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บทคัดย่อ

ความนยิมการขับขีร่ถจักรยานยนต์ทีเ่พ่ิมมากข้ึนในประเทศไทยมคีวามสมัพันธ์

อย่างใกล้ชิดกับจ�านวนผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าร้อยละ 76  

เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์และมักจะได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรง การวิจัยครั้งนี้

มุ่งอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร และพยากรณ์อิทธิพล

คั่นกลางของเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ 

ในการควบคมุพฤตกิรรมกับพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจรของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์

จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากคนหนุ่มสาวอายุ 15-25 ปี  

ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นประชากรไม่จ�ากัดจ�านวน ผู้วิจัยเลือก 

กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจ�านวน 590 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคโมเดลสมการ

โครงสร้างก�าลังสองน้อยท่ีสุดบางส่วน ผลการวิจัยพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างตาม 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

รูปแบบของทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนา 

เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรได้ร้อยละ 77.6 และร้อยละ 65.3 

ตามล�าดบัโดยเจตคตต่ิอพฤตกิรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิมอีทิธิพลทางตรงต่อ

เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพล 

ทางตรงต่อพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร นอกจากนี ้เจตนาเชงิพฤติกรรมมอีทิธิพล

ค่ันกลางความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ผลการวิจัยครั้งน้ียืนยันในเบื้องต้นว่าทฤษฎี

พฤตกิรรมตามแผนสามารถอธิบายพฤตกิรรมการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ของคนหนุ่มสาว

ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก�ากับวินัยจราจรสามารถน�าผล 

การวิจัยไปใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรและป้องกันปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถนน

ค�ำส�ำคัญ: เจตนาเชิงพฤติกรรม, การปฏิบัติตามกฎจราจร, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ , 

จังหวัดสงขลา
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Abstract

The increasing popularity of motorcycles in Thailand was a significant 

concern as motorcycle ridersrepresent 76% of all road accidents and an even 

greater proportion of serious injuries. This study was to explain factors affecting 

traffic rule compliance behavior and determine the mediator effect of  

behavioral intention in the relationship between perceived behavioral control 

and traffic rule compliance behavior. Data were collected from young people 

aged 15-25 years who had ridden motorcycles in Songkhla province by means 

of structured questionnaires. The infinite population selected 590 people by 

using the convenience sampling method. Data were analyzed with partial least 

square structural equation modeling technique. The results showed that the 

TPB model explained 77.6% of the variance in compliance intentions and 65.3% 

of compliance behavior. Besides, the direct effect of attitude and subjective 

norm on behavioral intention, and perceived behavioral control on traffic rule 

compliance behavior were also confirmed in this study. The findings clearly 

demonstrated that the relationship between perceived behavioral control and 

traffic rule compliance behavior was better understood if the influence of  

behavioral intention, as a mediating variable of the aforementioned relationship, 

was taken into account. To summarize, the findings of this study provided a 

preliminary support for the theory of planned behavior as an effective framework 

for examining rule compliance in young riders. Therefore, the agencies involved 

in the traffic discipline can utilize the results to predict traffic compliance and 

to prevent the road accidents.

Keywords: Behavioral Intention, Traffic Rule Compliance, Motorcycle Riders,  

 Songkhla Province
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บทน�ำ

อุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทยเป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้ประเทศชาต ิ

ต้องสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรท่ีใช้ในการรักษาเยียวยาเป็นจ�านวนมาก 

และเป็นสาเหตุการตายอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง (Mohammed, Ambak, Mosa,   

Syamsunur, 2019) แนวโน้มของปัญหาได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่อบุตัเิหตจุราจรทีเ่กิดจากการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ ซึง่ผูขั้บขีส่่วนใหญ่

อยู่ในช่วงวัยเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ หากต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพก่อนวัยอันควรย่อมส่งผลต่อ 

การพัฒนาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้  ดังที่ปรากฏในสถิติอุบัติ เหตุจราจร 

ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงการรณรงค์ 7 วัน

อันตรายของเทศกาลสงกรานต์ พบว่า มีผู้เสียชีวิตมากถึง 390 ราย เกิดอุบัติเหตุ 

รวม 3,690 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 3,808 คน โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก 

คือเมาแล้วขับ 1,589 ครั้ง ขับรถเร็วเกินก�าหนด 1,028 ครั้ง และตัดหน้ากระชั้นชิด 547 

ครั้ง ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์  

3,230 คนั และรถปิกอพั 260 คนั ส่วนจงัหวัดทีเ่กิดอบุตัเิหตุสะสมสงูสดุ ได้แก่ อดุรธานี  

161 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย จังหวัดท่ีม ี

ผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 168 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ 

กระบี่ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม และจังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 1 จังหวัด 

ได้แก่ ชัยภูมิ (ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2560) สาเหตุของอุบัติเหตุ 

เกิดขึน้จากพฤติกรรมการขบัข่ีทีไ่ม่เคารพกฎจราจร สภาพยานพาหนะท่ีไม่พร้อมใช้งาน 

ลักษะทางกายภาพของท้องถนน และสภาพแวดล้อมในขณะขับขี่ (Mohammed,  

Ambak, Mosa, Syamsunur, 2019)

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง 

การปกครอง และการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์และการขนส่งทางบกประเภทรถจักรยานยนต์เพ่ิมปริมาณขึ้นพร้อม ๆ กับ 

ความเจริญและการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งน�าไปสู่ปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรตามมา ดงัปรากฏจากสถิติการรบัแจ้งคดอีบุตัเิหตกุารจราจรทางบก จ�าแนกตาม
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ประเภทรถ ความเสียหาย และผู้ต้องหา ปีงบประมาณ 2556 ถึงปี 2558 ของจังหวัด

สงขลา จ�านวน 1,243 ราย พบว่า ประเภทรถที่รับแจ้งคดีอุบัติเหตุมากที่สุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่รถจักรยานยนต์ จ�านวน 707 ราย รองลงมาเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 

จ�านวน 386 ราย และรถยนต์นั่ง จ�านวน 266 ราย ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2560) สอดคล้องกับสถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จ�าแนก

ตามประเภทรถ ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2560 ของส�านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 

จ�านวน 8,364 ราย พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นประเภทรถที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายมาก 

เป็นอนัดบัสอง จ�านวน 2,371 ราย รองจากรถยนต์ส่วนบคุคลไม่เกิน 7 คน จ�านวน 3,803 

ราย เท่านั้น (ส�านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา, 2560) จากปัญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับ 

