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 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการกระท าความผดิกฎหมายจราจรของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์
ในอ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการวจิยัเชิงส ารวจเป็นการศึกษาแนวสืบคน้ยอ้นเวลา มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ปัจจยัเก่ียวกบัการขบัข่ี ปัจจยัดา้น 
ประสบการณ์ในการกระท าความผดิกฎหมายจราจร และความรู้เก่ียวกบักฎหมายจราจรกบัพฤติกรรม 
การขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์โดยศึกษาจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอล าดวน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
จากผูก้ระท าความผดิกฎหมายจราจรท่ีมาเสียค่าปรับดว้ยตนเองท่ีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอล าดวน เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะ 
ทางสังคม เศรษฐกิจ ปัจจยัเก่ียวกบัการขบัข่ี ประสบการณ์การกระท าความผดิกฎหมายจราจร ตอนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายจราจร ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการขบัข่ี 
ยานยนต ์และตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะในการป้องกนั 
การกระท าความผดิกฎหมายจราจร การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ , ค่าเฉล่ีย , 2 , Phi Coefficient 
และ Crammer’s V 
 
 ผลการวจิยั พบวา่ ขอ้กล่าวหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งกระท าผดิมากท่ีสุด คือ ไม่มีใบขบัข่ี ร้อยละ 58.4  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 66.50 เป็นเพศหญิง ทั้งหมดมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปี และมีผูท่ี้มีอายุ 
ต ่ากวา่ 15 ปี ร้อยละ 19.10 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 73.30 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมถึงร้อยละ 56.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.80 มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท/ปี ประสบการณ์ในการ 
ขบัรถพบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.10 มีประสบการณ์ในการขบัรถจกัรยานยนตม์าแลว้มากกวา่ 6 ปี 
ประสบการณ์ในการกระท าความผดิกฎหมายจราจรในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ เคยกระท าผดินาน ๆ คร้ัง 
(1-3 คร้ัง/ปี) ร้อยละ 58.20 และ กระท าผดิเป็นประจ า ร้อยละ 41.80 ในดา้นประสบการณ์ในการเกิด
อุบติัเหตุ พบวา่ ร้อยละ 74.20 ไดรั้บเป็นประจ า (มากกวา่ 3 คร้ัง/ปี)  
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 การศึกษาความรู้เก่ียวกบักฎหมายจราจร พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ตอบขอ้ค าถามถูกร้อยละ 
76.0 ดา้นพฤติกรรมก่อนขบัข่ีรถ ส่วนใหญ่มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง ยกเวน้ การงดด่ืมสุรา 
ก่อนการขบัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์พบวา่มีการปฏิบติันอ้ย ในการปฏิบติัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนตพ์ฤติกรรม 
ท่ีปฏิบติันอ้ย คือ การสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง และการขบัรถแซงขวาเสมอ ส่วนการปฏิบติัหลังการขบัข่ี
รถจกัรยานยนตมี์พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในระดบัปานกลาง 
 ผลการศึกษา ความสัมพนัธ์ พบวา่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การกระท าความผดิกฎหมาย 
จราจรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 
ส่วนรายได ้ระยะเวลาการไดรั้บใบอนุญาตการขบัข่ี ประสบการณ์ในการเกิดอุบติัเหตุ และความรู้เก่ียวกบั 
กฎหมายจราจร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
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 This research was the study of factor effecting the traffic law violation behavior of  
motorcycle  
 
 The study of the factors that effects the behavior of the motorcycles’ drivers who illegally 
make mistakes on traffic laws in Amphoe Lamduan, Surin province. This is an explorative research 
in order to study the flashback investigation. The objective of this research is to study about the 
factor in social features, economic, driving factor  in committing mistakes on traffic laws, and 
behavior in driving motorcycles. The population for this research are people in Amphoe Lamduan. 
The tool of this research are the questionnaires which were divided into 4 parts. The questionnaires 
asking about information about social features, economic, driving factor, experience about illegal 
mistake on traffic laws.  The questionnaires asking information about knowledge on traffic laws. 
The questionnaires asking information about behavior in driving. The closed - end questionnaires 
for asking problems and suggestion in the protection on illegal traffic mistakes. The analysis of the 
data are percentage, mean, 2 , Phi Coefficient and Crammer’s V. 
 
 The finding is the accusation of the population who make mistake is they do not have 
driving licenses. The percentage is 58.40%. The population are mostly women. The percentage is 
66.50%. They are under 40 years old. The youngest women who make mistakes are under 15 years old. 
The percentage is 19.10%. There are 73.30% of the women who finished their secondary schools. 
They are 56.00% who are farmers. There are 45.80% of women who earn a living for 10,000 baht a year. 
There are 51.10% who have experience in driving for 6 years. They experience in making mistakes is 
41.80%.(usually). The experience in having accident is 74.20% (more than 3 times a year). The 
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study about knowledge on traffic laws, there are 76.00% of women who can answer the questions 
correctly. They performance in driving is good and it is in a medium level except refrain from 
drinking alcoholic drinks before driving is in a low level. The behavior in wearing helmet is in a 
low level. The behavior in overtaking on the right side is in a medium level. 
 The relation of the study is educational level and experience in illegal traffic mistake 
can relate to the behavior in driving motorcycles is statistical significance 0.01. The income, time 
for driving license, experience in having accidents, and knowledge on traffic laws relate to driving 
behavior in statistical significance 0.01. 
 

 
 
 
 
 


