนตอการพฒันาการดาํเนินการเพือ่ยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนใหประสิทธิภาพ

 5. ควรมกีารกําหนดนโยบายและสรางระบบ

เครือขายความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาค

เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนและชุมชนในทองถิ่น

ทีมุ่งเนนสงเสริมพฤติกรรมการขบัขีร่ถจักรยานยนต

อยางปลอดภัยตามกฎหมาย และจัดทําโครงการ
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ใหความรูเก่ียวกับพระราชบญัญติัการจราจรทางบก

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการขับขี่รถ

จักรยานยนตอยางปลอดภัยตามกฎหมาย และเพือ่

เพิม่การรับรูโอกาสเสีย่งของการเกิดอบัุตเิหตซุึง่จะ

สงผลใหเกิดพฤติกรรมการปองกันอบุติัเหตุอนักอให

เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนตที่ปลอดภัยและ

ถูกตองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมกีารทาํการศกึษาวจัิย บทบาทหนาที่ 

และคุณลักษณะที่เหมาะของตํารวจจราจรที่เก้ือ

หนุนตอการสรางการรบัรูขอมลูเก่ียวกับการดาํเนิน

การเพือ่ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

 2. ควรมีการทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา

แนวทาง รูปแบบ หรือสรางนวัตกรรม เพื่อการ

สรางการรบัรูขอมลูเก่ียวกับการดาํเนินการเพือ่ยก

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของผูขับขี่

รถจักรยานยนตในเขตเทศบาลนครลําปาง
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