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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขบัขีข่องพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปกี                            
: กรณีศึกษา บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก : กรณีศึกษา บริษัทสุระชัย บรรทุกสัตว์ปีก  (โชคชัย) 
ตามตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการ ขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์
ปีก กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบทดสอบ และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson product moment Correlation coefficient)   
ผลการศึกษา พบว่า   

1.  พนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของ
พนักงานขับรถบรรทุกระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 2.87 (S.D. =0.33)    

2.  ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ ปีก 
บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

3.  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรม
เสี่ยงในการขับขี่ และปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัทสุระชัยบรรทุก
สัตว์ปีก(โชคชัย) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่, ปัจจัย, พนักงานขับรถบรรทุก  
     
Abstract 

This purpose of this survey research were to study factors related of risk driving behavior for 
poull truck drivers a study : Surachai Poultry Transport (Chokechai) Co., Ltd. The studied variables 
were : predisposing factors, reinforcing factors, enabling factors and risk driving behavior for poull 
truck drivers. The population were in poull truck drivers of 150 people. All data were collected form 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-924- 

the questionnaires constructed by researchers. Statistice used for data analysis included percentage, 
frequency, meam standard deviation and Pearson product moment Correlation coefficient.  
 The results as follows :  
  1. The poull truck drivers of Surachai Poultry Transport (Chokechai) Co., Ltd. had risk driving 
behavior for poull truck drivers high level at 2.87 (S.D. =0.33)    

2. The belief of use drug and energy drink for poull truck drivers of Surachai Poultry Transport 
(Chokechai) Co., Ltd. had correlation with risk driving behavior for poull truck drivers at .05 level.   

3 .  The knowledge prevention accidents, attitude of risk driving behavior, reinforcing factors 
of risk driving behavior and enabling factors of risk driving behavior of Surachai Poultry Transport 
(Chokechai) Co., Ltd. had no correlation with   risk driving behavior for poull truck drivers. 
Keyword :  Driving  Behavior , Factors , Poull Truck Drivers         

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                   

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ที่มี
การผลิตสินค้าและขนส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ การขนส่งสินค้า มีด้วยกัน
หลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการขนส่ง ทางอากาศ โดยปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางบก
หรือทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมในการขนส่งสินค้าภายประเทศมากที่สุด ดังนั้นบุคคลที่มี
ความส าคัญในการควบคุมการ ขับเคลื่อนให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนั่นคือ พนักงานขับ
รถบรรทุก (กุณฑลีย์ บังคะดานรา,2555)    

จากปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนที่รุนแรงแม้ว่ารถบรรทุกจะมีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ไม่มาก
เท่ากับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว แต่ความรุนแรงที่ปรากฏต่อสังคมนั้นพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุก
ในแต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง และส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุดังกล่าวมาจากการขนส่ง
สินค้าของรถบรรทุก     จากสถานการณ์ของปัญหาจึงท าให้ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน ซึ่งได้เพิ่ม
ความเสียหายและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป เพราะ
สาเหตุหลายประการ นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ประสบอุบัติเหตุและญาติพี่น้อง
ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในแต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องการทั้งทรัพยากรด้านบุคคล และปัจจัยทางด้านการเงินเพื่อน าไปใช้พัฒนาใน
ด้านต่างๆ ซึ่งช่วงต้นปีได้มีสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุก ของหน่วยงานราชการกลุ่มวางแผนงานความ
ปลอดภัยส านักสวัสดิ์ภาพการขนส่งทางบกในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม 2560 ประเทไทยเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกทั้งสิ้นจ านวน 92 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนมากในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี พ.ศ.2560 
(ส านักสวัสดิ์ภาพการขนส่งทางบก ,2560)   

บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด เป็นบริษัทรับจ้างขนส่งไก่เป็นและอาหารสัตว์ให้กับโรงงาน
ผู้ผลิตไก่รายใหญ่ ลักษณะของงานคือการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมจ าพวกไก่ และอาหารสัตว์ ไปยัง บริษัท และจังหวัด
ต่างๆ และมีระยะทางในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด เริ่มต้น
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ตั้งแต่ 10กิโลเมตร - 500กิโลเมตร แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน ซึ่งบางวันที่วิ่งระยะทางไกลจะใช้เวลาที่ยาวนานและ
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ  

