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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะทางการเดินทางรวมของยานพาหนะ (VKT) ของเมืองขอนแก่นในประเทศไทย  ประเภท

ของยานพาหนะได้จัดหมวดหมู่ตามรถของกรมการขนส่งทางบก ระยะการเดินทางของยานพาหนะแต่ละยานพาหนะจะถูกสํารวจโดยการอ่านบันทึก
ของเครื่องวัดระยะทาง  นอกจากนี้อายุและน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะได้สํารวจโดยการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่  ระยะทางการเดินทางรวมของยานพาหนะ
และประเภทของเชื้อเพลิงที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยที่ได้นําไปเปรียบเทียบกับระยะทางการเดินทางรวมของยานพาหนะ
ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา 
 

ค าส าคัญ: ระยะการเดินทางรวม, การวิเคราะห์การถดถอย, ขอนแก่น 
 

Abstract 
The objective of this study is to study the vehicle kilometers of travel (VKT) of KhonKaen City in Thailand. The vehicle type was 

primarily classified in according to a vehicle classification of Department of Land Transport. The travel distance of each vehicle was surveyed by 
reading a record of odometer. Also, the age and fuel type of vehicle were surveyed by an interview of drivers. The VKT models by vehicle and fuel 
type were developed by applying a regression analysis. The results were compared with previous VKT studies of Bangkok and NakornRatchasrima of 
Thailand.  

 

Keywords:  Kilometers of Travel, Regression Analysis, KhonKaen 
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1. บทน า 
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาระยะการเดินทางรวมของ
ยานพาหนะ (VKT) ประเภทต่างๆในเมืองขอนแก่น โดยทําการสํารวจ
และสร้างแบบจําลองหาระยะการเดินทางรวมของยานพาหนะ (VKT) 
โดยวิธีการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ซึ่ง
แบบจําลองดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาระยะ
การเดินทางรวมของยานพาหนะประเภทต่างๆ ในเมืองขอนแก่นใน
อนาคต ซึ่งค่าดังกล่าวยังสามารถนําไปใช้ประเมินปริมาณการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษทางอากาศจากภาคคมนาคมขนส่งในเมือง
ขอนแก่นได้อีกด้วย 
 

1.1 วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ 

 1) เพ่ือวิเคราะห์หาการเดินทางรวมของยานพาหนะที่ว่ิง

ภายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในรูปของ vktโดยใช้แบบสํารวจการ

เดินทางรวมของพาหนะและใช้เครื่องอ่านวัดระยะทาง  (odometer 

readings) ในการบันทึกข้อมูล ซึ่งจะได้นําไปสร้างสมการ Parameter 

2) เพื่อใช้ค่า vkt ประเมินค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหา 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาพการใช้รถใช้ถนนของ

จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เทียบกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 

จังหวัดนครราชสีมา 

2) สํารวจข้อมูลในรูปแบบสํารวจสอบถาม ในการใช้รถใช้

ถนนของจังหวัดขอนแก่น 

3) ประยุกต์ใช้โปรแกรม SSP for windows สําหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้ใน

การตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่  2 ตัวขึ้น
ไปโดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 

 
 

2.2 ชนิดของการวิเคราะหก์ารถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอยมีหลายชนิดขึ้นกับลักษณะของตัว

แปรตามรูปแบบความสัมพันธ์และการกําหนดตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) 
ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งการวิเคราะห์การถดถอยได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 1. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง เ ส้ น  (Linear 
regressionanalysis) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่
เป็นตัวแปรเชิงปริมาณส่วนตัวแปรตามเป็นจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
เท่านั้นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
สามารถแทนได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเชิงเส้น (Linear model)  
 2. การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non- linear 
regression) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่รูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถแทนได้ด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น (non – Linear model)  
  

2.3 ประเภทของการวิเคราะห์ความถดถอย 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็น

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ

ตั้งแต่ 1 ตัวแปรขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณการค่าของตัวแปร

ตามเมื่อได้ทราบค่าของตัวแปรอิสระแล้วโดยการวิเคราะห์ความถดถอย 

จะแบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

 1. การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 

Analysis) การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้มีตัวแปรอิสระ X เพียงตัวแปร

เดียวและมีตัวแปรตาม Y เพียงตัวเดียวเช่นกันข้อมูลตัวอย่างสุ่มสามารถ

เขียนออกมาได้ในรูปของคู่อันดับ (Xi ,Yi)โดยที่ i = 1,2,3,...,n ถ้าสมมติ

ว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมด μY/X อยู่บนเส้นตรงตัวแปรสุ่ม Yi = Y/Xi สามารถ

