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บทนา

พื้นที่ศึกษา

นักศึกษาที่การเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สรุ นารีไปในเมือง
นครราชสีมา จ าเป็ นจะต้องใช้ถนนสาย 304 ในการเดินทาง ซึ่งการจราจร
บนถนนดัง กล่ า วยวดยานส่ ว นใหญ่ ใ ช้ค วามเร็ ว สูง ในการสัญ จร รวมถึ ง
ยวดยานที่ ส ัญ จรบนถนนสายนี้ มี เ ป็ นจ านวนมาก ท าให้ก ารเดิ น ทางโดย
รถจัก รยานยนต์มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด อ บุ ั ติ เ หต แุ ละบ่ อ ยครั้ง ที่ ก ารเกิ ด
อ ุบัติเหต ุกับรถจักรยานยนต์บนถนนสายนี้มีความร ุนแรงมาก
จึงต้องการศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางของ
นัก ศึ ก ษาที่ มีร ถจัก รยานยนต์ว่ ามี ปัจ จัย ใดบ้างในการตัด สิ นใจเลือ กรูปแบบ
การเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สรุ นารีไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา โดยเปรียบเทียบระหว่างรถจักรยานยนต์และรถประจาทาง
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วัตถ ุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรปู แบบ
การเดิ น ทางจากมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ส รุ นารี ไ ป
ห้า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์น ครราชสี ม า โดยมี
รปู แบบในการเดิ นทางที่เลือกนามาวิเคราะห์ 2 แบบ
คือรถจักรยานยนต์และรถประจาทาง

VS

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร (Multivariate Analysis)
เนือ่ งจากงานวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
จึงจาเป็ นต้องใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มี
จุด ประสงค์ แ ละแนวคิ ด คล้า ยคลึ ง กั บ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยปกติ
(Regression analysis)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและทบทวนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
[1] กัลยา วานิชย์ บัญชา. 2546. การวิเคราะห์ สถิติข้ นั สู งด้ วย SPSS for Windows. กรุ งเทพ ฯ : ศูนย์ หนังสื อแห่ งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
[2] ภิญโญ วรรณสุ ข. 2540. การประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกและการวิเคราะห์ อทิ ธฺพลในการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ อความคาดหวังในการศึกษาต่ อของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษา 11. วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิจัยการศึกษาจุฬาลงการณ์ มหาวิทยาลัย.
[3] สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ . 2541. รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย. กรุ งเทพ ฯ : ศูนย์ หนังสื อแห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
[4] สวัสดิ์ชัย ศรี พนมธนากร. 2548.การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก.(ออนไลน์ ). สื บค้ นจาก
http:// www.thairenu.com/logistic.htm [15 สิ งหาคม 2549]
[5] กรมการขนส่ งทางบก http://www.dlt.go.th/th/attachments /dltnews/2552/oct52/119_svp.369-6.pdf
[6] สมประสงค์ เสนารั ตน์ .2554.การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก.(ออนไลน์ ). สื บค้นจาก
http://cdn.learners.in.th/assets/media /files/000/335/515/original_Logistic_regression.pdf?1299396767
[7] วรวิทย์ จันทร์ ชุม.2544. ปัจจัยที่มีผลต่ อการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา อาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
[8] วีรศักดิ์ ธาตรี นรานนท์ . การศึกษาลักษณะอุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาอาเภอเมืองนราธิวาส.วิทยานิพนธ์
(วท.ม. วิศวกรรมโยธา (การขนส่ ง) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2545

ขัน้ ตอนและการดาเนินงานวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การ ถดถอยโลจิสติก
(Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ Binary logistic regression
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 วิธีการสารวจ
ในการสารวจครั้งนีจ้ ะทาการเก็บข้อมูล ที่มคี วามเกีย่ วข้องในการตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทาง เช่น
ชัน้ ปี เพศ รายได้ การครอบครองพาหนะ เป็ นต้น
2 กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
กลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยกลุ่มตัวอย่างมีรถจักรยานยนต์ใช้เป็ นของตนเอง ใช้กลุ่มตัวอย่าง
200 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
ในการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลที่ตอ้ งการ
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ผลการศึกษา
Variables
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

B

S.E.

Sig.

.152
.871
.111
.514

.186
.355
.026
.289

.412
.014
.000
.075

.020

.061

.744

.537
.636
-1.800
-3.042

.381
.413
.388
.958

.159
.123
.000
.001

สร ุป

ระดับความถูกต้องร้อยละ 66
R2 = 0.274
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %

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

การศึกษาปั จจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ุร นารี ไปห้า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์
นครราชสีมา จากการตั้งสมมติฐานไว้ว่ามี 8 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
รูป แบบการเดิ น ทาง พบว่ า มี 3 ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
รูปแบบการเดินทาง ได้แก่ จานวนครั้งในการเดินทาง เพศ และรายได้

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

ข้อเสนอแนะ
เนือ่ งจากผลการศึกษาพบว่า ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
นั้นนักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยอื่นๆ มากกว่าที่จะคานึงถึงด้านเวลาและ
ความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการเดินทางให้มากขึน้
แบบจาลองยังสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ โดยอาจนา
ปั จจัยทางด้านความสะดวกสบายที่อาจมีผลต่อการตัด สินใจมาร่วมวิเ คราะห์
ด้วยและอาจปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์เป็ นรูปแบบ Binary Logit Model ซึ่ ง
อาจจะทาให้แบบจาลองสามารถทานายการตัดสินใจได้คลาดเคลื่อนน้อยลง
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