การขับข่ีรถจักรยายนต์ในอันดับต้นของจังหวัดสงขลา มีสาเหตุเกิดข้ึนได้ท้ังจากผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย การไม่เคารพกฎจราจร และสภาพ

ของรถจักรยานยนต์ท่ีไม่พร้อมใช้งาน ดังน้ัน หากมีการท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรม 

การขับขี่จะสามารถควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้เช ่นเดียวกับปัญหา

อาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎจราจรของผู้ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโมเดลสมการโครงสร้างและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ผลลัพธ์ที่ได้จะไปสู่การก�าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อควบคุมและป้องกัน

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดสงขลาต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพ่ืออธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์จังหวัดสงขลา

2. เพ่ือพยากรณ์อทิธิพลคัน่กลางของเจตนาเชงิพฤติกรรมท่ีมต่ีอความสัมพันธ์

ระหว่างการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมกับพฤติกรรมการปฏิบตัติามกฎ

จราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จังหวัดสงขลา
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้ เ ก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคน 

หนุ่มสาวท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพล 

คั่นกลาง และอิทธิพลก�ากับต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนหนุ่มสาว 

ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก�ากับวินัยจราจร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิส�านกังานขนสง่จงัหวัดสงขลา มลูนิธิเมาไมข่บั และสือ่มวลชน 

ไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนหนุ่มสาว 

ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา และการควบคุมและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ

จราจร

นิยำมศัพท์เฉพำะ

เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนหนุ่มสาวท่ีขับขี่รถ

จักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา หมายถึง ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบที่มีต่อพฤติกรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยหรือ 

สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในประเด็นการขับข่ีด้วยความระมัดระวังให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะท�าได้ การขับข่ีจนเกิดทักษะและความช�านาญ การมีสติรู ้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า 

ก�าลังขับข่ีบนท้องถนนที่มีการจราจรและสภาพแวดล้อมเช่นใด การไม่ขับขี่หากดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินยาที่ท�าให้ง่วง รู้สึกเหนื่อย หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ การขับขี่

โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือให้เดินทางถึงท่ีหมายโดยเร็ว การขับข่ีเกิน 

ขดีความสามารถทางร่างกายหรอืจติใจของตนเอง และการขบัขีผ่าดโผนหรอืใช้ความเรว็

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด โดยเชื่อว่าหากแสดงพฤติกรรมดังกล่าวแล้วจะได้รับผล 

เชิงบวกก็จะมีแนวโน้มที่จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้าม หากเชื่อว่า 

แสดงพฤติกรรมน้ันแล้วจะได้รับผลเชิงลบ ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อ

พฤติกรรมนั้น

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของ 

คนหนุ่มสาวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา หมายถึง ความรู้สึกของผู้ขับขี ่
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รถจกัรยานยนต์ว่าบคุคลอืน่ท่ีมคีวามส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัชวีติตนต้องการหรอืไม่ต้องการ

ให้แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ส่งผลต่อความปลอดภัยหรือสุ่มเส่ียง 

ต่อการเกิดอันตรายในประเด็นการขับขี่ด้วยความระมัดระวังให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 

การขับขี่จนเกิดทักษะและความช�านาญ การมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าก�าลังขับขี่บน 

ท้องถนนที่มีการจราจรและสภาพแวดล้อมเช่นใด การไม่ขับข่ีหากด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ กินยาท่ีท�าให้ง่วง รู ้สึกเหนื่อย หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ การขับขี่โดย 

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือให้เดินทางถึงท่ีหมายโดยเร็ว การขับขี่เกิน 

ขดีความสามารถทางร่างกายหรอืจติใจของตนเอง และการขบัขีผ่าดโผนหรอืใช้ความเรว็

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

ของคนหนุ่มสาวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา หมายถึง การแปลความหมาย

จากสถานการณ์รอบข้างของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ว่าเป็นเรื่องยากหรือง่ายที่จะแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ส่งผลต่อความปลอดภัยหรือสุ่มเส่ียงต่อการ 

เกิดอนัตรายในประเดน็การขับขีด้่วยความระมดัระวงัให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ การขับข่ี

จนเกิดทักษะและความช�านาญ การมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าก�าลังขับข่ีบนท้องถนน 

ที่มีการจราจรและสภาพแวดล้อมเช่นใด การไม่ขับข่ีหากด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

กินยาทีท่�าให้ง่วง รูส้กึเหนือ่ย หรอืสภาพจติใจไม่ปกต ิการขบัขีโ่ดยหลกีเลีย่งการปฏิบตัิ

ตามกฎจราจรเพ่ือให้เดินทางถึงที่หมายโดยเร็ว การขับขี่เกินขีดความสามารถ 

ทางร่างกายหรือจิตใจของตนเอง และการขับขี่ผาดโผนหรือใช้ความเร็วเกินกว่า 

ที่กฎหมายก�าหนด 

เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนหนุ่มสาวท่ีขับข่ีรถ

จักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา หมายถึง ความเป็นไปได้หรือโอกาสของผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรท่ีส่งผลต่อความปลอดภัย

หรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในประเด็นการขับข่ีด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุด

เท่าท่ีจะท�าได้ การขับข่ีจนเกิดทักษะและความช�านาญ การมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า

ก�าลังขับข่ีบนท้องถนนที่มีการจราจรและสภาพแวดล้อมเช่นใด การไม่ขับขี่หากดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินยาที่ท�าให้ง่วง รู้สึกเหนื่อย หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ การขับขี่
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

โดยหลกีเลีย่งการปฏิบตัติามกฎจราจรเพ่ือให้เดนิทางถึงทีห่มายโดยเรว็ การขบัข่ีเกินขีด
ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจของตนเอง และการขับข่ีผาดโผนหรือใช้ความเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 

พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรของคนหนุ่มสาวท่ีขับขี่รถจักรยานยนต ์
ในจังหวัดสงขลา หมายถึง พฤตกิรรมของผูขั้บข่ีรถจกัรยานยนต์ทีแ่สดงออกถึงการปฏิบตัิ
ตามกฎจราจรท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในประเด็น 
การขับข่ีด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การขับข่ีจนเกิดทักษะและ 
ความช�านาญ การมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าก�าลังขับขี่บนท้องถนนท่ีมีการจราจรและ
สภาพแวดล้อมเช่นใด การไม่ขับขี่หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินยาที่ท�าให้ง่วง  
รู้สึกเหนื่อย หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ การขับข่ีโดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎจราจร 
เพ่ือให้เดินทางถึงที่หมายโดยเร็ว การขับข่ีเกินขีดความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ
ของตนเอง และการขับขี่ผาดโผนหรือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

