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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษานิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปัจจัยด้าน
การบังคับใช้กฎหมายกับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 3) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
สารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จานวน 400 คน
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึ กษา คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมิ นค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลใช้ ค่ าการแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสาคัญแล้วจึงนา ตัวแปรที่มี
นัยสาคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบ Stepwise
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ที่นักศึกษานามาใช้ในทางเดินรถ ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ส่วนตัวชี้วัดข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ผู้ขับขี่ได้จัดให้ผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรทางบวก ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ
นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย และปัจจัยด้านการยอมรับนับถือใน
กฎหมาย
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรทางลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาทุกคณะที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3
4. ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายและปัจจัยด้านการยอมรับกฎหมายสามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้ โดยตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่า β สูงสุด คือ ตัวแปรปัจจัยด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย (β = .617) รองลงมาคือตัวแปรปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมายกฎหมาย (β = .130)
5. สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Le_CO = 1.059 + 0.617L_EN + 0.130L_OB
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
 Le_CO = 0.622  L_EN + 0.149 
L_OB
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to study the level of legal consciousness in obedience of traffic
law of Loei Rajabhat University Students 2) to study relationship between personal factors,recognition of law
factors, law enforcement factors with legal consciousness in obedience of traffic law of Loei Rajabhat University
Students 3) to find the equation for prediction legal consciousness in obedience of traffic law of Loei Rajabhat
University Students. This study is a survey research. The sample drawn for this survey were 400 is Loei
Rajabhat University Students which studying undergraduate. Using by proportional stratified random sampling.
The instruments used for collecting data were rating scale questionnaires. Collected data were analyzed by
SPSS for windows to find frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson’s product moment
correlation coefficient, multiple regression, and to construct a predictable balance by Stepwise model.
The major results were as follows:
1. The overall about level of legal consciousness in obedience of traffic law were rated at high level.
the highest average were wearing a motorcycle license plate. The lowest average were provide passengers
wearing helmets.
2. The positive factors related with level of legal consciousness in obedience of traffic law were the
student studying in faculty of science and technology, recognition of law factors, law enforcement factors
3. The negative factors related with level of legal consciousness in obedience of traffic law were the
student studying in faculty of management, the student studying 3rd years every faculty.
4. The factors affecting level of legal consciousness in obedience of traffic law were law enforcement
factors (β = .617) and recognition of law factors (β = .130)
5. The equation for prediction could be made as follows:
The raw scores prediction of equation :
Le_CO = 1.059 + 0.617L_EN + 0.130L_OB
The standard scores prediction of equation :
= 0.622  L_EN + 0.149 

Le_CO

L_OB

Keywords: legal consciousness in obedience of traffic law
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุบัติเหตุจราจรในปี พ.ศ.
2554 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น 68,296 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
9,060 ราย บาดเจ็บสาหัส 4,047 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย
17,123 ราย คิดเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีสัดส่วนผู้เสียชีวิต

