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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการเดินทางของประชากรวัยทางานใน
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การกระจายตัวของจุดปลายทางในการเดินทางไปทางาน และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม กับรูปแบบการเดินทางของประชากรวัย
ทางานทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอบางละมุง ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ ากโครงการวางและ
จัดทาผังเมืองรวมเมืองพัทยา อาเภอบางละมุง ทีท่ าการสารวจในปี พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธิการ
และผัง เมือ ง กลุ่ ม ตัวอย่างในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ กลุ่ ม ประชากรในวัย แรงงาน (อายุ 15-59 ปี )
จ านวน 648 คน ซึ่ง ในการศึก ษาครัง้ นี้ ใ ช้ก ารวิเ คราะห์ ส ถิติเ ชิง พรรณนา และการวิเ คราะห์
แบบจ าลองการกระจายการเดิน ทาง (Trip Distribution Model) ผลการศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
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ความสัมพันธ์กบั การเดินทางระหว่างบ้านและที่ทางานที่อยู่ในพื้นที่ย่อยเดียวกันและคนละพื้นที่
ย่อย ได้แก่ ประเภทยานพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง และช่วงเวลาทีเ่ ริม่ เดินทาง นอกจากนี้
ยังพบว่า เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บุคคล และประเภทยานพาหนะ มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาใน
การเดินทางระหว่างบ้านและทีท่ างาน เมื่อทาการวิเคราะห์แบบจาลองการการกระจายการเดินทาง
พบว่า ระยะทางระหว่างพืน้ ทีย่ อ่ ย คือ ปั จจัยต้านการเดินทางทีใ่ ช้ในแบบจาลอง
คาสาคัญ: การเดินทางไปทางาน, อาเภอบางละมุง, แบบจาลองการกระจายการเดินทาง
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the behavior and trip patterns of the working-age
population and to investigate the relationship between socioeconomic characteristics and trip
patterns of working-age in Banglamung District, Chonburi Province. Also, this study
attempted to examine the distribution of destination points on workplaces. The study was
conducted using secondary data from the Pattaya City Planning Project (Banglamung
District) in 2019, which was surveyed by the Department of Public Works and Town &
Country Planning. The respondents included persons who aged 15-59 years, 648 persons.
The descriptive statistical analysis, and models of trip distribution were used in this study.
The results of the study found that vehicle type, time taken to work and departure time
related to trip patterns between home and workplace which in the same sub-area or different
sub-areas. Moreover, it also found gender, occupation, income and vehicle type have the
correlation with time taken to work. When focusing on the trip distribution model showed that
the distance between the sub-area is the travel impedance factor using in the model.
KEYWORDS: Work Trip, Banglamung District, Trip Distribution Model
1. บทนา
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมไปถึงการพัฒนาโครงการ Eastern
seaboard ในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้จงั หวัดชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ประชากร รวมไปถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตไม่ว่าจะเป็ น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์
ซึ่งนับเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ บริเวณโดยรอบโครงการ
เหล่านี้ อีกทัง้ มีสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมีแนวโน้ มในการใช้งานเชิงพาณิชย์มากขึ้น และได้รบั การ