จากข้อมูลสถิติปีล่าสุดการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าของบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก มี รายละเอียด
ดังนี้       ในปี พ.ศ. 2559 ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ตกถนน 2 ครั้ง เนื่องจากพนักงานหลับในชนกับรถคันอื่น 4 ครั้ง 
พบผู้บาดเจ็บจ านวน 12 ราย บาดเจ็บสาหัสที่ต้องพักรักษาตัว มากกว่า 3 เดือน จ านวน 2 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต (บริษัท 
สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก,2559) ในปี พ.ศ. 2558 ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ตก ถนน 3 ครั้ง เนื่องจากพนักงานหลับใน 
ชนกับรถคันอื่น 4 ครั้ง พบผู้บาดเจ็บจ านวน 14 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ สาหัส ไม่พบผู้เสียชีวิต (บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์
ปีก,2558) ในปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกตก ถนน 2 ครั้ง เนื่องจากพนักงานหลับในชนกับรถคนัอื่น 5 ครั้ง 
พบผู้บาดเจ็บจ านวน 10 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ สาหัสไม่พบผู้เสียชีวิต (บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก ,2557) ผลกระทบ
ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจะ   ท าให้เกิดการสูญเสียขึ้น เช่น การบาดเจ็บของผู้ขับขี่และคู่กรณี ความเสียหาย
ของรถบรรทุกจากการเกิดอุบัติเหตุย่อมส่งผลกระทบต่อทางบริษัท เช่น ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับพนักงานหรือผู้
ประสบเหตุหรือ คู่กรณีเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงและซ่อมแซมรถบรรทุก การสูญเสียรายได้ การสูญเสียค่า
รักษาพยาบาล และพักฟื้นของผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพด้วย เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าวจะท า ให้บริษัทมียอดรายได้
และก าไรน้อยลง และสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยง ในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุก
สัตว์ปีก(โชคชัย)จ ากัด จังหวัด นครราชสีมา เพื่อน าผลการวิจัยมาวางแผนในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากปัจจัยด้านต่างๆและพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่รถบรรทุก รวมทั้งการสร้างนโยบายเพื่อการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย ส าหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก  (โชค
ชัย) จ ากัด   

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับ
รถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด 
 
สมมุติฐาน  

1. ปัจจัยน า มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัท 
สุรชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด  

2. ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก
สัตว์ปีก บริษัท สุรชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) 

จ ากัด ที่ผ่านการประเมินการทดลองงานแล้วบรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัท ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก 
จ านวน 150 คน ทั้งนี้มีลักษณะการคัดเลือกเข้า ดังนี้  

1. พนักงานที่ผ่านการประเมินการทดลองงานแล้วบรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษัท   ต าแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุก  

2. พนักงานที่สามารถอ่านภาษาไทยออก และเขียนภาษาไทยได้และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 5 ตอน 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ โรคประจาตัว การตรวจ
สุขภาพประจ าปีและประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามปัจจัยน า ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของ
พนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ลักษณะของแบบทดสอบความรู้เป็นแบบ
เลือกเครื่องหมายถูก (√) และเครื่องหมายผิด (×) หน้าข้อค าถาม   

ส่วนที่ 2.2 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) มี 5 ระดับเห็นอย่างอย่างยิ่ง /เห็นด้วย /ไม่แน่ใจ /ไม่เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง โดยหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอบบัค  

ส่วนที่ 2.3 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มชูก าลังลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับเห็นอย่างอย่างยิ่ง /เห็นด้วย /ไม่แน่ใจ /ไม่
เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient)  

ส่วนที่ 2.4 แบบสอบถามประสบการณ์การขับขี่รถบรรทุกลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) มี 5 ระดับเห็นอย่างอย่างยิ่ง /เห็นด้วย /ไม่แน่ใจ /ไม่เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

ตอนที่3 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก
สัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดับเห็นอย่างอย่างยิ่ง /เห็นด้วย /ไม่แน่ใจ /ไม่เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยหาค่าความ
เชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอบบัค  