ความเป็นมาของปัญหา
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเฉลี่ยในแต่ละปี
ประเทศไทยมีผู้เสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุจาจรนับหมื่นราย
โดยข้อมูลล่าสุดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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จากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรคิดเป็น 19.60 ราย
ต่ อ ประชากร 100,000 คนต่ อ ปี อยู่ ใ นล าดั บ ที่ สี่ ข อง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย (อันดับหนึ่ง)
พม่า (ลาดับสอง) ฟิลิปปินส์ (อันดับสาม)
สาเหตุ ของการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ในปี พ.ศ. 2554
(กรมทางหลวง, 2554) อันดับแรกเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้ ขั บขี่ โดยตรง ร้ อยละ 90.31 ได้ แก่ ขั บรถเร็ วเกิ น
อัตรากาหนด ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด แซงผิดกฎหมาย
ขั บรถไม่ เปิ ดไฟ ไม่ ให้ สัญญาณชะลอหรื อเลี้ ยว ไม่ ให้
สัญญาณเข้ าจอดหรื ออกจากที่ จอด ไม่ให้ สิทธิรถที่ มา
ก่อนผ่ านทางเช่นทางแยก รถเสียไม่แสดงเครื่องหมาย
สัญญาณไฟที่กาหนด ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทาง
ร่วมทางแยก ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดในถนนที่มี
สี่ ช่ อ งทางจราจร ฝ่ า ฝื นสั ญ ญาณไฟจราจรหรื อ
เครื่องหมายจราจร ขับรถไม่เป็นหรือไม่ชานาญ สาเหตุ
รองลงมาอันดับสองเกิดจากความบกพร่องของผู้ขับขี่โดย
อ้อม ร้อยละ 6.45 ได้แก่ เมาสุรา หลับใน สาเหตุอันดับ
สามเกิ ดจากความบกพร่ องเนื่ องจากรถ ร้ อยละ 2.18
ได้แก่ บรรทุกเกินอัตรา อุปกรณ์รถบกพร่อง และสาเหตุ
อื่นๆ อีกร้อยละ 1.07 เมื่อพิจารณาจากสาเหตุที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจราจรไม่ว่าจะเป็นความความบกพร่องของผู้ขับ
ขี่ โ ดยตรง ความบกพร่ อ งของผู้ ขั บ ขี่ โ ดยอ้ อ ม ความ
บกพร่ องเนื่ อ งจากรถ ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นแต่ เป็ น เรื่ อ งที่ ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่มีบทบัญญัติทั้งที่ห้ามไม่ให้
กระท าหรื อ ให้ ก ระท าในเรื่ อ งการจราจร การเคารพ
กฎหมายจราจรจึงถือว่าเป็นมาตรการที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ในการช่วยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นและยัง
แก้ปัญหาจราจรอื่นๆ ด้วย เช่น ปัญหาสภาพการจราจรที่
ติดขัด ปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดจากการจราจร
ส าหรั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเลย ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่
ถนนเลย-เชียงคาน (ทางหลวงหมายเลข 201) ตาบลเมือง
อาเภอเมือง จั งหวัดเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พื้นที่ชุมชนบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลั ยเป็นพื้นที่ที่มี ความเจริญและการ
ขยายตัวของชุมชนมากที่สุดจุดหนึ่งของจังหวัดเลย การ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาพัก
อาศั ยและการเพิ่ มขึ้ นของจ านวนยวดยานพาหนะของ
ประชากรและนักศึกษาในพื้นที่และยานพาหนะที่ต้องเดิน
ทางผ่ า นพื้ น ที่ ถ นนบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย ไปยั ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่กาลังได้รับความนิยมคืออาเภอเชียงคาน การ
ขยายถนนเพิ่มขึ้นเป็นสี่ช่องทางจราจรทาให้ต้องมีเ กาะ
กลางถนนและมีจุดกลับรถทางร่วมทางแยกเกิดขึ้น ทาให้
ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับขี่ได้ตามใจตน ทาให้ปัญหาอุบัติเหตุ
จากการจราจรในเขตพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีสถิติ
ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจร
ของกรมทางหลวง (2554) พบว่าสถิติการเกิดอุบั ติเหตุ
จราจรของจังหวัดเลยในปี พ.ศ. 2554 มีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 100
ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 21 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 139 ราย
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินที่ไม่
น่าจะเกิดขึ้น
ปัญหาการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ จราจรในพื้ นที่ ชุ มชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยส่วนมากอาจเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่
เ ค า ร พ ก ฎ ห ม า ย จ ร า จ ร ไ ด้ แ ก่ บ ท บั ญ ญั ติ ต า ม
พระราชบั ญญั ติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเฉพาะ
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจะ
เป็นนักศึกษาที่มาเล่าเรียนยังมหาวิทยาลัยและพักอาศัย
อยู่ตามหอพักบ้านพักในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
และส่วนใหญ่นิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะใน
การเดินทาง ทาให้จานวนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ชุมชน
รอบมหาวิ ทยาลั ยเพิ่มขึ้ นอย่างมากในปั จจุ บั น ซึ่ งจาก
ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า รถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น
ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดการเสียชีวิต
และบาดเจ็ บมากที่ สุ ด แต่ จ ากพฤติ กรรมในการขั บ ขี่
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รถจักรยานยนต์ของนักศึกษายังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่
เคารพกฎหมายจราจรให้เห็นเกิดขึ้นเป็นประจา เช่น การ
ขับขี่ย้อนเลนช่องทางการจราจร ไม่ขับชิดขอบทางซ้ายสุด
ในถนนที่ มีสี่ช่องทาง การไม่ กลั บรถในช่ องทางกลับรถ
การฝ่ าฝื นสั ญญาณไฟจราจร การขั บขี่ เร็ วเกิ นอั ตราที่
กฎหมายกาหนด การซ้อนท้ายเกินกว่าหนึ่งคน ไม่เปิดไฟ
รถในยามกลางคืน ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะเลี้ยว
หรือกลับรถ การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดรถซ้อนคัน
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ นอกจากพฤติกรรมการขับขี่
ที่ชี้ให้เห็นถึงการไม่เคารพกฎหมายจราจรในพื้นที่ ชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยแล้ว พฤติกรรมการขับขี่ในพื้นที่ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ คารพกฎจราจรที่
มหาวิ ทยาลั ยได้ก าหนดขึ้ นมา เช่ น การขับขี่ย้ อนศรใน
ถนนที่ เ ดิ น รถทางเดี ย ว การขั บ รถเร็ ว ขั บ ไม่ ชิ ด ขอบ
ทางซ้ าย จอดรถในที่ ห้ ามจอด จอดรถซ้ อนคั น ไม่ สวม
หมวกนิรภัยขณะขับขี่ ล้วนแต่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร
ขึ้ น ได้ แ ละยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาส าคั ญ ในพื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย คือ ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ปัญหาที่จอด
รถที่ไม่เพียงพอ
ปั ญ หาการไม่ เ คารพกฎหมายจราจรของ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเป็นปั ญหาอย่าง
หนึ่งของการไม่นับถือกฎหมายหรือไม่มีนิติสานึก (Legal
consciousness) ต่ อกฎหมายบ้ านเมื องที่ บั งคั บใช้ เพื่ อ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของคนในสังคม การเคารพกฎหมาย
จึงต้องอยู่คู่กับกฎหมายเสมอ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง นิติสานึกในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย โดยใช้ กรอบแนวคิ ด เรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ นั บ ถื อ ในกฎหมาย(The
recognition theory) และแนวคิดเรื่องนิติสานึก(Legal
consciousness) มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงความรับรู้