ผลักดันให้เป็ นสนามบินนานาชาติ ส่งผลให้ทด่ี นิ บริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงจากพืน้ ที่
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เกษตรกรรมไปเป็ นพื้นที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้างมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า มีพ้นื ที่เพิม่ ขึน้ 29.89 ตารางกิโลเมตร ในปี
พ.ศ.2556-2559 หรือคิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.49 (เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ผังเมืองรวมเมืองพัทยาระหว่างปี พ.ศ. 2556 กับปี พ.ศ. 2559) นับว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ซึ่งหากมีโครงการพัฒนาที่สาคัญต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในพื้นที่ ยิง่ ส่งผลให้เมืองมีการขยายตัว
อย่างก้าวกระโดด
อ าเภอบางละมุง ตัง้ อยู่ในจัง หวัดชลบุ รี ประกอบไปด้วย มีพ้นื ที่ประมาณ 535.95 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็ น 334,968.37 ไร่ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี โี ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
โครงการรถไฟฟ้ ารางเบา และการพัฒนาการใช้พน้ื ทีโ่ ดยรอบสถานี เพื่อยกระดับอาเภอบางละมุง
ให้เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้า และการบริการของจังหวัดชลบุรี จากการขยายตัวและการ
เปลีย่ นแปลงของการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในจังหวัดชลบุรี ทาให้อาเภอบางละมุงมีการเปลีย่ นแปลงของ
จานวนประชากร โดยมีตวั เลขเพิม่ ขึน้ จาก 225,202 คน ในปี พ.ศ. 2550 เป็ น 301,607 คน ในปี
พ.ศ. 2561 คิดเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ท่รี อ้ ยละ 2.69 ต่อปี จากจานวนตัวเลขประชากรใน
อาเภอบางละมุงที่เพิม่ สูงขึ้นทาให้มกี ารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ การลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การค้าและการบริการ กอปรกับสถิตกิ ารสารวจสามะโนอุตสาหกรรมใน
อาเภอบางละมุงที่มตี วั เลขของคนทางานเพิม่ ขึ้นจาก 161,093 คนในปี พ.ศ. 2549 เป็ นจานวน
199,992 คนในปี พ.ศ. 2559 [1] คิดเป็ นอัตราการเติบโตอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.19 ต่อปี
การศึกษานี้จะทาให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเดินทางไปทางาน และทราบถึงรูปแบบการ
เดินทางของประชากรวัยทางานทีอ่ าศัยอยู่ในอาเภอบางละมุง การกระจายตัวของแหล่งจ้างงานที่
อยูภ่ ายในและภายนอกอาเภอบางละมุง นอกจากนี้แล้วยังสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพืน้ ฐานตลอดจนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับการขยายตัว
ของอาเภอบางละมุงอย่างเหมาะสมต่อไป
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเดิ นทาง
การเดินทางนัน้ หมายถึงการเคลื่อนทีจ่ ากจุดหนึ่งซึง่ หมายถึงจุดเริม่ ต้นของการเดินทาง เพื่อ
ไปยัง จุ ด อีก จุ ด หนึ่ ง ซึ่ง หมายถึง จุ ด หมายปลายทาง ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ใ ดวัต ถุ ป ระสงค์ห นึ่ ง [2]
โดยทัวไป
่ การขนส่ง (Transportation) ก็คอื การเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือสิง่ ของจากสถานทีห่ นึ่งไป
ยัง อีก สถานที่หนึ่งโดยการใช้เ ครื่องมือ หรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจสรุ ปได้ว่าการขนส่ง
หมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิง่ ของ จากสถานีทห่ี นึ่งไปยังอีกสถานทีห่ นึ่ง ถ้าเป็ นการ
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ขนส่งบุคคล เรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร และถ้าเป็ นการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ จะเรียกว่า การ
ขนส่งสินค้า [3]
การแบ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางแต่ละครัง้ อาจจะมีความแตกต่างกันไป [4] โดยจาแนก