คนหนุ่มสาว หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวสามารถ
ย่ืนขอใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ และเป็นผู้ท่ีเคยขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขต
จังหวัดสงขลา

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) ซึ่งเป็นทฤษฎี

ทางจติวิทยาสงัคมทีใ่ช้ท�านายพฤตกิรรมของบคุคล พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท�าด้วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action) การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมท้ัีงพฤติกรรมเดีย่ว 
(Single Action) และกลุม่ของพฤตกิรรม (Behavioral Categories) โดยทฤษฎนีีส้ามารถ
น�าไปใช้คาดการณ์และท�าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมได้เป็นอย่างดี (Ajzen, 
2015; Ajzen & Sheikh, 2013; Ajzen, 2012; Ajzen, 2011; Ajzen, 1991) สาระส�าคญั
ของทฤษฎีนี้ ได้แก่

1. พฤติกรรมของบุคคล (Behavior: B) เกิดจากเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือ 
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Intention: I) โดยเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลได้พยายาม 
มากน้อยเพียงใดที่จะแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ย่ิงบุคคลมีความพยายามมาก โอกาส 
หรือความเป็นไปได้ที่จะแสดงพฤติกรรมย่อมมากตามไปด้วย
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2. เจตนาเชงิพฤตกิรรมข้ึนอยู่กับปัจจยัสามประการ ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรม 

(Attitude toward the Behavior: AB) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm: 

SN) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control: PBC) ดังนี้

 2.1 เจตคติต่อพฤติกรรมเป็นการประเมินทางบวกหรือลบต่อการแสดง

พฤติกรรมนั้น ๆ   ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) 

หากบุคคลเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมจะน�าไปสู ่ผลทางบวก เขาก็จะมีเจตคติท่ีดี 

ต่อพฤติกรรม ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมจะน�าไปสู่ผล 

ทางลบ เขาก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในขณะเดียวกัน เจตคติต่อพฤติกรรม

ยังข้ึนอยู่กับการประเมนิผลของพฤติกรรม (Evaluation of Consequences) อกีทางหน่ึง

ด้วยเช่นเดียวกัน

 2.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรับรู้ว่าบุคคลอื่น ๆ ที่มีความส�าคัญ

ส�าหรับตนต้องการหรือไม่ต้องการให้แสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ 

เก่ียวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) หากบุคคลเชื่อว่าคนอื่นท่ีส�าคัญส�าหรับตน

คิดว่าเขาควรแสดงพฤติกรรม เขาก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม ในทางตรงกันข้าม 

หากบุคคลเชื่อว่าคนอื่นท่ีส�าคัญส�าหรับตนคิดว่าเขาไม่ควรแสดงพฤติกรรม เขาก็มี 

แนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมน้ัน ในขณะเดียวกัน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงยังขึ้น

อยู่กับการรับรู ้หรือแรงจูงใจของบุคคลว่าตนต้องแสดงพฤติกรรมตามกลุ่มอ้างอิง  

(Motivation to Comply) มากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน

 2.3 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมเป็นการรบัรูข้องบคุคล

ว่าเป็นเรื่องยากหรือง่ายที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อเก่ียวกับ 

การควบคุม (Control Beliefs) ว่าตนมีโอกาสหรือทรัพยากรต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ 

หรอืข้อมลูข่าวสารท่ีจ�าเป็นในการแสดงพฤตกิรรมน้ันมากน้อยเพียงใด และยังข้ึนอยู่กับ

การรับรู้การควบคุม (Perceived Powers) ว่าตนมีปัจจัยบางอย่างที่สามารถสนับสนุน

หรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมหรือไม่

3. เจตคตต่ิอพฤตกิรรม การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ และการรบัรูค้วามสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมเป็นบวกมากเท่าใด บุคคลย่อมมีเจตนาเชิงพฤติกรรมมากขึ้น
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้การท�านายพฤติกรรมมีความถูกต้องตามมา ด้วยเหตุนี้ เจตคติ 

ต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมจึงมีอิทธิพลร่วมกันต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ในขณะเดียวกัน เจตนาเชิง

พฤติกรรมก็มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่ในบางกรณีท่ีบุคคลมีการรับรู ้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจมีอิทธิพล 

ต่อการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ของบุคคลโดยตรง 

จากรายละเอียดข้างต้นสามารถน�าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกต์ใช้

ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ได้ดังนี้

ภำพที่ 1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ขณะเดยีวกันมงีานวิจยัท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมลูนานาชาตทิีใ่ช้ทฤษฎีพฤตกิรรม

ตามแผนศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติ

ตามกฎจราจร และพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม 

ด้วยวิธีการปริทัศน์แบบพรรณนา (Narrative Literature Review) จากฐานข้อมูล

 . เจตคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็น
บวกมากเท่าใด บุคคลยอ่มมีเจตนาเชิงพฤติกรรมมากขึนเท่านัน ซึ งส่งผลให้การทาํนายพฤติกรรมมีความถูกตอ้งตามมา 
ดว้ยเหตุนี  เจตคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจึงมี
อิทธิพลร่วมกนัต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ในขณะเดียวกนั เจตนาเชิงพฤติกรรมก็มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่ใน
บางกรณีทีบุคคลมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อาจมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมนัน ๆ ของบุคคลโดยตรง  
 จากรายละเอียดขา้งตน้สามารถนาํทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยกุตใ์ชศึ้กษาพฤติกรรมการปฏิบติัตาม
กฎจราจร ไดด้งันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 ขณะเดียวกนัมีงานวจิยัทีเผยแพร่ในฐานขอ้มูลนานาชาติทีใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนศึกษาความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุทีมีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร และพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ผูว้ิจัย
ทบทวนวรรณกรรมดว้ยวิธีการปริทศัน์แบบพรรณนา (Narrative Literature Review) จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
SciVerse ScienceDirect และ Scopus ตังแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา พบวา่มีงานวิจยัจาํนวน  เรือง ผลการสังเคราะห์
พบว่า เป็นการวิจยัเชิงสํารวจทังหมด รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จาํนวน  เรือง แบบสอบถาม 
จาํนวน  เรือง แบบสอบถามทางไปรษณีย ์จาํนวน  เรือง แบบสัมภาษณ์ จาํนวน  เรือง และสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์
จาํนวน  เรือง วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารถดถอยพหุแบบเชิงชัน จาํนวน  เรือง และโมเดลสมการโครงสร้าง จาํนวน  
เรืองกลุ่มตวัอยา่งทีใชศึ้กษานอ้ยทีสุด จาํนวน  คน มากทีสุด จาํนวน 4,929 คน ประเทศทีทาํวิจยั ไดแ้ก่ ฝรังเศส 
จาํนวน  เรือง อิหร่าน จาํนวน  เรือง สกอตแลนด์ สหราชอาณาจกัร ตุรกี ออสเตรเลีย ไตห้วนั ไทย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และกมัพูชา ประเทศละ  เรือง  ค่าสัมประสิทธิ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์มีค่ามากทีสุด คือ . (%) 
และนอ้ยทีสุด คือ . (4%) ขณะทีการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุพบดงันี  

เจตคตติอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

(AB) 

การคลอยตามกลุมอางอิง
เก่ียวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

(SN) 

เจตนาเชิงพฤติกรรมการ
การปฏิบัตติามกฎจราจร 

(I) 

พฤติกรรมการปฏิบตัิตาม
กฎจราจร  

(B) 

การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม

การปฏิบัตติามกฎจราจร 
(PBC) 
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อิเล็กทรอนิกส์ SciVerse ScienceDirect และ Scopus ตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา 

พบว่ามงีานวิจยัจ�านวน 15 เรือ่ง ผลการสงัเคราะห์พบว่า เป็นการวิจยัเชงิส�ารวจท้ังหมด 

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จ�านวน 6 เรื่อง แบบสอบถาม จ�านวน  

4 เรื่อง แบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ�านวน 2 เรื่อง แบบสัมภาษณ์ จ�านวน 2 เรื่อง และ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จ�านวน 1 เรื่อง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลใช้การถดถอยพหุแบบเชิงชั้น 

จ�านวน 9 เรื่อง และโมเดลสมการโครงสร้าง จ�านวน 6 เรื่องกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา 

น้อยที่สุด จ�านวน 103 คน มากที่สุด จ�านวน 4,929 คน ประเทศที่ท�าวิจัย ได้แก่ ฝรั่งเศส 

จ�านวน 3 เรื่อง อิหร่าน จ�านวน 2 เรื่อง สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตุรกี ออสเตรเลีย 

ไต้หวัน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ประเทศละ 1 เรื่อง ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ความถูกต้องของการพยากรณ์มค่ีามากท่ีสดุ คอื .75 (75%) และน้อยทีส่ดุ คอื .04 (4%) 

ขณะที่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบดังนี้
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

ตำรำง 1 ผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาราง 1 ผลการทบทวนงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ งานวิจัยท่ีคนพบ 
เจตคตติอพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร (AB) มีอิทธิพลตอ
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร (I) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ 

Eyssartier, Meineri  & Gueguen, 2017; Lheureux, Auzoult, Charlois, Hardy
Massard & Minary, 2016; Trinha & Le, 2016; Susilo, Joewono & 
Vandebona, 2015; Brijs, Brijs, Sann, Trinhm, Wets & Ruiter, 2014; 
Chorlton, Conner & Jamson, 2012; Ozkan, Lajunen, Dogruyol, Yildirim & 
Coymak, 2012; Palat & Delhomme, 2012; Ali, Saeed, Ali & Haida, 2011; 
Chen & Chen, 2011; Elliott, 2010 

การคลอยตามกลุมอางอิง
เก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัตติาม
กฎจราจร (SN) มีอิทธิพลตอ
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร (I) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

Eyssartier, Meineri  & Gueguen, 2017; Lheureux, Auzoult, Charlois, Hardy
Massard & Minary, 2016; Tankasem, Satiennam & Satiennam, 2016; 
Susilo, Joewono & Vandebona, 2015; Leandro, 2012; Ozkan, Lajunen, 
Dogruyol, Yildirim & Coymak, 2012; Palat & Delhomme, 2012; Ali, Saeed, 
Ali & Haida, 2011; Elliott, 2010 

การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัตติาม
กฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลตอ
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร (I) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ

Lheureux, Auzoult, Charlois, HardyMassard & Minary, 2016; Tankasem, 
Satiennam & Satiennam, 2016; Trinha & Le, 2016; Susilo, Joewono & 
Vandebona, 2015; Brijs, Brijs, Sann, Trinhm, Wets & Ruiter, 2014;  Ozkan, 
Lajunen, Dogruyol, Yildirim & Coymak, 2012; Tunnicliff, Watson, White, 
Hyde, Schonfeld & Wishart, 2012; Ali, Saeed, Ali & Haida, 2011; Elliott, 
2010 

การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัตติาม
กฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎ
จราจร (B) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ

Ghasemzadeha, Babazadeha, Allahverdipourb, SadeghiBazarganic & 
Kouzekanani, 2017; Lheureux, Auzoult, Charlois, HardyMassard & 
Minary, 2016; Brijs, Brijs, Sann, Trinhm, Wets & Ruiter, 2014; Leandro, 
2012; Ozkan, Lajunen, Dogruyol, Yildirim & Coymak, 2012; Ali, Saeed, Ali 
& Haida, 2011 

เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร (I) มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎ
จราจร (B) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

Lheureux, Auzoult, Charlois, HardyMassard & Minary, 2016; Trinha & Le, 
2016; Susilo, Joewono & Vandebona, 2015; Brijs, Brijs, Sann, Trinhm, 
Wets & Ruiter, 2014; Leandro, 2012; Ozkan, Lajunen, Dogruyol, Yildirim & 
Coymak, 2012; Ali, Saeed, Ali & Haida, 2011; Chen & Chen,  2011 


กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2015) ทีกล่าวมาขา้งตน้ และการทบทวนวรรณกรรม สามารถ
พฒันากรอบแนวคิดการวจิยั ดงันี  
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2015) ท่ีกล่าวมาข้างต้น และ 

การทบทวนวรรณกรรม สามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีกำรวิจัย

ประชากรในการวิจัยเป็นคนหนุ่มสาวท่ีมีอายุระหว่าง 15-25 ปี ซึ่งเป็นผู้ท่ี

สามารถย่ืนขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และเป็นผู้ท่ีเคยขับขี่รถจักรยานยนต์

