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การวเิคราะห์พฤตกิรรมการเดนิทางของผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ

เชิงวฒันธรรมในเมืองตรัง : 

กรณศีึกษา รถตุ๊กตุ๊ก

A TRAVEL BEHAVIOUR ANALYSIS OF 

URBAN CULTURAL TRANSIT IN TRANG CITY:

THE CASE STUDY OF TUK TUK



 เมืองตรัง



สภาพพื้นที่ศึกษาของเทศบาลนครตรัง

• เพือ่ศึกษาววิฒันาการ ความเป็นมา  และรูปแบบของรถตุก๊ตุก๊หวักบ 

• เพือ่ศึกษาถึงความพึงพอใจและการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการรถตุ๊กตุก๊ หวักบ 

• เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊หวักบ

•  เพือ่เสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของรถตุก๊ตุก๊หวักบในอนาคตใหม้ีศกัยภาพมากยิง่ขึ้น



สภาพพื้นที่ศึกษาของเทศบาลนครตรัง



กรอบแนวความคิดในการวจิยั



รูปแบบการเดินทางรถขนส่งสาธารณะ

มอเตอร์ไซค์

รับจา้ง

รถตุก๊ตุก๊หวั

กบ

รถสองแถว รถมินิบสั



รถตุก๊ตุก๊หวักบ



รูปแบบยานพาหนะที่ใหบ้ริการ

 ภายใน

 ภายนอก



เสน้ทางเดินรถตุก๊ตุก๊แบบการเหมาวิง่รอบเมือง



รูปแบบการใหบ้ริการ

• เหมารถเป็นรายชัว่โมง 

เพื่อการท่องเที่ยวรอบ

เมืองตรัง

การท่องเที่ยว

• ระยะการเดินทาง จาก

จุดเริ่มตน้สู่จุดปลาย

ปลายทางของผูใ้ชบ้ริการ

การใชใ้น

ชีวติประจาํวนั



ขอบเขตงานวจิยั

    ขอบเขตเนื้อหา

- ความพงึพอใจและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการ

รถตุ๊กตุ๊กหวักบ

- การศกึษาปัญหา อปุสรรคและความสําคญัโดยรวมของการ

ให้บริการและใช้บริการของรถตุ๊กตุ๊กหวักบ  

- เสนอแนวทางการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการของรถตุ๊กตุ๊ก

หวักบในอนาคตให้มีศกัยภาพยิ่งขึน้



ขอบเขตด้านพืน้ที ่

  



วธิีการดาํเนินวจิยั

รูปแบบงานวิจยั

• งานวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) 

การเกบ็ขอ้มูล

• การสาํรวจ

• แบบสอบถาม

• การสมัภาษณ์

ประเดน็ที่ศึกษา

• ลกัษณะกายภาพ

• พฤติกรรมการเดินทางและความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ

• ปัญหา/อุปสรรคในการใชบ้ริการ

• ความสาํคญัในการใชบ้ริการ

• แนวทางการปรับปรุง



วธิีการดาํเนินการวจิยั

เกบ็รวมรวบขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม

จาํนวน 238 ตวัอยา่ง

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หบ้ริการ (คนขบั

รถตุก๊ตุก๊) จาํนวน 10 ตวัอยา่ง

วเิคราะห์ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

โดยอาศยัโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

อาศยัสถิติทดสอบแบบ t-test และ One-way 

ANOVA มาอธิบายขอ้มูล



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 คือ  ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารรถตุก๊ตุ๊กหวักบในเมืองตรัง

ความถี่ต่อวนั x จาํนวนรถในแต่ละคิว x จาํนวนเฉลี่ยต่อเที่ยว = จาํนวนผูใ้ชบ้ริการโดยประมาณในแต่ละวนั

จากสูตร  Yamane  ในการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

n = N / (1 + N (e)2)  

n คือ จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง

N คือ จาํนวนของประชากร

e คือ จาํนวนความคาดเคลื่อนที่ระดบันยัสาํคญั 0.05

เมื่อแทนค่าตวัแปรในสมการจะได้

n = 588 / ( 1+ 588(0.05)2 )

= 238 ตวัอยา่ง

การจดัทาํแบบสอบถามในการวจิยัครั้งนี้ พบวา่ขนาดตวัอยา่งในการศึกษานี้มีประมาณ 238 ตวัอยา่ง 



ตารางการแสดงจาํนวนการเกบ็ขอ้มูลของแต่ละคิว



การเชื่อโยงระหวา่งตวัแปร



ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

( การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ)