ออกเป็ น การเดินทางไปทางาน (Work trip) การเดินทางไปโรงเรียน (School trip) การเดินทางไป
ซื้อสินค้า (Shopping trip) และการเดินทางเพื่อพบปะญาติมติ รเพื่อนฝูงและสันทนาการ (Social or
recreational trip) หรืออาจจาแนกอย่างกว้าง ๆ โดยพิจารณาจากความเกีย่ วข้องกับสถานทีท่ เ่ี ป็ นที่
พักอาศัย (Residential area) ของเที่ยวการเดินทางนัน้ ๆ ซึ่งสามารถจาแนกเป็ น การเดินทางที่
เกี่ยวข้องกับที่พกั อาศัย (Home-based trip, HB) หมายถึง เที่ยวการเดินทางที่มปี ลายข้างใดข้าง
หนึ่ง (Trip end) เป็ นทีพ่ กั อาศัย และการเดินทางทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับทีพ่ กั อาศัย (Non-home-based
trip, NHB) หมายถึงเทีย่ วการเดินทางทีไ่ ม่มปี ลายข้างใดข้างหนึ่งเป็ นทีพ่ กั อาศัยเลย
2.1.1 การวิ เคราะห์ความต้องการในการเดิ นทาง
ในการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางนัน้ เครือ่ งมือหรือวิธกี ารทีน่ กั วางแผนนิยมใช้ใน
การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ได้แก่แบบจาลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ ตอน (Sequential four-step
models or Sequential demand models) [5] สาเหตุ ท่ีท าให้ เ รีย กชื่อ การวิเ คราะห์ ด ัง กล่ า วว่ า
แบบจาลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ ตอนนัน้ เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์เป็ นลาดับขัน้ โดยผลการวิเคราะห์
จากขัน้ ตอนหนึ่ ง จะถู ก ใช้เ ป็ น ข้อ มูล ป้ อ นเข้าสาหรับ ขัน้ ตอนถัดไป โดยมีร ายละเอีย ดของการ
วิเคราะห์แบบจาลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1) แบบจาลองการเกิดการเดินทาง (Trip generation model) คือ แบบจาลองการเกิดการ
เดินทางเป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการวางแผนการขนส่ง โดยใช้พยากรณ์ปริมาณการเดินทาง
ทัง้ ที่เ กิด ขึ้น และถูก ดึง ดูดเข้าสู่แต่ล ะพื้น ที่ย่อยในพื้นที่ศึก ษา ซึ่ง ก็คือ จ านวนเที่ย วการเดินทาง
ทัง้ หมดทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในเขตเมืองนันเอง
่ การวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี้จะทาให้ทราบปริมาณการเดินทาง
ทีเ่ กิดขึน้ และมุ่งเข้าสู่แต่ละพืน้ ทีย่ ่อย แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าปริมาณการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ จากแต่
ละพืน้ ทีย่ ่อยนัน้ ต้องการจะเดินทางไปที่ไหน หรือปริมาณการเดินทางทีม่ ุ่งสู่พน้ื ทีย่ ่อยนัน้ เดินทาง
มาจากทีใ่ ด
2) แบบจ าลองการกระจายการเดิน ทาง (Trip distribution model) คือ แบบจ าลองที่ใ ช้
คาดการณ์ปริมาณการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ และสิน้ สุดในแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ ยนัน้ มีจุดต้นทางกับจุดปลายทาง
อยู่ท่ไี หน โดยแบบจาลองการกระจายการเดินทางจะทาให้เราทราบปริมาณการเดินทางในแต่ละ
พืน้ ทีย่ ่อยว่ามีจุดปลายทางเป็ นทีใ่ ด และปริมาณการเดินทางทีถ่ ูกดึงดูดเข้าไปในในพืน้ ทีม่ าจากต้น
ทางทีใ่ ด
3) แบบจ าลองการเลือ กรู ป แบบการเดิน ทาง (Modal split or mode choice model) คือ
แบบจาลองที่ใช้คาดการณ์ สดั ส่วนของการเดินทางว่ามีการเลือกใช้รูปแบบการเดินทางประเภท
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ใดบ้าง ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ของการเดินทางทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างจุดต้นทางปลายทางในแต่ละพืน้ ที่
ย่อย
4) แบบจ าลองการแจกแจงการเดิน ทาง (Trip assignment model) คือ แบบจ าลองที่ใ ช้
คาดการณ์ปริมาณการเดินทางของแต่ละรูปแบบการเดินทางที่เกิดขึน้ ในแต่ละเส้นทางที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจุดต้นทางปลายทางของแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ ยในพืน้ ทีศ่ กึ ษาการดึงดูดการเดินทาง
