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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับ
แขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันและ
แกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 

ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในจังหวัดพังงา การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณระดับลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
จากผูใหขอมูลหลักดังน้ี วัยรุนต้ังแตชวงอายุ 13-21 ป ที่นิยมการขับแขงรถจักรยานยนต
ในจังหวัดเปาหมาย พอแมของวัยรุนกลุมน้ี เจาพนักงานตํารวจซึ่งทําหนาที่เปนตํารวจ
จราจรในพื้นที่ และผูประกอบการรานดัดแปลงรถจักรยานยนต รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่ไดรับความเดือดรอนจากการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนรวมทั้งสิ้น 113 ราย 

ผลการวิจัยพบ เง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ
วัยรุนในจังหวัดพังงา มีเง่ือนไขประการสําคัญดวยกัน 3 ประการ คือ ประการแรก  
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เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก ความสนใจ เพศ   ชวงอายุ การศึกษา การใชเวลาวาง               
ความตองการทาทายเจาหนาที่และการไมเกรงกลัวการบาดเจ็บ ประการที่สอง เง่ือนไข
ดานครอบครัว ไดแก การอบรมเล้ียงดู และประการท่ีสาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม 
ไดแก เพ่ือน การเปดรับสื่อ สภาพถนนและรางวัลจากการเดิมพัน 

แนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน
มี  5  ระดับ  ดัง น้ี  1)  ระดับปจ เจก  สง เส ริมใหจัด กิจกรรมวัยรุนที่หลากหลาย                      
จัดกิจกรรมเก่ียวกับรถจักรยานยนตที่สรางสรรค สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในการใชรถใชถนนกับหมูวัยรุนอยางตอเน่ือง จัดโครงการอบรมเตรียมพรอมเพ่ือเขาสู
วัยรุนใหความรูแกกลุมวัยเรียนชวงอายุ 6-12 ป และจัดกิจกรรมในลักษณะของพ่ีสอน
นองหรือเพ่ือนพบเพ่ือน 2) ระดับครอบครัว ตองสรางความผูกพันใหเวลากับวัยรุน        
เพ่ิมกิจกรรมภายในครอบครัว ควรแนะนําการเขาถึงสื่อตาง ๆ ของวัยรุน และครอบครัว
ตองใชมาตรการทางการเงินในการควบคุมวัยรุน 3) ระดับสถานศึกษา สถานการศึกษา
ควรเพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาการสอนเก่ียวกับกฎหมายจราจร ควรจัดให
มีคายสรางสรรคในชวงปดภาคเรียน การเรียนการสอนที่มีหลักสูตรเก่ียวของกับ
เครื่องยนตกลไกสถานศึกษาควรมีการอบรมแนะนําอยางลึกซึ้งและจริงจัง 4) ระดับ
ชุมชน เพ่ิมการจัดกิจกรรมในชุมชนที่ทําใหวัยรุนไดมีสวนรวมใหมากขึ้น ชุมชนตอง
ชวยกันสอดสองพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนและ 5) ระดับหนวยงาน
รัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาหรือชุมชน สงเสริมรณรงคและสราง
จิตสํานึกกับวัยรุน  อยางตอ เ น่ืองและมีมาตรการในการควบคุมรานดัดแปลง
รถจักรยานยนต รวมถึงสงเสริมใหมีการติดตามเฝาระวัง กํากับ เขมงวดการใชกฎหมาย
จราจรอยางสม่ําเสมอ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการขับแขง วัยรุน ครอบครัว สภาพแวดลอม 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to investigate the factors affecting 

teenage motorcycle racing behaviour in Phang–nga Province and 2) to propose some 

guidelines for protecting and controlling the teenagers involved in this activity. 

This research employed a qualitative design and studied a sample group of 

teenagers in Phang-nga. The instruments used for collecting the data included non- 

participation observations and in-depth interviews. There were 113 main informants 

that consisted of teenagers aged 13–21 years old who enjoyed motorcycle racing, the 

teenagers’ parents, traffic police officers, the owners of motorcycle modifying shops, 

and the public who were affected by the teenagers’ motorcycle racing.  

There were 3 factors affecting the teenagers’ behaviour regarding motorcycle 

racing:    1) teenagers – age, sex, interest, challenge, recklessness; 2) family – support 

and teaching;     3) environment – friends, media, condition of roads, prizes and 

rewards.    
Finally the researcher proposed 5 steps to follow in order to protect and 

control the teenagers’ motorcycle racing behaviour as follows: 1) teenagers – there 
should be various activities provided for teenagers; activities concerning motorcycles 
and roads should be more creative and useful, especially activities that promote how to 
ride motorcycles safely; training programs for children age 6–12 years about road 
traffic safety should be encouraged; 2) family – the family should be strong and united; 
parents should give advice about media and how to spend money wisely and arrange 
more appropriate activities for their children; 3) educational institutions – schools 
should provide various curricular activities, especially regarding traffic laws and 
technical colleges should educate their students about how to drive their motorcycles 
safely; 4) community – the community should encourage teenagers to participate in the 
community’s activities and pay close attention to the teenagers’ motorcycle racing 
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behaviour;   5) government – the government should allocate sufficient budget to 
educational institutions and the community to arrange activities for teenagers to build 
their awareness about how to use the roads safely – enforcement of laws to control the 
motorcycle shops and traffic violation should be encouraged.    
 
Key words : racing behaviour, teenagers, family, environment  
 
บทนํา 

ปรากฏการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีแนวโนมสูงขึ้นนับต้ังแตประเทศไทยมี
การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504  เปนตนมา สงผลใหมี
การนําวิทยาการแขนงตาง ๆ มาใชในการพัฒนาประเทศ มีการเจริญเติบโตทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเสนทางการคมนาคมทั้งในเขต
เมืองและชนบทและภาวการณ ที่เปนเงาตามตัวอยางหลีกเล่ียงไมไดคือ อุบัติเหตุจราจร 
(บัญชร แกวสอง และคนอื่น ๆ, 2541 : 1) โดยอุบัติเหตุจราจรเปนโรคท่ีเกิดจาก                 
การพัฒนา ยิ่งประเทศท่ีมีการพัฒนามากเพียงใดประชาชนจะย่ิงบาดเจ็บ พิการและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากขึ้น (องอาจ คลามไพบูลย, 2534 : 23) และพบวา อัตราการตาย
ในประเทศกําลังพัฒนาสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลวประมาณ 10-40 เทา (ทิพาพรรณ  
พวงซอนกล่ิน, 2539 : 1) โดยรอยละ 85 ของผูเสียชีวิตในประเทศกําลังพัฒนาเกิดจาก
อุบัติเหตุจราจร (Nantuya & Reich, 2002 : 1139) 

