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     บทน า  

 นกัศึกษาท่ีการเดินทางจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีไปในเมือง

นครราชสีมา  จ าเป็นจะตอ้งใช้ถนนสาย 304 ในการเดินทาง  ซึ่งการจราจร 

บนถนนดังกล่าวยวดยานส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสงูในการสัญจร  รวมถึง

ยวดยานท่ีสัญจรบนถนนสายนี้ มีเป็นจ านวนมาก   ท าให้การเดินทางโดย

รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงในการเกิดอบุัติเหตแุละบ่อยครั้งท่ีการเกิด

อบุติัเหตกุบัรถจกัรยานยนตบ์นถนนสายนี้มีความรนุแรงมาก 

 จึงตอ้งการศึกษาแนวโนม้การตดัสินใจเลือกรปูแบบการเดินทางของ

นกัศึกษาท่ีมีรถจักรยานยนต์ว่ามีปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจเลือกรปูแบบ  

การเดินทางจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีไปหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์

นครราชสีมา  โดยเปรียบเทียบระหว่างรถจกัรยานยนตแ์ละรถประจ าทาง 

พ้ืนท่ีศึกษา 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกรปูแบบ

การเดินทางจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีไป

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมี

รปูแบบในการเดินทางท่ีเลือกน ามาวิเคราะห ์2 แบบ

คือรถจกัรยานยนตแ์ละรถประจ าทาง 

VS 

ทฤษฎท่ีีเกี่ยวขอ้งและทบทวนผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

[1] กลัยา วานิชย์บัญชา. 2546. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  

[2] ภิญโญ วรรณสุข. 2540. การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์อทิธฺพลในการศึกษาปัจจัยที่มี
อทิธิพลต่อความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตการศึกษา 11. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิจัยการศึกษาจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลยั.  

[3] สมหวัง พธิิยานุวัฒน์. 2541. รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
[4] สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร. 2548.การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก.(ออนไลน์). สืบค้นจาก                                             

http:// www.thairenu.com/logistic.htm    [15 สิงหาคม 2549] 
[5] กรมการขนส่งทางบก http://www.dlt.go.th/th/attachments   /dltnews/2552/oct52/119_svp.369-6.pdf 
[6] สมประสงค์ เสนารัตน์ .2554.การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก.(ออนไลน์). สืบค้นจาก    

http://cdn.learners.in.th/assets/media /files/000/335/515/original_Logistic_regression.pdf?1299396767 
[7] วรวิทย์ จันทร์ชุม.2544. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิอบัุติเหตุรถจักรยานยนต์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
[8] วีรศักดิ์ ธาตรีนรานนท์. การศึกษาลกัษณะอบัุติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาอ าเภอเมืองนราธิวาส.วิทยานิพนธ์ 

(วท.ม. วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2545 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 การวิเคราะหส์ถิติหลายตวัแปร (Multivariate Analysis) 

เนือ่งจากงานวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรเขา้มาเกี่ยวขอ้งตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติขั้นสงู ซ่ึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์การ

ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 

 

 การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มลูที่มี

จ ุดประสงค์และแนวคิดคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์การถดถอยปกติ 

(Regression analysis)  

ขัน้ตอนและการด าเนินงานวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ใชโ้ปรแกรม spss ในการวิเคราะห์ผลขอ้มลูดว้ยการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  

(Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มลูที่เก็บจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง

โดยใช ้Binary logistic regression 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1 วิธีการส ารวจ  

ในการส ารวจครั้งนีจ้ะท าการเก็บขอ้มลู ที่มคีวามเกีย่วขอ้งในการตดัสินใจเลือกวิธีการเดินทาง เช่น 

ชัน้ปี เพศ รายได ้การครอบครองพาหนะ เป็นตน้  

2 กลุ่มตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช ้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี            

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี โดยกลุ่มตวัอย่างมรีถจักรยานยนตใ์ชเ้ป็นของตนเอง ใชก้ลุ่มตัวอย่าง 

200 ตวัอย่าง 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ  

ในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจะใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูที่ตอ้งการ  
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ผลการศึกษา 

Variables B S.E. Sig. 
Step 1a  
Edu (year1 = 1, year2 = 2, year3 = 3, year4 and above = 4)                                                
Gender (male =0,female = 1)  
no_trip  (less than5 = 1, 5-10 = 2, more than10 = 3)                                         
time_mc (10 – 20minute = 1, 20 – 30 minute= 2, 30 – 40 minute = 3,   
morethan 40 minute = 4) 
time_bus (10 – 20minute = 1, 20 – 30 minute= 2, 30 – 40 minute = 3,  
morethan 40 minute = 4) 
safe_m (lessthan 70% = 0, morethan 70% = 1)                                                        
safe_bus (lessthan 70% = 0, morethan 70% = 1)                                                       
Income (lower 5000 bath/m = 0, upper 5000 bath/m = 1)                                                               
Constant 

 
.152           
 .871     
.111                 
.514                             

 
.020                             

 
.537                 
.636 

-1.800 

-3.042 

 
.186 

.355 

.026       

.289              
 

.061              
 

.381       

.413 

.388 

.958 

 
.412 

.014 

.000       

.075              
 

.744              
 

.159       

.123 

.000 

.001 

ระดบัความถกูตอ้งรอ้ยละ 66 

R2 = 0.274  

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

Y = -3.042 + 0.871 Gender + 0.111 No_trip – 1.800 income 

   สรปุ Y = -3.042 + 0.871 Gender + 0.111 No_trip – 1.800 income 

 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรปูแบบการเดินทางจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ไปห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์

นครราชสีมา  จากการตั้งสมมติฐานไวว่้ามี 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รปูแบบการเดินทาง  พบว่า มี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

รปูแบบการเดินทาง ไดแ้ก่ จ านวนครั้งในการเดินทาง เพศ และรายได ้ 

   ขอ้เสนอแนะ 

 เนือ่งจากผลการศึกษาพบว่า  ในการตัดสินใจเลือกรปูแบบการเดินทาง

นั้นนักศึกษาใหค้วามส าคัญกับปัจจัยอื่นๆ มากกว่าที่จะค านึงถึงดา้นเวลาและ

ความปลอดภัยในการเดินทาง  ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ใหน้ักศึกษาตระหนัก

ถึงความปลอดภัยในการเดินทางใหม้ากขึน้  

 

 แบบจ าลองยังสามารถพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้นได ้ โดยอาจน า

ปัจจัยทางดา้นความสะดวกสบายที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจมาร่วมวิเคราะห์

ดว้ยและอาจปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์เป็นรปูแบบ Binary Logit Model ซ่ึง

อาจจะท าใหแ้บบจ าลองสามารถท านายการตัดสินใจไดค้ลาดเคลื่อนนอ้ยลง 

THANK YOU 


