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บทคัด ย่อ

ภูเก็ต เป็น จัง หวัด ที่ม ีก ารจราจรคับ คั่ง ทั้ง คนในพื้น ที่แ ละนัก ท่อ งเที่ย ว อาจเป็น สาเหตุห นึ่ง
ที่ท ่า ให้อ ัต ราการบาดเจ็บ และเสีย ชีว ิต จากอุบ ัต ิเหตุจ ราจรอยู่ค ่อ นข้า งสูง ในประเทศไทย การวิจ ัย
ในครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ทัศ นคติด ้า นความปลอดภัย การควบคุม อารมณ์
ที่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ พฤติก รรมขับ ขี่ท ี่ไม่ป ลอดภัย เครื่อ งมือ ที่ใซในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุ่ม ตัวอย่าง
เป็น ผู้ข ับ ขี่ยานพาหนะที่ม ่ใบอนุญ าตขับ ขี่ท ี่อ าศัยอยู่ในพื้น ที่จ ังหวัด ภูเก็ต จำนวน 400 คน ได้ม าจาก
การลุ่มแบบแบ่งชั้น และใช้สูตรของยามาเน่ วิเคราะห์ข ้อมูล ด้วยสถิติพ รรณนาและการวิเคราะหํโมเดล
สมการเซิงโครงสร้าง ผลการศึก ษา พบว่า ทัศ นคติด้านความปลอดภัยของผู้ข ัน ขี่อยู่ในระดับ ปานกลาง
แด,การควบคุม อารมณ์พ บอยู่ใ นระดับ น้อ ย มัก ระบายอารมณ์ด ้ว ยพฤติก รรมขับ ขี่ท ี่ไ ม,ปลอดภัย
เป็นบางครั้ง รูป แบบความสัม พัน ธ์เซิงสาเหตุข องปัจ จัยด้านจิต วิท ยาและพฤติก รรมขับ ขี่ไ ม่ป ลอดภัย
ม่ความสอดคล้อ งกับ ข้อ มูลเซิงประจัก ษ์ (X /df = 1.858, GFI = 0.970, CFI = 0.965, RMSEA =
0.046) โดยปัจ จัย ที่ม ่อ ิท ธิพ ลต่อ พฤติก รรมขับ ขี่ท ี่ไ ม,ปลอดภัย คือ การควบคุม อารมณ์ (p -v a lu e
< 0.05) และทัศ นคติด ้านความปลอดภัย (p -v a lu e = 0.031) ซึ่งอาจส่งผลให้เถิด อุบ ัต ิเหตุจ ราจร
เพิ่ม มากยิ่ง ขึ้น ดังนั้น ภาครัฐ หรือ หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งควรหามาตรการที่จ ะช่ว ยพัฒ นาหรือ ส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ลดอัต ราการเถิด อุบ ัต ิเหตุจ ราจรให้ล ดน้อ ยลง
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Abstract

Phuket is the province with heavy traffic congestion from both locals and
tourists leading to high injury rate and mortality rate from traffic accidents in the
rank of Thailand. The main purpose of this research was to investigate the factors
affecting unsafe driving behaviors including driving attitude and emotional control.
The instrument in this research was a questionnaire. The sample consisted of 400
people who had a driving license in Phuket. The sample size was calculated based on
Yamane formula, and the study subjects were selected by stratified random sampling.
The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling.
The results showed that safety attitude score of the drivers was at a medium level,
emotional control was at a low level leading to unsafe driving behaviors at times.
The model regarding the unsafe driving behaviors were in accordance with empiri
cal data (X /df = 1.858, GFI = 0.970, CFI = 0.965, RMSEA = 0.046). Our findings
revealed that the important factors associated with unsafe driving behaviors were
emotional control, followed by driving attitude. Moreover, unsafe driving behavior
contributed to increasing traffic accidents. Therefore, the government or related
agencies should find measures that would help develop or promote activities to
reduce traffic accidents.
Keywords : driving behavior, structural equation modeling, emotional control, driving
attitude
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บทนำ

ก่อ ให้เกิด ความสูญ เสียทั่งทางตรงและทางล้อ ม เซ่น
อุบ ัต ิเหตุท างจราจรเป็น เหตุก ารณ์ท ี่เกิด ขึ้น การขาดรายได้ ร่า งกายพิก าร เสีย ค่าใช้จ ่า ยในการ
โดยไม,ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าบนท้องถนน ซึ่งก่อ ให้ ซ่อ มแซมยานพาหนะ เป็น ด้น ป็จ จัย ที่ก ่อ ให้เกิด
เกิด ความเสีย หายต่อ ทรัพ ย์ส ิน และเป็น อัน ตรายต่อ อุบัติเหตุจากรายงานสำนักงานสถิติแห่งชาติพบมาจาก
ร่า งกาย จากรายงานสถานการณ์โ ลกด้า นความ ผู้ขับ ขี่โดยตรง เซ่น ขับ รถโดยประมาท ขับ รถเร็ว
ปลอดภัยทางถนนขององค์ก ารอนามัยโลก (WHO)1 ขับ รถขณะมีน เมา เป็นด้น ซึ่งพฤติกรรมของผู้ขับ ขี่
ปี พ.ศ. 2558 พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต จากอุบ ัต ิเหตุ บนถนนเป็น สาเหตุท ี่ส ำคัญ ที่ส ุด ก่อ ให้เถิด อุบ ัต ิเหตุ2
ทางถนน 1.25 ล้า นคนต่อ ปี โดยประเทศไทยมี การศึกษาสาเหตุท ี่แท้จ ริงของการเกิด อุบ ัต ิเหตุในคัว
อุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน บุค คลอาจจะช่ว ยป้อ งกัน หรือ ลดอุบ ัต ิเหตุจ ราจร
มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบ ัต ิเหตุบ นท้อ งถนน คิดเป็น ได้บางส่วน
36.2 คนต่อประชากร 1 แสนคน อุบ ัต ิเหตุด ังกล่าว