แนวโนมของปญหาอุบัติเหตุจราจรนับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไดมี
การศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบวา มีปจจัยที่เก่ียวของ 3 ประการคือ ปจจัย
เก่ียวกับคน ปจจัยเก่ียวกับยานพาหนะและปจจัยดานกายภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม 
(Baker,et al., 1992 : 212) และจากผลสํารวจพบวาสาเหตุ สวนใหญของการเกิดอุบัติเหตุ
เกิดจากผูขับขี่ยานพาหนะเปนหลักโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบวา สวนใหญ             
เกิดจากขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ตัดหนา ระยะกระช้ันชิด แซงรถอยางผิด
กฎหมาย ฝาฝนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร เปนตน(สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ, 2543 : 12) 
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ปจจุบันการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนมีแพรหลาย  กระแสของ               
การแตงรถทั้งหลายที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับกลุมวัยรุนยุคน้ี นําเสนอ
แนวคิดแปลกใหมในการปรับแตงรถจักรยานยนตเพ่ือนํามาทาประลองความเร็วกันตาม
ทองถนน การแตงรถเนนสีสันเดนสะดุดตาและอวดของแตงตาง ๆ ที่สรรหาเอา
ผสมผสานกัน รถจักรยานยนตมีหลายรุนหลายย่ีหอหลายรูปทรงและเครื่องยนตถูก
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชรถกลุมน้ี เชน รถจักรยานยนต               
4 จังหวะ และ 2 จังหวะ ผลิตออกมามากมายหลายรุนและไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง
จากผูใชหลาย ๆ รูปแบบ  จนมาถึงยุคของเคร่ืองยนตออโตเมติกที่กําลังเปนที่ไดรับ               
ความนิยมในกลุมวัยรุน ยิ่งในกระแสความแรงของการแตงรถสวยที่กําลังนิยมกันอยู
ขณะนี้ทําใหมีรถแตงสวย ๆ มาอวดกันแขงขันกันทั้งดานความสวยงามและดานความเร็ว 
โดยวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตหรือแกงรถแขงเรียกรถที่นํามา  
แขงขันกันน้ีวา รถแวน 

ในเว็ปไซตเรื่องเด็กแวน (เด็กแวน, 2551) ไดสรุปและใหความหมายของเด็ก
แวนวา อน่ึงในปจจุบันที่มาของคําวาเด็กแวน (มีการสะกด เด็กแวน) หรือเด็กแซป 
หมายถึง เด็กวัยรุนอายุประมาณ 13-28 ป จะออกขับรถจักรยานยนตไปเปนกลุมในเวลา
กลางคืนมีลักษณะการแตงกายและทรงผมรวมถึงรสนิยม  การฟงเพลงเชน วงบอด้ีแสลม 
บิ๊กแอส ลินคินพารคหรือวงเรทโทรสเปค เปนตน เด็กแวนหรือเด็กแซปสันนิษฐานวามา
จาก แซปคุง (Zabbkung) ซึ่งเปนตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาในโอกาสครบรอบ 7 ป ของ
สตูดิโอเขียนการตูนมอนสเตอรคลับ (สตูดิโอของคนไทยผูวาดการตูนเรื่อง Joe the 
Secret Agent) สวนคําวาแวนมาจากเสียงทอไอเสียที่ดัดแปลงใหมีเสียงดังขึ้น รวมไปถึง
เสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีตํารวจเมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดังแวน ๆ ในอดีตระหวางคําสอง
คําน้ีจะใชแตกตางกัน เด็กแซปไมไดจํากัดเฉพาะวงการรถจักรยานยนตแตจะเหมรวมถึง
กลุมเด็กที่ชอบทําตัวใหโดดเดนสะดุดสายตาชาวบาน ดวยวิธีการแปลก ๆ แตกตางจาก
ปกติทั่วไป เพ่ือใหเปนที่สนใจเชน การชกตอยกันในงานฟรีคอนเสิรต ใสเสื้อผาสีสัน
บาดตา ไมเรียนหนังสือ มั่วสุมอยูแถวโตะสนุกเกอร แตที่พวกเด็กแซปช่ืนชอบมากเปน
พิเศษคือการดัดแปลงรถจักรยานยนตมีการรวมตัวกันเปนแกงและในที่สุดไดพัฒนามา
เปน เด็กแวน 
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เว็ปไซตเรื่องเด็กแวน เด็กสก็อย (เด็กแวน เด็กสก็อยปญหาสังคม, 2552)                  
ไดกลาวถึงปญหาวาเด็กแวนระบาดมากขึ้นและกระจายออกไปยังเมืองใหญ ๆ จนจัดเปน
ปญหาของเมืองทุกเมือง การขยายตัวของคานิยมดังกลาวไปสูสังคมไทยรอบนอกกําลัง
เกิดขึ้นในหน่ึงทศวรรษมีการพัฒนาไปในวงกวางมากเหลือเกิน หากสังคมไทยยังน่ิงเฉย
ตอปญหานี้โดยไมทําความเขาใจใหถองแท แกปญหากันที่ปลายเหตุ  ใหเจาหนาที่ตํารวจ
รับผิดชอบแตฝาย เดียวก็จะยิ่ งบานปลาย  การแกปญหาพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนไมมีทางแกไขไดหากครอบครัว สังคม และรัฐบาลยังไมเขาใจ
ปญหาของวัยรุนอยางแทจริง หากยังมองวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนต
ดวยทาทีที่ไมเปนมิตร ยิ่งทําใหพวกเขาเหลาน้ันถอยหางจากแนวทางแกไขปญหา 
สุดทายแนวทางแกไขจะย่ิงมีชองวางและซับซอนมากขึ้น ปรากฏการณแหงหวงโซเด็ก
แวนจะถูกสืบทอดรุนตอรุนถัดไป 