2.1.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดิ นทาง
การเดินทางจะเกิดขึน้ มากหรือน้อยนัน้ โดยส่วนมากจะได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยดังต่อไปนี้ [6]
1) ปั จจัยเกี่ยวกับลักษณะการใช้พ้นื ที่ด้วยลักษณะการใช้พ้นื ที่ท่แี ตกต่างกันย่อมส่งผลถึง
ลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น พื้นที่ท่มี กี ารพัฒนาในด้านการค้าและการบริการ
มักจะเกิดการดึงดูดการเดินทางเข้าไปในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ มากกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื นอกจากลักษณะการใช้พน้ื ที่
ทีแ่ ตกต่างกัน ความหนาแน่นของการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ กิจกรรมต่าง ๆ ก็สง่ ผลให้เกิดลักษณะการเกิดการ
เดินทางทีแ่ ตกต่างไปได้เช่นกัน โดยทัวไป
่ การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางจะให้ความสาคัญกับ
พืน้ ทีท่ จ่ี ดั ว่าเป็ นจุดกาเนิดและดึงดูดการเดินทางหลัก ทัง้ นี้ไม่ว่าจะเป็ นจุดต้นทางหรือปลายทางก็
ตาม
2) ปั จจัยเกีย่ วกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมจะเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับ ผู้เ ดิน ทาง ครอบครัว ของผู้ เ ดิน ทางหรือ ผู้ป ระกอบกิจ กรรมต่ า ง ๆ ในพื้น ที่ศึก ษา
โดยทัวไปตั
่ วแปรลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเดินทาง ได้แก่ ขนาดครอบครัว
จานวนยานพาหนะส่วนบุคคลทีม่ ใี นครอบครอง ประเภททีพ่ กั อาศัย รายของได้ครอบครัว
3) ปั จจัยอื่น ๆ นอกจากปั จจัยในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่
อาจมีอทิ ธิพลต่อความต้องการเดินทาง เช่น อัตราการเสียภาษี การจ่ายค่าเช่า อาชีพของประชากร
ความเจริญของพืน้ ทีก่ เ็ ป็ นส่วนหนึ่งของปั จจัยในการเดินทางถ้าพืน้ ทีใ่ ดมีความเจริญทัวถึ
่ ง มี
การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกที่สนับสนุ นการเดิน ทางที่สมบูรณ์ ก็จะเป็ นสิง่ กระตุ้นให้คนใน
พื้นที่นัน้ เกิดความต้องการเดินทางเพิม่ ขึ้น ความเจริญของพื้นที่น้ี อาจนาตัวแปรระยะห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองมาพิจารณาประกอบด้วยก็ได้ ยิง่ พืน้ ทีศ่ กึ ษาห่างจากศูนย์กลางเมืองหรือย่านธุรกิจ
มากขึน้ เท่าใด โอกาสทีจ่ ะเกิดการเดินทางเพื่อเข้าสู่ตวั เมืองและความเจริญของพืน้ ทีก่ จ็ ะลดลงมาก
ขึน้ เท่านัน้
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งกับการใช้ที่ดิน
ความสัมพันธ์ของระบบขนส่งกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ไว้ว่า การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ กับการขนส่ง
มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน อย่ า งเห็น ได้ช ัด การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ในแต่ ล ะรู ป แบบจะส่ ง ผลต่ อ จ านวน
บทความวิจัย
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ประชากรทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีน่ ัน้ ๆ ทาให้ความต้องการในการเดินทางมีมากขึน้ ตามไปด้วย และปริมาณ
การเดินทางทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จะนามาพิจารณากาหนดระบบรองรับการเข้าถึง (accessibility) และ
การเดินทาง (mobility) เพือ่ ไม่ให้เกิดปั ญการจราจรตามมา [6]
เมื่อปริมาณจราจรในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ เพิม่ จานวนสูงขึน้ ทาให้เกิดการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก
เพื่อรองรับปริมาณจราจร เช่นการก่อสร้างถนน ทาให้การเข้าถึงพืน้ ทีส่ ะดวกมากยิง่ ขึน้ จึงส่ งผลให้
มูลค่าทีด่ นิ ในบริเวณนัน้ เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย กอปรกับลักษณะการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ทีเ่ ปลีย่ นไป
จากเดิมทาให้มจี านวนประชากรเพิม่ สูงขึน้ เป็ นวัฏจักรของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ กับระบบขนส่ง

