รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
การสํารวจประวัติการไดใบขับขี่ การทดสอบ
การขับขี่ของเยาวชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

โดย
ณัฐกานต ไวยเนตร และคณะ

พฤษภาคม 2553

รายงานการสํารวจประวัตกิ ารได้ ใบขับขี่
การทดสอบการขับขี่ของเยาวชน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ศึกษาโดย

ณัฐกานต์ ไวยเนตร
และ คณะ

เพื่อศูนย์ วิชาการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้
การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจเพื่อจัดเก็บข้ อมูลด้ านพฤติกรรม ทัศนคติ การเรี ยนรู้ตลอดจน
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 15 – 22 ปี ใน
สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวนทังสิ
้ ้น
1,238 คน
จากการศึกษาพบว่า การขับ ขี่ ครั ง้ แรกเมื่ ออายุน้ อยเป็ นความเสี่ ย ง ในชี วิตจริ ง กลุ่ม ผู้ขับ ขี่
จักรยานยนต์ได้ ตงแต่
ั ้ อายุน้อย 7 -9 ปี ก่อนถึง 15 ปี ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ มีกลุ่มวัยรุ่นขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ในถนนแล้ ว มากกว่าร้ อยละ 70 ไม่พบกระบวนการให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
ข้ อบังคับข้ อควรปฏิบตั ิเรื่ อง กฎจราจร และพฤติกรรมด้ านความปลอดภัยที่เป็ นรู ปแบบในระบบการ
เรี ยนการสอนปกติ การได้ รับการฝึ กหรื ออบรมภายหลังจากที่วยั รุ่นมีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ ว
พบว่า มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมน้ อยมาก มีกลุ่มที่เข้ าถึงโรงเรี ยนฝึ กขับขี่หรื อผ่านการอบรมการขับ
ขี่ปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานจํานวนน้ อย ทําให้ ไม่พบความสัมพันธ์ ที่เป็ นข้ อยืนยันหนักแน่นว่า การเข้ าสู่
การฝึ กในช่วงอายุใดจะส่งผลดีที่สดุ การอบรมและการทดสอบความรู้ด้านกฎหมายว่าด้ วย พรบ.จราจร
ทางบกมี ผ ลต่อ การรั บ รู้ แต่ไ ม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการฝ่ าฝื นได้ ภายหลัง จากผู้ ขับ ขี่ มี
ใบอนุญาตขับขี่จกั รยานยนต์แล้ วพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ลดลง บางอย่างมีเพิ่มขึ ้น ครอบครัวพ่อแม่และ
ญาติจะเป็ นกลุ่มแรกที่พฒ
ั นาและส่งเสริ มการขับขี่ปลอดภัย โรงเรี ยนที่มีการจัดกิจกรรมการให้ ความรู้
และการเพิ่มทักษะของเด็กวัยรุ่ นจะมี ผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ การบังคับใช้ กฎหมายภายหลังได้ รับ
ใบอนุญาตขับขี่ ที่เป็ นมาตรการขจัดผู้ขับขี่ ที่ฝ่าฝื นหรื อผู้ขบั ขี่ที่ไม่พร้ อมล้ มเหลว จากระบบการส่งต่อ
ข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน

ข้ อเสนอการจั ด รู ปแบบระบบด้ านใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ท่ มี ีทักษะ
1. แผนระยะสัน้ พัฒนากระบวนการเข้ าถึง การอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่ได้ ม าตรฐานในระดับ
เดียวกันเพื่อหาข้ อยุตวิ า่ ควรเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยนการอบรมเมื่อใดที่จะเกิดผลดีที่สดุ
2. แผนระยะกลางมีมาตรการด้ านกฎหมายหรื อข้ อบังคับที่ทําให้ ผ้ ขู บั ขี่มือใหม่เข้ าถึงจําเป็ นต้ อง
ผ่านการอบรมที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันในช่วงอายุเหมาะสม
3. ระยะสันและความยั
้
ง่ ยืนโรงเรี ยนอบรมขับขี่ปลอดภัยควรเป็ นความรับผิดชอบของผู้ผลิตและ
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ที่จดั อบรมให้ ผ้ ชู ื ้อและผู้ใช้ โดยรัฐสนับสนุนในรูปของการลดหย่อนภาษี
4. พัฒ นามาตรการบัง คับ ให้ ผ้ ูป กครองจํ า เป็ นต้ อ งควบคุม ให้ ผ้ ูขับ ขี่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบผ่ า น
กระบวนการฝึ กอบรม
5. ทบทวนจัดระเบี ย บกระบวนการควบคุม ภายหลัง การได้ รับใบอนุญ าตให้ ส ามารถนํ าสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้
6. แผนระยะยาวจัดกระบวนการให้ ความรู้ ด้ านกฎหมายข้ อปฏิบัติข้อบังคับและปลูกฝั ง สํานึก
ความปลอดภัยในระบบการเรี ยนการสอนปกติให้ เป็ นระบบขึ ้น
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บทที่ 1 บทนํา
ที่มาของปั ญหา
จากข้ อมูลสถิ ติของสํ านักงานตํารวจแห่งชาติรถจักรยานยนต์ยังคงเป็ นพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิ ด
อุบตั ิเหตุสูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จากข้ อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินชี ้ให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นของ
อุบตั เิ หตุในกลุม่ ช่วงอายุ 15-24 ปี มีสงู ถึงร้ อยละ 20
จากการทบทวนการวิจยั ในต่างประเทศชี ้ให้ เห็นถึงสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุของผู้ขบั ขี่ที่ยงั ขาด
ประสบการณ์หรื อผู้ขบั ขี่มือใหม่ (Novice Driver) ว่ามีสาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์ (Inexperience) และการ
ขาดวุฒิภาวะ (Immaturity) ซึ่งจําเป็ นจะต้ องมีกลไกในการจัดการด้ านการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมทัง้ ในด้ านของการ
เพิ่มพูนประสบการณ์และการเพิ่มพูนวุฒิภาวะ
สําหรับกลไกในการจัดการด้ านการเรี ยนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นนพบว่
ั้
ากลไกที่สําคัญและถูกนํามาใช้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพสูง สุดคือกลไกในการควบคุม ด้ านใบขับขี่ ทัง้ ในส่วนของก่อนการมี ใบขับขี่ (Pre-licensing) ขณะมี
ใบขับขี่ (Licensing) และการควบคุมหลัง จากมี ใบขับขี่ (Post-licensing) ซึ่งจํ าเป็ นจะต้ องมี การเสริ มในด้ านของ
ทักษะการเรี ยนรู้ด้านการขับขี่ที่ถกู ต้ องผ่านกระบวนการอบรม ตลอดจนการกํากับดูแลในขณะที่ยงั ขาดความพร้ อมใน
การขับขี่ที่ปลอดภัยด้ วยการออกใบอนุญาตขับขี่อย่างเป็ นลําดับขัน้ (Graduated Licensing) และการลดปั จจัยเสี่ยง
ที่ จ ะเป็ นอั น ตรายต่ อ ผู้ ขับ ขี่ แ ละผู้ โดยสารอย่ า งเช่ น การห้ ามมี ผ้ ู โดยสารซ้ อนท้ ายในขณะที่ ผ้ ู ขั บ ขี่ ยัง คงขาด
ประสบการณ์ (Pillion-passenger Restriction) หรื อการห้ ามการขับขี่ในเวลากลางคืน (Night-time Curfew) รวมไป
ถึงรูปแบบการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการสังเกตสถานการณ์อนั ตราย (Hazard Perception)
เพื่อทําความเข้ าใจถึงปั ญหาช่องว่างของการจัดการระบบใบขับขี่ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ของประเทศไทยจึงมี
ความจําเป็ นจะต้ องศึกษาเพื่อจัดเก็บข้ อมูลด้ านพฤติกรรม ทัศนคติ การเรี ยนรู้ตลอดจนความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ในกลุม่ เยาวชนช่วงอายุ 15 – 22 ปี
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วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ กบั ระบบการจัดการด้ านใบอนุญาตขับขี่ที่เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั ในกลุม่ ตัวอย่าง

ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของงานวิ จยั
งานวิจยั นี ้ศึกษาเฉพาะการจัดการด้ านการออกใบอนุญาตขับขี่ในรถจักรยานยนต์ในกลุม่ เสี่ยงอายุ 18-22 ปี
ในพื ้นที่ศกึ ษา 1 จังหวัด
แนวทางในการทําวิ จยั
1. จัดทําแบบสํารวจข้ อมูลกลุม่ ศึกษา ซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วง 18-22 ปี เกี่ยวกับ ประวัติการได้ มาซึ่งใบขับขี่ ช่วงอายุ
ที่ ไ ด้ ใ บขับขี่ การได้ ม าซึ่ง ทัก ษะในการขับขี่ การเรี ยนรู้ เกี่ ย วกับการขับ ขี่ ที่ ปลอดภัย ประวัติการขับขี่ กับ
อุบตั เิ หตุ และความเหมาะสมของรูปแบบการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั
2. สัมภาษณ์ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ประกอบด้ วย ตํารวจ ขนส่งจังหวัด ผู้บริหารโรงเรี ยน คุณครูในโรงเรี ยน ครูฝึกใน
โรงเรี ยนสอนขับรถ ถึงความเหมาะสมในการสอบใบขับขี่ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และรู ปแบบการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ด้านการขับขี่ที่จําเป็ นสําหรับความปลอดภัย
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่างสถาบันการศึกษาระดับ มัธยม อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก โดย
กําหนดจํานวนตัวอย่างดังนี ้
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ลักษณะประชากรที่ต้องการ

สถาบันที่ 1

สถาบันที่ 2

รวม

มัธยมปี ที่ 3 (15 ปี )
มัธยมปี ที่4
มัธยมปี ที่5
มัธยมปี ที่ 6
ปวช3
ปวส1
ปวส2
อุดมศึกษา
ปี ที่1
ปี ที่2
ปี ที่3
ปี ที่4
รวมจํานวนตัวอย่าง

50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
750

100
100
100
100
750

200
200
200
200
1500
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บทที่ 2 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา

คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มศึกษาและการถือครองใบอนุญาตขับขี่
กลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
1,238 คน เพศชายร้ อยละ 58.3 (722) เพศหญิง ร้ อยละ 41.6 (516) จากโรงเรี ยน

มัธยมศึกษาในจังหวัดในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ถึงปี ที่ 6 จํานวน 2 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา ในระดับชันปวช.
้
ที่ 1ถึง 3 และระดับชัน้ ปวส. ปี ที่ 1ถึง 2 จํานวน 3 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา ในระดับชันปี
้ ที่ 1 ถึงปี 4 จํานวน 2
แห่ง อายุระหว่าง 15 - 22 ปี อายุเฉลี่ย เท่ากับ 17.8 ปี (ตารางที ่ 1)
การถือครองใบอนุญาต
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้มีใบอนุญาตฯ ชนิดชัว่ คราว 1 ปี ร้ อยละ26.4 (328) ชนิด 5 ปี ร้ อยละ22.6 (280) ใน
จํานวนผู้ที่มีใบอนุญาตแล้ วร้ อยละ 6 (74 คน)ต้ องสอบมากกว่า 1 ครัง้ (52 คนสอบข้ อเขียนมากกว่า 1 ครัง้ 22 คน
สอบปฏิบตั มิ ากกว่า 1 ครัง้ ) ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้ อยละ39.6 (491 คน และในจํานวนนี ้ 465 คน
ยังไม่ได้ สอบ 26 คนสอบไม่ผ่าน) ผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ วไม่ได้ ไปรับการต่อ ร้ อยละ11.0 (137) เหตุผลที่ทํา
ให้ กลุ่มตัวอย่างไปขอรับใบอนุญาต ร้ อยละ 61.0 (756) ให้ เหตุผลว่าเป็ นเพราะกฎหมายกําหนดและอยากทราบ
ข้ อปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง ร้ อยละ 29.4 ให้ เหตุผลว่า มีไว้ เพื่อป้องกันตํารวจจับ
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุ่มศึกษา
อายุ (เฉลี่ย=17.8ปี )
15ปี
16ปี
17ปี
18ปี
19ปี
20ปี
21ปี
22ปี
จํานวนรวม = 1,238
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
อุดมศึกษาปี ที่ 1
อุดมศึกษาปี ที่ 2
อุดมศึกษาปี ที่ 3
อุดมศึกษาปี ที่ 4
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
จํานวนรวม = 1,238