จังหวัดพังงามีวัยรุนที่ นิยมการขับแขงรถจักรยานยนต เ กิดขึ้นเชนกัน                  
มีการรวมตัวเปนแกงรถแขง โดยจะเห็นไดจากพฤติกรรมของวัยรุนที่นิยมใสกางเกง              
ขาเดฟฟตสั้นและตองเปนยี่หอดัง พรอมเสื้อสีดํา ตัวเล็กหรือเสื้อที่มีสกรีนลายช่ือ  
นักรองวงตาง ๆ บางรายจะแสดงความม่ันใจขึ้นมาอีกระดับหน่ึง ดวยการใสกางเกง             
ขาสั้น ทรงผมท่ีนิยมมักไวทรงผมแบบทรงปปโปเตโตที่มีเอกลักษณคือ ปาดปอยผม            
จากดานขางเกือบจดหูพาดมาอีกขางหน่ึงของใบหนาและอาจมีปอยผมหอยมาปดลูกตา 
สวนใหญใสรองเท าแตะตราช างดาวเพราะราคาไมแพง  และมีการดัดแปลง
รถจักรยานยนตกันเปนแกงมาแขงขันกัน   ซึ่งลักษณะเหลาน้ีคือ เด็กแวน  

โครงการติดตามเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) 14 จังหวัดภาคใต 
พบวา จังหวัดพังงามีสถิติสภาวะดานสุขภาพอนามัยของเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตในป พ.ศ.2550 – 2552 มีคาเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน                        
ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 
 
 
 

http://210.246.188.53/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89
http://210.246.188.53/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%B0
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ตาราง 1 เด็กบาดเจ็บ / เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา 
 

คาเฉล่ียจังหวัด  
สภาวะดานสุขภาพอนามัย 2550 - 2551 2551 - 2552 

เ ด็ กบ าด เ จ็ บ  / เ สี ย ชี วิ ตจ ากอุบั ติ เห ตุ 
รถจักรยานยนต (ตอประชากรแสนคน) 

 
2,855.36/17.32 

 
3,757.93/19.13 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ, 2551 : 2 
ตัวอยาง ปญหาการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา ในเว็ปไซตของ             

คม ชัด ลึก เรื่องผา 200 แกงโจปวนเมืองบานแตกต้ังกวนกอคดี วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ.2549 “ในพ้ืนที่ จ.พังงา มีแกงนาเหนือ ทั้งน้ีแกงวัยรุนดังกลาวมีพฤติกรรมที่
ใกลเคียงกันคือ สวนใหญจะรวมตัวกันแขงรถจักรยานยนตสราง   ความเดือดรอนให
ชาวบาน กอคดีชิงทรัพย ทํารายรางกาย และบางกลุมมีพฤติกรรมเนนความผิด    ทางดาน
เพศ โดยเฉพาะเรียกกันวาแกงลาพรหมจรรยกลุมน้ีจะออกตระเวนตามไปที่ตาง ๆ เพ่ือ
หาหญิงสาวไปรุมโทรม” (ธวัชชัย ไทยเขียว, 2549) 

งาน วิจั ย น้ี  จึ งสนใจศึ กษา เ ง่ือนไขที่ มี ผลตอพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน ในจังหวัดพังงา ตลอดจนแนวทางการปองกันและแกไข
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ               
วัยรุนในจังหวัดพังงา 

2. เ พ่ื อศึ กษาแนวทางการปอง กันและแก ไขพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชวิธีการสุม

ตัวอย างแบบสโนวบอล  (Snowball sampling)  คือการเลือกตัวอยางในลักษณะ
แบบตอเน่ืองจากผูใหขอมูลหลัก (Key informants) โดยที่ตัวอยางแรกเปนผูใหคําแนะนํา
ในการเลือกตัวอยางถัดไป ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยทําการเลือกตัวอยางวัยรุน
รายแรกแบบเจาะจงขึ้นมากอน จากน้ันตัวอยางรายแรกที่ไดเลือกมา ก็เปนผูใหช่ือของ
ตัวอยางรายที่สองตอไป และตัวอยางรายที่สองก็เปนผูใหช่ือของตัวอยางรายที่สามตอไป 
ทําเชนน้ีเรื่อยไปจนกระทั่งขอมูลอิ่มตัวหรือไมมีขอมูลแปลกใหม เ พ่ิมเติมแลว                     
โดยทําการศึกษาวิจัยจากกลุมประชากรท่ีเก่ียวของกับการขับแขงรถจักรยานยนต                 
ของวัยรุนจากสวนตาง ๆ ไดแก วัยรุนชายต้ังแตชวงอายุ 13-21 ป ที่นิยมการขับแขง
รถจักรยานยนตในจังหวัดเปาหมาย พอแมของวัยรุนกลุมน้ี เจาพนักงานตํารวจซึ่งทํา
หนาที่เปนตํารวจจราจรในพื้นที่และผูประกอบการรานดัดแปลงรถจักรยานยนต รวมถึง        
ประชาชนทั่วไปที่ไดรับความเดือดรอนจากการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน โดย
ศึกษาวิจัยจากกลุมประชากร 7 อําเภอ จาก 8 อําเภอในจังหวัดพังงา ไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอตะก่ัวปา อําเภอตะก่ัวทุง อําเภอทายเมือง อําเภอทับปุด อําเภอกะปง และ                  
อําเภอคุระบุรี ยกเวน อําเภอเกาะยาว ที่ไมพบการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
เน่ืองจากบริบทมีลักษณะเปนหมูเกาะไมเหมาะสมในการขับแขงรถจักรยานยนต ซึ่ง            
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรและกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 113 ราย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย  แนวคําถามเก่ียวกับภูมิหลัง  ประสบการณ  ความรู                  
ความคิดเห็น ความรูสึก ทัศนคติ ทั้งน้ีจะปกปดช่ือของผูใหสัมภาษณไวเปนความลับ 
นอกจากน้ียังใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) โดยเปน            
การสังเกตที่ผูวิจัยจะเฝาสังเกตอยูวงนอก  (สุภางค จันทวานิช, 2553 : 48) ซึ่งการสังเกต
ทําควบคูไปกับการสัมภาษณ โดยสังเกตพฤติกรรมตามสถานท่ีที่วัยรุนนิยมรวมกลุมกัน 
เชน โตะสนุกเกอร รานเกมส รานแตงรถ สถานบันเทิงและปมนํ้ามัน เปนตน รวมถึง
บริเวณถนนที่วัยรุนใชเปนสนามในการขับแขงรถจักรยานยนต 
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การตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือใหขอมูลการวิจัยที่ผูวิจัยเก็บมาถูกตอง จึงตองใชวิธีการตรวจสอบแบบ

