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จุดประสงค์ ของงานวิจัย

ที่มาและความสาคัญของปัญหา

เพื่อ ตรวจสอบลัก ษณะของผู้ เ ดิ น ทางที่ ใ ช้ รถยนต์ ส่ วนบุ ค คลใน
กรุงเทพมหานคร
เพือ่ ตรวจสอบหาปัจจัยที่มีผลต่ อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการ
เดินทางของผู้ใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล
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ขอบเขตและพื้นที่ศึกษา

ทฤษฎีที่ใช้ เป็ นกรอบอ้ างอิง
Theory of Planned Behaviors (TPB) (Ajzen, 2006)

ผู้ที่เดินทางไปทางานด้ ว ยรถยนต์ ส่ว น
บุคคล จานวน 600 ตัวอย่าง
ใช้ เทคนิ คการสั ม ภาษณ์ แ บบตัว ต่ อ ตั ว
(Face – to – Face)
ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
เก็บข้ อมูล
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คาถามที่ใช้ วัด
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การวิเคราะห์ ข้อมูล

คาถามที่ใช้ วัด

 วิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้อธิ บ ายภาพรวมและลัก ษณะของผูเ้ ดิ น ทางที่ ใ ช้รถยนต์ ส่ว น
บุคคล และรถขนส่ งสาธารณะ เป็ นต้น

 แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling, SEM)
เป็ นเทคนิ คที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้พร้ อมกันครั้ งละหลายๆ
ตัวแปร สามารถใช้หาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทางได้
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ผลการวิจัย (Descriptive Statistics)
จานวนข้ อมูล 574 ตัวอย่ าง
เพศ
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ผลการวิจัย (Structural Equation Modeling, SEM)
Cronbach’s ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปถือว่ ายอมรั บ

อายุ (ปี ) (เฉลี่ย/SD)

312 (54.4%)
262 (45.6%)
67 (11.7%)
252 (43.9%)
123 (21.4%)
62 (10.8%)
70 (12.2%)
32.34 (9.42)

จานวนรถยนต์ ที่บ้าน (คัน) (เฉลี่ย/SD)

2.03 (1.18)

การเดินทางไปทางาน (วัน/สัปดาห์ ) (เฉลี่ย/SD)

5.32 (0.72)

รายได้ ต่อเดือน (บาท)

ชาย
หญิง
≤ 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
> 40,000

กลุ่มตัวแปร
จานวนคาถาม
ทัศนคติในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (AT)
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Cronbach’s
0.715

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (PBC)

2

0.642

บรรทัดฐานของบุคคล (SN)

3

0.736

ความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง (BI)

3

0.931
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ผลการวิจัย (Structural Equation Modeling, SEM)

สรุปผลการวิจัย
มี 3 ปัจจัยที่ส่งผล คือ ด้านทัศนคติ ด้านบรรทัดฐานของบุคคล
การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการเดินทาง
บรรทัดฐานของบุคคลเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด
สามารถใช้ในการปรับปรุ งหรื อส่ งเสริ มระบบขนส่ งสาธารณะ
เป็ นการศึกษาเบื้องต้นอาจจะมีการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ

χ2 = 70.76, df = 47, χ2/df = 1.50
GFI = 0.98, CFI = 0.993, NFI = 0.978
RMSEA = 0.029

หมายเหตุ *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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THANK YOU
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