ในเขตจังหวัดสงขลา จึงจัดเป็นประชากรแบบไม่จ�ากัดจ�านวน (Infinite Population)  

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากอ�านาจการทดสอบ (Level of Statistical 

Power) ท่ีร้อยละ 80 จ�านวนสูงสุดของตัวแปรแฝงภายนอกที่ใช้ท�านายตัวแปรแฝง

ภายใน คอื 3  ตวัแปร และค่าสมัประสทิธิค์วามถูกต้องของการพยากรณ์ คือ .10 ทีร่ะดบั

นัยส�าคัญทางสถิติ .01 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt,, 2014) ได้กลุ่มตัวอย่าง  

จ�านวน 590 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถาม จ�านวน 6 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป

ของผู้ตอบมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ�านวน 7 ข้อ ตอนท่ี 2 ถึงตอนท่ี 6  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามที่ใช้วัดพฤติกรรม


ภาพที 2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
วธีิการวจัิย 
 ประชากรในการวิจัยเป็นคนหนุ่มสาวทีมีอายุระหว่าง  ปี ซึ งเป็นผูที้สามารถยืนขอใบอนุญาตขบัขี
รถจกัรยานยนตไ์ด ้และเป็นผูที้เคยขบัขีรถจกัรยานยนตใ์นเขตจงัหวดัสงขลา จึงจดัเป็นประชากรแบบไม่จาํกดัจาํนวน 
(Infinite Population) การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งพิจารณาจากอาํนาจการทดสอบ (Level of Statistical Power) ที    
ร้อยละ  จาํนวนสูงสุดของตวัแปรแฝงภายนอกทีใชท้าํนายตวัแปรแฝงภายใน คือ   ตวัแปร และค่าสัมประสิทธิ ความ
ถูกตอ้งของการพยากรณ์ คือ . ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ . (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt,, 2014) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน  คน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม จาํนวน  ตอน ตอนที  ขอ้มูลทัวไปของผูต้อบมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จํานวน  ข้อ ตอนที   ถึงตอนที   แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดับ ปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามทีใชว้ดัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรของผูข้บัขีรถจกัรยานยนต์ของ Watson, Tunnicliff, White, 
Schonfeld, & Wishart (2007) มีการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจัยด้วยการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือหา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นการศึกษา 5 ท่าน จากนันจึงนาํผลการตรวจสอบของผูท้รงคุณวฒิุมา
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ขอ้คาํถามทีใชไ้ดคื้อขอ้ทีมีค่าตังแต่ .5 ขึน
ไป ซึงผูว้จิยัไดป้รับปรุงเนือหาในขอ้คาํถามแต่ละขอ้ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ จากนันผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บัผูข้บัขีรถจกัรยานยนตที์ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย เพือตรวจสอบความเชือมันของแบบสอบถาม
โดยคาํนวณค่าสัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ปรากฏวา่แบบสอบถามวดัเจตคติต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรมีค่าความเชือมันเท่ากบั .765 โดยค่าความเชือมันของแต่ละตอนมีดงันี  ตอนที  วดั
เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร จาํนวน  ขอ้ ค่าความเชือมันเท่ากบั .765 ตอนที  วดัการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิงเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร จาํนวน  ขอ้ ค่าความเชือมันเท่ากบั .828 ตอนที  วดัการรับรู้ความ 
สามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร จาํนวน  ขอ้ ค่าความเชือมันเท่ากบั .801 ตอนที  วดัเจตนา
เชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร จาํนวน  ขอ้ ค่าความเชือมันเท่ากบั .775 และตอนที  วดัพฤติกรรมการปฏิบติั
ตามกฎจราจร จาํนวน  ขอ้ ค่าความเชือมันเท่ากบั .775 
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การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ของ Watson, Tunnicliff, White, 

Schonfeld, & Wishart (2007) มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการ 

ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) โดยผูท้รงคณุวฒุทิางด้านการศกึษา 

5 ท่าน จากนั้นจึงน�าผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) ข้อค�าถามที่ใช้ได้คือข้อที่มีค่าตั้งแต่  

.5 ขึน้ไป ซึง่ผูวิ้จยัได้ปรบัปรงุเน้ือหาในข้อค�าถามแต่ละข้อตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวฒิุ 

จากน้ันผู ้ วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม ่ใช ่

กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 ราย เพือ่ตรวจสอบความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยค�านวณ

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ปรากฏว่า

แบบสอบถามวัดเจตคติต่อพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจรมค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากับ 

.765 โดยค่าความเชื่อมั่นของแต่ละตอนมีดังนี้ ตอนที่ 2 วัดเจตคติต่อพฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจร จ�านวน 3 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .765 ตอนที่ 3 วัดการ

คล้อยตามกลุม่อ้างองิเก่ียวกับพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร จ�านวน 3 ข้อ ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .828 ตอนท่ี 4 วัดการรับรู้ความ สามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจร จ�านวน 4 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .801 ตอนที่ 5 วัดเจตนา

เชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร จ�านวน 4 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .775 และ

ตอนที่ 6 วัดพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร จ�านวน 4 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.775

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโมเดล

สมการโครงสร้างก�าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (A Partial Least Square Structural 

Equation Modeling) ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู SmartPLS 2.0 (Ringle, Wende, & Will, 

2005) การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ประกอบไปด้วย

 1.1 การวิเคราะห์ภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรแฝง พิจารณาจาก 

ค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ควรมีค่าสูงกว่า .2 และค่าปัจจัยการ 

ขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ควรมีค่าต�่ากว่า 5.0 
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 1.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล พิจารณาจากระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p Value) ของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (β) ซึ่งค�านวณด้วยค่าสถิติทดสอบที  

(t Value) โดยสมมุติฐานการวิจัยจะได้รับการยอมรับที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05  

เมื่อค่าสถิติทดสอบทีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 ส่วนที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 

ค่าสถิติทดสอบทีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2.58      

 1.3  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความถูกต้องของการพยากรณ์ (R2)  

ซึ่งแสดงถึงขนาดความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในท่ีอธิบายได้ด้วยตัวแปรแฝง

ภายนอก โดยค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องของการพยากรณ์มีค่าเท่ากับ .25 (25%) .50 

(50%) และ .75 (75%) แสดงว่าตัวแปรแฝงภายนอกมีความถูกต้องของการพยากรณ์

ตัวแปรแฝงภายในระดับน้อย ปานกลาง และมาก ตามล�าดับ 

 1.4 การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล (f2) ซึ่งแสดงถึงขนาดความแปรปรวน 