สามเสา (Triangulation) ดังน้ี 
1. การตรวจสอบสามเส าด านวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ วิธี
ตอการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน สําหรับในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชการสัมภาษณ
ควบคูกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เพ่ือพิสูจนวาขอมูล
ถูกตองเปนจริง เปนการยืนยันขอมูลจากหลายแหลง ไดแก แหลงบุคคล แหลงสถานที่
และแหลงเวลา ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในโอกาส เวลา และ
สถานท่ีที่ตางกัน 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตองกระทําเปนระยะ ๆ ทุกครั้งที่สิ้นสุดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักใน

แตละวันแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบอยางตอเน่ือง (Constant comparative 
analysis) โดยผูวิจัยใหรหัส (Coding) เพ่ือทําการจัดหมวดหมูจําแนกประเภทขอมูลอยาง
เปนระบบทุก ๆ ประเด็น แลวนํามาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางใน
คุณภาพหรือคุณสมบัติของขอมูล (Hutchinson, 1986 : 122-123) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา วัยรุนมี               
การนําเอารถจักรยานยนตมาดัดแปลงใหมีสภาพพรอมที่จะนําออกไปขับแขง การ
ดัดแปลงรถจักรยานยนตของวัยรุนมี 2 ลักษณะ   คือ ดัดแปลงรูปลักษณภายในและ
ดัดแปลงรูปลักษณภายนอกโดยจะกระทําควบคูกันไปซึ่งรถจักรยานยนตที่ใชดัดแปลง           
มีหลายรุนหลายยี่หอแลวแตความช่ืนชอบสวนบุคคล รถจักรยานยนต  ไดมาจากการที่
พอแมซื้อไวใหหรือวัยรุนทํางานเก็บเงินซื้อดวยตัวเอง การซื้อรถจักรยานยนตมีทั้งซื้อ
ดวย เงินสดหรือซื้อผอนแบบรายเดือน มีทั้งรถจักรยานยนตมือหน่ึงและมือสอง โดย
วัยรุนขับขี่รถจักรยานยนต  ไดต้ังแตวัยรุนตอนตน มีทั้งฝกหัดขับขี่ดวยตัวเองและพอแม
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

สําหรับเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน                
มีเง่ือนไขประการสําคัญ  3 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก 
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- ความสนใจ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถสวนใหญมีความช่ืนชอบสนใจ
ในเร่ืองรถจักรยานยนตและชอบความเร็วอยูแลว วัยรุนจะสรรหารถจักรยานยนตนํามา
ดัดแปลงเพ่ือนําไปขับแขง 

....ผมชอบรถ มันแรงดี สะใจ เราใจ ก็เวลาแขงมันสนุกทาทายครับ (วัยรุน ชาย 
16 ป อ.กะปง)  ....ชอบแตงรถ สนุกหรอยไปเรื่อย (เจาหนาที่ตํารวจ อ.ทายเหมือง)....มัน
ชอบความเร็ว ชอบแตงรถ  (แมของวัยรุน อ.ตะก่ัวปา) 

- เพศ วัยรุนเพศชายเปนฝายนําเสนอพฤติกรรมดังกลาวไดชัดเจนกวาเพศหญิง 
วัยรุนคิดวาการขับแขงรถเปนตัวชวยในการแสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความเปนชาย 
สามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขามได 

....ที่เห็นก็เปนเพศชายนะ ผูหญิงสวนใหญก็จะเปนเด็กน่ังซอนทายอะครับ 
(วัยรุน ชาย 17 ป อ.เมือง)....ชายนะ ผูหญิงไมมีอะ (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ               
อ.ตะก่ัวทุง)....เด็กวัยน้ีมันอยากลอง   นาแปลกที่เปนเฉพาะเด็กชายนะ เด็กหญิงไมมี 
(ชาวบาน หญิง 38 ป อ.ทับปุด) 

- ชวงอายุ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา อยู
ในชวงอายุระหวาง  13-21 ป ซึ่งเปนชวงอายุต้ังแตวัยรุนตอนตนถึงวัยรุนตอนปลายให
ความสนใจในการขับแขงรถจักรยานยนต 

....13-20 ป เปนเด็กมัธยมซะสวนใหญ เด็กชางพวกไมไดเรียนหนังสือก็มี 
(ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.กะปง)....เรียนบางไมเรียนบาง 13-20 ป ผูชายท้ังน้ัน
แหละ (ชาวบาน ชาย 37 ป  อ.คุระบุรี)....ชาย 13-21 ป ยังเรียนก็มีไมไดเรียนแลวก็มี 
(ชาวบาน หญิง 45 ป อ.เมือง) 

- การศึกษา วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถมีทั้งมัธยมตน มัธยมปลาย 
โดยเฉพาะนักศึกษา   สายอาชีพที่ทางสถานศึกษามีหลักสูตรเก่ียวกับเครื่องยนตกลไก  
ทําใหวัยรุนมีความรูความเขาใจในเรื่องเครื่องยนตกลไกเปนอยางดี และยังพบวัยรุนที่
ออกจากสถานศึกษาแลวปะปนอยูอีกดวย 

....ก็เพ่ือน ๆ กัน ม.ปลาย เด็กชางก็มีนะ….มันมีรถทุกคน รถมันแรงนะแตงทุก
คันอะ….ก็มันแตงเกงอะ มันเรียนมา (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ทับปุด)....มัธยม เด็กชางก็
เยอะนะ....มีรถสวนตัวกันทุกคนแหละ  รถแรงดวยพวกน้ี....ก็มันรูเรื่องรถดีมันเรียนมา 
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- การใชเวลาวาง วัยรุนใชเวลายามวางใหความสนใจรวมกลุมกันดัดแปลงรถ
เพ่ือนําไปขับแขงเชน ชวงปดเทอม วันหยุดเสารอาทิตย หลังเลิกเรียน เปนตน มีการเลือก
ชวงเวลาในการขับแขงโดยชวงเวลาที่วัยรุนนิยมขับแขงรถมากที่สุดเปนชวงเวลา
กลางคืน เพราะถนนโลงเงียบมีรถสัญจรไปมานอย 

....ชวงเท่ียงคืน ดึก ๆ หนอย มันเงียบ ไมมีคนไมมีตํารวจ (วัยรุน ชาย 17 ป                
อ.ตะก่ัวทุง)..วัยรุนมันวางดวยไมมีอไรทํา (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ตะก่ัวทุง) 
....วันหยุดเสารอาทิตย กลางคืนเที่ยงคืน แขงกันตามถนนหลวง ทางตรง (เจาหนาที่
ตํารวจ อ.เมือง) 