ชาย
จํานวน
59
110
134
113
124
84
57
41
722
ชาย
จํานวน
28
63
79
79
100
72
73
21
65
43
19
24
56
722

หญิง
จํานวน
50
63
73
81
115
50
44
40
516
หญิง
จํานวน
23
27
34
24
116
18
35
36
44
38
20
63
38
516

ร้ อยละ
8.8
14.0
16.7
15.7
19.3
10.8
8.2
6.5
100.0
ร้ อยละ
4.1
7.3
9.1
8.3
22.5
2.2
8.7
4.6
8.8
6.5
3.2
7.0
7.6
100.0
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ตารางที่ 2 การถือครองใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
การถือครองใบอนุญาตฯ
ไม่เคยมีใบอนุญาตฯ
เคยมีแต่หมดอายุ
ประเภท 1 ปี
ประเภท 5 ปี
ประเภทตลอดชีพ
จํานวนรวม= 1,238

ชาย
จํานวน
262
79
207
174
0
722

หญิง
จํานวน
229
58
121
106
2
516

ร้ อยละ
39.7
11.1
26.5
22.6
0.2
100

กระบวนการเรียนรู้กฎหมายและพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการจราจรทางบกและการเรี ยนรู้ ทักษะการขับขี่
ก่ อนการรั บใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
รู ปแบบการเรี ยนรู้ กฎหมายและพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วยการจราจรทางบก
กลุม่ ตัวอย่างจํานวนร้ อยละ 26.4 ให้ ข้อมูลว่าไม่เคยมีการเรี ยนการสอนเรื่ องกฎจราจรในโรงเรี ยน หรื อใน
หลักสูตรปกติ ร้ อยละ 73.6 เคยเรี ยนเรื่ อง กฎจราจรในระบบการเรี ยนการสอนปกติ โดยร้ อยละ 46.6 เรี ยนเรื่ อง
กฎจราจรในวิ ชาสัง คมศึกษา ร้ อยละ 22.8 เรี ยนในวิช าพละศึกษาร้ อยละ 12.9 เรี ยนในชั่วโมงสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ชีวิต และร้ อยละ 17.6 เคยเรี ยนในชัว่ โมงอื่นๆ เช่น มีการเชิญเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ เจ้ าหน้ าที่กรมการ
ขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่นมาให้ ความรู้ เช่น ระหว่างเคารพธงชาติ หรื อ กรณีโรงเรี ยนจัดนิทรรศการหรื อกรณี
มีการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ มีเจ้ าหน้ าที่ร่วมกันหลายหน่วยงานมาจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ
58.7(592) เคยเรี ยนรู้ เรื่ องกฎจราจร 1 ครัง้ ร้ อยละ 24.4 (246) เรี ยน 2 ครัง้ เรี ยน ร้ อยละ 6.1(62) เรี ยน 3 ครัง้ มี
เพียงร้ อยละ 10.8 (109 )ที่เคยเรี ยนมากกว่า 4 ครัง้
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ทักษะการขับขี่
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อายุเ ฉลี่ ย ของการขับ ขี่ จักรยานยนต์ ครั ง้ แรก เท่ ากับ 12.86 ปี

อายุตํ่า สุด ที่ ก ลุ่ม ตัว อย่างขับ ขี่

รถจักรยานยนต์ได้ คือ อายุ 7 ปี ร้ อยละ 0.5 (6 ) อายุ 8 ปี ร้ อยละ 1.0 (12 ) ร้ อยละ 35.8(443) ขับขี่รถจักรยาน
ด้ วยตนเอง โดยไม่มีผ้ ฝู ึ กสอน ร้ อยละ56.9 (704) มีพ่อแม่และญาติเป็ นผู้ฝึกสอนร้ อยละ4.8 (59) เพื่อนเป็ นผู้
ฝึ กสอน มี เพี ยงร้ อยละ 2.6(32) ที่ เรี ยนจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ร้ อยละ 52.8(654) ขับขี่
จักรยานยนต์ออกถนนได้ ก่อนมีใบอนุญาตขับขี่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน ร้ อยละ 58.4 เคยฝึ กอบรมหลักสูตรการขับขี่
ปลอดภัยจากหน่วยงานที่ แ ตกต่างกันเช่น การจัดฝึ กอบรมร่ วมกันหลายหน่วยงานเช่น บริ ษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ เจ้ าหน้ าที่ขนส่งทางบกร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และการรับการ
ฝึ กอบรมจากบริ ษัทกิจชัยฮอนด้ า

รู ปที่ 1 อายุท่ เี ริ่มขับขี่จักรยานยนต์ ครัง้ แรก (n=1238)
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4.80%

ผู้ฝ�กสอนขับขี่ครั้งแรก
2.60%

35.80%
ฝ�กเอง
พ่อแม่/ญาติ

56.90%

เพื่อนสอน

รูปที่ 2 ผู้ฝึกสอนขับขี่จักรยานยนต์ ครัง้ แรก (n=1,238)
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ตารางที่ 3
รู ปแบบการเรี ยนรู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์

จํานวน

ร้ อยละ

592
246
62
109

58.7
24.4
6.1
10.8

327
911

26.4
73.6

513
251
142

46.6
22.8
12.9
17.6

จํานวนครัง้ ที่เคยเรียนเรื่องกฎจราจร (n=1009)
เรี ยน 1 ครัง้
เรี ยน 2 ครัง้
เรี ยน 3 ครัง้
เรี ยนมากกว่า4 ครัง้
เคยเรี ยนเรื่องกฎจราจรในระบบการเรียนการสอนปกติ (n=1238)
ไม่เคยเรี ยน
เคยเรี ยน
เรี ยนเรื่องกฎจราจรในวิชา (n=1100)
สังคมศึกษา
พละศึกษา
สปช.
อื่นๆ

194

ตารางที่ 4
การอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานการขับขี่ปลอดภัย (ในกรณีท่ ไี ม่ ใช่ การสอบก่ อนการขอใบอนุญาต)
ผ่ านอบรมมารยาทและพืน้ ฐานการขับขี่ปลอดภัย

ไม่เคย

เคย
จํานวนชั่วโมงที่เข้ ารั บการอบรมมารยาทและพืน้ ฐานการขับขี่ปลอดภัย (n=968)
1/2ชม.
1-2ชม.
มากกว่า 3 ชม.
อื่นๆ
ผ่ านการอบรมภาคปฏิบัตกิ ่ อนสอบรั บใบอนุญาตขับขี่ (n=1096)
ไม่เคย
เคย

515

41.6

723

58.4

234
474
148
112

24.2
49.0
15.3
11.6

401
695

36.6
63.4
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จํานวนชั่วโมงการอบรมภาคปฏิบัตกิ ่ อนสอบรั บใบอนุญาตขับขี่ (n=892)
1/2ชม.
1-2ชม.
มากกว่า3ชม.
อื่นๆ