ทั ศนคติ การยอมรั บและการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีต่อพระราชบัญญัติ
จรา จ รทา ง บก พ.ศ . 2522 เพื่ อ ค้ นหา ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับนิติสานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยต่อการเคารพกฎหมายจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อ
นิติสานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อการ
เคารพกฎหมายจราจร โดยใช้ นักศึกษาภาคปกติระดั บ
ปริ ญ ญาตรี เป็ น กรณี ศึ ก ษาในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อ น า
ผลการวิ จั ย ที่ ได้ ม าเป็ นประโยชน์ ใ นการแก้ ไขปั ญ หา
การจราจรในพื้ นที่ ชุ มชนรอบมหาวิทยาลั ยและปั ญหา
การจราจรในเขตพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษานิติสานึกในการเคารพกฎหมาย
จราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปัจจัย
ด้ านการบั งคั บใช้ กฎหมายกั บนิ ติ ส านึ กในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
3. เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อนิ ติ ส านึ กในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ภาคปกติ ระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 10,830 คน (สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ภาคปกติ ระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 400 คน โดยผู้วิจัยกาหนดขนาดของ
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กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีที่
นั กวิ จั ยที่ ท าการวิ จั ยเกี่ ยวกั บการถดถอยแนะน าไว้ ว่ า
อัตราส่วนของตัวแปรทานายต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อยต้องเป็น 1 ต่อ 15 หมายความว่าตัวแปรทานาย
1 ตัวใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 15 คนบางคนแนะนาว่า 1
ต่อ 30 และอย่างน้อยที่สุดควรมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
อย่างน้อย 400 คน (Enders, 2001 อ้างถึงใน จุรีรัตน์
ประวาลลัญฉกร, 2551) ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 400 คน
3. การเลือกกลุ่ มตั วอย่ าง ผู้ วิ จัยใช้ การเลื อก
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportional stratified random sampling) โดย
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ระดับ
ปริ ญญาตรี จ านวน 400 รายโดยก าหนดสั ดส่ วนตาม
จานวนนักศึกษาในแต่ละคณะทั้ง 5 คณะ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมู ลเชิ งปริ มาณเป็ นแบบสอบถามที่ ผู้วิ จั ยสร้ างขึ้ นมี
ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ
(checklist) และแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
(Rating scale) ตามวิธีของลิเคริ์ท (Likert อ้างถึงใน
จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร, 2551)
โดยผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ นการสร้ า งเครื่ องมื อ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายทฤษฎีว่าด้วยการยอมรับนับถือใน
กฎหมาย (The recognition theory) แนวคิดเรื่องนิติ
สานึก (Legal consciousness)
2. ศึ ก ษาเกณฑ์ แ ละวิ ธี สร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า
3. สร้างแบบสอบถามที่ได้ศึกษาในข้อ 1, 2 ให้
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทฤษฎีว่าด้วย