- ความตองการทาทายเจาหนาที่ วัยรุนหลบหนีเจาหนาที่ไดมีความรูสึก
ภาคภูมิใจ สะใจและดีใจที่  ไมโดนจับกุมไมตองเสียคาปรับ วัยรุนมีการทาทายย่ัวยุ
เจาหนาที่ตํารวจโดยการขับขี่กันเปนกลุมวนเวียน  ไปตามถนนสายตาง ๆ 

....หนีเขาซอยเขาปายาง ตํารวจเขาไมตามหรอก ไดอารมณดีครับ สะใจดี
เหมือนกันที่ไมโดนตํารวจซิว (วัยรุน ชาย 16 ป อ.กะปง)....ผมไมเคยนะ ก็หนีไดทุกที             
ก็อาศัยซอยเล็ก ๆ ตํารวจหาไมเจอหรอก ดีใจท่ีไมถูกจับ หนีตํารวจก็มันไปอีกแบบ 
(วัยรุน ชาย 18 ป อ.ตะก่ัวปา)....ทาทายเจาหนาที่คึกคะนองตามวัย (เจาหนาที่ตํารวจ                 
อ.ตะก่ัวทุง) 

- การไมเกรงกลัวการบาดเจ็บ วัยรุนประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีทั้ง
บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต แตวัยรุนไมไดเกรงกลัวตอภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นเลย 

....เคยซิ เคยแขนหัก....ครับ พอหายก็แขงอีก (ยิ้ม) ไมกลัวอะ(ยิ้ม) (วัยรุน ชาย 
16 ป อ.เมือง)....เคยลม แคไดแผลถลอก....ครับ ก็ชอบอะทําไงได....โห ถากลัวก็ไมตอง
แขงละ (วัยรุน ชาย 15 ป อ.เมือง)....เคยครับ ตอนน้ันเคยขอเทาหักครับ แตทําไงไดอะเพ
ชอบอะพอหายก็ไปแขงอีก (วัยรุน ชาย 15 ป อ.ทับปุด) 

ประการที่สอง เง่ือนไขดานครอบครัว กลาวคือ วิธีการเล้ียงดูของครอบครัว 
เชน การเลี้ยงดูแบบใชอํานาจ เลี้ยงดูแบบตามใจมากและเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
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....บนครับ แมก็ดาผม อยูบานไมหนุกพอก็ขี้เมา ครับ เจอเพ่ือนหนุกดี (วัยรุน 
ชาย 20 ป  อ.ทายเหมือง)....เบื่อ แกบนรําคาญ มีดิ ผมเริ่มเบื่อพอละเอาแตแทงกุงปลา เลน
หวยไมสนใจผมเลย (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ทับปุด)....เราสอนมันไมดีเอง มัวแตทํามาหากิน 
ไมมีเวลาใหมัน (พอของวัยรุน อ.ทับปุด) 

ประการท่ีสาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม ไดแก  
- เพ่ือน วัยรุนโดนเพื่อนชักชวนใหหันมาสนใจการขับแขงรถจักรยานยนต 

และวัยรุนมีความปรารถนาที่จะทําใหเพ่ือนฝูงยอมรับนับถือ 
....เพ่ือนชวนครับ ก็ตามเพ่ือนไป (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวทุง)....ครับ ผมก็

ตามเพ่ือนทําอะไรก็  ทํากันอะ (วัยรุน ชาย 20 ป อ.เมือง)....เพ่ือนมันชวน อยากหนุกกับ
เพ่ือน (แมของวัยรุน อ.ทายเหมือง) 

- การเปดรับสื่อ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา
มีการเปดรับสื่อที่เก่ียวกับรถจักรยานยนตจากสื่อสารสนเทศและสื่อบุคคล 

....ในคอม....ที่บานก็มีเน็ตอะ….สูตรการแตง ของแตงใหม ๆ ราคา….มั้ง ผม
ชอบแตงตามในเน็ต (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวปา)....อืม หนังสือรถนะ….ก็น่ี ที่ตลาดก็
ขายเยอะแยะ….ออ บอกวาแตงยังไงใหแรง สวย บอกถึงอุปกรณใหม ๆ อะ สวยดี….ได 
ผมชอบแตงตามหนังสืออะ (วัยรุน ชาย 16 ป อ.เมือง)  ....สวนมากจะตามหนังสือนะ 
วัยรุนจะเอาหนังสือมาใหดูแลวใหแตงตาม รานก็มีแนะนําบางวาแตงยังไง  ใหแรง 
(ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ทายเหมือง) 

- สภาพถนน ถนนที่มีความสมบูรณผิวถนนราบเรียบ มีลักษณะเปนทางตรง
เปนที่ช่ืนชอบของวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงาเปน
อยางย่ิง 

....ก็เออดิ ถนนตองเรียบ ทางตรงนะไมมีหลุมบอ ก็ทางตรงจะไดบิดเต็มที่โคง
ไมคอยชอบนะ ชอบทางตรงมากกวา (วัยรุน ชาย 15 ป อ.เมือง)....ผมชอบทางเรียบ 
ทางตรง เพราะวาจะไดอัดเต็มที่ ผมไมชอบทางโคง ทางโคงไมอะผมไมคอยชอบ      
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- รางวัลจากการเดิมพัน การขับแขงรถจักรยานยนตมีรางวัลในการเดิมพัน              
มาดึงดูดใจวัยรุน  เชน  อุปกรณ ช้ินสวนรถจักรยานยนต  นํ้ามัน  เหลา  บุหรี่และ                      
เงินเดิมพัน เปนตน 

....ผม เพ่ือน ๆ ก็จะนันตังกันอะครับ เปนพันก็มี เกือบหมื่นก็มีครับ ออ ครับผม 
อยากไดตังใช ก็แพบางชนะบางครับ ก็ถาชนะเอาตังที่ไดมาหุนกับเพ่ือนครับ แบง ๆ กัน
ไปครับ (วัยรุน ชาย 17 ป อ.เมือง) ....ของแตงรถนะเปนพันอะแตละช้ินก็พวกคารบูลอ 
เครื่องครับ ไมตองซื้อมันแพง (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวปา)....เด็กมันตามเพ่ือน รางวัล
ในการแขงก็ลอใจ (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ทายเหมือง) 