524
186
62
120

58.7
20.9
7.0
13.5

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ฝึกสอนขับขี่ พฤติกรรมการขับขี่และพฤติกรรมเสี่ยงควบคุม
จากงานวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา กลุ่มแประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์พบว่า ผู้ฝึกสอนครัง้ แรก
ส่งผลต่อพฤติกรรมขับขี่ในระยะเริ่ มต้ นและพัฒนาเป็ นพฤติกรรมต่อเนื่องในระยะยาวของนักขี่หน้ าใหม่ การ
ผลักดัน ให้ เ กิ ดโรงเรี ยนขับขี่ ปลอดภัยและมี กระบวนการบัง คับให้ ผ้ ูขับขี่ จักรยานยนต์ทุกคนจํ าเป็ นต้ องเข้ า สู่
กระบวนการ ฝึ กและเรี ยนรู้ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างเป็ นระบบและเป็ นขันตอน
้
จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึ ก
มาอย่างดีโดยมีการกําหนดหลักสูตรที่ผ่านการวิจยั ว่าเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดกับผู้เรี ยนทังด้
้ านความครอบคลุม
ของทักษะที่ จํ าเป็ น และการเพิ่ ม พูนประสบการณ์ อันนํ าไปสู่ข้อบัง คับในการกํ าหนดมาตรฐานของหลักสูตร
จํานวนชัว่ โมงการเรี ยน และจํานวนชัว่ โมงของประสบการณ์ ทังในสนามฝึ
้
กซ้ อมและการขับขี่ในถนนจริ งโดยมี
ระบบพี่ เ ลี ย้ ง หรื อผู้เ ชี่ ย วชาญ เป็ นผู้ติดตามและมี ระบบการติดตามกํ า กับพฤติกรรมการขับขี่ ใ นทุกประเภท
แตกต่างกัน ทังข้
้ อห้ ามการขับขี่บางประเภทเช่น การจํากัดขนาดของรถจักรยานยนต์ตามชนิดและประเภทของ
ใบอนุญาตที่ ขึน้ อยู่กับอายุ ของผู้ขับขี่ จํ านวนชั่วโมงการเรี ยน ประสบการณ์ ใ นสนามและจํ านวนปี ที่ ถือครอง
ใบอนุญาต เป็ นต้ น ในแทบทุกประเทศ ผู้ขบั ขี่ใหม่ต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับศูนย์ หรื อต้ องไม่ดื่มโดย
เด็ดขาด บางประเทศอนุโลมให้ ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์ เ ซ็นต์ แต่มีข้อกํ าหนดอย่างอื่นคู่กันเช่น ห้ ามขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืน ห้ ามขับขี่ในถนนระหว่างเมือง กําหนดความเร็ วในการขับขี่ ต้ องสวมใส่หมวก
นิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมใส่อย่างถูกต้ อง หรื อห้ ามไม่ให้ ผ้ ขู บั ขี่ใหม่บรรทุกผู้โดยสาร หรื อสิ่งของจํานวนมาก
งานวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกนัน้ สะท้ อนภาพให้ เห็นว่า ผู้ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 56.90 เรี ยนรู้การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรก จากผู้ปกครอง ในที่นี ้ คือ พ่อแม่และญาติ ลอง
ลงมาร้ อยละ 35.80 เรี ยนรู้และฝึ กขับขี่ด้วยตนเอง ร้ อยละ 4.80 เพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอนให้ มีเพียงร้ อยละ 2.60 เท่านัน้
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ที่ผา่ นการฝึ กสอนจากผู้เชี่ยวชาญและเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสอนขับขี่ ผู้ขบั ขี่เริ่มฝึ กขับขี่ตงแต่
ั ้ อายุยงั น้ อยจากที่กล่าว
มาข้ างต้ น พฤติกรรมขับขี่ปกติของกลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละ 69.2 ขับขี่จกั รยานยนต์มาโรงเรี ยนทุกวัน ร้ อยละ 19.1 ขับ
ขี่จกั รยานยนต์มาโรงเรี ยนโดยใช้ ระยะทาง น้ อยกว่า 1 กิโลเมตร ร้ อยละ 17.5 ใช้ ระยะทาง มากกว่า 1 -3
กิโลเมตร ร้ อยละ 31.4 ใช้ ระยะทาง มากกว่า 3 กิโลเมตร เมื่อเทียบสัดส่วนเด็กวัยรุ่นในช่วงของงานวิจยั คือ 15 22 ปี ร้ อยละ 85 ขับขี่ จัก รยานยนต์ ม าโรงเรี ยนจากการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล พบว่ า ไม่พ บความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ ด้านกฎหมายจราจรที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ แต่สามารถจําแนกพฤติกรรมการขับขี่ที่
แตกต่างกันของแต่ละกลุม่ โดยผู้ฝึกสอนขับขี่ครัง้ แรก ดังนี ้
พฤติกรรมการขับขี่ภายหลังดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่เรี ยนรู้การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรกจาก
โรงเรี ยนสอนขับขี่ ปลอดภัยและผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า ร้ อยละของการขับขี่ภายหลังการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เท่ากับ 35.29 ตํ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนรู้ การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรกด้ วยตนเองคือ ร้ อยละ48.87 กลุ่มที่มี
ผู้ปกครองคือพ่อแม่และญาติ เป็ นผู้ฝึกสอน ร้ อยละ 41.28 ยกเว้ นกลุ่มวันรุ่ นหญิงที่ผ่านการฝึ กสอนการขับขี่จาก
โรงเรี ยนและผู้เชี่ยวชาญมีพฤติกรรมการขับขี่ภายหลังที่มีการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้ อยละ 42.86 สูงกว่า
กลุ่ม ที่ ฝึ กเองในเพศเดี ยวกัน คือ ร้ อยละ 38.03 และกลุ่ม ที่ พ่อ แม่ส อนร้ อยละ 37.34 กลุ่ม ที่ มี ความเสี่ ย งใน
พฤติกรรมการขับขี่ ภายหลังการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ กลุ่มวัยรุ่ น ทัง้ ชายและหญิ งที่ มี
เพื่อนเป็ นผู้ฝึกขับขี่จกั รยานยนต์ให้ คือ ร้ อยละ 56.82 (ตารางที ่ 4)
พฤติกรรมขับขี่ท่ เี กิดอุบัตเิ หตุและการได้ รับบาดเจ็บรุ นแรง
พฤติกรรมการได้ รับอุบตั เิ หตุและการได้ รับบาดเจ็บรุนแรงภายหลังเกิดอุบตั ิเหตุของกลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนรู้
การขับขี่จักรยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญ พบการเกิดอุบตั ิเหตุทงั ้ กลุ่มรวม
กลุ่มชายและหญิ ง ตํ่ากว่าทุกกลุ่ม คือ ร้ อยละ 55.32 การได้ รับบาดเจ็บรุนแรงเท่ากับร้ อยละ 20.26 กลุ่มผู้ขบั ขี่
จักรยานยนต์ที่มีเพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอนเป็ นกลุม่ ที่มีการเกิดอุบตั เิ หตุสงู สุดกว่าทุกกลุ่มคือร้ อยละ 68.51 และได้ รับการ
บาดเจ็บรุนแรงร้ อยละ 37.44 ( ตารางที 5่ ,6)
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พฤติกรรมการใช้ หมวกนิรภัย
การสวมใส่หมวกนิรภัยเป็ นข้ อกําหนดของกฎหมายให้ ปฏิบตั ิกับผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ทุกชนิดในทุก
ถนนต้ องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครัง้ ที่ขบั ขี่ เนื่องจากหมวกนิรภัยได้ รับการวิจยั จากทัว่ โลกและองค์การอนามัยโลก
ได้ กําหนดให้ เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึง่ ที่จะช่วยปกป้องอันตรายรุนแรงที่จะเกิดขึ ้นกับศีรษะเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุกบั ผู้ขบั ขี่
ได้ อย่างดีที่สดุ สามารถลดความรุนแรงจากการได้ รับอันตรายจากสมองได้ ถึง 32-40 เปอร์ เซ็นต์ ประเทศไทยเป็ น
หนึ่งใน สี่สิบประเทศ ทั่วโลกที่ มีกฎหมายนิรภัยเป็ นข้ อบังคับกับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ ายทุกคนต้ องสวมใส่หมวก
นิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมใส่อย่างถูกวิธี นอกจากนันยั
้ งมีกฎหมายบังคับมาตรฐานหมวดนิรภัย ที่บางประเทศ
ไม่มี งานวิจยั นี ้พบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลยืนยันการสวมหมวกนิรภัยในระดับที่สงู ตังแต่
้ ร้ อยละ 90.17- ร้ อยละ 95.23
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ผ่านการฝึ กครั ง้ แรกจากโรงเรี ยนขับขี่ และจากพ่อแม่และญาติเป็ นผู้ฝึกสอน(ตารางที ่7)
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจะทําการตังด่
้ านเพื่อตรวจสอบในเขตเมืองบนถนนหลัก
หลักสัปดาห์ละ 3-4 วันเป็ นประจํา
พฤติกรรมการฝ่ าฝื นกฎหมาย และ พรบ.จราจรทางบก
พฤติกรรมการขับขี่ที่จดั อยู่ในประเภทเสี่ยงคือการขับขี่โดยประมาท การขับขี่โดยฝ่ าฝื น และไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎและข้ อบังคับของกฎหมายหรื อ พรบ.จราจรทางบก เช่น การฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร การแซงในที่คบั ขัน
การขับขี่ผิดช่องทาง(ย้ อนศร) การขับขี่ที่ใช้ ความเร็ วเกินกว่ากฎหมายกําหนด พฤติกรรมที่กล่าวมาดังกล่าวพบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง เรี ยนรู้การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญ มีพฤติกรรมทุก
ชนิดดังกล่าวในปริ มาณที่ตํ่ากว่าทุกกลุม่ ทังในกลุ
้
ม่ รวม กลุม่ ชาย และกลุม่ หญิง( ตารางที ่ 8,9,10,11)
ประสบการณ์ บางด้ านของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อยืนยันพฤติกรรมการขับขี่
การตรวจสอบพฤติกรรมบางด้ านของผู้ขบั ขี่เพื่อยืนยันการเคารพ ปฏิบตั ิและความเข้ าใจต่อการบังคับใช้
กฎหมายนัน้ ในประเทศพัฒนาแล้ ว หรื อประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเข้ มงวดมาก่อน มันไม่มีปัญหาในการ
บัง คับใช้ ก ฎหมาย ผู้ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ มักจะเข้ ม งวดและปฏิ บัติตามข้ อ บัง คับ เป็ นอย่างดี เนื่ อ งจากผู้ใ ช้
รถจักรยานยนต์ รั บรู้ เบื ้องต้ นว่า การใช้ รถจักรยานยนต์บนถนนนัน้ มี ความเสี่ยงกว่ารถประเภทอื่ น แต่ผ้ ูขับขี่
เลือกใช้ จกั รยานยนต์เนื่องจากเป็ นความชอบและความพึงพอใจส่วนบุคคล ในงานวิจยั หลายฉบับยืนยันว่าผู้ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์ตา่ งมีพื ้นฐานในด้ านการรักและชื่นชอบความเสี่ยงผู้ขบั ขี่จึงต้ องมีสมรรถนะที่ดีและมีการป้องกัน
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ตัวที่ดีเสมอ ถึงจะได้ รับใบอนุญาตให้ ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ได้ และการปฏิบตั ิตวั ตามกฎเกณฑ์หรื อข้ อปฏิบตั ิอย่าง
เข้ มงวดเท่านันจะช่
้ วยให้ พวกเขาลดความเสี่ยงจากการเดินทางด้ วยรถจักรยานยนต์ ในต่างประเทศจึงเกิดชมรม
ผู้ใช้ รถจักรยานยนต์และในประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ชมรมเหล่านี ้มีผลต่อการกําหนดกฎหมายและ
ข้ อบังคับต่างๆเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ ถนนทุกคน
การศึกษาครัง้ นี พ้ บว่า ผู้ขับขี่ มักจะหลี กเลี่ยง ฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ พรบ.จราจรทางบก
โดยเฉพาะเมื่อไม่มีผ้ พู บเห็นและไม่เห็นการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขบั ขี่เพศชายที่มีเพื่อน
เป็ นผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก การทําผิดเมื่อไม่มีผ้ พู บเห็นสูงถึงร้ อยละ 87.88 เป็ นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเพศหญิงที่ผ่านการ
ฝึ กขับขี่ปลอดภัยจากโรงเรี ยนและผู้เชี่ ยวชาญก็มีพฤติกรรมสูงถึงร้ อยละ 78.57(ตารางที ่ 12) การละเว้ นการ
กระทําผิดกฎจราจรในช่วงปกติ คือการไม่ทําผิดกฎจราจรแล้ วไม่ถูกจับปรับ พบว่ากลุ่มเพศชายที่มีเพื่อนเป็ นผู้
ฝึ กสอนขับขี่ ร้ อยละ 78.13และเพศหญิง ที่ฝึกขับขี่เอง ร้ อยละ 73.68 มักเป็ นกลุ่มที่ทําผิดกฎจราจรสูงกว่าทุกกลุ่ม
(ตารางที ่ 13) การขับขี่จกั รยานยนต์ด้วยความระมัดระวังตรวจสอบจากการขับขี่จกั รยานยนต์โดยไม่เคยมีประวัติ
ถูกจับ หรื อปรั บ ในกลุ่มเพศชายที่ ผ่านการฝึ กขับขี่จ ากโรงเรี ยนสอนขับขี่มีพ ฤติกรรมดีที่สุดคือ ร้ อยละ 47.06
รองลงมาเป็ นกลุม่ เพศชายที่มีพอ่ แม่เป็ นผู้ฝึกสอนมีประวัติถกู จับและปรับ ร้ อยละ 54.74 กลุ่มเพื่อนสอนและกลุ่ม
ที่ ฝึกขับขี่ เองเกิ นครึ่ งคือ ร้ อยละ 66.67 และ ร้ อยละ 67.67 เคยมี ประวัติถูกจับปรั บ (ตารางที ่ 14) การเข้ าใจ
ยอมรับและเชื่อฟั งการบังคับใช้ กฎหมาย คือการตรวจสอบโดยผู้กระทําผิดมัน่ ใจว่าตนเองไม่ได้ กระทําผิดและโดน
จับปรั บพฤติกรรมในกลุ่มนีเ้ พศชายและหญิ งกลุ่มที่มีเพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอน และกลุ่มหญิ งที่ฝึกจากโรงเรี ยนขับขี่
ปลอดภัยมีปริ มาณพฤติกรรมสูงสุดคือ ร้ อยละ 57.58 และ ร้ อยละ 50 ตามลําดับ(ตารางที ่ 15)
ข้ อสั งเกต จากข้ อมูลเชิงคุณภาพพบว่า โอกาสน้ อยมากหรื อแทบที่จะไม่มีเลยที่เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ แจ้ ง
ข้ อหาผิดพลาดหรื อไม่พบการกระทําผิดจริ งแล้ วสัง่ ปรับ เว้ นแต่บางกรณีที่มีเหตุผลไม่มากในความรู้ สึกทัว่ ไปเช่น
เมื่อเจ้ าหน้ าที่เรี ยกตรวจ เพื่อดูการต่ออายุภาษี ประจําปี พรบ.บุคคลที่ 3 ใบอนุญาตขับขี่ ไม่พบการปรับแต่งหรื อ
ถอดชิ ้นส่วนอุปกรณ์จําเป็ น ในบางกรณี ยังเรี ยกตรวจคูม่ ือจดทะเบียน หรื อคูม่ ือประจํารถ ผู้สงั เกตข้ อมูลในสนาม
ให้ ข้อคิดเห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ต้องการตรวจสอบว่าเป็ นรถถูกขโมยมาหรื อไม่ (ในกรณีเช่นนี ้สามารถตรวจสอบโดยวิธี
อื่ นได้ )แต่ในความเป็ นจริ งรถจักรยานยนต์ บางประเภทไม่มีพืน้ ที่หรื อที่ว่างในส่วนของการเก็บ และส่วนใหญ่
รถจักรยานยนต์ เหล่านี จ้ ดทะเบี ยนเป็ นชื่ อผู้ปกครองเอกสารเหล่านี ม้ ักถูกเก็ บไว้ ที่ บ้าน บางครั ง้ อายุง านของ
รถจั ก รยานยนต์ ห ลายปี โอกาสที่ คู่ มื อ ประจํ า รถยั ง อยู่ มี น้ อยมาก เว้ นแต่ ร ถใหม่ กรณี เ ช่ น นี ก้ ลุ่ ม ผู้ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ จะมี ความรู้ สึกไม่ย อมรั บและขัดขื น อัน อาจนํ าไปสู่ ความรู้ สึกไม่ยอมรั บการปฏิ บัติง านของ
เจ้ าหน้ าที่ มีพฤติกรรม หลบเลี่ยง และไม่เชื่อฟั งคําสัง่ สุดท้ ายจะกลายเป็ นพฤติกรรมต่อต้ าน และฝ่ าฝื น มีหลาย
ครัง้ ที่กลุ่มวัยรุ่ นเล่าว่า เมื่ อเห็นเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจคนเดิมประจําเขาจะยั่วยุให้ เจ้ าหน้ าที่ขับตามแล้ วขับหลบหนี
เพราะจากประสบการณ์ของเขาคือ เจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถติดตามได้ ทนั หรื อเสี่ยงเกินไปในการกระทําเช่นนัน้ สิ่งที่
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ผู้วิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ หรื อตํารวจจราจรจะสร้ างความเป็ นมิตรและคุ้นเคยกับกลุ่ม
วัยรุ่ นเหล่านี ้โดยผ่านการให้ ความรู้และการอบรมกฎหมาย จราจรในโรงเรี ยน กลุ่มผู้ขบั ขี่จะยอมรับและให้ ความ
เชื่อถือ เมื่อเจอการตังด่
้ านตรวจจะมีการทักทายและจดจํากันได้ และมีการประนีประนอม
พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มผู้ขับขี่ใหม่
จากการศึกษากระบวนการด้ านใบอนุญาตขับขี่ในต่างประเทศพบว่าภายหลังผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
ได้ รับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ในบางประเทศจะมีเกณฑ์หรื อกระบวนการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่บางด้ านเพื่อลด
ความเสี่ ย งในการขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ บ นถนนของผู้ขับ ขี่ ใ หม่ แ ละเป็ นกระบวนการสร้ างให้ ผ้ ู ขั บ ขี่ ใ หม่ มี
ประสบการณ์ในการขับขี่ให้ เพียงพอและยังสามารถป้องกันไม่ให้ ผ้ ขู บั ขี่ใหม่เป็ นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงให้ กบั ผู้ใช้ รถ
ใช้ ถนนอื่น พฤติกรรมเหล่านันแตกต่
้
างกันแต่ละประเทศและขึ ้นอยูก่ บั ชนิดและประเภทของการขับขี่การศึกษานี ้ได้
สอบถามประสบการณ์การขับขี่บางประเภทที่ควรเป็ นข้ อจํากัดของผู้ขบั ขี่ใหม่ พบว่า ผู้ขบั ขี่ทกุ กลุ่มที่จําแนกตามผู้
ฝึ กสอนการขับขี่ครัง้ แรก ตังแต่
้ ร้อยละ 50.00 ถึง ร้ อยละ 93.94 ได้ มีประสบการที่ควรเป็ นประสบการณ์ควบคุมดัง
กล่าวคือ ประสบการณ์ การขับขี่ รถจักรยานยนต์บนทางหลวงระหว่างจังหวัด (ตารางที ่16) ประสบการณ์ ขับขี่
รถจั ก รยานยนต์ บ นถนนที่ ไ ม่ ค้ ุ นเคยและไม่ เ คยใช้ เส้ นทางนั น้ มาก่ อ น (ตารางที ่ 1 7)ประสบการณ์ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ในสภาพที่ถนนมีความเสี่ยงเช่น ขณะที่มีฝนตก(ตารางที ่18)ประสบการณ์ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางคืน(ตารางที่ 19) ประสบการณ์ ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในเวลาที่มีแสงน้ อยหรื อใกล้ สว่าง(ตารางที ่20)
ประสบการณ์ ขับขี่ รถจักรยานยนต์ โดยมี ผ้ ูซ้อนท้ าย(ตารางที ่21) ประสบการณ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีการ
บรรทุกของจํานวนมาก(ตารางที ่ 22) พบว่าประสบการณ์ในการขับขี่ดงั ที่กล่าวมา กลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนรู้การขับขี่
จักรยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่กล่าวมาตํ่ากว่าทุกกลุ่ม
รองลงมาเป็ นกลุม่ ที่มีพอ่ แม่และญาติเป็ นผู้ฝึกสอน ทังในกลุ
้
ม่ หญิง และชาย ในทางตรงข้ ามกันกลุ่มที่ฝึกขับขี่ด้วย
ตนเองและกลุม่ ที่เพื่อนเป็ นผู้สอนมีประสบการณ์ด้านที่กล่าวมาในปริ มาณที่สงู ที่สดุ รองลงมาเป็ นกลุ่มที่พ่อแม่และ
ญาติเป็ นผู้สอน
ข้ อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรเป็ น
พฤติก รรมควบคุม ของผู้ขับ ขี่ ใ หม่ นัน้ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพฤติ ก รรมที่ ผ้ ูขับ ขี่ จัก รยานยนต์ ทั่ว ไปไม่ รั บ รู้ ว่ า เป็ น
พฤติกรรมเสี่ยงแต่เข้ าใจว่าในเมื่อใช้ รถจักรยานยนต์ได้ ก็ควรเป็ นพฤติกรรมปกติที่ผ้ ขู บั ขี่จกั รยานยนต์ทวั่ ไปปฏิบตั ิ
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ได้ ยกเว้ นการขับขี่ด้วยความเร็ วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด กลุ่มตัวอย่างให้ เหตุผลว่า เมื่อไรที่ถนนว่าง ก็จะขับเร็ ว
ทัน ที ไม่ว่าจะเป็ นในเมื องหรื อนอกเมื อ ง สถานศึกษาส่วนใหญ่ ย้ า ยที่ ตงั ้ ไปอยู่น อกเมื องก็ ส ามารถขับขี่ ด้ว ย
ความเร็ วได้ ทกุ วันทุกเวลาโดยเฉพาะในช่วงชัว่ โมงเร่งด่วนเจ้ าหน้ าที่ตํารวจจะงดเว้ นการเรี ยกตรวจเพราะจะทําให้
การจราจรติดขัด และโดยมากจะถูกขอร้ องจากสถานศึกษาต่างๆ ขอให้ ผ่อนผันเพื่อให้ เด็กนักเรี ยน นักศึกษา เข้ า
มาเรี ยนในช่วงเช้ า กลุ่มวัยรุ่นบางคน ให้ ข้อมูลว่าบางวันมีเรี ยนสายเห็นตํารวจตังด่
้ าน เลยขับหลบไปทางอื่นแล้ ว
เลยไม่ได้ เข้ าเรี ยน
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการขับขี่ภายหลังดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ชาย (n=698)
หญิง(n=505)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เ ค ย ป ฏิ บั ติ
%เ ค ย ป ฏิ บั ติ
(n=356)
(n=195)
58.80
38.93
ฝึ กเอง