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและระบบขนส่ง [6]
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน และระบบขนส่ง นั บ ว่ า เป็ น สิ่ง ที่ส าคัญ มากใน
การวางแผนเมืองให้มปี ระสิทธิภาพ และมีระบบขนส่งที่ปลอดภัย โดยทัง้ สององค์ประกอบนี้ต่าง
พึง่ พากัน จะเห็นได้ว่าการใช้ท่ดี นิ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึน้ ภายในเมือง ช่วยกระตุ้นการเดินทางในเมือง เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานในด้านคมนาคมไม่ว่าจะเป็ นการตัดถนน การสร้างรถไฟฟ้ า ทาให้เมืองมีการขยายตัวเพิม่
มากขึน้ มีประชากรเพิม่ สูงขึน้ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ หากเมืองไหนทีม่ กี ารเติบโต
ช้า จะทาให้งา่ ยต่อการวางแผนพัฒนาเมือง การวางแผนการจราจรและขนส่ง ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาเมืองจะเป็ นกลไกทีเ่ ข้าไปทาให้เมืองเกิดการพัฒนา [7]
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างการขนส่งและการใช้ทด่ี นิ เป็ นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง ประชากร และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการขนส่ง และการลงทุนใน
ด้านการบริการจะเปลีย่ นระดับการเข้าถึงของสถานทีต่ ่าง ๆ การเปลีย่ นแปลงในลักษณะนี้จะต้องมี
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การวางแผนการบารุงรักษาระบบขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
เช่นการก่อสร้างถนน และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะเพือ่ รองรับการเติบโตขึน้ ของเมือง
ลักษณะการใช้ทด่ี นิ ยังส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรม เช่น รูปแบบการแบ่งเขต กฎข้อบังคับ พืน้ ที่
ว่างเปล่า ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับโทรคมนาคม ล้วนเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญทีท่ าให้เกิดการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของการขนส่งสินค้าและขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึง่ ได้รบั
อิทธิพลจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและประชากร จะเห็นได้ชดั ว่าการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
จะส่งผลต่อความต้องการการเดินทางทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รวมไปถึงรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วย [8]
การพัฒนาการใช้ทด่ี นิ และระบบจราจรนัน้ จะส่งผลกระทบซึง่ กันและกัน ในอดีตเมื่อชุมชนมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตาแหน่ งขององค์ประกอบในระบบจราจร มีผลอย่างยิง่ ในการ
กาหนดทิศทางในการพัฒนาเมือง แต่ในปั จจุบนั เมื่อชุมชนขยายตัวจนกลายเป็ นเมืองขนาดใหญ่
อิทธิพลของระบบจราจรกลับลดลงในแง่ของการเป็ นตัวกาหนดทิศทางการ พัฒนาเมือง เพราะเมือง
ใหญ่ได้มรี ะบบจราจรทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัวถึ
่ งรองรับอยู่ ปั จจัยด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
เศรษฐกิจจึงมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาเมืองมากกว่าปั จจัยด้านประสิทธิภาพของ ระบบขนส่งมวลชน [9]
3. วิ ธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวกับพนที ่ศึกษา
- ลักษณะการใช้ประ ยชน์ ที่ดิน
- ลักษณะ ครงสร้างทางประชากร
- ลักษณะทางเศรษ กิ จและสังคม
- ครงข่ายคมนาคมขนส่งในพนที่