ในส วนของแนวทางการปอง กันและแก ไขพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน จาก   การศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําใหสามารถจําแนกแนวทางใน
การปองกันและแกไขพฤติกรรมดังกลาวได 5 ระดับ คือ  1) ระดับปจเจก สงเสริมให             
จัดกิจกรรมวัยรุนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเก่ียวกับรถจักรยานยนตที่สรางสรรค สงเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการใชรถใชถนนกับหมูวัยรุนอยางตอเน่ือง จัดโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูวัยรุนใหความรูแกกลุมวัยเรียนชวงอายุ 6-12 ป และจัด
กิจกรรมในลักษณะของพี่สอนนองหรือเพ่ือนพบเพ่ือน 2) ระดับครอบครัว ตองสราง
ความผูกพันใหเวลากับวัยรุน เพ่ิมกิจกรรมภายในครอบครัว ควรแนะนําการเขาถึงสื่อตาง 
ๆ ของวัยรุน ครอบครัวตองใชมาตรการทางการเงินในการควบคุมวัยรุน 3) ระดับ
สถานศึกษา สถานการศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ิมเติมเน้ือหาการสอน
เก่ียวกับกฎหมายจราจร สถานศึกษาควรจัดใหมีคายสรางสรรคในชวงปดภาคเรียน                
การเรียนการสอนที่มีหลักสูตรเก่ียวของกับเคร่ืองยนตกลไกสถานศึกษาควรมีการอบรม
แนะนําอยางลึกซึ้งและจริงจัง 4) ระดับชุมชน เพ่ิมการจัดกิจกรรมในชุมชนที่ทําใหวัยรุน
ไดมีสวนรวมใหมากขึ้น  ชุมชนตองชวยกันสอดสองพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนและ 5) ระดับหนวยงานรัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน สงเสริมรณรงคและสรางจิตสํานึกกับวัยรุนอยางตอเน่ือง                       
มีมาตรการในการควบคุมรานดัดแปลงรถจักรยานยนต และสงเสริมใหมีการติดตามเฝา
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ขอคนพบจากการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ที่ผูวิจัยสนใจศึกษา
เง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา ทําให
ไดประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังน้ี 

พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา วัยรุนมองวา
รถจักรยานยนตเปนเพียงของเลนหรือเครื่องมือช้ินหน่ึงที่เหมาะสมกับวัยของตน เพราะ
สามารถตอบสนองตอความตองการแสดงออก ความทาทาย คึกคะนอง สะใจและเราใจ 
สามารถแสวงหาความอิสระเปนตัวของตัวเองใหสังคมไดรับรูวาตนเองมีตัวตนอยูใน
สังคม สอดคลองกับแนวคิดความสนใจของวัยรุน ที่กลาววาวัยรุนเปนวัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงสนใจเรื่องราวการกระทําที่โดดเดน คึกคะนอง เพ่ือเรียกรองความสนใจจาก
สังคมใหผูคนที่อยูแวดลอมตัวเองหันมาสนใจในตัวของวัยรุน วัยรุนที่มีพฤติกรรม              
การขับแขงรถจะมีการนํา เอารถจักรยานยนตหลายรุนหลายย่ีหอมาดัดแปลง               
ตามจินตนาการ โดยอาศัยสื่อในการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการดัดแปลงรถเพ่ือนํามา 
ขับแขง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดวัยรุนกับการเปดรับสื่อ ที่กลาววาสื่อเปนสิ่งที่สําคัญอีก
อยางหน่ึงในการกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของวัยรุน เน่ืองจากวัยรุนชอบเลียบแบบจาก  
ทุกอยางที่อยูรอบตัว โดยเฉพาะการเลียนแบบจากสื่อเพ่ือสะทอนใหเห็นวาตนเองมี   
ความทันสมัย  ทั้ ง น้ีสื่ อ   ที่ เ ก่ียวของกับรถมีการนํา เสนอเ น้ือหาสาระเ ก่ียวกับ
รถจักรยานยนตโดยตรง  ในปจจุบันการไดมาซึ่งรถจักรยานยนตของวัยรุนงายดาย            
สวนใหญไดมาจากพอแมซื้อใหเพ่ือความสะดวกในการใชคมนาคมในชีวิตประจําวัน 
อีกทั้งวัยรุนขับขี่รถจักรยานยนตไดต้ังแตวัยรุนตอนตน และเริ่มสนใจการขับแขงรถ
เพราะมีมูลเหตุจูงใจใหขับแขง การขับแขงรถจักรยานยนตวัยรุนมีหลักประกันความเรา
ใจในการขับแขง โดย          มีการเลือกเวลา เลือกถนนเพราะวัยรุนตองการชวงเวลาที่
ปลอดจากผูคน เจาหนาที่ตํารวจและยวดยานพาหนะบนทองถนน สภาพถนนตองเปน
ทางตรง โลงเงียบ เพราะจะไดใชสมรรถนะของรถจักรยานยนตไดเต็มที่ มีการกําหนด
ระยะทางและมีการต้ังกติกาในการขับแขง มีวิธีการปองกันความเสี่ยงทั้งตอตนเองและ
ผูอื่นที่ วัยรุนคิดไปเองวาปลอดภัย  พฤติกรรมดังกลาวมักจะควบคู กับอุบั ติ เหตุ               

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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สําหรับเง่ือนไขสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ
วัยรุนมี 3 ประการ ดังน้ี   