กลุ่มรวม (n=1203)
%เ ค ย ป ฏิ บั ติ
(n=652)
48.87

เพื่อนสอน

63.64

50.00

56.82

พ่ อแม่ /ญาติ
โ ร ง เ รี ย น ส อ น ขั บ ขี่ /
ผู้เชี่ยวชาญ

45.14
35.29

37.34
42.86

41.24
39.08

ตารางที่ 5 ประสบการณ์ การได้ รับอุบัตเิ หตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ชาย (n=701)
หญิง(n=507)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ
%เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ
(n=441)
(n=301)
62.96
58.39
ฝึ กเอง

กลุ่มรวม (n=1208)
%เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ
(n=742)
60.68

เพื่อนสอน

72.73

64.29

68.51

พ่ อแม่ /ญาติ
โ ร ง เ รี ย น ส อ น ขั บ ขี่ /
ผู้เชี่ยวชาญ

62.47
52.94

59.65
57.69

61.06
55.32
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ตารางที่ 6 ประสบการณ์ การได้ รับบาดเจ็บรุ นแรงจากอุบัตเิ หตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ชาย (n=701)
หญิง(n=507)
กลุ่มรวม (n=1118)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%บาดเจ็บรุ นแรง
%บาดเจ็บรุ นแรง
%บาดเจ็บรุ นแรง
(n=260)
(n=206)
(n=381)
ฝึ กเอง
31.45
32.87
32.16
เพื่อนสอน

35.75

39.13

37.44

พ่อแม่/ญาติ
โ ร ง เ รี ย น ส อ น ขั บ ขี่ /
ผู้เชี่ยวชาญ

18.75
17.24

35.27
23.08

27.01
20.16

ตารางที่ 7 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสวมหมวกนิรภัย
ชาย (n=699)
หญิง(n=506)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%สวม(n=625)
%สวม(n=474)
ฝึ กเอง
87.04
93.29
เพื่อนสอน
90.50
93.69
94.12
92.86
พ่อแม่/ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
93.94
96.51

กลุ่มรวม (n=1205)
%สวม(n=1099)
90.17
92.10
93.49
95.23

ตารางที่ 8 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็วเกินกว่ ากฎหมายกําหนด
ชาย (n=699)
หญิง(n=506)
กลุ่มรวม (n=1205)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคยปฏิบัต(ิ n=221) %เคยปฏิบัต(ิ (n=209) %เคยปฏิบัต(ิ (n=687)
ฝึ กเอง

77.70

54.05

65.88

เพื่อนสอน

72.73

50.00

61.37

พ่อแม่/ญาติ

61.58
64.71

36.79
19.23

49.19
41.97

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 9 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเคยฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร
ชาย (n=697)
หญิง(n=506)
กลุ่มรวม (n=1203)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคยฝ่ าฝื น(n=449)
%เคยฝ่ าฝื น(n=294)
%เคยฝ่ าฝื น(n=743)
ฝึ กเอง
67.79
64.86
66.33
เพื่อนสอน

72.73

46.15

59.44

พ่อแม่/ญาติ

62.11
47.06

55.66
46.15

58.89
46.61

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 10 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีการแซงในที่คับขัน
ชาย (n=700)

หญิง(n=507)

กลุ่มรวม (n=1207)

%เคยแซง(n=487)

%เคยแซง(n=337)

%เคยแซง(n=824)

ฝึ กเอง

75.56

71.14

73.35

เพื่อนสอน

75.76

64.78

70.27

พ่ อแม่ /ญาติ

65.26
58.82

64.29
61.54

64.78
60.18

ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 11 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการขับขี่ผิดช่ องทาง(ย้ อนศร)
ชาย (n=797)
หญิง(n=506)
กลุ่มรวม (n=1203)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เ ค ย ขั บ ขี่ ผิ ด
%เ ค ย ขั บ ขี่ ผิ ด
%เ ค ย ขั บ ขี่ ผิ ด
ช่ องทาง(n=526)
ช่ องทาง(n=365)
ช่ องทาง(n=891)
77.33
75.17
76.25
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน

72.73

65.38

69.06

พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

74.60
70.59

71.61
64.29

73.11
67.44
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ตารางที่ 12
ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ ีเคยทําผิดกฎจราจรโดยไม่ มีผ้ ูพบเห็นจึงไม่ ถูกจับปรั บ
ชาย (n=700)
หญิง(n=501)
กลุ่มรวม (n=1201)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เ ค ย ทํ า ผิ ด
%เ ค ย ทํ า ผิ ด
%เคยทําผิด(n=900)
(n=520)
(n=380)
ฝึ กเอง
74.44
77.85
76.15
เพื่อนสอน

87.88

65.38

76.63

พ่อแม่/ญาติ

73.68
58.82

75.64
78.57

74.66
68.70

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 13 ประสบการณ์ บางด้ านของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อยืนยันพฤติกรรมการขับขี่
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

ชาย (n=677)
%เคยถูก จั บปรั บ
(n=408)

หญิง(n=472)
%เคยถูก จั บ ปรั บ
(n=330)

กลุ่มรวม (n=1149)
%เ ค ย ถู ก จั บ ป รั บ
(n=738)

ฝึ กเอง

65.61

73.68

69.65

เพื่อนสอน

78.13

61.54

69.84

พ่อแม่/ญาติ

55.44
53.33

69.00
69.23

62.22
61.28

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 14 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเคยมีประวัตถิ ูกจับหรื อปรับ
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

ชาย (n=696)
%เคยถูก จั บปรั บ
(n=418)

หญิง(n=505)
%เคยถู ก จั บ ปรั บ
(n=332)

กลุ่มรวม (n=1201)
%เ ค ย ถู ก จั บ ป รั บ
(n=750)

ฝึ กเอง

67.67

68.24

67.96

เพื่อนสอน

66.67

64.98

65.83

พ่ อแม่ /ญาติ

54.74
47.06

61.54
64.29

58.14
55.68

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 15 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่ม่ ันใจว่ าไม่ ได้ กระทําผิดแล้ วโดนจับปรั บ
ชาย (n=694)
หญิง(n=501)
กลุ่มรวม (n=1195)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%ไ ม่ เ ค ย ทํ า ผิ ด
%ไ ม่ เ ค ย ทํ า ผิ ด
%ไ ม่ เ ค ย ทํ า ผิ ด
(n=266)
(n=186)
(n=452)
43.98
39.46
41.72
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน

57.58

50.00

53.79

พ่ อแม่ /ญาติ

32.54
41.18

34.39
50.00

33.47
45.59

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 16 -22 แสดง ประสบการณ์บางด้ านของผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการขับขี่จกั รยานยนต์
บนถนนของผู้ขบั ขี่ใหม่และเป็ นกระบวนการสร้ างให้ ผ้ ขู บั ขี่ใหม่มีประสบการณ์ในการขับขี่เพียงพอและป้องกันไม่ให้ ผ้ ขู บั
ขี่ใหม่เป็ นกลุม่ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้ กบั ผู้ใช้ รถใช้ ถนนอื่น
ตารางที่ 16 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางหลวงระหว่ างจังหวัด
หญิง(n=506)

กลุ่มรวม (n=1201)

ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

ชาย (n=695)
%เ ค ย ขั บ ขี่ บ น
ทางหลวง
(n=327)

%เคยขั บ ขี่ บ นทาง
หลวง(n=268)

%เคยขั บ ขี่ บ นทาง
หลวง(n=606)

ฝึ กเอง

59.93

63.76

61.85

เพื่อนสอน

57.58

34.62

46.10

พ่ อแม่ /ญาติ

47.88
47.06

40.69
35.71

44.29
41.39

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 17 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ บนถนนที่ไม่ ค้ ุนเคย
ชาย (n=698)
หญิง(n=507)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย (n=564)
%เคย(n=373)
ฝึ กเอง
82.90
72.48

กลุ่มรวม (n=1205)
%เคย(n=937)
77.69

เพื่อนสอน

87.88

53.85

70.87

พ่อแม่/ญาติ

78.89
76.47

75.16
85.71

77.03
81.09

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 18 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะฝนตก
ชาย (n=701)
หญิง(n=505)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย(n=601)
%เคย(n=451)

กลุ่มรวม (n=1206)
%เคย(n=1072)

ฝึ กเอง

89.26

88.59

88.93

เพื่อนสอน

87.88

88.46

88.17

พ่ อแม่ /ญาติ

88.45
82.35

89.87
85.71

89.16
84.03

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 19 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางคืน
ชาย (n=699)
หญิง(n=507)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย(n=71)
%เคย(n=62)

กลุ่มรวม (n=1206)
%เคย(n=1073)

ฝึ กเอง

89.59

89.26

89.43

เพื่อนสอน

90.91

84.62

87.77

พ่ อแม่ /ญาติ

90.53
76.47

87.11
92.86

88.82
84.67

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 20 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลาที่มีแสงน้ อยหรือใกล้ สว่ าง
ชาย (n=701)
หญิง(n=506)
กลุ่มรวม (n=1207)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย(n=572)
%เคย(n=391)
%เคย(n=963)
ฝึ กเอง

82.22

79.87

81.05

เพื่อนสอน

78.79

84.62

81.71

พ่ อแม่ /ญาติ

81.63
76.47

76.03
64.29

78.83
70.38

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 21 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผ้ ูซ้อนท้ าย
ชาย (n=701)
หญิง(n=507)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย(n=620)
%เคย(n=460)

กลุ่มรวม (n=1208)
%เคย(n=1080)

ฝึ กเอง

87.41

89.86

88.64

เพื่อนสอน

93.94

84.62

89.28

พ่ อแม่ /ญาติ

89.24
76.47

91.51
92.86

90.38
84.67

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 22 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยบรรทุกสิ่งของจํานวนมาก
ชาย (n=701)
หญิง(n=507)
กลุ่มรวม (n=1207)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคย(n=620)
%เคย(n=460)
%เคย(n=749)
ฝึ กเอง

67.04

62.42

64.73

เพื่อนสอน

75.76

57.69

66.73

พ่ อแม่ /ญาติ

58.31
64.71

61.44
50.00

59.88
57.36

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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หมายเหตุ ผลการทดสอบทางสถิ ติพบว่าพฤติ กรรมส่วนใหญ่ที่จําแนกโดยกลุ่มผู้ฝึกสอนขับขี ่ครั้งแรกมี ความมี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการขับขี ่จกั รยานยนต์ ทุกประเภทอย่างมี นยั สํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในกลุ่มชาย
และหญิ งยกเว้นพฤติ กรรมการขับขี ่ภายหลังการดืม่ เครื ่องดืม่ แอลกอฮอล์ ในกลุ่มหญิ งไม่พบว่ามี ความสัมพันธ์ กนั
พฤติกรรมขับขี่ภายหลังได้ รับใบอนุญาตขับขี่
พฤติกรรมการขับขี่ระหว่างกลุ่มที่มีใบอนุญาตขับขี่และกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ พบว่า พฤติกรรมด้ าน
การป้องกัน คือ การใส่หมวกนิรภัยของผู้มีใบอนุญาตขับขี่ ร้ อยละ 95.89 มีมากกว่าผู้ขบั ขี่ยงั ไม่มีใบอนุญาตคือ
ร้ อยละ 83.93 นอกจากนันในพฤติ
้
กรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ วเกิ นกว่ากฎหมายกํ าหนด การขับขี่ รถจักรยานยนต์โดยเคยฝ่ าฝื นสัญญาณไฟ
จราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีการแซงในที่คบั ขัน การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยการขับขี่ผิดช่องทาง(ย้ อน
ศร) การเกิดอุบตั เิ หตุจากการขับขี่ และ การได้ รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบตั ิเหตุขณะขับขี่ ของกลุ่มที่มีใบอนุญาตขับ
ขี่ มีมากกว่ากลุ่มผู้ขบั ขี่ยงั ไม่มีใบอนุญาตในทุกพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เป็ นอันตรายอย่างยิ่งและมีการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนันประจํ
้
าโดยเฉพาะผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ที่มีใบอนุญาตแล้ วคือ การขับรถผิดช่องทางจราจรถึงร้ อยละ
80.80 (ตารางที ่ 23)
ข้ อสรุ ปเบื ้องต้ นพบว่า กลุ่มวัยรุ่ นจากการวิจยั ครัง้ นี ้ภายหลังที่ได้ รับใบอนุญาตขับขี่แล้ วพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ยังคงอยู่ และเมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่พบว่าพฤติกรรมสี่ยงดีกว่า เป็ นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่
ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่เป็ นกลุ่มที่อายุน้อย ประสบการณ์การขับขี่บนถนน หรื อความถี่ในการใช้ จกั รยานยนต์อาจ
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 23 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จําแนกตามกลุ่มที่มีใบอนุญาตและไม่ มี
ใบอนุญาต

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์

ผู้ขับขี่ยัง
ไม่ มีใบอนุญาต

ผู้ขับขี่
มีใบอนุญาต

%เคยปฏิบัติ

%เคยปฏิบัติ
95.89
(n=700)
53.02
(n=550)
66.94
(n=490)
70.1 (n=473)
66.76
(n=488)
71.19
(n=519)
74.56
(n=545)

การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัย

83.93 (n=397)

การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

34.67 (n=386)

การเกิดอุบตั เิ หตุจากการขับขี่
การได้ รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบตั เิ หตุขณะขับขี่

52.74 (n=250)
59.50 (n=263)

การขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ วเกินกว่ากฎหมายกําหนด

41.95 (n=198)

การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเคยฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร

47.25 (n=223)

การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีการแซงในที่คบั ขัน
Chi-Square Tests

58.86 (n=279)

Pearson Chi-Square
Continuity
Correction(a)
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test

Value
38.891(b)

df
1

Exact
Asymp.
Sig.
Sig. (2- (2sided)
sided)
0.00

38.155
39.331

1
1

0.00
0.00

Exact Sig.
(1-sided)

63.980.00
(n=302) 0.0

80.80 (n=589)
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Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

38.859
1
0.00
1201
Computed only for a
a
2x2 table
0 cells (.0%) have expected c
b
expected count is 216.61.
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยการขับขี่ผิดช่องทาง(ย้ อนศร)
หมายเหตุ กลุ่มที ่มีใบอนุญาตขับขี ่แ ละยังไม่ มีใบอนุญาตมี ความสัมพันธ์ กับพฤติ กรรมในทุกประเภทอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีร่ ะดับ 0.00

ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างผู้ ฝึ กสอนขั บ ขี่ ครั ้ ง แรกพฤติ ก รรมขั บ ขี่ และพฤติ ก รรมเสี่ ยงของผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ท่ จี าํ แนกโดยผู้ผ่านการทดสอบใบอนุญาตขับขี่ จากกรมการขนส่ งทางบก
กลุม่ ที่ผา่ นการอบรมจากเจ้ าที่ขนส่งทางบกเพื่อไปขอรับใบอนุญาตขับขี่กบั กลุ่มที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
เมื่อจําแนกตามการฝึ กขับขี่ครัง้ แรกได้ ผลดังนี ้
พฤติกรรมการขับขี่ภายหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการขับขี่ภายหลังดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างทีมีใบอนุญาตขับขี่พบว่า เคย
ปฏิ บัติพ ฤติก รรมดัง กล่ า วมากกว่ า กลุ่ม ที่ ยัง ไม่มี ใ บอนุญ าตขับขี่ ใ นทุก กลุ่ม และพบว่า กลุ่ม ที่ เ รี ย นรู้ การขับ ขี่
จักรยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้ านการขับขี่พบพฤติกรรมการขับขี่ภายหลัง
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุม่ ดังกล่าวตํ่ากว่าทุกกลุม่ (ตารางที2่ 4)
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พฤติกรรมขับขี่ท่ เี กิดอุบัตเิ หตุและการได้ รับบาดเจ็บรุนแรง
พฤติกรรมการได้ รับอุบตั ิเหตุภายหลังเกิดอุบตั ิเหตุของกลุ่มตัวอย่างที่มีใบอนุญาตขับขี่ สูงกว่ากลุ่มที่ยงั
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ในทุกกลุ่ม เมื่อจําแนกตามกลุ่มที่ฝึกขับขี่ครัง้ แรก พบว่า กลุ่มที่เรี ยนรู้การขับขี่จกั รยานยนต์
ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ ปลอดภัยและผู้เ ชี่ยวชาญ พบการเกิ ดอุบัติเ หตุทัง้ กลุ่มที่ มีใ บอนุญาต และไม่มี
ใบอนุญาต ตํ่ากว่าทุกกลุ่ม การได้ รับการบาดเจ็บรุนแรงพบว่าตรงข้ ามกับพฤติกรรมอื่นๆคือ กลุ่มที่มีใบอนุญาต
ขับขี่ได้ รับการบาดเจ็บรุนแรงร้ อยละ 7.14 น้ อยกว่า กลุ่มไม่มีใบอนุญาต คือ ร้ อยละ 33.33 และยังคงน้ อยกว่าทุก
กลุ่ม กลุ่มที่ได้ รับการได้ รับบาดเจ็บรุนแรงภายหลังเกิดอุบตั ิเหตุสงู ที่สุด คือ กลุ่มที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่เป็ นผู้
เรี ยนรู้การขับขี่ด้วยตนเอง ร้ อยละ 41.22 ( ตารางที 2่ 5,26)
พฤติกรรมการใช้ หมวกนิรภัย
พบว่ า กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ยื น ยัน การสวมหมวกนิ ร ภัย ในระดับที่ สูง ตัง้ แต่ ร้ อยละ 82.17- ร้ อยละ 100
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีใบอนุญาตขับขี่แล้ วและเป็ นผู้ขบั ขี่ที่ผ่านการฝึ กครัง้ แรกจากโรงเรี ยนขับขี่ และจากพ่อแม่และ
ญาติเป็ นผู้ฝึกสอน (ตารางที ่ 27) สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจะทําการตังด่
้ านเพื่อ
ตรวจสอบในเขตเมืองบนถนนหลักหลักสัปดาห์ละ 3-4 วันเป็ นประจําและเด็กกลุ่มนี ้ถูกปลูกฝั งจากผู้ปกครองและ
ครูฝึก ว่าหมวกนิรภัยสามารถป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะได้
พฤติกรรมการฝ่ าฝื นกฎหมาย และ พรบ.จราจรทางบก
พฤติกรรมการขับขี่ที่จดั อยู่ในประเภทเสี่ยงคือ การขับขี่โดยประมาท การขับขี่โดยฝ่ าฝื น และไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎและข้ อบังคับของกฎหมายหรื อ พรบ.จราจรทางบก เช่น การฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร การแซงในที่คบั ขัน
การขับขี่ผิดช่องทาง(ย้ อนศร) การขับขี่ที่ใช้ ความเร็ วเกินกว่ากฎหมายกําหนด พฤติกรรมที่กล่าวมาดังกล่าวพบว่า
กลุ่ม ตัว อย่าง ที่ มี ใ บอนุญ าตขับ ขี่ แ ล้ วมี พ ฤติกรรมดัง ที่ กล่าวมาข้ างต้ น ในปริ ม าณที่ สูง กว่า กลุ่ม ผู้ที่ ยัง ไม่ มี
ใบอนุญาต และในกลุ่มที่เรี ยนรู้ การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยนสอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญ มี
พฤติกรรมทุกชนิดดังกล่าวในปริ มาณที่ตํ่ากว่าทุกกลุม่ ( ตารางที2่ 8,29,30,31)
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ประสบการณ์ บางด้ านของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อยืนยันพฤติกรรมการขับขี่
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ผู้ขบั ขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่มกั จะหลีกเลี่ยง ฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ พรบ.
จราจรทางบกโดยเฉพาะเมื่ อไม่ มี ผ้ ูพ บเห็ น และไม่เ ห็ น การปฏิ บัติง านของเจ้ าหน้ าที่ ตํา รวจสูง กว่าผู้ที่ยัง ไม่ มี
ใบอนุญาตขับขี่ โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่ฝึกการขับขี่ด้วยตนเอง การทําผิดเมื่อไม่มีผ้ พู บเห็นสูงถึงร้ อยละ77.39 เป็ น
ที่นา่ สังเกตว่ากลุม่ ที่ผา่ นการฝึ กขับขี่ปลอดภัยจากโรงเรี ยนและผู้เชี่ยวชาญภายหลังที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้ วก็ยงั คง
มีพฤติกรรมสูงถึง ร้ อยละ 60.41 ถึงแม้ จะตํ่ากว่าพฤติกรรมของผู้มีใบอนุญาตในกลุ่มอื่นๆ(ตารางที ่ 31) การ
กระทําผิดกฎจราจรในช่วงปกติคือ การทําผิดกฎจราจรแล้ วถูกจับปรับ พบว่าผู้ขบั ขี่ที่มีใบอนุญาตมีพฤติกรรมสูง
กว่าผู้ไม่มีใบอนุญาตพฤติกรรมการฝ่ าฝื นและทําผิดกกหมายจราจรเช่นนี ้มีในปริ มาณสูงทุกกลุ่มโดยเฉพาะ กลุ่ม
ที่ฝึกขับขี่เอง ร้ อยละ 87.50 และกลุ่มเพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอนขับขี่ ร้ อยละ 86.67 เป็ นกลุ่มที่ทําผิดกฎจราจรสูงกว่าทุก
กลุ่ม (ตารางที ่ 32) การขับขี่จกั รยานยนต์ด้วยความระมัดระวังตรวจสอบจากการขับขี่จกั รยานยนต์โดยไม่เคยมี
ประวัติถกู จับ หรื อปรับ พบว่าผู้ขบั ขี่ที่มีใบอนุญาตมีพฤติกรรมสูงกว่าผู้ไม่มีใบอนุญาตแม้ แต่ในกลุ่มที่ผ่านการฝึ ก
ขับขี่จากโรงเรี ยนสอนขับขี่มีพฤติกรรมดีกว่ากลุม่ อื่นก็ยงั คงมีพฤติกรรมสูงถึงร้ อยละ 68.75 ซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อื่นมากนักในกลุ่มที่รองลงมาเป็ นกลุ่มที่มีพ่อแม่เป็ นผู้ฝึกสอนมีประวัติถูกจับและปรับ ร้ อยละ 68.96 กลุ่มเพื่อน
สอนและกลุ่มที่ฝึกขับขี่เองเกินครึ่ งคือ ร้ อยละ 66.67 และ ร้ อยละ 67.67 เคยมีประวัติถูกจับปรับ (ตารางที ่ 34)
การเข้ าใจ ยอมรับและเชื่อฟั งการบังคับใช้ กฎหมายคือ การตรวจสอบโดยผู้กระทําผิดมัน่ ใจว่าตนเองไม่ได้ กระทํา
ผิดและโดนจับปรับพฤติกรรมในกลุ่มที่มีใบอนุญาตขับขี่และเป็ นกลุ่มที่ฝึกจากโรงเรี ยนขับขี่ปลอดภัยมีปริ มาณ
พฤติกรรมสูงสุดคือ ร้ อยละ 56.25 และรองลงมาได้ แก่ กลุ่มที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่เพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอน ร้ อยละ
58.62(ตารางที ่ 35)
ข้ อสังเกต จากข้ อมูล พบว่า กลุ่มผู้ขบั ขี่ที่เข้ าสู่กระบวนการการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นนั ้
ถึงแม้ จะมีพื ้นฐานมาจากการฝึ กขับขี่ที่ตา่ งกันแต่พบปริ มาณการกระทําผิดเช่น การฝ่ าฝื น สัญญาณ การแซงในที่
คับขัน การขับรถผิดช่องทาง และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆยังคงอยู่ในปริ มาณที่สงู ถึงแม้ ว่าในกลุ่มที่ผ่านการฝึ กจาก
โรงเรี ยนและผู้เชี่ยวชาญ และพ่อแม่หรื อญาติเป็ นผู้ฝึกให้ แต่ภายหลังได้ รับใบอนุญาตขับขี่แล้ วพฤติกรรมเสี่ ยง
ทังหมดไม่
้
มีขึ ้น สิ่งที่เห็นได้ ชดั เจนคือ พฤติกรรมป้องกัน คือ การสวมหมวกนิรภัย ในขณะที่ขบั ขี่ทกุ ครัง้ เพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่ากระบวนการขอรับใบอนุญาต กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการถือครอง
ใบอนุญาตยังไม่เข้ มงวดพอ
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ประสบการณ์ บางด้ านของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อยืนยันพฤติกรรมการขับขี่
พบว่ากลุ่ม ตัวอย่าง ที่ มี ใ บอนุญ าตขับขี่ แล้ วมี พ ฤติกรรมเสี่ ยงในปริ ม าณที่ สูง กว่ากลุ่ม ผู้ที่ยัง ไม่ มี
ใบอนุญาต โดยเฉพาะผู้ขบั ขี่ที่มีเพื่อนเป็ นผู้ฝึกสอนการขับขี่ครัง้ แรกและเรี ยนรู้การขับขี่ครัง้ แรกด้ วยตนเอง ใน 2
กลุม่ นี ้ภายหลังได้ รับใบอนุญาตขับขี่ยงั คงมีประสบการที่ควรเป็ นประสบการณ์ควบคุมดังกล่าว คือ ประสบการณ์
ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ บ นถนนที่ ไ ม่ ค้ ุน เคยและไม่ เ คยใช้ เ ส้ น ทางนัน้ มาก่ อ น (ตารางที ่ 3 7)ประสบการณ์ ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ในสภาพที่ถนนมีความเสี่ยงเช่น ขณะที่มีฝนตก(ตารางที ่38)ประสบการณ์ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ใน
เวลากลางคืน(ตารางที ่39) ประสบการณ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลาที่มีแสงน้ อยหรื อใกล้ สว่าง(ตารางที ่40)
ประสบการณ์ ขับขี่ รถจักรยานยนต์โดยมี ผ้ ูซ้อนท้ าย(ตารางที ่41) ประสบการณ์ ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีการ
บรรทุกของจํานวนมาก(ตารางที ่42) สําหรับประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางหลวงระหว่างจังหวัด
(ตารางที ่36) พบว่า ประสบการณ์ในการขับขี่ด้านนี ้ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้ วมีพฤติกรรมเสี่ยงใน
ปริ มาณตํ่า กว่ากลุ่มผู้ที่ยงั ไม่มีใบอนุญาต และ กลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนรู้การขับขี่จกั รยานยนต์ครัง้ แรกจากโรงเรี ยน
สอนขับขี่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่กล่าวมาตํ่ากว่าทุกกลุ่มรองลงมาเป็ นกลุ่มที่มีพ่อแม่และญาติ
เป็ นผู้ฝึกสอนพฤติกรรมควบคุมต่างๆควรเป็ นข้ อจํากัดแล้ ว ข้ อกําหนดในการควบคุมภายหลังได้ รีบใบอนุญาตใน
ระยะเวลาหนึง่ เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่มีสมรรถนะและความพร้ อมที่จะขับขี่บนถนนจริง ในทางตรงข้ ามกันกลุ่มที่ฝึกขับขี่ด้วย
ตนเองและกลุม่ ที่เพื่อนเป็ นผู้สอนมีประสบการณ์ด้านที่กล่าวมาในปริ มาณที่สงู ที่สดุ รองลงมาเป็ นกลุ่มที่พ่อแม่และ
ญาติเป็ นผู้สอนโดยเฉพาะในกลุม่ ที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้ ว
ข้ อสังเกตจากข้ อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่ควรเป็ นพฤติกรรมควบคุมของผู้ขบั ขี่ใหม่นนใน
ั้
ประเทศไทยไม่มีการห้ าม หรื อมีการกําหนดใดๆ ในโรงเรี ยนฝึ กสอนขับขี่ปลอดภัยมีโปรแกรมจําลองสําหรับการฝึ ก
ขับขี่ ในตอนกลางคื น ผู้ที่ เ คยทดสอบต่างให้ ข้ อมูล ว่าการขับ ขี่ ใ นตอนกลางคื น หรื อ เมื่ อ มี แ สงสว่างน้ อ ยนัน้
อันตราย เพราะสามารถมองเห็นได้ แคบและใกล้ กว่า แต่มีเด็กเพียงจํานวนไม่มากที่ผ่านการฝึ กแบบนี ้ โดยส่วน
ใหญ่พฤติกรรมดังที่กล่าวมา เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ ขู บั ขี่จกั รยานยนต์ทวั่ ไปไม่รับรู้ว่าเป็ นพฤติกรรมเสี่ยงแต่เข้ าใจว่าใน
เมื่ อใช้ ร ถจัก รยานยนต์ ไ ด้ ก็ควรเป็ นพฤติกรรมปกติที่ ผ้ ูขับขี่ จักรยานยนต์ ทั่วไปปฏิ บัติ ไ ด้ ยกเว้ น การขับขี่ ด้ว ย
ความเร็ วเกิน กว่าที่ กฎหมายกํ าหนด กลุ่ม ตัวอย่างที่ผ่านโรงเรี ยนสอนขับขี่ มาให้ เ หตุผลว่าเขายังคงขับรถด้ วย
ความเร็ วสูงทุกครัง้ เมื่อถนนว่างหรื อเป็ นถนนนอกเมือง สถานศึกษาหรื อบ้ านพักอาศัย ส่วนใหญ่ มีที่ตงไปอยู
ั้
่นอก
เมืองก็สามารถขับขี่ด้วยความเร็ วได้ ทกุ วันทุกเวลา และเขามัน่ ใจว่าเขาสามารถเบรกและควบคุมรถได้ ดีเพราะผ่าน
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การฝึ กฝนแล้ วกลุ่มที่ยงั ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และเป็ น กลุ่มที่ฝึกขับขี่เองและกลุ่มเพื่อนสอนยืนยันว่า ไมว่าจะเป็ น
การขับขี่ด้วยความเร็วสูงการขับขี่ในเวลากลางคืนหรื อการขับขี่เมื่อขณะฝนตก ล้ วนเป็ นพฤติกรรที่ควบคุมไม่ได้ มี
พาหนะเพียงอย่างเดียวคือ รถจักรยานยนต์ ต้ องเดินทางกลับบ้ าน หรื อมาเรี ยนไม่ว่าจะฝนตก หรื อมืด โดยเฉพาะ
เวลากลางคืนเขาจะขับขี่ สบายขึ ้นรถอื่นบนถนนน้ อย โอกาสเจอเจ้ าหน้ าที่ตํารวจก็น้อยลงไม่ต้องถูกเรี ยกตรวจ
ใบอนุญาต กลุ่มที่พ่อแม่และญาติเป็ นผู้ฝึกสอนให้ ทงที
ั ้ ่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตมักถูกปลูกฝั งให้ สวมใส่
หมวกนิรภัย ห้ ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้ านในเวลากลางคืน เมื่อฝนตกให้ แวะพักก่อน และรับรู้ถึงอันตราย
และความเสี่ยงเป็ นอย่างดี ที่ยงั คงต้ องมีพฤติกรรมเช่นนี ้อยูเ่ พราะกลัวไปเรี ยนไม่ทนั
ตารางที่ 24 พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=474)
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=728)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคยปฏิบัต(ิ n=309)
%เคยปฏิบัต(ิ n=342)
51.22
56.25
ฝึ กเอง
46.03
49.05
เพื่อนสอน
30.04
41.92
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

