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ที่มาและความสาํคญั

การเดนิทางแบบไร้เครื่องยนต์ (Non-motorized Transportation) 

การเดินทางในชีวิตประจําวนั เน้นการใช้พลงังานจากคนเป็นหลกั ไมพ่ึง่พาพลงังานไฟฟา้ พลงังาน

จากนํา้มนัฟอสซิล และอื่นๆ

• สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ 

• สง่ผลดีตอ่สขุภาพของคนในสงัคม และสิง่แวดล้อม

• ชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนสง่



ที่มาและความสาํคญั
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ที่มาและความสาํคญั (ต่อ)

รูปที่ 1 สดัสว่นการใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางภายใน ม.อ.

รถจักรย

านยนต์

42.75%รถยนต์

25.86%

เดินเท้า

21.09%

รถประจําทาง

ม.อ.

6.68%

รถจักรยาน

1.91%
รถตุ๊กตุ๊ก

1.72%

ศภุกร สทุธิพนัธ์ (2557)

1.96%

21.09%



ที่มาและความสาํคญั (ต่อ)

รูปที่ 2 การจราจรติดขดัภายใน ม.อ. ณ ณ ชว่งเวลาเร่งดว่น

รูปที่ 3 ปัญหาที่จอดรถไมเ่พียงพอ ภายใน ม.อ.



วตัถุประสงค์

1) เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีสง่เสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 

ภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2) เพื่อสร้างแบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทางหลายทางเลือก (Multinomial Logit Model) 

ประกอบด้วย การเดินเท้า จกัรยาน จกัรยานยนต์ รถยนต์ และรถประจําทาง ม.อ.

3) เพื่อประยกุต์ใช้แบบจําลอง ในการทดสอบผลการดําเนินนโยบายและมาตรการ 

ที่สง่เสริมการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์



วธิีการศึกษา

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การประยุกตใ์ช้แบบจําลอง
การทดสอบนโยบายและมาตรการ การวางแผนการให้บริการรถประจําทาง

การสร้างแบบจาํลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง
แบบจําลองแบบรวม/

แบบจําลองรายบุคคล

การตรวจสอบความถูกต้อง/ความ

น่าเชื่อถือ
การปรับเทียบแบบจําลอง

การสํารวจข้อมูล
พื้นที่ศึกษา/ขนาดตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถาม (SP)

การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลประชากร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



ผลการศึกษาและอภิปราย

ลักษณะ สัดส่วน ลักษณะ สัดส่วน

เพศ 

(Gender)

ชาย 41.41%

รายได้ต่อเดอืน

< 10,000 บาท 88.67%

หญิง 58.59% 10,001 - 20,000 บาท 10.34%

อายุ 

(Age)

< 21ปี 40.66% 20,001 - 30,000 บาท 0.33%

21-30 ปี 53.28% 30,001 - 40,000 บาท 0.00%

31-40 ปี 4.54% 40,001 - 50,000 บาท 0.33%

41-50 ปี 0.76% > 50,001 บาท 0.33%

> 50 ปี 0.76%

การครอบครองรถ

ไม่มีรถ 32.75%

อาชีพ 

(Occupation)

นักศกึษาปริญญาตรี ปี 1 20.45% รถจักรยาน 7.00%

นักศกึษาปริญญาตรี ปี 2 25.76% รถจักรยานยนต์ 41.00%

นักศกึษาปริญญาตรี ปี 3 15.91% รถยนต์ 19.25%

นักศกึษาปริญญาตรี ปี 4 4.04%

นักศกึษาปริญญาโท 0.51%

นักศกึษาปริญญาเอก 0.25%

อาจารย์ 1.26%

บุคลากร ม.อ. 4.04%

ตารางที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง



ผลการศึกษาและอภิปราย (ต่อ)

ใช้

15.40%

ไม่ใช้

84.60

%

2.16%

3.17%

3.49%

15.03%

[VALUE]

18.77%

40.35%

อื่นๆ

มลพิษทางอากาศ

ไม่มีทกัษะการปั่นจกัรยาน

ความปลอดภยั

อากาศร้อน

ไม่มีที่จอดรถ/ทางจกัรยาน

ไม่มีจกัรยาน

รูปที่ 4 สดัสว่นผู้ ใช้รถจกัรยาน ภายใน ม.อ.
รูปที่ 5 เหตผุลหลกัของผู้ ที่ไมใ่ช้จกัรยาน



ผลการศึกษาและอภิปราย (ต่อ)

3.25%

7.36%

7.58%

8.05%

12.92%

60.85%

อื่นๆ

เรียน/ทาํงาน

ซื้อสินคา้

ทาํกิจธุระ

ท่องเที่ยว

ออกกาํลงั… 

0.00%
1.49%

15.67% 15.67%

12.69%

22.39%

29.85%

2.24%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%
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ช่วงเวลา

รูปที่ 6 วตัถปุระสงค์ในการใช้จกัรยาน

รูปที่ 7 ชว่งเวลาในการใช้รถจกัรยาน



ผลการศึกษาและอภิปราย (ต่อ)

ระดบัความพงึพอใจต่อการอาํนวย

ความสะดวกผู้ใช้จกัรยาน

จดุบริการซอ่มรถจกัรยาน ภายใน ม.อ. 