ประการแรก เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก ความสนใจเพราะวัยรุนที่มีพฤติกรรม
การขับแขงรถ   สวนใหญมีความช่ืนชอบสนใจในเรื่องรถจักรยานยนตและชอบ
ความเร็วอยูแลว โดยเพศชายจะเปนฝายนําเสนอพฤติกรรมดังกลาวไดชัดเจนเพราะมี
แรงผลักดันภายในเปนตัวกระตุน สอดคลองกับแนวคิดเพศของวัยรุนที่กลาววาในเพศ
ชายมีฮอรโมนอยูชนิดหน่ึงคือ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน เขามาเก่ียวของในพฤติกรรม
ของเด็กชาย ทําใหมีการแสดงพฤติกรรมที่กาวราวรุนแรงมากกวาเด็กหญิง และชวงอายุ
ของวัยรุนต้ังแต 13-21 ป จะใหความสนใจกับการขับแขงรถมากกวาวัยอื่น ๆ ในสังคม
เพราะการขับแขงรถสะทอนใหเห็นถึงความเปนวัยรุนไดเปนอยางดี สําหรับวัยรุนที่
ไดรับศึกษาในเรื่องที่เก่ียวของกับเครื่องยนตกลไกจะใหความสําคัญกับการขับแขงรถ 
เพราะมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการดัดแปลงรถจากที่ไดศึกษาเลาเรียนมา การใช
เวลาวางวัยรุนมักจะใชเวลายามวางใหหมดไปกับการขับแขงรถ เพราะความเบื่อหนาย
ในกิจกรรมเดิม ๆ ในชีวิตประจําวันและไมมีกิจกรรมอ่ืนใดท่ีทาทายกวาการขับแขงรถ  
ความตองการทาทายเจาหนาที่เพราะการเอาชนะเจาหนาที่ตํารวจที่คอยขัดขวางการขับ
แขงรถไดวัยรุนจะมีความรูสึกภาคภูมิใจ สนุกเราใจและดีใจทุกครั้งที่หนีการจับกุมได 
และการไมเกรงกลัวการบาดเจ็บวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจะมองขาม                  
ความปลอดภัย เพราะตองการเอาชนะคูแขงซึ่งเปนเรื่องของศักด์ิศรีที่ยอมกันไมได 
สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมวัยรุน  ( วิทยากร  เชียงกูล , 2552 : 85) กลาววา                     
ความขัดแยงและตอตานผูใหญจากวัยรุนหน่ึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่วัยรุน        
ทุกยุคทุกสมัยก็มักจะเปนกันแบบน้ี เพียงแตปจจุบันมีลักษณะขยายวงกวางหรือเพ่ิม
ความรุนแรงขึ้น เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของวัยรุน             
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 ประการที่สอง เง่ือนไขดานครอบครัว เน่ืองจากวิธีการเล้ียงดูของครอบครัว 
เชน การเลี้ยงดูแบบใชอํานาจ เลี้ยงดูแบบตามใจมากและเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย
สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถของวัยรุนในจังหวัดเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กตัญชลี ณรงคราช (2543 : 71-72) ที่ศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับวัยรุนชายที่ทําผิด
กฎหมายในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใตของประเทศไทย พบวา 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ 
เปนปจจัยที่สงผลใหวัยรุนกระทําผิดกฎหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตวรรณ 
มีสมสาร (2544 : 57-58) ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในวัยยาง
เขาสูวัยรุนที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามการรับรูของตนเอง 
ผลการวิจัยพบวา เด็กที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบดูแลเอาใจใส มีคะแนนเฉล่ียความ
ฉลาดทางอารมณสูงกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุม การอบรม
เล้ียงดูแบบรักตามใจและการอบรมเล้ียงดูแบบทอดท้ิง ดังน้ันประเด็นเง่ือนไขดาน
ครอบครัวจึงสงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัด
เปาหมาย ซึ่งประเด็นน้ีนําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขที่สถาบันครอบครัว โดย
ตองมุงเนนสรางความสัมพันธ สรางความเขาใจซึ่งกันและกัน สรางบรรยากาศที่อบอุน
ใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ประการที่สาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม ไดแก เพ่ือนซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งใน
พฤติกรรมการขับแขงรถ เพราะวัยรุนถูกเพ่ือนชักชวนและตองการเปนที่ยอมรับของ
กลุมเพ่ือน สอดคลองกับแนวคิดวัยรุนกับการคบเพื่อน ที่กลาววาเพ่ือนมีอิทธิพลอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในชีวิตวัยรุนเพราะวัยรุนมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําใหเพ่ือนฝูง
ยอมรับนับถือ การเปดรับสื่อเพราะวัยรุนที่มีพฤติกรรม   การขับแขงรถจะอาศัยสื่อตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับรถ เพ่ือเปนแนวทางในการดัดแปลงรถจักรยานยนตของตน ที่นําไป                
ขับแขง สภาพถนนเพราะถนนที่มีความสมบูรณ ผิวถนนราบเรียบมีลักษณะเปนทางตรง
โลงเงียบ เปนที่ตองการของวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถในจังหวัดเปาหมายท่ีจะใช
เปนสนามประลองความเร็ว และรางวัลจากการเดิมพันในการขับแขงรถนาสนใจมี
หลากหลายรูปแบบ เพราะรางวัล  เปนสิ่งชวยดึงดูดความสนใจวัยรุนใหมีพฤติกรรมการ
ขับแขงรถจักรยานยนต สอดคลองกับ พรหมมินทร กัณธิยะ (2550 : 5-6) ที่กลาวถึง
ผลกระทบเรื่องอุบัติเหตุตอเยาวชน พบวา แตละปมีเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในวัยเรียนตอง
จบชีวิตไปกวา 20,000 คน จากความคึกคะนองออกซิ่งรถยามค่ําคืน  ซึ่งในจํานวนน้ีมีกลุม
ที่ช่ืนชอบแขงรถจักรยานยนตบนทองถนน หรือที่เรียกกันวาแกงเด็กแวนรวมอยูดวย 
สาเหตุมาจากการแขงขันที่ใชความเร็วสูง ขับขี่ยามวิกาลและไมใชอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยเด็กขับขี่รถจักรยานยนตมากขึ้น ทําใหตกเปนเหย่ือหรือเปนกลุมเปาหมายของ
รูปแบบการโฆษณา การสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็นทุกรูปแบบ ซึ่งสื่อถือ
เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวของวัยรุน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิระวี                       
ศรีวิจารณ (2550 : 82-83) ที่ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ปญหาการพัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี ไดแก ตัวของนักเรียน ชวงวัยของ
นักเรียน ครอบครัว รวมถึงแฟช่ัน สื่อและการคบเพื่อน ซึ่งเปนปญหาจากสภาพแวดลอม
รอบตัวของนักเรียน การขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงามีผลมาจาก
สภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ซึ่งเปนประเด็นที่นําไปสูแนวทางการปองกันและแกไข
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน เพื่อทําใหวัยรุนหางไกลจากการขับแขง
รถจักรยานยนตที่ถือไดวาเปนคานิยมอยางหน่ึงของวัยรุนในสังคมปจจุบัน  
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งานวิจั ย น้ี  ทํ าให ไดองคความรู ใหม เ ก่ี ยว กับพฤติกรรมการ ขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน ดังน้ี 

การเกิดพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนน้ัน ไมจําเพาะอยูกับ
บริบทของเมืองใหญ ๆ ในประเทศ เชน สงขลา ขอนแกน เชียงใหม กรุงเทพมหานคร
หรือเขตปริมณฑลเทาน้ัน จังหวัดพังงาซึ่งมีบริบทเปนสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมท่ี
สงบเรียบงาย ก็เกิดพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนดวยเชนกัน โดยมี
เง่ือนไขที่กลาวมาแลวขางตนเปนสิ่งที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม ซึ่งอาจจะถือไดวาเปน    
องคความรูใหมที่ขัดแยงจากแนวคิดเก่ียวกับวัยรุนที่กลาววา พฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนจะเกิดขึ้นแตในสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองเทาน้ัน 