20.00

ตารางที่ 25 ประสบการณ์ การเกิดอุบัตเิ หตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=474)
%เคยเกิดอุบัตเิ หตุ(n=250)
56.05
ฝึ กเอง
55.17
เพื่อนสอน
51.65
พ่ อแม่ /ญาติ
33.33
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

38.08

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=732)
%เคยเกิดอุบัตเิ หตุ(n=490)
81.25
76.67
67.22
64.50
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ตารางที่ 26 ประสบการณ์ การได้ รับบาดเจ็บรุ นแรงจากอุบัตเิ หตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ผู้ ขั บ ขี่ ยั ง ไ ม่ มี ใ บ อ นุ ญ า ต
(n=442)
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=674)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เ ค ย บ า ด เ จ็ บ รุ น แ ร ง
%เคยบาดเจ็บรุ นแรง(n=179)
(n=201)
41.22
28.87
ฝึ กเอง
40.94
31.98
เพื่อนสอน
36.00
18.52
พ่ อแม่ /ญาติ
โ ร ง เ รี ย น ส อ น ขั บ ขี่ /
33.33
7.14
ผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 27 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสวมหมวกนิรภัย
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=473)
%เคยปฏิบัต(ิ n=397)
82.17
84.19
86.67
89.66

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=730)
%เคยปฏิบัต(ิ n=700)
93.51
96.92
100
100

ตารางที่ 28 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเคยฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=472)
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=729)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคยปฏิบัต(ิ n=223)
%เคยปฏิบัต(ิ n=519)
56.77
72.69
ฝึ กเอง
48.28
73.33
เพื่อนสอน
42.12
70.21
พ่ อแม่ /ญาติ
40.00
68.75
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 29 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีการแซงในที่คับขัน
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=474)
%เคยปฏิบัต(ิ n=279)
64.33
58.62
56.41
46.67

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)
%เคยปฏิบัต(ิ n=545)
79.77
70.92
80.00
75.00

ตารางที่ 30 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการขับขี่ผิดช่ องทาง(ย้ อนศร)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=472)
%เคยปฏิบัต(ิ n=302)
67.31
65.52
62.13
60.00

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=729)
%เคยปฏิบัต(ิ n=589)
82.06
80.76
75.00
73.33

ตารางที่ 31 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ด้วยความเร็วเกินกว่ ากฎหมายกําหนด
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=472)
%เคยปฏิบัต(ิ n=169)
55.77
46.67
34.93
31.03

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)
%เคยปฏิบัต(ิ n=243)
77.39
68.75
66.67
60.14
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ตารางที่ 32 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเคยทําผิดกฎจราจรไม่ มีผ้ ูพบเห็นจึงไม่ ถกู จับปรับ
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=471)

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=728)

ฝึ กเอง

%เคยปฏิบัต(ิ n=269)
66.24

%เคยปฏิบัต(ิ n=603)
87.50

เพื่อนสอน

68.97

86.67

พ่ อแม่ /ญาติ

61.11

83.33

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

46.67

81.30

ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

ตารางที่ 33 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่ เคยทําผิดกฎจราจรและถูกจับปรั บ
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=446)
%เคยปฏิบัต(ิ n=232)
55.56
71.43
48.66
38.46

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=701)
%เคยปฏิบัต(ิ n=505)
80.00
76.03
70.00
69.57

ตารางที่ 34 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่ เคยมีประวัตถิ ูกจับหรือปรับ
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=472)
%ไม่ เคยถูกปรั บ(n=230)
55.48
58.62
44.32
40.00

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=727)
%ไม่ เคยถูกปรั บ(n=518)
75.29
70.00
68.96
68.75
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ตารางที่ 35 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่ม่ ันใจว่ าไม่ เคยกระทําผิดแล้ วถูกจับปรับ
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=470)
%เคยถูกปรั บ(n=140)
32.26
55.17
25.46
33.33

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=724)
%เคยถูกปรั บ(n=311)
48.45
53.33
38.33
56.25

ตารางที่ 36 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางหลวงระหว่ างจังหวัด
ผู้ ขั บ ขี่ ยั ง ไ ม่ มี ใ บ อ นุ ญ า ต
(n=4)
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=674)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%ไ ม่ เ ค ย บ า ด เ จ็ บ รุ น แ ร ง
%ไ ม่ เ ค ย บ า ด เ จ็ บ รุ น แ ร ง
(n=179)
(n=201)
41.22
28.87
ฝึ กเอง
40.94
31.98
เพื่อนสอน
36.00
18.52
พ่ อแม่ /ญาติ
โ ร ง เ รี ย น ส อ น ขั บ ขี่ /
33.33
7.14
ผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 37 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ บนถนนที่ไม่ ค้ ุนเคย
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=471)
%เคยปฏิบัต(ิ n=371)
70.51
51.72
64.94
66.67

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=732)
%เคยปฏิบัต(ิ n=625)
84.35
93.33
85.14
93.75
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ตารางที่ 38 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะฝนตก
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=473)

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)

ฝึ กเอง

%เคยปฏิบัต(ิ n=373)
81.53

%เคยปฏิบัต(ิ n=698)
93.51

เพื่อนสอน

75.86

100.00

พ่ อแม่ /ญาติ

78.31

96.22

โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

66.67

100.00

ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก

ตารางที่ 39 ประสบการณ์ ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลากลางคืน
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=473)
%เคยปฏิบัต(ิ n=375)
83.97
75.86
77.29
73.33

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)
%เคยปฏิบัต(ิ n=697)
92.75
100.00
96.69
93.75

ตารางที่ 40 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเวลาที่มีแสงน้ อยหรือใกล้ สว่ าง
ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=474)
ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
%เคยปฏิบัต(ิ n=326)
%เคยปฏิบัต(ิ n=697)
73.25
86.26
ฝึ กเอง
68.97
93.33
เพื่อนสอน
66.67
87.00
พ่ อแม่ /ญาติ
60.00
81.25
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 41 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผ้ ูซ้อนท้ าย
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=473)
%เคยปฏิบัต(ิ n=395)
80.13
86.21
85.71
73.33

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=733)
%เคยปฏิบัต(ิ n=683)
93.13
93.33
93.18
93.75

ตารางที่ 42 ประสบการณ์ การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยบรรทุกสิ่งของจํานวนมาก
ผู้สอนขับขี่ครัง้ แรก
ฝึ กเอง
เพื่อนสอน
พ่ อแม่ /ญาติ
โรงเรี ยนสอนขับขี่/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ขับขี่ยังไม่ มีใบอนุญาต (n=474)
%เคยปฏิบัต(ิ n=243)
52.23
55.17
55.17
53.33

ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต(n=731)
%เคยปฏิบัต(ิ n=504)
73.28
80.00
65.72
62.50

การศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัม ภาษณ์ สั ง เกตและการร่ ว มรั บ การฝึ กและการดํ า เนิ น งานกั บ เจ้ า หน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการด้ านใบขับขี่ตงแต่
ั ้ เป็ นผู้รับการทดสอบ ผู้ทดสอบ ผู้ฝึกสอน และผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
ด้ านผู้ขบั ขี่และผู้ถือครองใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในบางกลุ่ม มีทศั นคติเชิงลบต่อใบอนุญาตส่วน
ใหญ่ ไ ม่เ ชื่ อมั่นว่ าใบอนุญ าตจะสามารถคัดสรรผู้ขับขี่ ที่ มี ส มรรถนะได้ จ ริ ง บางครั ง้ ก็ กัน ตํารวจไม่ไ ด้ ถึง แม้ มี
ใบอนุญาตก็สามารถถูกเรี ยกจับปรับได้ ด้วยความผิดอื่นเชื่อว่าเมื่อถูกตํารวจเรี ยกตรวจจะต้ องโดนข้ อหาความผิด
หรื อถูกจับปรั บหรื อถูกออกใบสั่ง ด้ วยข้ อความผิดที่คาดไม่ถึงเช่น รถนํ า้ มัน ในถัง เหลือน้ อยหรื อไม่ไ ด้ ทําความ
สะอาดก็จะโดนออกใบสัง่ ว่ากีดขวางการจราจรหรื อทําให้ สิ่งแวดล้ อมเป็ นมลพิษ ระบบการสอบทําให้ เสียเวลาทัง้
วันน่าเบื่อและไม่ได้ ฝึกจริ งเพราะทุกคนก็ขบั ขี่ได้ แล้ วไม่เหมือนการฝึ ก ที่ดสู นุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อเด็กหลายคนที่
ผู้ปกครองเป็ นผู้ฝึกสอนจะได้ รับคําแนะนําหลายอย่าง และมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ปกครองเมื่อซื ้อรถให้ ด้วย
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เหตุผลไว้ ใช้ ไปโรงเรี ยนก็จะหาคูม่ ือให้ ศกึ ษาและคอยตักเตือนเรื่ องการทําผิดกฎและบังคับให้ ใช้ หมวกนิรภัยเป็ น
ต้ นสําหรับการกระทําผิดนันผู
้ ้ ขบั ขี่วยั รุ่ นบางคนเห็นว่าเป็ นเรื่ องปกติ น่าสนุก โดยเฉพาะเมื่อไม่โดนจับหรื อตํารวจ
ไล่จบั ไม่ทนั จะรู้สึกตื่นเต้ น และจะทําผิดทุกครัง้ ที่มีโอกาส ทังเรื
้ ่ องการฝ่ าฝื นสัญญาณไฟ การขับขี่ผิดช่องทางเป็ น
ต้ น วัยรุ่ นจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ ดดั แปลงเครื่ องยนต์ภายหลังที่มีจกั รยานยนต์เป็ นของตนเองสิ่งที่ต้องทําเสนอคือ
เปลี่ยนล้ อเปลี่ยนขนาดยางให้ บางและแบบโดยที่มีขอบล้ อเท่าเดิม โหลดเตี ้ย หรื อยกสูง เปลี่ยนกระบอกสูบคว้ าน
ท่อไอเสีย ปรับแต่งคาบูเรเตอร์ จุดประสงค์ในการปรับแต่งเครื่ องยนต์มกั มีเหตุผลที่ แรง เร็ ว สวย สะดุดตาความ
ปลอดภัยจะไว้ ไปลําดับสุดท้ ายหรื อไม่สนใจเลยในกลุ่มที่มีพฤติกรรมขับขี่โลดโผนจะมีกลุ่มที่รวมตัวกันและรู้ว่าที่
ใดมักมีโอกาสเจอตํารวจได้ น้อย
ด้ านการทดสอบ
ในมุมมองของผู้ทดสอบ ให้ ความคิดเห็นว่า ต้ องใช้ เวลาทังวั
้ นกว่าจะทําทุกขันตอนที
้
่จะได้ รับใบอนุญาต
ขับขี่ การฟั งการบรรยายและการสาธิ ตจะทําให้ ง่ายต่อการทําข้ อสอบ เพราะในเอกสารแผ่นพับและวีดีโอ พร้ อม
คําอธิบายของเจ้ าหน้ าที่ก็ทําให้ ผา่ นการทดสอบแล้ ว ข้ อสอบข้ อที่ทําไม่ได้ คือ สัญลักษณ์เหตุการณ์หรื อข้ อคําถามที่
เจอไม่บอ่ ยและไม่ทราบจริ งๆ การสอบขับขี่ก็ไม่ยากมากแค่ทําตามคําแนะนําทําตามเครื่ องหมายจราจรก็สอบผ่าน
แล้ ว คนที่ต้องสอบขับขี่หลายครัง้ เป็ นเพราะตื่นเต้ นและกังวล สอบครัง้ ที่สองเจ้ าหน้ าที่ก็ให้ ผ่านเพราะคนรอหลาย
คน
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมให้ ข้อมูลว่าในวันหนึง่ ๆมีผ้ เู ข้ ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ทกุ ประเภทอย่าง
น้ อยวันละ 50-60 คน ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนก็จะเพิ่มเป็ น 2 เท่าบางครัง้ มีมากกว่าวันละ 100 คน มีเจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบวันละ ประมาณ 3-4 คน บรรยาย 1 คน คุม สอบ 1 คน รับเอกสารและให้ คําแนะนําอื่น ๆ 1 คน ใน
บางวันเจ้ าหน้ าที่ 1-2 คนต้ องออกไปปฏิบตั งิ านอื่นนอกสถานที่เช่น บรรยาย ควบคุมการฝึ กหรื อมีกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ในวันที่ เ ข้ ารั บการสังเกตพบว่ามี ผ้ ูมาทดสอบเพื่ อขอรั บใบอนุญาตมากกว่า 60 คน ในช่วงเช้ า
เจ้ าหน้ าที่ 1 คน บรรยายพร้ อมสาธิต ประกอบการฉายวีดีโอ ในระหว่างบรรยายก็มีผ้ ทู ดสอบทยอยเข้ ามาเรื่ อยๆ
จนบรรยายใกล้ จบในเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ผู้เข้ ารับการทดสอบข้ อเขียน พร้ อมๆกัน ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ได้ รับความสะดวกและรวดเร็ วใช้ เวลาประมาณ 20-30 นาที และสะดวกกับเจ้ าหน้ าที่ใช้ คนควบคุมเพียง 1 คน
ถื อ ว่า ประหยัด เวลาและกํ า ลัง คนในห้ อ งนี ม้ ี ก ารทดสอบตาบอดสี ด้ ว ย พัก เที่ ย งผู้ท ดสอบและเจ้ า หน้ า ที่ พัก
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รับประทานอาหาร และเวลา 13 .00 น.ทุกคนพร้ อมกันที่สนามสอบมีเจ้ าหน้ าที่ 3 ท่าน ก่อนสอบมีการอธิบายและ
คัดเลือกผู้เข้ าทดสอบ 1 คนเพื่อสาธิต 1 รอบ และเริ่ มทดสอบผู้มาขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนผู้
ทดสอบบางคนทําผิดพลาดหลายครัง้ เจ้ าหน้ าที่จะตักเตือนให้ ทําใหม่และให้ ผ่านในที่สุดเพราะมีผ้ มู ารอทดสอบ
หลายคนโดยเฉพาะผู้เข้ ารับการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตรถยนต์เริ่มบ่นเพราะมาเริ่มกระบวนการพร้ อมๆกันตังแต่
้
เช้ า
กรณีการเข้ ารับการฝึ กสอนจากโรงเรี ยนหรื อสถาบันการสอนขับขี่ผ้ ศู กึ ษาเข้ ารับการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้ อง พบว่ามีการอบรม 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรเร่ งรัด 5 ชัว่ โมง ( เรี ยน 1 วัน) หลักสูตรปกติ 10 ชัว่ โมง(2
วัน)หลักสูตรครู ฝึก 15 ชัว่ โมง(3วัน) การฝึ กมีขนตอนการบรรยาย
ั้
การสาธิต การฝึ กปฏิบตั ิที่แตกต่างกันมีความ
พร้ อมในหลายประเด็นเช่นสนามฝึ กที่ได้ มาตรฐาน อุปกรณ์ช่วยฝึ ก เช่น จักรยานจําลองที่จดั รู ปแบบไว้ ให้ เลือก
ทดสอบก่อนออกฝึ กภาคสนาม อุปกรณ์ ท ดสอบปฏิ กิริยาการตอบสนอง การเบรก การทดสอบสายตาเชิง ลึก
อุปกรณ์ทดลอง อุปกรณ์สาธิต หมวกนิรภัย ที่ได้ มาตรฐาน การสวมใส่เสื ้อผ้ าและอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ และ
ผู้ฝึกสอนมีจํานวนไม่มากแต่สามารถดูแลผู้เข้ ารับการฝึ กได้ ผ้ ฝู ึ ก 50 คน ครู ฝึก 3- 4 คนที่ลงไปสาธิตและควบคุม
การฝึ กอย่างใกล้ ชิด
การบังคับใช้ กฎหมาย ได้ พดู คุยกับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจที่มีประสบการณ์ด้านการจราจรเป็ นเวลา 5-20 ปี โดย
ปกติพบว่า ในเวลากลางวัน กลุ่มผู้ขับขี่วยั รุ่ นมักจะกระทําผิดในประเด็นไม่พกพาใบอนุญาตหรื อขับขี่โดยไม่มี
ใบอนุญาต การไม่สวมหมวกนิรภัย การฝ่ าฝื นสัญญาณ การดัดแปลงอุปกรณ์ มีการจับ และออกใบสั่งเสมอ
เจ้ าหน้ าที่จะมีการตังด่
้ านเพื่อตรวจสอบการกระทําผิดอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน ในช่วงสาย หรื อบ่ายที่ไม่ใช่
เวลาเร่งด่วน ในเวลากลางคืนมักพบการกระทําผิดหลายประเภทเช่น ขับขี่ด้วยความเร็ ว ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เสียงดังจากการดัดแปลงเครื่ องยนต์ ยกเว้ นช่วงเทศกาลจะได้ รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ จดั ตัง้
ด่านเพื่อตรวจจับทุกวันปั ญหาที่เจ้ าหน้ าที่ต้องเจอเสมอคือ เมื่อมีการจับและปรับบางคนจะถูกผู้ปกครองร้ องขอ
กฎหมายจะดําเนินงานได้ ดีที่สุดคือกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะดําเนินการจบในชันศาล
้
คือ สัง่ ฟ้องทันที การกระทําผิดกฎหมายอื่นกระทําได้ ยาก แม้ แต่การตัดแต้ มก็มีกระบวนการทางเอกสารการส่ง
ข้ อมูลที่ลา่ ช้ า
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บทที่ 3 บทสรุ ป
ข้ อค้ นพบที่สาํ คัญ
จากการศึกษาพบว่า การขับขี่ครัง้ แรกเมื่ออายุน้อยเป็ นความเสี่ยง ในชีวิตจริ งกลุ่มผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ได้
ตังแต่
้ อายุน้อย 7 -9 ปี ก่อนถึง 15 ปี ที่สามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ มีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ในถนน
แล้ ว มากกว่าร้ อยละ 70 ไม่พบกระบวนการให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับข้ อควรปฏิบตั ิเรื่ อง กฎ
จราจร และพฤติกรรมด้ านความปลอดภัยที่เป็ นรูปแบบในระบบการเรี ยนการสอนปกติ การได้ รับการฝึ กหรื ออบรม
ภายหลังจากที่ วัยรุ่ นมี ประสบการณ์ ม าพอสมควรแล้ วพบว่า มีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมน้ อยมาก มีกลุ่ม ที่
เข้ าถึงโรงเรี ยนฝึ กขับขี่หรื อผ่านการอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานจํานวนน้ อย ทําให้ ไม่พบความสัมพันธ์ที่
เป็ นข้ อยืนยันหนักแน่นว่า การเข้ าสู่การฝึ กในช่วงอายุใดจะส่งผลดีที่สุด การอบรมและการทดสอบความรู้ ด้ าน
กฎหมายว่าด้ วย พรบ.จราจรทางบกมีผลต่อการรับรู้ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฝ่ าฝื นได้ ภายหลัง
จากผู้ขบั ขี่มีใบอนุญาตขับขี่จกั รยานยนต์แล้ วพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ลดลง บางอย่างมีเพิ่มขึ ้น ครอบครัวพ่อแม่
และญาติจะเป็ นกลุ่มแรกที่พฒ
ั นาและส่งเสริ มการขับขี่ปลอดภัย โรงเรี ยนที่มีการจัดกิจกรรมการให้ ความรู้ และ
การเพิ่มทักษะของเด็กวัยรุ่ นจะมีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ การบังคับใช้ กฎหมายภายหลังได้ รับใบอนุญาตขับขี่ที่
เป็ นมาตรการขจัดผู้ขบั ขี่ที่ฝ่าฝื นหรื อผู้ขบั ขี่ที่ไม่พร้ อมล้ มเหลว จากระบบการส่งต่อข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน
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ข้ อเสนอการจัดรู ปแบบระบบด้ านใบอนุญาตขับขี่เพื่อสนับสนุนให้ เกิดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ ีมีทักษะ
1. แผนระยะสันพั
้ ฒนากระบวนการเข้ าถึงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานในระดับเดียวกันเพื่อหา
ข้ อยุตวิ า่ ควรเข้ าสูก่ ระบวนการเรี ยนการอบรมเมื่อใดที่จะเกิดผลดีที่สดุ
2. แผนระยะกลางมีมาตรการด้ านกฎหมายหรื อข้ อบังคับที่ทําให้ ผ้ ูขับขี่มือใหม่เข้ าถึงจําเป็ นต้ องผ่านการ
อบรมที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันในช่วงอายุเหมาะสม
3. ระยะสัน้ และความยัง่ ยืนโรงเรี ยนอบรมขับขี่ปลอดภัยควรเป็ นความรับผิดชอบของผู้ผลิตและจําหน่าย
รถจักรยานยนต์ที่จดั อบรมให้ ผ้ ชู ื ้อและผู้ใช้ โดยรัฐสนับสนุนในรูปของการลดหย่อนภาษี
4. พัฒนามาตรการบังคับให้ ผ้ ูปกครองจําเป็ นต้ องควบคุมให้ ผ้ ูขับขี่ในความรับผิดชอบผ่านกระบวนการ
ฝึ กอบรม
5. ทบทวนจัดระเบียบกระบวนการควบคุมภายหลังการได้ รับใบอนุญาตให้ สามารถนําสู่การปฏิบตั ไิ ด้
6. แผนระยะยาวจัดกระบวนการให้ ความรู้ด้านกฎหมายข้ อปฏิบตั ขิ ้ อบังคับและปลูกฝั งสํานึกความปลอดภัย
ในระบบการเรี ยนการสอนปกติให้ เป็ นระบบขึ ้น
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คําชีแ้ จงการให้ ข้อมูลที่จาํ เป็ น
เรี ยนท่ านผู้ให้ ข้อมูล
ท่า นได้ รั บ การคัด เลื อ กเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ เป็ นตัว แทนศึก ษากระบวนการจัดการด้ า นใบอนุญ าตขับ ขี่
รถจักรยานยนต์จึงขอให้ ท่าน ให้ ข้อความจริ งที่เกี่ยวกับตัวท่านเองและประสบการณ์จริ ง และความคิดเห็นของท่าน
โดยการตอบคําถามในแบบสัมภาษณ์ นี ้ ซึ่งจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ท่านตอบได้ อย่างอิสระ ตามความเป็ นจริ งที่
เกิดขึ ้น ขอให้ ท่านตอบด้ วยความตังใจ
้ คําตอบของแต่ละคนย่อมต่างกัน ซึ่งคําตอบนี ้จะถูกเก็บเป็ นความลับ และ
นําไปใช้ รวมกันคําตอบของท่านอื่นๆ จึงขอให้ ทกุ ท่านตอบให้ ครบทุกประเด็น เพราะแบบสัมภาษณ์ที่ไม่สมบูรณ์จะถูก
ตัดทิ ้งทําให้ นา่ เสียดายเป็ นอย่างมาก
ความร่ วมมือของท่านในครัง้ นี ้ จะเป็ นผลดีในการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเพื่อแสวงหาแนวทางป้ องกัน
อุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในสังคมไทยและผลดีนี ้ย่อมจะเกิดแก่ท่าน ครอบครัวและคน
ใกล้ ชิด ของท่านอีกด้ วย
คําแนะนําในการตอบ
คําถามในแบบสอบถามนีเ้ ป็ น 2 ส่ วน
 ลักษณะแบบเติมคําในช่ องว่ าง หรื อขีด
ลงในคําตอบที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับตัว
ท่ านกรุ ณาตอบคําถามให้ ครบทุกข้ อ
 แบบสัมภาษณ์ ท่านตอบได้ โดยอิสระในทุกเรื่ องทุกประเด็น

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านให้ ความร่ วมมือ
หากท่ านมีข้อสงสัยท่ านสามารถสอบถามทีมวิจัยหรื อคณะทํางานได้ ทันที
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