(2.14 คะแนน)

ปา้ยจราจร/ปา้ยให้สทิธิผู้ใช้จกัรยาน

(2.19 คะแนน)

เส้นทางจกัรยาน ทางเชื่อม

(2.56 คะแนน)

3.17

3.08

2.92

2.812.56

2.19

2.14

0

1

2

3

4

5

การสนันสนุนการ

ใช้จกัรยาน

การปรับภูมทิศัน์ที่

เหมาะสม

การอาํนวยพืน้ที่

จอดรถจกัรยาน

จุดพกัผ่อน/จุดจอด

รถจกัรยาน

เส้นทางสําหรับ

รถจกัรยาน

ป้ายจราจร/ป้าย

บอกทาง

จุดบริการ

รถจกัรยาน

รูปที่ 8 ระดบัความพงึพอใช้ตอ่สิ่งอํานวยความสะดวก

ในการใช้รถจกัรยาน ภายใน ม.อ. 
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ผลการศึกษาและอภิปราย (ต่อ)

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ (β) t‐ratio
ค่าคงที่ (Constantwalk) + 4.47890 +14.22

เวลาในการเดนิทางของการเดนิเท้า (β1) - 1.03495 -15.20

เวลาในการเดนิทางของรถจักรยาน (β2) - 0.54928 -7.06

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของรถจักรยาน (β3) - 0.19679 -5.09

ค่าคงที่ (Constantmc) + 2.18085 +7.94

เวลาในการเดนิทางของรถจักรยานยนต์ (β4) - 0.77979 -13.99

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของรถจักรยานยนต์ (β5) - 0.41467 -11.18

ค่าคงที่ (Constantpc) + 5.19859 +14.99

เวลาในการเดนิทางของรถยนต์ (β6) - 0.70217 -12.62

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของรถยนต์ (β7) - 0.29390 -10.49

ค่าคงที่ (ConstantEbus) + 6.69096 +15.05

เวลาในการเดนิทางของรถประจาํทาง (β8) - 1.01280 -14.84

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของรถประจาํทาง (β9) - 0.27798 -2.73

จาํนวนตวัอย่าง 540

ρ2 0.237

ค่าร้อยละการพยากรณ์ได้อย่างถกูต้อง 45.75%

ตารางที่ 2 คา่สมัประสิทธิ์ของตวัแปรในแบบจําลอง
Uwalk = Constantwalk + β1 (Travel timewalk)

Ubc = β2 (Travel timebc)   + β3 (Travel costbc) 

Umc = Constantmc + β4 (Travel timemc)  + β5 (Travel costmc)

Upc = Constantpc + β6 (Travel timepc)   + β7 (Travel costpc)

UEbus = ConstantEbus + β8 (Travel timeEbus)+ β9 (Travel costEbus)

สมการอรรถประโยชน์ของทัง้ 5 รูปแบบการเดนิทาง 

3.64

2.79
2.39

1.88

0.00

รถประจาํทาง ม.อ. 

(EBUS)

รถจักรยาน (BC) รถยนต์ (PC) รถจักรยานยนต์ (MC) การเดนิเท้า (WALK)
มู
ลค่

าเ
วล

าเ
ดนิ

ท
าง

 (บ
าท
/น

าท
)ี

รูปแบบการเดนิทาง
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การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง

การประยุกต์ใช้แบบจาํลองเพื่อทดสอบนโยบายและมาตรการ 

1) มาตรการจาํกัดพืน้ที่จอดรถส่วนบุคคล 

เชน่ ห้ามนกัศกึษานํารถมาจอดภายในคณะฯ การกําหนดจดุจอดรถรวมเพียงบางจดุเทา่นัน้

2) มาตรการเกบ็ค่าที่จอดรถส่วนบุคคล 

เชน่ สร้างที่จอดรถแบบเก็บคา่บริการตามอตัรา ภายในคณะฯ

3) มาตรการเกบ็ค่าเช่ารถจกัรยาน 
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การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง (ต่อ)

