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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาเชิงพรรณนาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้
รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางประชากร ประสบการณ์การขับข่ี
รถจกัรยานยนต์ ความรู้เร่ืองการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ปลอดภยั และเจตคติต่อพฤติกรรมการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ ท าการศึกษาในนักเรียนทุกคนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 อ าเภอภูเพียง      
จงัหวดัน่าน จ านวน 344 คนโดยใช้แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  นักเรียนเกินกว่าคร่ึงหน่ึงมีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย      
(ร้อยละ 51.3) รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ค่อนขา้งปลอดภยั (ร้อยละ 48.7) และ
ไม่มีนกัเรียนท่ีใชร้ถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 
 2)  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการขบัข่ี (p-value = 0.03) ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนน (p-value =0.02) เจตคติต่อการขบัข่ีรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด (p-value = 0.002) เจตคติต่อ
การการขับข่ีฝ่าฝืนกฎจราจร (p-value = 0.01) และเจตคติต่อการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต ์      
(p-value = 0.02) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1)  นกัเรียนมีความสามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ป็นระยะเวลานาน จะมีพฤติกรรมการ
ใชร้ถจกัรยานยนตท่ี์ไม่ปลอดภยัของนกัเรียนมีแนวโนม้มากข้ึน  
 2.2)  นกัเรียนท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุจราจรทางถนน จะมีพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ม่
ปลอดภยัมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่เคยประสบอุบติัเหตุจราจรทางถนน 
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 2.3) ระดับเจตคติท่ีดีข้ึนของการขับข่ีรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนด การขับข่ีฝ่าฝืนกฎ
จราจร และการดัดแปลงรถของนักเรียน จะท าให้พฤติกรรมการใช้รถจกัรยานยนต์มีแนวโน้มท่ี
ปลอดภยัข้ึน 
 3)  ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และระดบัชั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชร้ถจกัรยานยนต์
ของนกัเรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.72 0.13 และ 0.06 ตามล าดบั) และความรู้เร่ือง
การขับข่ีปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 (p-value = 0.10)  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this descriptive study was to study of factors related to motorcycle using 
behaviors of high school students. The factors related to motorcycle using behaviors were socio-
demographic characteristics, experience of using motorcycle, knowledge of safety motorcycle using 
and attitude toward motorcycle using behavior. The samples were 344 students who studied in high 
school students in Phu Piang district, Nan province. The questionnaire was used for gathering data. 
Data of this study were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentile, standard 
deviation and Chi-square. The results were as follows: 
 1)  More than haft of all students had unsafe motorcycle using behavior ( 51.3%) , the 
following: students had nearly safety motorcycle using behavior (48.7%)  and no students who had 
safety motorcycle using behaviors. 
 2)  Factors that were significantly related with motorcycle using behaviors of high school 
students ( p-value <0.05)  such as time of motorcycle using ( p-value = 0.03) , experience of road 
traffic accident ( p-value = 0.02) , attitude of speed ( p-value = 0.002) , attitude of traffic role            
(p-value = 0.01) and attitude of modifying motorcycle (p-value = 0.02). The details were as follow: 
 2.1)  Students who have ridden motorcycle for a long time were related with unsafe 
motorcycle using behaviors. 
 2.2) Students who used to have road traffic accident were related with unsafe motorcycle 
using behaviors. 
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 2.3)  Students who had good attitude of speed, traffic regulations and modifying were 
related with safety motorcycle using behaviors. 
 3)  Others factors such as age, gender and education level were no significantly related with 
motorcycle using behaviors of high school students (p-value = 0.72, 0.13 and 0.06, respectively) and 
knowledge of safety motorcycle using was not significantly related with motorcycle using behaviors 
of high school students (p-value  = 0.10) 
 
 
 
 
 