การยอมรับนับถือในกฎหมาย (The recognition theory)
แนวคิดเรื่องนิติสานึก (Legal consciousness)
4. น าแบบสอบถามเสนอให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ
แบบสอบถามได้ค่า IOC (Index of item – objective
Congruence) เท่ า กั บ 1.00 แล้ ว น ามาแก้ ไ ขตามที่
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แนะนา
5. นาแบบสอบถามที่ได้ผ่านการแก้ไขปรับปรุง
แล้วตามข้อ 4 ไปตรวจหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้ง
ฉบั บ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach, อ้างถึง
ใน ภัทราพร เกษสังข์, 2549) ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละ
ตัวแปร ดังนี้
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย Cronbach's Alpha = .868
5.2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นการ
ยอมรับนับถือในกฎหมาย Cronbach's Alpha = .850
5.3 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ พฤติ กรรมในการ
เคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 Cronbach's Alpha = .967
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ใช้สถิติพรรณนาอันได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้ อยละ คะแนนเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ อวิ เคราะห์ การกระจายของกลุ่ ม ตั วอย่ าง
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัย
ด้านการยอมรับนับถือในกฎหมายและพฤติกรรมในการ
เคารพกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
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2.1 การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรพยากรณ์ อันได้แก่ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
การบังคั บใช้ กฎหมาย ปัจจัยด้ านการยอมรั บนับถือใน
กฎหมาย กับนิติสานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ต่อการเคารพกฎหมายจราจร โดยวิธีการคานวณค่า
สั ม ประ สิ ทธิ์ สหสั ม พั นธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น (Pearson
correlation coefficient)
2.2 การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการทานายนิติสานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ต่อการเคารพกฎหมายจราจร จากปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยด้านการยอมรับ
นั บถื อในกฎหมาย โดยการใช้ สถิ ติ การถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple regression analysis) โดยใช้วิธี Enter เพื่อดูตัว
แปรที่มีนัยสาคัญแล้วจึงนาตัวแปรที่มีนัยสาคัญไปสร้าง
สมการพยากรณ์ โดยใช้วิธีแบบ Stepwise

ตารางที่ 1 (ต่ อ ) ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ นิ ติ ส านึ ก ในการ
เคารพกฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
2. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.23 0.73 มาก
ในทางเดินรถ มีสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้
การได้ดี
3. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.34 0.76 มาก
ในทางเดินรถ ได้ติดแผ่นป้าย
ทะเบียน
4. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.17 0.92 มาก
ในทางเดินรถ มีเสียงเครื่องยนต์ที่ดัง
ตามปกติ ไม่รบกวนผู้อื่น
5. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.31 0.80 มาก
ในทางเดินรถ ไม่มีควันที่ก่อให้เกิด
มลพิษที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด
6. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.30 0.74 มาก
ในทางเดินรถ มีเสียงสัญญาณแตรที่
ใช้การได้
7. ผู้ขับขี่มีการเปิดไฟหน้ารถในเวลาที่มี 4.22 0.76 มาก
แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน
รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัด
แจ้ง
8. ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถ 4.18 0.81 มาก
หยุด เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสี
เหลืองอาพัน
9. ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อ 4.22 0.78 มาก
เห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดง
10. ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด 4.19 0.80 มาก
เมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบ
สีแดงที่ติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยก
และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับ
รถต่อไปด้วยความระมัดระวัง