16.61% 20.03% 20.61% 20.73% 20.76% 20.76%

21.64%
28.49% 29.48% 29.72% 29.78% 29.79%

28.57%
22.46% 21.62% 21.43% 21.38% 21.38%

22.46% 14.66% 13.33% 13.03% 12.94% 12.93%

10.71% 14.36% 14.97% 15.10% 15.14% 15.14%

0  นาที 3  นาที 5  นาที 7  นาที 10  นาที 20  นาที
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เมื่อเวลาเดนิทางเพิ่มขึน้ (นาท)ี

Ebus

PC

MC

BC

Walk

1) มาตรการจํากดัพืน้ที่จอดรถรถสว่นบคุคล

รูปที่ 9 มาตรการจํากดัพืน้ที่จอดรถรถสว่นบคุคล

สัดส่วน
ผู้ใช้รถจักรยาน เพิ่มขึ้นเป็น 29.79%

เดนิเท้า เพิ่มขึน้เป็น 20.76%

รถประจาํทาง เพิ่มขึน้เป็น 15.14%

รถจักรยานยนต์ ลดลงเหลือ 21.38% 

รถยนต์ ลดลงเหลือ 12.93%



การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง (ต่อ)

16.61% 19.61% 20.51% 20.71% 20.75% 20.76%

21.64%
27.68% 29.33% 29.69% 29.77% 29.79%

28.57%
22.73% 21.56% 21.40% 21.38% 21.38%

22.46% 16.07% 13.72% 13.11% 12.97% 12.93%

10.71% 13.91% 14.87% 15.08% 15.13% 15.14%

0  บาท 5  บาท 10  บาท 15  บาท 20  บาท 30  บาท
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เมื่อค่าใช้จ่ายในการเดนิทางเพิ่มขึน้ (บาท)

Ebus

PC

MC

BC

Walk

2) มาตรการเก็บคา่ที่จอดรถรถสว่นบคุคล

รูปที่ 10 มาตรการเก็บคา่ที่จอดรถสว่นบคุคล

สัดส่วน
ผู้ใช้รถจักรยาน เพิ่มขึ้นเป็น 29.79%

เดนิเท้า เพิ่มขึน้เป็น 20.76%

รถประจาํทาง เพิ่มขึน้เป็น 15.14%

รถจักรยานยนต์ ลดลงเหลือ 21.38% 

รถยนต์ ลดลงเหลือ 12.93%



การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง (ต่อ)

16.61% 16.90% 17.18% 17.90% 18.77% 19.27%

21.64% 19.94% 18.29% 13.69% 7.65% 3.98%

28.57% 28.98% 29.37%
30.45%

31.85% 32.67%

22.46% 23.13% 23.80% 25.76% 28.52% 30.29%

10.71% 11.04% 11.36% 12.20% 13.22% 13.79%

0  บาท 1  บาท 2  บาท 5  บาท 10  บาท 15  บาท
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เมื่อเกบ็ค่าเช่ารถจกัรยานเพิ่มขึน้ (บาท)

Ebus

PC

MC

BC

Walk

3) มาตรการเก็บคา่เชา่รถจกัรยาน

รูปที่ 11 มาตรการเก็บคา่เชา่รถจกัรยาน

สัดส่วน
ผู้ใช้รถจักรยาน ลดลงเหลือ 3.98%

เดนิเท้า เพิ่มขึน้เป็น 19.27%

รถประจาํทาง เพิ่มขึน้เป็น 13.79%

รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นเป็น 32.67% 

รถยนต์ เพิ่มขึน้เป็น 30.29%



สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

• สดัสว่นผู้ใช้จกัรยาน ยงัคงมีน้อยอยู ่(ร้อยละ 15.40)

• กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจ “ระดบัปานกลาง” ตอ่การอํานวยความสะดวกการใช้จกัรยาน ใน ม.อ.

• หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง “ปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวก” (โดยเฉพาะด้านความปลอดภยั)

• มาตรการ “จํากดัพืน้ที่จอดรถ” และมาตรการ “เก็บคา่ที่จอดรถสว่นบคุคล” 

สามารถเพิ่มจํานวนผู้ใช้รถจกัรยาน (และเดินเท้า) ได้มากยิ่งขึน้

• มาตรการ “เก็บคา่เช่ารถจกัรยาน” (สงูเกิน 5 บาทตอ่ครัง้) 

จะไมเ่ป็นการดงึดดูการใช้รถจกัรยานได้เทา่ที่ควร 



สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ

• การนําแบบจําลองจากการศกึษานีไ้ปประยกุต์ใช้เพื่อสร้างแบบจําลองการเดินทาง

บนโครงขา่ยถนนภายใน ม.อ. 

• นําแบบจําลองที่ได้ไปประเมินมาตรการด้านอื่นๆ เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ภายในวิทยาเขตตอ่ไป



ขอบคุณครับ
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