เขียนได้ด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายดังแสดงสมการ 

 

      +      +                                                       (1) 

 

 โดยที่      Y  คือ  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

              X   คือ  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

                         คือ  ค่าคงที่หรือระยะตัดแกน  y 

                              คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression 

Coefficient) เป็นความชัน (Slope) ของเส้นถดถอย 

           คือ ตัวแปรสุ่ม 
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 2. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณจะต่างจากการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายคือจะมีตัวแปรอิสระ  X หลายตัวแปรหรืออาจ

กล่าวได้ว่ามีตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีอิทธิพลต่อ Y รูปแบบของสมการ

แสดงดังสมการ 

 

       +     +      +…+                           (2) 

 

 โดยที่     Y          คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 X         คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

        คือ เป็นระยะตัดแกน y หรือค่าเริ่มต้นของเส้น

สมการถดถอย 

          คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย  (Regression 

Coefficient) ตัวที1่ ถึงตัวที่ n 

ในส่วนสมการ non-linear คือ สมการที่มีการกระจายของ

ข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งรูปแบบของสมการจะเป็นแบบยกกําลัง  และ

รูปแบบของสมการมีดังนี้ 

 

EXY  2                                                            (3) 

 

 โดยที่ Y         คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 X         คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

 β  คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย 

 E คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 

 โดยที่สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณนั้นจะเป็นการประมาณ

สมการความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

  

2.4 ขนาดของตัวอย่าง 

 ในการปฏิบัติงานยากนักที่จะเก็บข้อมูลได้จํานวนที่มีอยู่จริง  

ดังนั้นการหาขนาดของตัวอย่างจึงเป็นการหาจํานวนตัวอย่างที่จะใช้แทน

จํานวนข้อมูลที่มีอยู่จริง  และสมการที่ใช้หามีดังนี้ 

 

 n = [p(1-p)N3]/[(e/Z)2(N-1)+p(1-p)N2]                                (4) 

 

 โดยที่    n = จํานวนประชากรทั้งหมด 

              Z = ระดับความเชื่อมั่น 

             P = สัดส่วนในประชากรของตัวแปรที่ศึกษา 

 

3. วรรณกรรมทบทวน 

Azevedo  et  al ( 2007 ) ได้ประมาณการระยะทางการ

เดินทางรวม (vkt) ในโปรตุเกตโดยใช้รูปแบบที่ได้พัฒนามาจากเครื่องวัด

ระยะทาง(odometer reading record) จากการศึกษาได้สะสมข้อมูลจาก

ปริมาณยานยนต์ 5 ล้านคัน หรือ 67% ของยานยนต์ในปี 2006  

การทํานายผลลัพธ์ของ ระยะการเดินทางรวม (vkt) สําหรับปี  

2004 พบว่าระยะทางการเดินทางรวมของยานยนต์ขนาดเล็ก จะอยู่ที่

ประมาณ 91.4%  ในขณะที่ระยะทางการเดินทางโดยยานยนต์ขนาดใหญ่ 

จะอยู่ระหว่าง 8.6%  

การประมาณการของค่า ระยะการเดินทางรวม (vkt) ในปี 

2005 แสดงให้เห็นว่าระยะทางการเดินทางรวมบนถนนนานาชาติ

เครือข่ายนั้นมีประมาณ  50.7% ของ ระยะการเดินทางรวม(vkt) 

นานาชาติ 

ชนิดของยานยนต์ขนาดใหญ่ มีแนวโน้มเอนเอียงไปในการ

เดินทางบนเครือข่ายบนถนนนานาชาติถึง 65.4% ในขณะที่ยานยนต์

ขนาดเล็กเดินทางบนเครือข่ายถนนนานาชาติถึง 50.5%  

Corpuz et al. (2006) ได้พัฒนาแบบจําลองระยะการเดินทาง

รวม (vkt) สําหรับเมืองซิดนีย์ ในประเทศออสเตรเลีย โดยใช้สมการ

ถดถอย โดยแบบจําลองได้ถูกพัฒนามาจากพ้ืนฐานของการเก็บข้อมูลของ

ผู้ใช้รถในการเดินทาง ในช่วงระหว่างปี 1997-2004 จํานวน 16000 ของ

ผู้ใช้รถในการเดินทาง  ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย  ระยะทางจากที่พัก

อาศัยไปยังศูนย์กลางของธุรกิจ  การใช้พ้ืนที่  ชนิดของย่านที่พักอาศัย 

ชนิดยานพาหนะของผู้ใช้รถ  จํานวนผู้ที่มีใบขับขี่ในบ้าน  ความหนาแน่น

ของบ้านเรือนโดยแบบจําลองที่ใช้เป็น สมการ multiple linear regression 

model  Y=a+b1X1+b2X2+...+bnXn   จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ 