ผลการวิจัย
ในการศึกษานิ ติสานึกในการเคารพกฎหมาย
จราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจร
ของนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 400 คน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ นิติ สานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
1. รถจักรยานยนต์ทนี่ ักศึกษานามาใช้ 4.21 0.72 มาก
ในทางเดินรถ มีสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง หรือ ไม่มีสภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดเกิดอันตรายในการขับขี่
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ตารางที่ 1 (ต่ อ ) ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ นิ ติ ส านึ ก ในการ
เคารพกฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
11. ผู้ขับขี่เมื่อเห็นสัญญาณจราจรไฟ 4.12 0.88 มาก
กระพริบสีเหลืองอาพัน ณ ที่ใด ผู้ขับ
ขี่มีการลดความเร็วของรถลงและ
ผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความ
ระมัดระวัง
12. ผู้ขับขี่มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 4.23 0.75 มาก
ตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้
หรือทาให้ปรากฏในทาง
13. ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง 4.23 0.74 มาก
และให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้าม
14. ในการใช้ทางเดินรถ ผู้ขับขี่ได้ใช้
4.22 0.72 มาก
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ
ควบคุมรถ เมื่อเห็นคนเดินเท้าที่เป็น
เด็ก คนชราหรือคนพิการ
15. ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถใน 4.21 0.77 มาก
ทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้น
ไป ผู้ขับขี่ได้ขับรถในช่องเดินรถซ้าย
สุดเสมอ
16. ผู้ขบั ขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ มีการให้
4.14 0.89 มาก
ไฟสัญญาณหรือให้สัญญาณด้วย
มือและแขน ก่อนที่จะเลี้ยวรถ
เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้า
รถคันอื่น
17. ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวน 4.15 0.80 มาก
กัน ผู้ขับขี่ได้ลดความเร็วของรถลง
เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดย
ปลอดภัย
18. ผู้ขับขี่ได้ขับรถให้ห่างคันหน้า
4.21 0.79 มาก
พอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้
โดยปลอดภัยในเมื่อจาเป็นต้องหยุด
รถ

ตารางที่ 1 (ต่ อ ) ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ นิ ติ ส านึ ก ในการ
เคารพกฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
19. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเครื่องหมาย
4.09 0.90 มาก
จราจรที่ให้ให้เดินรถทางเดียว โดย
ไม่ขับรถรถย้อน
20. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.09 0.82 มาก
ห้ามขับรถในขณะที่หย่อน
ความสามารถทางร่างกายในอันที่
จะขับ เช่น เจ็บป่วย อ่อนเพลีย อด
นอน
21. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.10 0.86 มาก
ห้ามขับรถในขณะเมาสุรา
22. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.18 0.79 มาก
ห้ามขับรถในลักษณะที่เป็นการกีด
ขวางการจราจร
23. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.25 0.75 มาก
ห้ามขับรถโดยประมาทหรือน่า
หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สิน
24. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.17 0.79 มาก
ห้ามขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
25. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.13 0.86 มาก
ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับ
ขี่
26. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเครื่องหมาย
4.13 0.86 มาก
จราจรที่ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยว
ซ้าย
27. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.18 0.76 มาก
ห้ามขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
ทางด้านซ้าย เว้นแต่รถที่ถูกแซง
กาลังเลี้ยวขวาหรือทางเดินรถนั้นมี
สองช่องทางขึ้นไป
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ตารางที่ 1 (ต่ อ ) ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ นิ ติ ส านึ ก ในการ
เคารพกฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
28. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.20 0.73 มาก
ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นเมื่อรถ
กาลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพานหรืออยู่
ในทางโค้ง
29. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.09 0.79 มาก
ห้ามจอดรถบนทางเท้าหรือใน
ลักษณะกีดขวางการจราจร
30. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.19 0.82 มาก
ห้ามจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมาย
จราจรห้ามจอดรถ
31. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่ 4.16 0.76 มาก
ห้ามเลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดิน
รถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา
ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ
32. ผู้ขับขี่ขับขี่รถด้วยความเร็วตามที่ 4.15 0.81 มาก
กฎหมายกาหนดหรือตาม
เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้
ในทาง
33. ผู้ขับขี่มีการลดความเร็วของรถลง 4.20 0.77 มาก
เมื่อจะเลี้ยวรถ ขับรถเข้าใกล้ทาง
ร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถ
หยุดหรือวงเวียน
34. ผู้ขับขี่มีการลดความเร็วของรถลง 4.28 0.73 มาก
เมื่อต้องขับรถในทางที่มีหมอก ฝน
ฝุ่นหรือควัน จนทาให้ไม่อาจเห็น
ทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร
35. ผู้ขับขี่เมื่อมาถึงทางร่วมทางแยก 4.17 0.71 มาก
และมีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก
ผู้ขับขี่ได้ให้รถอื่นที่อยู่ในทางร่วม
ทางแยกนัน้ ผ่านไปก่อน