ของตัวแปรแฝงภายในที่อธิบายได้ด้วยตัวแปรแฝงภายนอกตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว 

โดยขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ .02 .15 และ .35 แสดงว่าตัวแปรแฝงภายนอกดังกล่าว

มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อตัวแปรแฝงภายในระดับน้อย ปานกลางและมาก ตามล�าดับ 

2. การวิเคราะห์อิทธิพลคั่นกลาง (Mediating Analysis) พิจารณาจากระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝงภายนอกกับ

ตัวแปรแฝงภายในท่ีไม่มีตัวแปรแฝงตัวที่สามคั่นกลาง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

ของค่าสมัประสทิธ์ิอทิธิพลทางอ้อมของตวัแปรแฝงภายนอกกับตัวแปรแฝงภายใน และ

ขนาดของอิทธิพลทางอ้อมเมื่อเปรียบเทียบกับอิทธิพลรวม (VAF) ถ้ามีค่าต�่ากว่า .20 

แสดงว่าตัวแปรแฝงตัวท่ีสามไม่มีอิทธิพลคั่นกลาง (No Mediation) หากขนาด 

ของอิทธิพลทางอ้อมเมื่อเปรียบเทียบกับอิทธิพลรวมมีค่าระหว่าง .20 ถึง .80 แสดงว่า

ตัวแปรแฝงตัวท่ีสามมีอิทธิพลคั่นกลางบางส่วน (Partial Mediation) และหากขนาด 

ของอิทธิพลทางอ้อมเม่ือเปรียบเทียบกับอิทธิพลรวมมีค่าสูงกว่า .80 แสดงว่าตัวแปร

แฝงตัวที่สามมีอิทธิพลคั่นกลางทั้งหมด (Full Mediation)
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ผลกำรวิจัย

ผลกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ำง

1. การวิเคราะห์ภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรแฝง

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจะมีความถูกต้องเมื่อตัวแปรแฝง

ภายนอกหรือตัวแปรพยากรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

หรือเกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรแฝง โดยพิจารณาจากค่าความคงทน

ของการยอมรับ (Tolerance) ควรมีค่าสูงกว่า .2 และค่าปัจจัยการขยายตัวของ 

ความแปรปรวน (VIF) ควรมีค่าต�่ากว่า 5.0 (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011) ซึ่ง 

เมือ่พิจารณาตาราง 7 พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ทัง้สองชดุมค่ีาความคงทนของการยอมรบั

ระหว่าง .250 ถึง .356 และค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวนระหว่าง 2.809 ถึง 

4.003 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งหมายความว่าโมเดลสมการโครงสร้างส�าหรับ

การวิจัยครั้งนี้ไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุของตัวแปรแฝงภายนอก

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุของตัวแปรแฝง

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

 ผลการวิเคราะห์พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (AB) 

มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) (β=.216, 

t=5.691) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (SN) 

มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) (β=.309, 

t=6.376) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

(PBC) มอีทิธิพลทางตรงต่อเจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (I) (β=.420, 

t=8.228) เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ภาวะร่วมเสน้ตรงเชิงพหุของตวัแปรแฝง 
ชุดท่ีหน่ึง: พยากรณตัวแปรแฝง I  ชุดท่ีสอง: พยากรณตัวแปรแฝง B 

ตัวแปรพยากรณ Tolerance VIF  ตัวแปรพยากรณ Tolerance VIF 
AB .356 2.809  I .292 3.429 
SN .250 4.003  PBC .292 3.429 
PBC .272 3.677     

 
 2.  การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิ อิทธิพล 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (AB) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) (β=.216, t=5.691) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (SN) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) (β=.309, t=6.376) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (I) (β=.420, t=8.228) เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) (β=.428, t=5.738) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) (β=.414, t=5.744) 
    3. การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
         เมือพิจารณาภาพที 2 พบวา่เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (AB) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง
เกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (SN) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (PBC) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) ไดร้้อยละ . (R2= 
.776) ซึงอยูใ่นระดบัมาก ในขณะทีเจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (AB) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกบั
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (SN) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) 
และเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (B) ไดร้้อยละ . (R2=.653) ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    4.  การวเิคราะห์ขนาดอิทธิพล 
 ผลการวิจยัพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (AB) มีขนาดอิทธิพลต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) ระดบันอ้ย (f2=.058) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตาม
กฎจราจร (SN) มีขนาดอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) ระดบันอ้ย (f2=.107) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) มีขนาดอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (I) ระดบัปานกลาง (f2=.219) เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) มีขนาดอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) ระดบัปานกลาง (f2=.150) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) มีขนาดอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) ระดบันอ้ย (f2=.144) 
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พฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (B) (β=.428, t=5.738) และการรบัรูค้วามสามารถ

ในการควบคมุพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (PBC) มอีทิธิพลทางตรงต่อพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจร (β) (b=.414, t=5.744)

3. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องของการพยากรณ์

 เมื่อพิจารณาภาพที่ 2 พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

(AB) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (SN) และ

การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (PBC) ร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) ได้ร้อยละ 

77.6 (R2= .776) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจร (AB) การคล้อยตามกลุม่อ้างองิเก่ียวกับพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (SN) 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) และ

เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 

ของพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (B) ได้ร้อยละ 65.3 (R2=.653) ซึ่งอยู่ในระดับ

ปานกลาง

4. การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล

 ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (AB) มี

ขนาดอทิธพิลต่อเจตนาเชิงพฤตกิรรมการปฏบิัตติามกฎจราจร (I) ระดับน้อย (f2=.058) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (SN) มีขนาด

อิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) ระดับน้อย (f2=.107) การ

รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) มีขนาด

อิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (I) ระดับปานกลาง (f2=.219) 

เจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร (I) มขีนาดอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการปฏิบตัิ

ตามกฎจราจร (B) ระดบัปานกลาง (f2=.150) และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุ

พฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร (PBC) มขีนาดอทิธิพลต่อพฤติกรรมการปฏบิติัตาม

กฎจราจร (B) ระดับน้อย (f2=.144)
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

ภำพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล ค่าน�้าหนักของตัวชี้วัด 

และค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องของการพยากรณ์

ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลคั่นกลำง

เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 พบว่า การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจร (B) ถึงแม้ไม่มีตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจร (I) คัน่กลาง (β=.775, t=36.356) การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจร (B) (β=.180, t=5.158) และขนาดของอิทธิพลทางอ้อมเมื่อเปรียบเทียบกับ