การท่ีจะไดเขารวมแกงของวัยรุนในการขับแขงรถจักรยานยนตไมใชเรื่องงาย 
เปนที่นาสนใจวา  แกงวัยรุนมีการคัดเลือกวัยรุน ซึ่งใกลเคียงกับการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานท่ีตองมีประสบการณ  กลาวคือ วัยรุนที่แกงจะเลือกเขากลุมตองเปนผูที่มี
ประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุมากอนแลวรอดพนจากการเสียชีวิต ตองมีทักษะใน         
การขับแขงที่ดีเยี่ยม หรือผูที่มีประสบการณถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจมาหลายคร้ัง  
ซึ่งผูที่มีคุณสมบัติเหลาน้ีไดอยูในกลุมหัวแถวขณะท่ีมีการขับแขง สวนนักขับแขง
มือใหมไดอยูในสวนของปลายแถว 

รถจักรยานยนตที่นํามาขับแขงถาขับแขงแลวไดรับชัยชนะ 3 ครั้งติดตอกัน
หามนํามาขับแขงอีก   ซึ่งถือเปนขอตกลงระหวางแกงเน่ืองจากอีกแกงจะไมกลาลงขับ
แขงดวย ใหนํารถจักรยานยนตไปถอดช้ินสวนขายจะไดราคาที่สูงมากกวาปกติ หรือ               
มีการประมูลราคาช้ินสวนกันในหมูวัยรุนที่นิยมดัดแปลงรถจักรยานยนต 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการกําหนดนโยบายใหมีความสมํ่าเสมอในการตรวจจับ ทั้งน้ีจะไมมี

การกําหนดแนนอนวาวันไหนจะต้ังดานตรงบริเวณไหน ทําใหวัยรุนคิดวาจะมีโอกาสที่
จะถูกจับไดตลอดเวลาหากกระทําการขับแขงรถจักรยานยนต 
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2. กําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลใหทุกภาคสวนในสังคม มีสวนรวมใน               
การปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน ซึ่งเทาที่ผานมาจะ
เริ่มดําเนินการจากหนวยงานภาครัฐ เพียงบางหนวยงาน เชน เจาหนาที่ตํารวจ กรมการ
ขนสงทางบก เปนตน หากรัฐบาลมีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนและจริงจังวาใหทุก
ภาคสวนประสานงานรับผิดชอบตอวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถ ก็จะสงผลดีตอ
การดําเนินการปองกันแกไขพฤติกรรมดังกลาวของวัยรุน 

3. ควรเสริมสรางวินัยจราจร โดยปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมวินัยจราจร
จะตองเพ่ิมโทษทางกฎหมายกับวัยรุนที่มีพฤติกรรมกระทําผิดซ้ําซาก ในขอหาที่
เก่ียวของกับการขับแขงรถจักรยานยนต เน่ืองจากวัยรุนที่มีพฤติกรรมขับแขงรถคือผูที่ไม
มีวินัยจราจร 

4. รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการใหคําปรึกษา แนะนํา อบรมกับ
วัยรุนในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตองและปลอดภัยเปนการใหความรูที่ถูกตองและ
เหมาะสม อีกทั้งยังเปนการสรางความเขาใจในกฎหมายจราจรใหกับวัยรุนในระยะยาว
อีกดวย 

5. รัฐควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาวิจัย ในเรื่อง              
การใชกฎหมายจราจรและพฤติกรรมการใชรถใชถนนของวัยรุน เน่ืองจากสถิติอุบัติเหตุ
จราจร  พบวา  ชวงวัยรุนเปนชวงที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ                
ในวัยอื่น ๆ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. เจาหนาที่ตํารวจควรจัดกําลังออกตรวจตราหรือเฝาตามแหลงมั่วสุมที่มีวัยรุน

มากเปนพิเศษ เชน โตะสนุกเกอร รานเกมส สถานบันเทิง รานดัดแปลงรถและถนนท่ี
วัยรุนนิยมขับแขงรถ ควรจะเพ่ิมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน กลองวงจรปด เครื่องมือ
ตรวจจับความเร็ว เปนตน เพ่ือจะไดเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจตราและ
จับกุม 

2. เมื่อมีการอบรมใหความรูแกวัยรุนในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตองตาม
กฎหมายจราจร ควรเนนย้ําในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุควบคูไปดวย เชน การสวมหมวก
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3. เจาหนาที่ตํารวจควรมีความเขมงวดตรวจจับ การดัดแปลงรูปลักษณตาง ๆ 
ของรถจักรยานยนต ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบวา วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจะตอง
เริ่มดวยการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนตเปนอันดับแรก 

4. ควรมีการจัดพ้ืนที่สาธารณะสําหรับวัยรุน เพ่ือใหวัยรุนไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่วัยรุนสนใจในสถานท่ีที่ถูกที่ควรและทําใหงายตอการควบคุม เชน 
จัดพ้ืนที่ให เลนดนตรี  จัดพ้ืนที่ใหแขงขันกีฬา  หรือจัดพ้ืนที่สําหรับการขับแขง
รถจักรยานยนต เปนตน  

5. เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให
เขาใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยรุน ที่สําคัญตองพัฒนาขีดความสามารถของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน ในการรวมมือกันปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาและวิจัยโดยแยกเปนกรณีศึกษาในระดับอําเภอตาง ๆ เพ่ือจะ

ไดเขาใจถึงเง่ือนไขตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
รวมถึงไดแนวทางปองกันแกไขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งน้ีเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เก่ียวของในจังหวัดพังงาเทาน้ัน 
จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางในจังหวัดใกลเคียง 

3. เพ่ือใหไดผลการศึกษาเจาะลึกอยางละเอียด ควรมีการศึกษาวิจัยเง่ือนไข
ตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนเปนรายหัวขอไป เชน 
เง่ือนไขดานครอบครัว ชวงอายุ เพศ เพ่ือน สื่อหรือความสนใจของวัยรุน เปนตน 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงกฎหมายจราจรที่ เ ก่ียวของกับ
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 

5. เพ่ือใหไดแนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนที่มี  ความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ควรมีการเก็บขอมูลจากกลุม
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