ตารางที่ 1 (ต่ อ ) ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ นิ ติ ส านึ ก ในการ
เคารพกฎหมายจราจร
ระดับนิติสานึก
X . S.D. แปลผล
ในการเคารพกฎหมายจราจร
36. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาถึงวงเวียนซึ่งไม่มี 4.21 0.77 มาก
สัญญาณจราจร ได้ให้สิทธิแก่รถที่
อยู่ในวงเวียนทางด้านขวาขับผ่าน
ไปก่อน
37. ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางส่วน 4.19 0.76 มาก
บุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณ
อาคาร เมื่อจะเลี้ยวสู่ทางทางเดิน
รถที่ตัดผ่าน ได้หยุดให้รถที่กาลัง
ผ่านทางนั้น ผ่านไปก่อน
38. ผู้ขับขี่ เมื่อเห็นรถฉุกเฉินที่ใช้
4.25 0.75 มาก
ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือเสียง
สัญญาณไซเรน ผู้ขับขี่ได้หยุดรถ
หรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
เพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
39. ผู้ขับขี่ได้สวมหมวกนิรภัยในขณะ 3.90 0.98 มาก
ขับขี่
40. ผู้ขับขี่ได้จัดให้ผู้โดยสารที่นั่งซ้อน 3.78 1.09 มาก
ท้ายสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่
รวมทั้งหมด
4.18 0.53 มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( X =4.18, S.D.=0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3รถจักรยานยนต์ที่นักศึกษา
นามาใช้ในทางเดินรถ ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ( X =4.34,
S.D.=0.76) รองลงมาได้ แก่ ข้ อ 5 รถจั กรยานยนต์ ที่
นั กศึ กษาน ามาใช้ ในทางเดิ นรถ ไม่ มี ควั นที่ ก่ อให้ เกิ ด
มลพิษที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ( X =4.31,
S.D.=0.80) และข้อ 6 รถจักรยานยนต์ที่นักศึกษานามาใช้
ในทางเดินรถ มีเสียงสัญญาณแตรที่ใช้การได้ ( X =4.30,
S.D.=0.74) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่
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ข้อ 40 ผู้ขับขี่ได้จัดให้ผู้โดยสารที่นั่งซ้อนท้ายสวมหมวก
นิรภัยในขณะขับขี่ ( X =3.78, S.D.=1.09)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับนิติสานึกในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลยทางบวก
1.1 ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มี ความสั มพันธ์ ทางบวก กับระดั บนิ ติ
ส านึ ก ในการเคารพกฎหมายจราจรของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อยู่ในระดับต่า (r = 0.134)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.2 ปั จ จั ยด้ านการบั ง คั บใช้ กฎหมายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.523) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
1.3 ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมายมี
ความสัมพันธ์ทางบวก กับระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อยู่ในระดับสูง (r = 0.712) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับนิติสานึกในการ
เคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลยทางลบ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ
2.1 นั ก ศึ กษาคณะวิ ทยาการจั ดการ มี
ความสั มพั นธ์ทางลบกับระดั บนิติ สานึ กในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อยู่ในระดับต่า (r = -0.134) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับระดับระดับนิ ติสานึ กในการเคารพกฎหมายจราจร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยอยู่ในระดับต่า (r
= -0.110) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัจจั ยที่ ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บนิ ติ สานึ กใน
การเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลั ย
ราชภัฎเลย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล คือ เพศ อายุ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกใน
ก า ร เ ค า ร พ ก ฎ ห ม า ย จ ร า จ ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับนิติสานึก
ในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลยผู้วิจัยได้พิจารณาตามลาดับความสาคัญของ
ตัวแปรที่นาเข้าสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression) ใช้ เ ทคนิ ค การเลื อ กตั ว แปร
พยากรณ์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรเกณฑ์ โดยวิ ธี
Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสาคัญ แล้วจึงนาตัวแปรที่มี
นัยสาคัญไปสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
นิ ติ ส านึ กในการเคารพกฎหมายจราจรของนั ก ศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เลยโดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ แ บบ
Stepwise เพื่อเป็นการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยที่
กาหนดไว้ว่า ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการยอมรับนับ
ถื อในกฎหมาย และปั จจั ยด้ านการบั งคั บใช้ กฎหมาย
ร่ วมกั นท านายระดั บนิ ติ ส านึ กในการเคารพกฎหมาย
จราจรของนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้ ซึ่งการ
วิเคราะห์ภาพรวม เมื่อนาตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 5 ตัว
มาพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ปรากฏผลการวิเคราะห์
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่สามารถพยากรณ์นิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยวิธี Enter
ตัวพยากรณ์
คณะวิทยาการจัดการ (DEP3)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DEP4)
ระดับชั้นปีที่ 3 (CLS3)
การบังคับใช้กฎหมาย (L_EN)
การยอมรับกฎหมาย (L_OB)

