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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลสวนบุคคลของประชาชนผูขับขี่รถยนตในจังหวัด
ฉะเชิงเทราซึ่ งเปนกลุมเปาหมายที่ ศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมในการขับขี่รถยนต 3) ศึกษาถึงปจจั ย
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ 4) ศึกษาถึงวิธีการที่จะ ลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ 5) ศึกษา
เปรียบเทียบทัศนคติตอปจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมไดและควบคุมไมไดจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่หมู 9 จํานวน 400 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ ค าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และสถิติเชิงอนุมานไดแก การทดสอบดวยคาสถิติที (t-test) การทดสอบดวยคาสถิติ
เอฟ (F-test) หรือการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way analysis of variance)
ผลจากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 36-40 ป มีใบอนุญาต
ขับขี่ รถยนตชั่วคราว ระยะเวลาที่ถือครอง 3–5 ป มีประสบการณในการขับขี่ 10-20 ป มีทัศนคติ
เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดอยูในระดับมาก คือ การขับรถไมปฎิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
การขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด การขับรถและใชไลนไปดวย สวนปจจัยเสี่ยงที่ ไมสามารถควบคุมได
อยูในระดับ มาก คือ การฝนขับรถในขณะที่ทัศนวิสัยไมดีเชนยามค่ําคืนหรือฝนตก การขาดค วาม
ชํานาญในเสนทาง และการขับรถดูทีวีในรถไปดวย
คําสําคัญ : ปจจัย, การขับขี่ และความปลอดภัย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) personal factors of automobile drivers in Chachengsao Province who were target population under study 2) their
driving behavior 3) risk factors influencing the chance of having accident 4) measures
to avoid or to reduce the impact of an accident 5) their attitude towards both controllable and uncontrollable risk involved in their driving based upon their personal
factors. Samples included 400 residents living in the 9th population zone (Nongtapao
village and Gateway Industrial estate). Statistics used in this study included both descriptive statistics (frequency, percentage, mean-x, standard deviation-S.D.) and inferential statistics (t-test, F-test or one-way analysis of variance).
Outcome of the research revealed that the majority of respondents were
female, married, 36-40 years of age, bachelor degree graduates, working for private
enterprises. They had non-permanent driver license in their possession for 3-5 years
and had 10-20 years driving experience. Their attitude towards controllable risk factors showed high score on a given rating scale. Among controllable risk factors influencing the chance of having an accident , in descending order of magnitude , were
intentional violation of traffic light , violation of speed limit , communicating through
line while driving , no signal given to other drivers , respectively. Uncontrollable risk
factors influencing the chance of having an accident, in descending order of magnitude, were driving at night or during heavy rainfall where visibility was poor, driving

ฉ
while suffering from fatigue, driving on unfamiliar road and watching television while
driving, respectively.
Key Word : Factors, Driving and Safety