สรุป : ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊
หวักบ ในทุกดา้นของความพึงพอใจ อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยผูท้ี่ใชบ้ริการมีความพึง

พอใจ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยได้

ดงันี้ 

(1) ดา้นพฤติกรรมการบริการมากที่สุด

 (2) ดา้นการนาํเสนอเอกลกัษณ์ 

 (3) ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ

 (4) ดา้นราคา  



ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

( การวเิคราะห์ระดบัปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ชบ้ริการ)

สรุป : ระดบัปัญหาและอุปสรรคของผูท้ี่ใช้

บริการรถตุก๊ตุก๊หวักบ  จากภาพรวม มี

ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดดงันี้ 

      (1)  ดา้นราคาเป็นปัญหาและอุปสรรค

มากที่สุด 

    (2)  ดา้นความปลอดภยัของใชบ้ริการ 

(3)  ดา้นการนาํเสนอเอกลกัษณ์  

(4)  ดา้นพฤติกรรมการบริการ 



ขอ้มูลเกี่ยวกบัความสาํคญัในการใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊หวักบ



ขอ้มูลเกี่ยวกบัความสาํคญัในการใชบ้ริการรถตุก๊ตุก๊หวักบ (ต่อ)



ขอ้มูลการปรับปรุงคุณภาพในการบริการรถตุก๊ตุก๊หวักบในอนาคต



การสมัภาษณ์คนขบัรถตุก๊ตุก๊หวักบ

การประกอบการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

-  ผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเจา้ของรถตุก๊ตุก๊หวักบเอง

-  มีการใหบ้ริการทุกวนั 

-  รายได ้300 บาทต่อวนั เฉลี่ย 9000บาทต่อเดือน

ลกัษณะการให้บริการ

- ใหบ้ริการทัว่เขตเทศบาลนครตรัง

- ช่วงเชา้ และช่วงเยน็

- กลุ่มนกัเรียน กลุ่มคนต่างอาํเภอต่างจงัหวดั และกลุ่มนกัท่องเที่ยว

- ราคา 20 ต่อคน เป็นอยา่งตํ่าขึ้นอยูก่บัระยะทางที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเดินทางไป



การสมัภาษณ์คนขบัรถตุก๊ตุก๊หวักบ (ต่อ)

ปัญหาในการให้บริการรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ

- ราคานํ้ามนัที่สูงขึ้น  

- การวิง่ใหบ้ริการของรถสองแถวทบัเสน้ทางกนั 

- ทางดา้นการอนุรักษ ์ไม่มีฝ่ายไหนใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัทางภาครัฐและเอกชน 

- สภาพรถไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีการซ่อมบาํรุงอยา่งสมํ่าเสมอ ดูแลเป็นอยา่งดีทั้งเครื่องยนตแ์ละรูปลกัษณ์ภายในและภายนอกรถ

แนวโน้มในอนาคต

- มีแนวโนม้จะลดลงเรื่อยๆในการใหบ้ริการ

- มีรูปแบบการใหบ้ริการเหมือนเดิม แต่พยายามใหอ้ตัราค่าโดยสารคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น

- อยากใหท้างภาครัฐเขา้มาอนุรักษส์่งเสริมอยา่งจริงจงั ช่วยสนบัสนุนรณรงคก์ารใชร้ถสาธารณะใหม้ากยิง่ขึ้น



สรุปผลการศึกษา

ปัจจุบนัคนในเมืองตรังใชบ้ริการรถตุ๊กตุก๊หวักบลดนอ้ยลง

• เศรษฐกิจที่ดีขึ้นส่งผลใหค้นเมืองตรังซื้อรถยนตส์่วนตวัจาํนวนมาก 

• สภาวะนํ้ามนัแพงส่งผลใหอ้ตัราค่าบริการสูงขึ้นไปดว้ย 

• ประเดน็ปัญหาที่เพิง่เกิดขึ้น คือ มีการใหบ้ริการของรถสองแถวและมินิบสั 

วิง่รอบเมืองวิ่งรถทบัเสน้ทางกนั โดยอตัราค่าโดยสารที่ตํ่ากวา่แยง่ผูโ้ดยสารกนั  

แต่กม็ีกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนใหค้วามนิยมในการใชบ้ริการจาํนวน

มาก เพราะรูปแบบยานพาหนะที่แตกต่างจากตุก๊ตุก๊ในกรุงเทพ มีลกัษณะ

   คลา้ยหวักบนอกจากนี้ยงักลุ่มคนในพื้นที่ในเมืองตรังและคนต่างอาํเภอ

ใชบ้ริการอยูบ่า้ง 



ขอ้เสนอแนะ



Thank you
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