ประชากรที ่เดิ นทางไปทางานที ่อาศัยอยู่ในพนที ่ศึกษา
- จุดเริ่ มต้น และจุดปลายทางในการเดิ นทาง
- รายละเอียดของการเดิ นทางรายบุคคล
- ลักษณะทางเศรษ กิ จและสังคม ของ ้เู ดิ นทาง

วิ เคราะห์และศึกษารูปแบบการเดิ นทางไปทางานของประชากรวัยทางานในอาเภอบางละมุง
- การวิ เคราะห์ส ิ ติเชิ งพรรณนา
- การใช้แบบจาลองการดึ งดูดการเดิ นทาง
การกระจายตัวของที ่อยู่อาศัย และส านที ่ทางาน
ของประชากรวัยทางานในพนที ่อาเภอบางละมุง

- การวเคราะห์ตวั แปรเชิ งกลุ่ม
- การทาแ นภาพการกระจายการเดิ นทาง
ปั จจัยที่ ส่ง ลต่อการเดิ นทางไปทางานของกลุ่ม
ตัวอย่างในพนที ่ศึกษา

จังหวัดชลบุรี

สรุป ลการศึ กษาและข้อเสนอแนะ

รูปที่ 2 ขันตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
บทความวิจัย
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3.1 พนที่ศึกษา
อาเภอบางละมุงตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างละติจูดที่ 12 องศา
54 ลิปดา ถึง 12 องศา 58 ลิปดาเหนือ และลองจิจดู ที่ 100 องศา 51 ลิปดา ถึง 101 องศา 06 ลิปดา
ตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนาตราด) รวมระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯชลบุร)ี หรือ Motorway ระยะทาง 136 กิโลเมตร ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 113 นาที
มีพ้นื ที่ประมาณ 535.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 334,968.37 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขต
ตาบลบางละมุง ตาบลตะเคียนเตีย้ ตาบลนาเกลือ ตาบลหนองปลาไหล ตาบลเขาไม้แก้ว ตาบลโป่ ง
ตาบลหนองปรือ ตาบลห้วยใหญ่ และเขตการปกครองพิเศษพัทยา [1]
3.2 แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
แหล่งข้อมูลของการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจากโครงการวางและจัดทาผัง เมืองรวมเมืองพัท ยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย กรมโยธาธิ การและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย โครงการนี้เป็ นการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของประชากรในเขต
อาเภอบางละมุง รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคม ในการสารวจข้อมูล
การเดินทางของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศกึ ษา ทางผู้วจิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ ผู้เดินทางที่ครัวเรือน
(Home Interview) ครอบคลุ ม ทัง้ 244 พื้น ที่ย่ อ ย ในพื้น ที่ศึก ษา โดยข้อ มูล ส่ว นนี้ ถือ เป็ น ข้อ มูล
พื้นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาแบบจาลองการขนส่งและจราจร ซึ่งข้อมูลที่จดั เก็บประกอบด้วย
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและของผูเ้ ดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและ
จานวนครัง้ ทีเ่ ดินทางของประชาชน ข้อมูลจุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุดของการเดินทาง ข้อมูลรูปแบบ
การเดิน ทางและชนิ ด ของยานพาหนะ และข้อ มูล เวลาที่ใ ช้ใ นการเดิน ทางโดยได้ท าการ เก็บ
แบบสอบถามสัมภาษณ์ครัวเรือนในพืน้ ทีอ่ าเภอบางละมุง ทัง้ หมดจานวน 1,200 ครัวเรือนจากการ
คานวณจานวนตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) [10] ในพืน้ ทีย่ ่อยทีก่ าหนดไว้จานวน
244 พื้นที่ย่อย โดยแบ่งตามโครงข่ายถนนทัง้ ถนนสายหลัก สายรอง รวมไปถึงถนนสายย่อยใน
พืน้ ทีอ่ าเภอบางละมุง แสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 การแบ่งพนที่ย่อยจานวน 244 พนที่ย่อยของอาเภอบางละมุง
ในการสารวจข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองนัน้ ได้ใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร
ยามาเน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 97% ดังสมการต่อไปนี้
n =

N
1 + Ne2

(1)