มีนัยสําคัญกับแบบจําลองถึง   95% ซึ่งประกอบไปด้วย ชนิดของ

ยานพาหนะ  ระยะทางจากที่พักอาศัยไปยังที่ทํางาน  การใช้พ้ืนที่  ความ

หนาแน่นของบ้านเรือน  การเข้าถึงในระบบขนส่ง  

Cameron et al (2004) ได้ศึกษาแนวโน้มของค่าระยะเดินทาง

รวม (vkt) ในเมืองต่างๆ ช่วง 1960-1990 โดยพิจารณาไปยังการเปลื่ยน

แนวโน้มของผู้ใช้รถ การเพ่ิมขึ้นของแนวโน้มของค่าระยะเดินทางรวม  
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(vkt) ในเมืองต่างๆ พบว่าผลลัพธ์มาจากการเติบโตของจํานวนประชากร

ในเมือง การเติบโตของรถยนต์ส่วนบุคคล และการเติบโตของจํานวน

เจ้าของยานพาหนะ 

Kumapley and Fricker (1999) วิธีการประมาณระยะการ

เดินทางที่ยานพาหนะใช้ในการเดินทาง มีอยู่หลายวิธีแล้วแต่วัตถุประสงค์

และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยสามารถสรุปได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้  

1) วิธีการประมาณค่าจากการนับปริมาณจราจร  วิธีการนี้

ประมาณค่าระยะทางในการเดินทางของรถยนต์จากข้อมูลการจราจรจริง

บนโครงข่ายถนน โดยติดตั้งเครื่องตรวจนับจํานวนยานพาหนะอัตโนมัติ

ครอบคลุมโครงข่ายที่พิจารณา เมื่อได้จํานวนรถยนต์ในช่วงเวลาที่สนใจ

แล้วคูณด้วยระยะทางแต่ละช่วงถนนจะได้ปริมาณระยะทางในการ

เดินทางทั้งหมดของยานพาหนะในโครงข่ายถนนทั้งหมด  ตลอด

ระยะเวลา 1 วัน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นับจํานวนรถยนต์วิธีการนี้

เป็นที่ยอมรับและใช้โดย Federal Highway Administration (FHWA)  

2) วิธีการประมาณค่าโดยไม่ใช้ปริมาณจราจร วิธีการนี้เป็น

การประมาณค่าระยะทางในการเดินทางของยานพาหนะโดยไม่นับ

ปริมาณจราจร แต่จะใช้วิธีการทางอ้อม เช่น การหาปริมาณการเดินทาง

ของรถยนต์จากอัตราการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ  โดยใช้ควบคู่กับ

ปริมาณการขายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน  หรือ จาก

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า

ระยะทางและตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูลโดย

การสํารวจ วิธีการนี้ได้รับความนิยมเพราะมีความสะดวกและค่าใช้จ่าย

น้อย 

 

4.วิธีการศกึษา 

 ในส่วนวิธีการศึกษาจะใช้พ้ืนที่ในจังหวัดขอนแก่น  โดย

กําหนดประเภทของรถที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่าง  และมีขนาดตัวอย่างที่

จะใช้ศึกษา 

 

4.1 ประเภทของยานพาหนะที่จะใช้ศึกษา 

 ประเภทของยานพาหนะได้จัดหมวดหมู่ตามรถของกรมการ

ขนส่งทางบก 

 

 

 

ตารางที่ 1 ประเภทของยานพาหนะที่จะใชใ้นการศึกษา 

 ประเภทรถ ภาพประกอบ 

1 รถจักรยานยนต์  

2 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

ไม่เกิน 7 คน  

3 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

เกิน 7 คน   

4 
รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล(4 ล้อ)  

5 Taxi 
 

6 รถโดยสารสองแถว  

7 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

(ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)  

8 รถบัส  
 

4.2 ขนาดของตัวอย่าง 

 ในการปฏิบัติงานยากนักที่จะเก็บข้อมูลได้จํานวนที่มีอยู่จริง  

ดังนั้นการหาขนาดของตัวอย่างจึงเป็นการหาจํานวนตัวอย่างที่จะใช้แทน

จํานวนข้อมูลที่มีอยู่จริง 

 

ตารางที่ 2 จํานวนยานพหะนะที่ต้องการของแต่ล่ะประเภทในจังหวัด

ขอนแก่น 

 ประเภทรถ  ที่ต้องการ  ที่ได้มา  

1  รถจักรยานยนต์  456  387  
2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  454  406  
3  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  423  110  
4  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (4 ล้อ) 455  161 
5  Taxi 133  56 
6  รถโดยสารสองแถว  446  75  
7  รถบรรทุกขนาดใหญ่  

(ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป)  
375  29  

8 รถบัส 389 36 
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4.3 การเก็บข้อมลู  

 สัมภาษณ์ผู้ขับขี่ตามสถานีให้บริการน้ํามันเชื่อเพลิงและสถานี

ขนส่งในเมืองขอนแก่น   ซึ่งการสัมภาษณ์ข้อมูล  ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้

บันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง 

 

4.4 การสร้างแบบจ าลอง 

 การสร้างแบบจําลองจะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิง

เส้น  เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นเชิงเส้นตรง  ซึ่งจะใช้สมการ

รูปแบบยกกําลัง  โดยใช้โปรแกรม  SPSS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างระยะการเดินทางรวมกับอายุของพาหนะ 

 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
 ในบทนี้ จ ะ เป็นการรวบรวมข้อมูล ระยะทาง รวมของ

ยานพาหนะที่ได้จากการสํารวจในรูปแบบการสอบถาม ซึ่งการรวบรวม

ข้อมูลในเบื้องต้นนั้นจะแบ่งตามประเภทของยานพาหนะ และอายุการใช้

งาน  ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมมานี้ได้มีการเก็บที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่ง

จะนํามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนที่ได้ศึกษามาแล้ว 

 

5.1 ข้อมูลระยะทางรวมที่ได้จากการเก็บที่จังหวัดขอนแก่น 

 จากการนําข้อมูลระยะทางรวมที่ได้จากการอ่านหน้าปัดของ
ยานพาหนะที่ได้มีการสํารวจในจังหวัดขอนแก่น  ข้อมูลที่ได้นั้นได้แบ่ง
ออกเป็นประเภทของยานพาหนะ  ซึ่งจะอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 5.1.1 รถจกัรยานยนต์ 

 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 387  

  

รูปที่ 1 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถจักรยานยนต์.ใน

แต่แต่ละป ีแต่ละกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 10 คันขึ้นไป 

 5.1.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  

 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 406 คัน 
 

 
  

รูปที่ 2 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน.ในแต่แต่ละป ีแตล่ะกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 10 คัน

ขึ้นไป 

 

 5.1.3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  

 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 110 คัน 
 

 
 

รูปที่  3 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลเกิน 7 คน.ในแต่แต่ละป ี
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5.1.4 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (4 ล้อ) 

 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 161 คัน 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล (4 ล้อ) ในแต่แต่ละป ีแตล่ะกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 10 คันขึ้นไป 

 

5.1.5 รถแท็กซี ่

จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 56 คัน ซึ่ง

จะถูกรวบรวมจากสถานที่ต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มตัวอย่างของ

รถแท็กซี่นี้จะไม่นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เนื่องจากจํานวนรถแท็กซี่ที่ได้

จากการสํารวจมานั้นมีจํานวนมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุแค่ช่วงอายุเดียว จึง

ยากที่จะนํามาวิเคราะห์ได้ 

 5.1.6 รถโดยสารสองแถว 

จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 75   คัน 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถโดยสารสองแถว

ในแต่แต่ละป ีแตล่ะกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 5 คันขึ้นไป 

5.1.7 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (ตัง้แต ่6 ลอ้ขึ้นไป)  

จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 29 คัน 

 

 
 

รูปที่  6 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป) ในแต่แต่ละป ีที่แต่ละกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 

5 คันขึ้นไป 

 

5.1.8 รถบัส 

 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของยานพาหนะประเภทนี้คือ 36 คัน 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงการประมาณระยะการเดินทางรวมของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

(ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป) ที่แตล่ะกลุ่มอายุมีจํานวนมากกว่า 4 คันขึ้นไป 

 

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลในจังหวัดขอนแก่น 

 ในส่วนนี้จะใช้วิธีทางสถิติเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง VKT 

สะสมและอายุของยานพาหนะ  โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ความ
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ถดถอยพหุแบบยกกําลัง  ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

โปรแกรม SPSS  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางรวมของยานพาหนะที่ใช้ใน

จังหวัดขอนแก่น 
ประเภทรถ สมการ R2 

รถจักรยานยนต์ VKT=  9,705.342X0.769 0.9735 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน 
VKT= 36,331X0.793 0.9817 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เกิน 7 คน 
VKT= 63,366.673X1.038 0.9514 

