
ATRANS SYMPOSIUM: Young Researcher’s Forum 2015 

การประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

Evaluating Traffic Safety Culture of Road Users in Chiang Mai 
Municipality 



หัวข้อน าเสนอ 

บทน า 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ขั้นตอนวธีิการวจิัย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวจิัย 



บทน า 

 

• ในหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาความปลอดภัยของไทยเน้น
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อเสนอแนะแนวทางไขปัญหา แต่จ านวนอุบัติเหตุยังคง
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
หรือประเทศที่ก าลงัพฒันาด้วยกนั 

 



บทน า 

 

• ดังน้ันในประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านความปลอดภัย
ทางถนน ได้ศึกษาแนวคิดเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย (Change behavior) ให้
กลายเป็นพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยที่ยั่งยืน (Sustain 

behavior) โดยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ดังน้ันวัฒนธรรมความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Traffic Safety Culture) นับเป็นแนวทางใหม่ใน
การศึกษาแก้ไขปัญหาอุบัตเิหตุทางถนน 



วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมเพื่อน าไปปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเขตพืน้ที่
เทศบาลนครเชียงใหม่ 



ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
วฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน (Traffic Safety Culture) 

 
วฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของมนุษย ์จนท าใหส้ังคมมนุษย์
ไดช่ื้อวา่ "สังคม-วฒันธรรม" (Socio-Cultural) ซ่ึงหมายความว่า 
สังคมจะมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดสภาพหรือลกัษณะของสังคม 
โดยวฒันธรรมจะเป็นแบบแผนการปฏิบติั ในการด ารงชีวิตและการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม รวมถึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติของมนุษยใ์นแต่ละสังคม 
 
ดังน้ัน “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนถือว่าเป็นความเข้าใจ
ร่วมกนัและเป็นการกระท าที่เป็นนิสัยต่อความเป็นจริงที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติ
ต่อกนัภายในสภาพแวดล้อมการจราจรในแต่ละพืน้ที่” 



ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

ทัศนคตต่ิอการกระท าพฤตกิรรม 

(AB= Attitudes toward The Behavior) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
(SN= Subjection Norm) ) 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤตกิรรม 

(PBC= Perceived behavior Control) ) 

ความตั้งใจเชิง
พฤตกิรรม 

(I=Intention) 

พฤตกิรรม 

(B=Behavior) 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล คอื ทศันคติ 
    ต่อการกระท าพฤติกรรม 
  
2. ปัจจัยทางสังคม คอื การคล้อย 
    ตามกลุ่มอ้างองิ 
 
3. ปัจจัยควบคุม คอื การรับรู้ 
    ความสามารถในการควบคุม 
    พฤติกรรม 



พืน้ที่ศึกษา 

พืน้ที่ศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ข้อมูลพืน้ที ่
 พืน้ที่  152.4 ตารางกโิลเมตร 
 ความหนาแน่น 1,537 คนต่อตารางกโิลเมตร 
 องคป์ระกอบของยานพาหนะ 
 รถจกัรยานยนต ์- ประมาณ 62 %  
 รถยนต์บรรทุกส่วน บุคคลรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 

7 คน - ประมาณ 16 %  
 



การส ารวจข้อมูล 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 

 ข้อมูลด้านคุณลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของผู้
เดนิทาง 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัประเดน็ที่มีผลต่อพฤติกรรม ได้แก่  
พฤติกรรมเมาแล้วขบั 

พฤติกรรมการขบัรถเร็วเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

พฤติกรรมการไม่คาดเขม็ขดันิรภัย 

ตัวแปรที่มผีลต่อพฤติกรรม ได้แก่ 
  ทศันคติต่อพฤติกรรม 

 การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิเกีย่วกบัพฤติกรรม 

 การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม 



ผลการส ารวจข้อมูล 

อาชีพ 

พนกังานบริษทัเอกชน 9 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 

ธุรกิจส่วนตวั 8 

พ่อบา้น/แม่บา้น 9 

นกัศึกษา/นกัเรียน 11 

อ่ืนๆ 21 

คุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 54 

หญิง 46 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 35 

ปริญญาตรี 53 

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 

อ่ืนๆ 4 



ผลการส ารวจข้อมูล (ต่อ) 

ใบอนุญาตขบัขี ่

ไม่มี 15 

มี ต ่ากวา่ 1 ปี 5 

มี ตั้งแต่ 1-3 ปี 18 

มี ตั้งแต่ 3-5 ปี 15 

มี ตั้งแต่ 5-10 ปี 8 

มี มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 39 

คุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 

 มผู้ีทีม่ใีบอนุญาตขบัขี่ในครอบครองมากว่า 10 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 39 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ และนักเรียน/นักศึกษา 



การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทางสถติิระหว่างปัจจัยทีก่่อให้เกดิพฤติกรรมเมาแล้วขบั 

อทิธิพลทีม่ีผลต่อพฤติกรรมอย่างมนัียส าคญัต่อพฤติกรรมเมา
แล้วขับ  พบว่า  
 

SN : การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 

β = 0.679 

T = 9.303 



การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทางสถติิระหว่างปัจจัยทีก่่อให้เกดิพฤติกรรม 
ขับรถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก าหนด 

อทิธิพลทีม่ีผลต่อพฤติกรรมอย่างมนัียส าคญัต่อพฤติกรรมการ
ขับรถเร็วเกนิกว่ากฎหมายก าหนด  พบว่า  
 

AB : ทศันคตต่ิอการกระท าพฤติกรรม 

β = 0.921  

t = 23.795 



การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ทางสถติิระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

อทิธิพลทีม่ีผลต่อพฤติกรรมอย่างมนัียส าคญัต่อพฤติกรรมการ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย พบว่า  
 

AB : ทศันคตต่ิอการกระท าพฤติกรรม 

β = 0.570 

t = 6.870 



สรุปผลการวิจยั 
• พฤตกิรรมเมาแล้วขบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากทีสดุ คือ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง  

• พฤตกิรรมการขบัรถเร็วเกินกวา่กฎหมายก าหนด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล คือ ทศันคติตอ่พฤตกิรรม 

• พฤตกิรรมการไม่คาดเข็มขดันิรภยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ คือ ทศันคติตอ่พฤตกิรรม 

ดังน้ัน  

• การเสนอมาตรการให้ตรงกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมเสี่ยงตา่งๆ  
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลในสงัคม 

 คา่นิยม เจตคติ และการรับรู้ในการป้องกนัอบุตัิเหต ุ

 ตระหนกัรู้วา่เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัในสงัคม 

 วฒันธรรมความปลอดภยัท่ียัง่ยืน 

 

 

 



จบการน าเสนอ 

 

 

 

 