ตอนที่4 แบบสอบถามปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก
สัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับเห็นอย่างอย่างยิ่ง /เห็นด้วย /ไม่แน่ใจ /ไม่เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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ตอนที่5 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัท สุระชัยบรรทุก
สัตว์ปีก(โชคชัย) จ ากัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) มี 4 ระดับ ประจ า 
(7 วัน/สัปดาห์) /บางครั้ง  (4-6วัน/สัปดาห์) /นานๆครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห์) /ไม่เคย โดยหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า  (Alpha-coefficient) ของครอบบัค  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสอบถามแต่ละฉบับและคัดเลือกเฉพาะแบบทดสอบ

และแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ตรวจสอบให้คะแนนข้อคาถามแต่ละข้อตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
2. น าแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่และค่าร้อยละน าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบความเรียง  
3. น าแบบทดสอบ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน(SD.) และค่าร้อยละของข้อมูล(Percentage)  
4. วิเคราะห์ความสัมพันระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงาน

ขับรถบรรทุก โดยใช้สถิติ สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 99.30 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 0.07 อายุ พบว่าอายุต่ าสุด
ที่ อายุ 25 ปี และสูงสุด 56 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.00 สถานะภาพ ส่วน
ใหญ่สถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 68.00 รายได้ มีรายได้ต่ าสุด 12,000 บาท และสูงสุด 25,000 บาท โรคประจา
ตัว ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 88.00 การตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนใหญ่เคยตรวจสุขภาพประจ าปี 1
ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 95.33 การประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถบรรทุกในปีที่ผ่านมา(2559) ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ
อุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ประสบการณ์ขับขี่รถบรรทุก พบว่าประสบการณ์ขับขี่ต่ าสุด 1 ปี และสูงสุด 11 ปี การ
ปรับขึ้นเงินเดือนเบี้ยขยันหรือโบนัส ส่วนใหญ่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2.  ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม  
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76.00 ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงใน
การขับขี่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มชูก าลัง ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.3 ประสบการณ์และการประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถบรรทุก ส่วนใหญ่ไม่เคย
ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 64.00 ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับ
รถบรรทุก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับ
รถบรรทุก ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 66.77 และพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก ส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับเสี่ยงมาก คิดเป็นร้อยละ 87.33  

3.  ความสัมพันธ์ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก
สัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตวป์ีก(โชคชัย) พบว่า  

ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก 
 
การอภิปรายผล  

ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มชูกาลัง  
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มชูก าลังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่

ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) (r=0.170, p=0.038) มีความเชื่ออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการดื่ม
เครื่องดื่มชูก าลังมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก  บริษัทสุรชัย
บรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย)จ ากัด เนื่องจากพนักงานขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องดื่มชูก าลังก่อนออกขับขี่รถบรรทุก
เป็นประจ า เป็นความเชื่อที่สืบทอดบอกต่อกันมาของพนักงานของขับรถบรรทุก ในการใช้เครื่องดื่มชูก าลัง เช่น M-150 
กระทิงแดง คาราบาวแดง กาแฟกระป๋อง เป็นต้น  จึงเกิดพฤติกรรมความพร้อมในการขับขี่รถบรรทุก ดังนั้นจึงควรมี
การแนะน าความรู้ที่ถูกต้องให้กับพนักงานขับรถ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรัตน์ แสงกล้า (2550) เรื่อง
การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์พบว่าคนขับรถบรรทุกอ้อยเคยใช้ยาบ้า กาว สุรา 
บุหรี่ แต่ในปัจจุบันมีการใช้สารเสพติด 4 ชนิด ส่วนมากใช้สุรา บุหรี่ และเครื่องดื่มชูก าลัง ส่วนยาบ้า มีเพียง 2 ราย 
ด้วยเหตุผลเพื่อผ่อนคลายความเครียดร่วมสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน และเพิ่มความสามารถในการท างาน สถานที่ในการใช้
สารเสพติดมากคือ ที่ไร่อ้อยตอนคนงานช่วยกันขนมัดอ้อยขึ้นรถ ที่หน้าโรงงานช่วงจอดรถรอส่งอ้อยเข้าโรงงาน และสูบ
บุหรี่ขณะขับรถ แนวทางการลดการบริโภคสารเสพติดตามมุมมองของคนขับรถบรรทุกอ้อย ได้แก่ 1.การเพิ่มพูนความรู้ 
2.การเข้าถึงสื่อสาธารณะ 3.การสร้างแรงจูงใจ 4.การสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 5.การให้ค าปรึกษาจากครอบครัว 
เพื่อน นายจ้าง 6.เรียนรู้จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมชาวไร่อ้อย สถานบ าบัดยาเสพติด เจ้าหน้าที่โรงน้ าตาลและ
ต ารวจ และสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model คือปัจจัยน า ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลสาเหตุของการเกิด พฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ   ความ
เชื่อ ค่าความนิยม ที่น าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก  (โชคชัย) 
จ ากัด 

ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก  
ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใน

การขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) (r=0.064, p=0.440) ไม่สอดคล้อง
กับสมมุตติฐานที่ว่าปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีก
บริษัทสุรชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด เนื่องจากบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) ได้มีนโยบายในการอบรม
ของพนักงานขับขี่รถบรรทุกก่อนปฏิบัติงาน การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ท าให้พนักงานเข้าถึง
หลักวิธีการขับรถที่ถูกหลักและการขับรถที่ปลอดภัย และมีนโยบายบริษัทการเป่าแอลกอฮอล์ก่อนออกขับรถทุกวันเพื่อ
ความปลอดภัย และนโยบายการควบคุมความเร็วตามกฏหมายก าหนดคือ 80 km/hr สอดคล้องกับการศึกษาของ 
รัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) เรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการฝึกอบรมเฉพาะด้านอยู่ในระดับมาก และ
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รองลงมาคือการสอนงาน (พี่สอนน้อง) และการปฐมนิเทศในการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนต าแหน่ง ข้อมูลทัศนคติในการ
พัฒนา การฝึกอบรม การศึกษา พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติในการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยกับการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ข้อมูลประสิทธิภาพของพนักงาน พบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน 
คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ อยู่ในระดับดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ผลของการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน และฝ่ายงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพของพนักงาน
ที่แตกต่างกัน ทัศนคติการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของพนักงานในทิศทาง
เดียวกันและมีการการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะขับรถบรรทุกของของพนักงาน เช่น แว่นใส 
แว่นตา เสื้อสะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ร้องเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อความรุนแรงต่อ
อุบัติเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงการขับขี่รถบรรทุก และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชัย ชัยขวัญงาม (2552) เรื่องปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัทอเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด พบว่า 
มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เจตคติต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย ของพนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จากัด 
และยังสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model คือปัจจัยเอื้อ หมายถึง สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จาเป็นใน
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล  

ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก  
ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใน

การขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) (r=0.061, p=0.459)  
ไม่สอดคล้องกับสมมุตติฐานที่ว่าปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับ
รถบรรทุกสัตว์ปีกบริษัทสุรชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด เนื่องจาก บริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) ได้ให้เงิน
เบี้ยขยัน และเงินพิเศษประจ าปี (โบนัส) เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุก สอดคล้อง
กับ ชูยศ ศรีวรขันธ์ (2553) เรื่องปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการ
ท างานมากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรเพิ่มขึ้นและจะมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงานขับรถลดลง และสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพร สุโพภาค (2553) เรื่องการธารงรักษาพนักงาน 
พบว่าระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ต่างกัน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยจูงใจและธ ารง 
รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จในการทางานด้านการได้รับความส าคัญ ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านความน่าสนใจในงาน และด้านความก้าวหน้าในการท างาน ยังสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE-
PROCEED Model คือปัจจัยเสริม หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่นอันเป็นผลจากการ
กระทาของตน สิ่งที่บุคคลจะได้รับอาจเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งของ ค าชมเชย การยอมรับ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถบรรทุกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก(โชคชัย) มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกอยู่ในระดับเสี่ยงมาก คิดเป็นร้อยละ 87.30 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
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จากข้อเสนอแนะผลการวิจัยควรด าเดินการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับ
รถบรรทุกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย)  

จากข้อเสนอแนะผลการวิจัยควรด าเดินการศึกษาวิจัยเชิงทดลองส าหรับการสร้างโปรแกรมการขับขี่  
อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถบรรทุกบริษัทสุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) 
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