รถยนต์บรรทุก 

ส่วนบุคคล  (4 ล้อ) 
VKT= 48,375.539X0.763 0.8531 

รถโดยสารสองแถว VKT= 145,021.570X0.608 0.8119 

รถบรรทุกขนาดใหญ่  VKT= 25,267.285X1.441 0.7777 

รถบัส VKT= 238,680.400X0.555 0.9768 

 

5.3 ข้อมูลที่ได้จากการศกึษา 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลระยะการเดินทางสะสม

ของจังหวัดนครราชสีมา  และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะนําระยะทางรวม

สะสมนี้มาเปรียบเทียบกัน 

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางรวมของยานพาหนะในจังหวัด

นครราชสีมา 

ประเภทรถ 
นครราชสีมา 

สมการ R2 

รถจักรยานยนต์ VKT = 5,587.6960 x1.005 0.99 

รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล  (4 ล้อ) 
VKT = 76,386.16 x0.515 0.98 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน 
VKT = 53,433.9 x0.595 0.97 

รถบัส 
VKT = 111,552.9x-

4,655.13x2 
0.95 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

(ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป) 
VKT = 80,198.59-
635.31x2-5.543x3 

0.88 

รถโดยสารสองแถว VKT = 94,509.91x0.743 0.98 

ที่มา : Thirayoot Limanond (2009) 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ระยะทางรวมของยานพาหนะใน

กรุงเทพมหานคร 

ประเภทรถ 
กรุงเทพมหานคร 

สมการ R2 

รถจักรยานยนต์ VKT = 4,977.63 x0.898 0.99 

รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล  (4 ล้อ) 
VKT = 57,301.21x0.776 0.98 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน 
VKT = 50,958.33x0.879 0.92 

รถบัส VKT = 156,788.83 x0.628 0.96 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

(ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป) 
VKT = 132,967.169 x0.615 0.96 

รถโดยสารสองแถว VKT = 156,545.64x0.643 0.99 

ที่มา : Thirayoot Limanond (2009) 

 

6. สรุปผล 
 จากการเปรียบเทียบแบบจําลองของระยะเดินทางรวมใน

จังหวัดขอนแก่น โดยการใช้แบบจําลองการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  

โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ SPSS วิธีนี้จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปร

ที่ส่งผลต่อระยะการเดินทางรวม  จากนั้นจะนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ

จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้ทํามาก่อน

หน้านี้   จากการเปรียบเทียบระยะการเดินทางรวมเฉลี่ยแต่ละปีของ

จังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มระยะการเดินทางสะสมแต่ละปีใกล้เคียงกับ

จังหวัดนครราชสีมา  แต่จะมีแนวโน้มที่ต่างออกไปจากกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งเห็นได้จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7 จากการวิเคราะห์แนวโน้มระยะ

การเดินทางสะสมแต่ละปีของจังหวัดขอนแก่นมีลักษณะใกล้เคียงกัน  

เนื่องมาจากลักษณะเมืองมีลักษณะการเดินทางที่ใกล้เคียง  ขนาด

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น   แ ล ะ ที่ ต่ า ง จ า ก ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร คื อ  

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่  มีประชากรเป็นจํานวนมาก  เป็น
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เมืองเศรษฐกิจ  และความต้องการการเดินทางของประชากรมีมากกว่า

จังหวัดขอนแก่น 

 
ตารางที่ 6 แสดงระยะการเดินทางรวมแต่ละปีของยานพาหนะ 

 

ประเภทรถ 

ระยะการเดินทางสะสมเฉลี่ยของแตล่ะปี 

(กิโลเมตร) 

ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพฯ 

รถจักรยานยนต์ 5,701 5,652 3,936 

รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน 

22,557 21,029 34,210 

รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลเกิน 7 คน 

69,161 - - 

รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล  (4 ล้อ) 

28,030 25,004 34,211 

รถโดยสารสองแถว 58,807 52,297 68,808 

รถบรรทุกขนาด

ใหญ่ (ตั้งแต่ 6 ล้อ

ขึ้นไป) 

69,752 - 54,795 

รถบัส 85,668 - 66,576 

 
ตารางที่ 7 ระยะการเดินทางรวมแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด

ขอนแก่น 
 

ประเภทรถ 

ระยะทางรวมแต่ละปีเปรียบเทียบ

กับจังหวัดขอนแก่น (%) 

นครราชสีมา กรุงเทพฯ 

รถจักรยานยนต์ 0.86 30.96 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

ไม่เกิน 7 คน 
6.77 51.66 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

เกิน 7 คน 
- - 

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  

(4 ล้อ) 
10.80 22.05 

รถโดยสารสองแถว 11.07 17.01 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

 (ตั้งแต ่6 ล้อขึ้นไป) 
- 21.44 

รถบัส - 22.29 
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