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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอรไซคของเด็กวัยเรียน โดยเลือก
พื้นที่การศึกษาแบบเจาะจง ไดแก โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม หมูที่ 5 ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรีเปนพื้นที่ที่จะศึกษา ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเวลา 9 เดือน ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2547- 31
มกราคม 2548 ในการศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก , การสังเกตและการ
เขียนเรียงความในการรวบรวมขอมลู
จากผลการศึกษา สามารถแบงกลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ กลุมเด็กผูหญิงและกลุมเด็กผูชาย มีทั้ง
กลุมที่มีพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย และกลุมที่ขับขี่เสี่ยงตออันตราย แบบแผนการขับขี่มี 2 ลักษณะ คือ การขับขี่
เที่ยวเลน และการขับขี่เพื่อไปทําธุระใหพอ แม หรือ การขับขี่มอเตอรไซคเพื่อไปโรงเรียน/ตลาด เมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหวาง 2 กลุมพบวา กลุมเด็กผูชายจะมีการขับขี่รถมอเตอรไซคดวยความเร็วสูง ขับรถประมาทและไมคํานึงถึงการ
เกิดอุบัติเหตุ แตมีทักษะการขับขี่รถมอเตอรไซคที่ดี และรูกฎจราจรมากกวากลุมเด็กผูหญิง ในขณะที่กลุมเด็กผูหญิง
ขับขี่ดวยความระมัดระวัง เพราะกลัวอุบัติเหตุ ขับขี่เฉพาะซอยในหมูบานไมออกถนนใหญ แตสิ่งที่เหมือนกัน
ระหวางเด็กทั้งสองกลุมนี้ คือ เด็กสวนใหญจะเริ่มมีพฤติกรรมการขับขี่รถมอเตอรไซคโดยเริ่มจากการหัดขับขี่เอง
การเริ่มขับขี่รถมอเตอรไซคของเด็กเองนั้น มักจะใหเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่สามารถขับขี่รถมอเตอรไซคไดแลว รุนพี่
ในหมูบานที่มีประสบการณในการขับขี่รถมอเตอรไซคเปนอยางดีเปนคนหัดให หรือแมแตคนภายในครอบครัวของ
ตัวเด็กเอง เชน ผูปกครอง พี่ เปนคนหัดขับขี่รถมอเตอรไซคให การที่เด็กมีแบบแผนและพฤติกรรมการขับขี่รถ
มอเตอรไซคที่แตกตางกันนั้น เปนไปตามการเรียนรูเริ่มตนในเรื่องของพฤติกรรมการใชรถมอเตอรไซคที่แตกตางกัน
ตามวัฒนธรรมของแตละสังคม ชุมชน ที่เปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของชุมชน หรือสมาชิกในชุมชน ดังนั้นพฤติกรรมการ
ขับขี่รถมอเตอรไซคในเด็กก็จะเปนไปตามเงื่อนไขและรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ สวนรถมอเตอรไซคใน
ฝนของเด็กสวนใหญนั้น เด็กสวนใหญมักจะชอบรถมอเตอรไซคยี่หอฮอนดา โดยใหเหตุผลวา เปนรถมอเตอรไซคที่
รูปรางสวยงาม สามารถปรับแตงไดงายและที่สําคัญ คือ เมื่อนําไปขายมักจะไดราคาดีกวารถมอเตอรไซคยี่หออื่น
ในสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนปลายบางนั้น การขับขี่รถมอเตอรไซคในเด็กเปนเรื่องปกติ สังคมมอง
วาไมเปนความเสี่ยง นอกจากนั้นยังพบวา ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถมอเตอรไซคในเด็ก ผูปกครอง
ของเด็กมองวาเปนเรื่องที่ไมสําคัญ
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ABSTRACT
This research was aimed to study behaviors of children in using motorcycles.
Purposive sampling of nine school children was conducted at Thammigaram School, Moo
5, Tombol Plaibang, Amphur Bangkrouy, Nontaburi. The data collection took nine months
to complete starting from 1st May 2004 to 31st January, 2005. Qualitative data collection
techniques namely in-depth interviews , observation and essay writing were conducted.
Results showed two groups of samples – girls and boys whose behaviors in
using motorcycles were careful and risky. Two patterns of motorcycle riding were found
among the young children: riding for fun and as ordered by parents or to go to
schools/market. When comparing between the two groups, it was found that the boys
tended to ride motorcycles with high speed, high risk and had no regard for the possibility
of accident. However, they had better skills and knew about traffic laws more than the
girls. Among the girls, they rode motorcycles carefully and stayed only in the small lanes,
not on the highways. A similar behavior in both groups was that most of them practiced
riding motorcycles by themselves and learned from their friends of the same age or seniors
who were experienced motorcycle riders or people in families such as parents, elder
brothers or sisters.
The differences of children’s patterns and behaviors in using motorcycles
resulted from various learning behaviors at a early stage, culture in each society that
indicated life style of the community and its members. Therefore, behaviors of children in
using motorcycles are influenced by social and cultural conditions. Hondas were the most
popular make among these children because it was viewed as having a good design and
easily modified. The most important point was it had a better refund compared to other
motorcycles. In Plaibang, the use of motorcycles by children was viewed as normal. Risk
of accidents was not found as a serious concern of most studied parents.
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