B
-.050
.034
-.052
.134
.601

Std. Error
.046
.047
.041
.039
.044

Beta
-.040
.027
-.044
.153
.606

t
-1.078
.733
-1.257
3.441**
13.595**

Sig.
.282
.464
.209
.001
.000

R = 0.725 R2 = 0.525 Constant = 1.318 F = 87.209 ** p - values = .000
*p ≤ .05, **p ≤ .01

จากตารางที่ 2 พบว่า สามารถพยากรณ์ระดับ
นิ ติ ส านึ กในการเคารพกฎหมายจราจรของนั ก ศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เลยได้ โดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
พยากรณ์ร้อยละ 30 (R2= 0.525) และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β ) พบว่ า

ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกใน
การเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎเลยได้ อย่ างมีนั ยสาคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .01 ได้ แก่
ปั จจั ยด้ านการบั งคั บใช้ ก ฎหมายและปั จ จั ยด้ านการ
ยอมรับกฎหมาย

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยโดยวิธี Stepwise
ตัวพยากรณ์
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
การบังคับใช้กฎหมาย (L_EN)
.617
.043
.622
14.314**
.000
การยอมรับกฎหมาย (L_OB)
.130
.038
.149
3.437**
.001
R = 0.722
R2= 0.521
*p ≤ .05, **p ≤ .01

Constant = 1.059

F = 215.560 **

จากตารางที่ 3 พบว่ า ตั วแปรปั จจั ยด้ านการ
บั งคั บใช้ ก ฎหมายและตั ว แปรปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ
กฎหมายสามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้
ร้อยละ 52 (R2 = 0.521) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน ( β ) พบว่ า ตั ว แปร
พยากรณ์ที่มีค่า β สูงสุด คือ ตัวแปรปัจจัยด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย (β = .617) หมายความว่าตัวแปรปัจจัยด้าน

p - values = .000

การบังคับใช้กฎหมายที่ สามารถทานายระดับนิติสานึก
ในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลยได้สูงกว่าตัวแปรอื่น โดยที่ถ้ามีการบังคับใช้
กฎหมายในระดับสูงก็จะมี ระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยใน
ระดั บ สู ง ไปด้ ว ย รองลงมาคื อ ตั ว แปรปั จ จั ย ด้ า นการ
ยอมรับกฎหมาย (β = .130) หมายความว่า ตัวแปรปัจจัย
ด้านการยอมรับกฎหมายสามารถทานายระดับนิติสานึก
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ในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ เลยได้ สู ง กว่ า ตั ว แปรอื่ น หมายความว่ า ถ้ า
นักศึกษามีการยอมรับกฎหมายก็จะมี ระดับนิติสานึกใน
การเคารพกฎหมายจราจรในระดับสูง