อิทธิพลรวมมีค่าเท่ากับ .303 แสดงว่าตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจร (I) มีอิทธิพลค่ันกลางบางส่วนในความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู ้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) กับพฤติกรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจร (B)

 
ภาพที 2 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงค่าสมัประสิทธิ อิทธิพล ค่านํ าหนกัของตวัชีวดั  

และค่าสมัประสิทธิ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
 
 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลคันกลาง 
 เมือพิจารณาจากภาพที 3 และภาพที 4 พบวา่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) ถึงแมไ้ม่มีตวัแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (I) คันกลาง (β=.775, t=36.356) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (PBC) มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) (β=.180, t=5.158) และขนาดของอิทธิพล
ทางออ้มเมือเปรียบเทียบกบัอิทธิพลรวมมีค่าเท่ากบั .303 แสดงวา่ตวัแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร 
(I) มีอิทธิพลคันกลางบางส่วนในความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) 
 

 
 
ภาพที 3 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลทางตรงของตวัแปรแฝงการรับรู้ความ สามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) ไปยงัตวัแปรแฝงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) โดยไม่มีตวัแปรแฝง 
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) คันกลาง 
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ภำพที่ 3 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝงการรับรู ้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) ไปยังตัวแปร

แฝงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (B) โดยไม่มีตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจร (I) คั่นกลาง

ภำพที่ 4 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรแฝงการรับรู ้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (PBC) ไปยังตัวแปร

แฝงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร (B) โดยมีตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจร (I) เป็นตัวแปรคั่นกลาง

 
ภาพที 2 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงค่าสมัประสิทธิ อิทธิพล ค่านํ าหนกัของตวัชีวดั  

และค่าสมัประสิทธิ ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 
 
 ผลการวเิคราะห์อทิธิพลคันกลาง 
 เมือพิจารณาจากภาพที 3 และภาพที 4 พบวา่ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (PBC) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) ถึงแมไ้ม่มีตวัแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (I) คันกลาง (β=.775, t=36.356) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร (PBC) มีอิทธิพลทางออ้มต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) (β=.180, t=5.158) และขนาดของอิทธิพล
ทางออ้มเมือเปรียบเทียบกบัอิทธิพลรวมมีค่าเท่ากบั .303 แสดงวา่ตวัแปรเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร 
(I) มีอิทธิพลคันกลางบางส่วนในความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) 
 

 
 
ภาพที 3 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลทางตรงของตวัแปรแฝงการรับรู้ความ สามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) ไปยงัตวัแปรแฝงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) โดยไม่มีตวัแปรแฝง 
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) คันกลาง 

 

 
 
ภาพที 4 โมเดลสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลทางตรงของตวัแปรแฝงการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การปฏิบติัตามกฎจราจร (PBC) ไปยงัตวัแปรแฝงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (B) โดยมีตวัแปรแฝง 
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร (I) เป็นตวัแปรคันกลาง 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  
 จากผลการวจิยัพบวา่เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกบัพฤติกรรม
การปฏิบติัตามกฎจราจร และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร สามารถทาํนาย
เจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรไดร้้อยละ . ซึ งอยูใ่นระดบัมาก ขณะเดียวกนัเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตามกฎจราจร การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร และเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร สามารถทาํนายพฤติกรรม
การปฏิบติัตามกฎจราจรไดร้้อยละ . ซึงอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถอภิปรายความสมัพนัธ์ของขอ้คน้พบไดด้งันี   
 1. เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจรมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎ
จราจร ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Eyssartier, Meineri, 
& Gueguen (2017) Lheureux, et al. () Trinha & Le () ขอ้คน้พบนีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ 
เนืองจากเจตคติต่อพฤติกรรมเป็นการประเมินทางบวกหรือลบต่อการแสดงพฤติกรรมนันๆ  ซึ งขึนอยูก่บัความเชือ
เกียวกบัผลของพฤติกรรม หากบุคคลเชือวา่การแสดงพฤติกรรมจะนาํไปสู่ผลทางบวก เขาก็จะมีเจตคติทีดีต่อพฤติกรรม 
ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลเชือว่าการแสดงพฤติกรรมจะนาํไปสู่ผลทางลบ เขาก็จะมีเจตคติทีไม่ดีต่อพฤติกรรมนัน 
ในขณะเดียวกนัเจตคติต่อพฤติกรรมยงัขึนอยูก่บัการประเมินผลของพฤติกรรมอีกทางหนึงดว้ยเช่นเดียวกนั  
 2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเกียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎจราจร ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบังานวิจยัของ Eyssartier, Meineri, & Gueguen (2017) Lheureux, et al. () Trinha & Le ()  ผล
การศึกษานี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ เนืองจากการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเป็นการรับรู้ว่าบุคคลอืนๆ ทีมี
ความสาํคญัสาํหรับตนตอ้งการหรือไม่ตอ้งการใหแ้สดงพฤติกรรมนันๆ ซึ งขึนอยูก่บัความเชือเกียวกบักลุ่มอา้งอิง หาก
บุคคลเชือวา่คนอืนทีสาํคญัสาํหรับตนคิดวา่เขาควรแสดงพฤติกรรม เขาก็มีแนวโนม้ทีจะแสดงพฤติกรรม ในทางตรงกนั



มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 37 (1) มกราคม - เมษายน 2563180

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว ่าเจตคติต ่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร และการรับรู้ 

ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร สามารถท�านายเจตนา

เชงิพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจรได้ร้อยละ 77.6 ซึง่อยู่ในระดับมาก ขณะเดียวกัน

เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจร และเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร สามารถ

ท�านายพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรได้ร้อยละ 65.3 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

สามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของข้อค้นพบได้ดังนี้ 

1. เจตคติต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนา 

เชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Eyssartier, Meineri, & Gueguen 

(2017) Lheureux, et al. (2016) Trinha & Le (2016) ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับทฤษฎี

และงานวิจัยต่างๆ เนื่องจากเจตคติต่อพฤติกรรมเป็นการประเมินทางบวกหรือลบ 

ต่อการแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ  ซึง่ข้ึนอยู่กับความเชือ่เก่ียวกับผลของพฤติกรรม หากบคุคล

เชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมจะน�าไปสู่ผลทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม  

ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมจะน�าไปสู่ผลทางลบ เขาก็จะ

มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในขณะเดียวกันเจตคติต่อพฤติกรรมยังข้ึนอยู่กับ 

การประเมินผลของพฤติกรรมอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน 

2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

มอีทิธิพลทางตรงต่อเจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร ผลการวิจยัดงักล่าว

สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย 

ของ Eyssartier, Meineri, & Gueguen (2017) Lheureux, et al. (2016) Trinha & Le 

(2016)  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ เนื่องจากการคล้อย 

ตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรับรู้ว่าบุคคลอื่นๆ ท่ีมีความส�าคัญส�าหรับตนต้องการหรือไม่

ต้องการให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง หากบุคคล
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เชือ่ว่าคนอืน่ทีส่�าคญัส�าหรบัตนคดิว่าเขาควรแสดงพฤตกิรรม เขาก็มแีนวโน้มท่ีจะแสดง

พฤติกรรม ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลเชื่อว่าคนอื่นที่ส�าคัญส�าหรับตนคิดว่าเขา 

ไม่ควรแสดงพฤติกรรม เขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมน้ัน ในขณะเดียวกัน  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงยังข้ึนอยู่กับการรับรู้หรือแรงจูงใจของบุคคลว่าตนต้องแสดง

พฤติกรรมตามกลุ่มอ้างอิงมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน

3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

มอีทิธิพลทางตรงต่อเจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร ผลการวิจยัดงักล่าว

สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย 

ของ Lheureux, et al. (2016) Tankasem, Satiennam & Satiennam (2016) ผลการ

วิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้น เน่ืองจากการรับรู้ความสามารถ 

ในการควบคุมพฤติกรรมเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าเป็นเรื่องยากหรือง่ายท่ีจะแสดง 

พฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมว่าตนมีโอกาสหรือทรัพยากร

ต่างๆ อาท ิประสบการณ์ หรอืข้อมลูข่าวสารท่ีจ�าเป็นในการแสดงพฤตกิรรมนัน้มากน้อย

เพียงใด และยังขึน้อยู่กับการรบัรูก้ารควบคมุว่าตนมปัีจจยับางอย่างท่ีสามารถสนับสนุน

หรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมหรือไม่

4. เจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจรมอีทิธิพลทางตรงต่อพฤตกิรรม

การปฏิบัติตามกฎจราจร ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Lheureux, et al. (2016) Trinha & Le 

(2016) Susilo, Joewono & Vandebona (2015) ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับทฤษฎี 

และงานวิจัยดังกล่าวเนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากเจตนาเชิงพฤติกรรม 

หรอืความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม ซึง่เป็นตัวบ่งบอกว่าบคุคลได้พยายามมากน้อยเพียงใด

ที่จะแสดงพฤติกรรมน้ันๆ ย่ิงบุคคลมีความพยายามมาก โอกาสหรือความเป็นไปได้ 

ที่จะแสดงพฤติกรรมย่อมมากตามไปด้วย

5. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร 

มอีทิธิพลทางตรงต่อพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกฎจราจร ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้อง

กับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ  

Ghasemzadeha, et al. (2017) Lheureux, et al. (2016) Brijs, et al. (2014) ข้อมูล
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏบิตัติามกฎจราจร 
ของผู้ขับขีร่ถจกัรยานยนต์ในจงัหวัดสงขลา อสิระ ทองสามส ีและกันยปรณิ ทองสามสี

เชิงประจักษ์นี้สอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ เน่ืองจากในบางกรณีท่ีบุคคล 

มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจมี

อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ของบุคคลโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านเจตนา 

เชิงพฤติกรรม

6. เจตนาเชงิพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎจราจรมอีทิธิพลค่ันกลางความสมัพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจรกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Lheureux, et al. 

(2016) Trinha & Le (2016) Susilo, Joewono & Vandebona (2015) ผลการวิจัย 

ครั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีและงานวิจัยระดับนานาชาติ อันเนื่องด้วยเมื่อบุคคลรับรู้ 

โดยอาศัยประสบการณ์ หรือข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถ

สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เขาย่อมแสดงออกถึงระดับ 

ของความพยายามท่ีจะแสดงพฤติกรรมน้ัน ซึ่งย่ิงบุคคลมีความพยายามมาก โอกาส 

หรือความเป็นไปได้ที่จะแสดงพฤติกรรมย่อมมากตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรสูงท่ีสุด ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชนควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความต้ังใจดี

หรือเจตนาการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดของคนหนุ่มสาว ด้วยการน�าเสนอ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการละเมดิกฎจราจรท่ีสร้างความเดอืดร้อนหรอือนัตรายท้ังต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม เมื่อผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์มีเจตนาท่ีดีก็จะน�าไปสู่พฤติกรรม 

การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกันการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรมีอิทธิพลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการ  

และการปฏิบัติตามกฎจราจร สามารถจัดกระท�าได้โดยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบังคับใช้

กฎหมายจราจรอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้คนหนุ่มสาวที่ขับข่ีจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลา

เชื่อว่าตนมีโอกาสที่จะละเมิดกฎจราจรได้โดยง่าย และควรจัดกิจกรรมให้ดารา นักร้อง 
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นกัแสดงวัยรุน่ทีม่ชีือ่เสยีงออกมารณรงค์ให้คนหนุม่สาวขบัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยปฏบิตัิ

ตามกฎจราจร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามกฎจราจรจะได้รับการยอมรับ

และชื่นชมจากบุคคลทั่วไป

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดในการท�านายพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎ

จราจรโดยใช้กรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเท่านั้น ซึ่งพบว่าท้ัง 4 ตัวแปรสามารถ

อธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรได้ร้อยละ 77.6 แสดงให้เห็นว่ายังมีตัวแปร

อื่นที่สามารถอธิบายพฤติกรรมน้ีได้ ดังน้ัน การวิจัยคร้ังต่อไปควรทบทวนวรรณกรรม

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิด

การวิจัยและใช้ในการรวบรวมหลากหลายพ้ืนที่มากขึ้น นอกจากน้ี การศึกษาน้ี 

เน้นพฤตกิรรมการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ของคนหนุ่มสาวเท่าน้ัน แต่อบุตัเิหตบุนท้องถนน

ยังเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นอีก จึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมผู้ใช้รถ 

ใช้ถนนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและผลกระทบในวงกว้าง และศึกษาในกลุ่มบุคคล 

ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน 
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