สรุปผลการวิจัย
สามารถนาผลการวิ จั ยไปใช้ ให้เกิ ดประโยชน์
ต่อไป ดังนี้
1. ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจร
ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสานึก
ในการเคารพกฎหมายจราจรทางบวก ได้ แก่ นักศึ กษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับนิติสานึก
ในการเคารพกฎหมายจราจรทางลบ ได้แก่ นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3
4. ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ นิ ติ
สานึ กในการเคารพกฎหมายจราจร ได้แก่ เพศ อายุ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
5. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกใน
การเคารพกฎหมายจราจร ได้แก่ ปัจจัยด้านการบังคับใช้
กฎหมายและตั วแปรปั จจั ยด้ านการยอมรั บนั บถื อใน
กฎหมาย

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากจึงเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษานี้มีพฤติกรรม
ในการขั บ ขี่ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจราจรที่ ดี ซึ่ ง ก็
สอดคล้องกับที่ วิภาพรรณ ฉิ้ม (2551) ได้ศึกษาวิจัยถึง
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจราจรของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ เช่น
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การขับขี่และการรับรู้
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎจราจร
ของนิ สิตมหาวิ ทยาลั ยบู รพา โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ
พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ค่ อ นข้ า งดี จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่
ผลการวิจัยพบว่านิสิตนักศึกษามีนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายและปั จจัยด้านการยอมรั บนับถือในกฎหมาย
สามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมาย
จราจรได้ ซึ่ งแสดงว่ าถ้ ารั ฐมี มาตรการในการบั งคั บใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดมากเท่าไร ระดับนิติสานึกในการ
เคารพกฎหมายจราจรก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การ
บังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการที่จะทา
ให้เกิดนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจร ดังนั้นใน
การที่รัฐจะแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างเป็นผล จึงต้องมี
การน าเอากระบวนการวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ในการทาให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ให้มากขึ้น รวมถึงควรที่จะหามาตรการวิ ธีการในการที่
ปลูกจิตสานึกต่อการเคารพนับถือในกฎหมายให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบังคับใช้
กฎหมายและปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับนิติสานึกในการเคารพ
กฎหมายจราจรและสามารถพยากรณ์ระดับนิติสานึกใน
การเคารพกฎหมายจราจรได้ ดั งนั้ นทางหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ซึ่ง
ได้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเจ้าพนักงานจราจร
จึ ง ต้ อ งมี ม าตรการที่ ก วดขั น อย่ า งจริ ง จั ง ในการที่ จ ะ
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บัง คั บใช้ กฎหมายจราจรให้ มากขึ้น ให้ ค รอบคลุ ม ข้ อ
กฎหมายจราจรให้มากขึ้น มิใช่เน้นกวดขันจับกุมเฉพาะ
ในความผิ ด บางข้ อ หาเท่ า นั้ น ดั ง ที่ เ รายั ง คงได้ เ ห็ น
รถบรรทุกอ้อยที่มีลักษณะการบรรทุกที่ผิดต่อกฎหมาย
และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ผู้ ใ ช้ ท างอื่ น ๆได้ ที่ ยั ง
สามารถวิ่ ง ได้ บ นทางหลวงสาธารณะ การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายของหน่ว ยงานผู้รั บผิดชอบจึงต้องก่ อให้เกิ ด
ความรู้สึกถึงความเป็นธรรม ก็จะทาให้ระดับนิติสานึก
ในการเคารพกฎหมายจราจรเพิ่มมากขึ้นได้ รวมไปถึง
หน่วยงานที่เป็นสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ก็ควรจะมี
มาตรการในการอบรมปลูกฝังจิตสานึกต่อการเคารพ
หรือการยอมรับนับถือ ในกฎหมายให้มากขึ้น ก็อาจจะ
ทาให้ระดับของนิติสานึกของการเคารพกฎหมายจราจร
เพิ่มมากขึ้นได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของการสร้าง
สมการพยากรณ์ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมาย
จราจร พบว่าตัวแปรที่นามาทานาย ได้แก่ ปัจจัยด้ าน
บุคคล ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายและปัจจัยด้าน
การยอมรับนับถือในกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวแปร
พยากรณ์ยังมีจานวนน้อยเกินไป ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถทานาย
ระดับนิติสานึกในการเคารพกฎหมายจราจร เช่นปัจจัย
ด้านความเสมอภาคในการบัง คับ ใช้ กฎหมาย ปั จจั ย
ด้านความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปัจจัยที่เกิดจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
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