เมือ่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม
่ ตัวอย่างทีย่ อมรับได้
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โดยทาการคานวณกลุ่มตัวอย่างออกมาได้ดงั นี้
196,861
n =
1+(196,861)(0.04) 2
n = 623.022
จากจานวนประชากรวัยทางานของอาเภอบางละมุงในปี พ.ศ. 2561 มีจานวน 196,681 คน [1]
มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 623.022 คน โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทาการปรับขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็ น 642 คน
สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ได้ทาการแบ่งพืน้ ทีย่ อ่ ยออกเป็ น 10 พืน้ ทีย่ อ่ ย เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยได้ทาการแบ่งกลุมพืน้ ทีต่ ามขอบเขตการปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งเป็ น เทศบาล
ตาบลตะเคียนเตีย้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตาบลโป่ ง
เทศบาลตาบลบางละมุง เทศบาลตาบลหนองปลาไหล เทศบาลตาบลห้วยใหญ่ ในส่วนของเมือง
พัทยา ได้แบ่งกลุ่มพืน้ ทีย่ ่อยออกเป็ น 3 พืน้ ที่ ได้แก่ พัทยาเหนือและพัทยากลาง พัทยาใต้ จอม
เทียน และพืน้ ทีด่ า้ นนอกจานวน 2 พืน้ ที่ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือกลุ่มประชากร ทีม่ ี
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพือ่ ไปทางาน โดยมีจานวนทัง้ หมด 642 คน
การแบ่งพืน้ ทีย่ ่อยในอาเภอบางละมุงนัน้ ได้แบ่งพืน้ ทีย่ ่อยไว้ทงั ้ หมด 244 พืน้ ที่ โดยแบ่งตาม
โครงข่ายถนนทัง้ ถนนสายหลัก สายรอง รวมไปถึงถนนสายย่อยในพืน้ ทีอ่ าเภอบางละมุง สาหรับใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ทางผู้วจิ ยั ได้ทาการแบ่งพืน้ ทีย่ ่อยใหม่เหลือเพียง 10 พืน้ ทีย่ ่อยโดยแบ่งเป็ น 8 พืน้ ที่
ด้านใน และ 2 พืน้ ทีด่ า้ นนอกดังนี้ ดังนี้ 1) เทศบาลตาบลโป่ ง และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
2) เทศบาลตาบลตะเคียนเตีย้ และเทศบาลตาบลบางละมุง 3) เทศบาลเมืองหนองปรือ 4) เทศบาล
ตาบลหนองปลาไหล 5) เทศบาลตาบลห้วยใหญ่ 6) พัทยาเหนือ และพัทยากลาง 7) พัทยาใต้
8) จอมเทียน 9) พืน้ ทีด่ า้ นนอก (อาเภอศรีราชา และอาเภอเมืองชลบุร)ี 10) พืน้ ทีด่ า้ นนอก (อาเภอ
สัตหีบ และจังหวัดระยอง) แสดงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การแบ่งพนที่ย่อยจานวน 10 พนที่ย่อยในการศึกษาครังนี
3.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลและส ิ ติที่ใช้ในการศึกษา
3.3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบองต้นด้วยส ิ ติเชิ งพรรณนา
ซึง่ ได้แก่จานวนตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ ความถี่ ความถีส่ ะสม ร้อยละ เป็ นต้น เพื่ออธิบายตัวแปร
เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะการเดินทาง รูปแบบ
การเดินทาง การครอบครองยานพาหนะ
3.3.2 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิ งกลุ่ม (Crosstabs)
เป็ นการจับคู่ตวั แปรเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านตัวแปรลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ลักษณะการเดินทาง และตัวแปรทางด้านรูปแบบการเดินทาง ซึง่ เป็ นการสร้าง
ตารางแจกแจงความถีเ่ พือ่ บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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3.3.3 การวิ เคราะห์แ นภาพการกระจายตัวของทิ ศทางในการเดิ นทาง
ในการวิเ คราะห์แ ผนภาพการกระจายตัว ของทิศ ทางในการเดิน ทาง โดยการน าข้อ มูล
รายละเอียดในการเดินทางของบุคคล ในส่วนของจุดต้นทาง และจุดปลายทางในการเดินทาง มา
แสดงเป็ นแผนภาพโดยมีตวั อย่างดังภาพที่
3.3.4 การวิ เคราะห์แบบจาลองการกระจายการเดิ นทาง
ทาการวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ และสิน้ สุดทีแ่ ต่ละพืน้ ทีย่ ่อยนัน้ มี
จุดต้นทางและปลายทางที่ใด หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็ นแบบจาลองที่บอกให้ทราบว่าปริมาณการ
เดินทางทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ทีย่ ่อยนัน้ มีจุดปลายทางทีใ่ ดบ้าง และปริมาณการเดินทางทีถ่ ูกดึงดูด
เข้าไปยังแต่ละพืน้ ทีย่ อ่ ยนัน้ มาจากทีใ่ ดบ้าง
4. ลการศึกษา
4.1 ลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยส ิ ติเชิ งพรรณนา
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ทัวไปของกลุ
่
่ มตัวอย่างทัง้ 642 คน ข้อ มูล สามารถจาแนกเป็ น
2 กลุ่มคือ 1) ลักษณะทัวไปทางด้
่
านเศรษฐกิจและสังคม 2) ลักษณะทัวไปของการเดิ
่
นทาง โดยมี
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลัก ษณะทั่ว ไปทางด้ า นเศรษ กิ จ สัง คม และข้ อ มู ล การเดิ น ทางของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ตัวแปร

ค่าเฉลีย่

การวิเคราะห์ความถี่
ส่วนเบีย่ งเบน
ค่าต่าสุด
มาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ลักษณะทัวไปทางด้
่
านเศรษ กิ จและสังคม
รายได้เฉลีย่ (บาท)

14,303

4,843

4,000

40,000

รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ (บาท)

32,373

16,228

8,750

70,000

จานวนคนทางานในครัวเรือน

2.52

1.20

1

10

จานวนสมาชิกในครัวเรือน

3.18

1.62

1

14

จานวนยานพาหนะในรอบครอง

2.66

1.57

1

11
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ตารางที่ 1 ลัก ษณะทั่ว ไปทางด้ า นเศรษ กิ จ สัง คม และข้ อ มู ล การเดิ น ทางของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (ต่อ)
ตัวแปร

การวิเคราะห์ความถี่
ส่วนเบีย่ งเบน
ค่าต่าสุด
มาตรฐาน

ค่าเฉลีย่

ลักษณะทัวไปของการเดิ
่
นทาง
จานวนเทีย่ วการเดินทางไปทางานต่อวัน

ค่าสูงสุด

2.02

0.16

2

4

ระยะทาง (กิโลเมตร)

19.7

22.0

0.7

240.2

ระยะเวลาในการเดินทาง(นาที)

52.7

37.5

10.0

370.0

4.2 ลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ดยใช้ตารางไขว้
4.2.1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มการเดิ นทางระหว่างบ้านและที่ทางานที่อยู่ในพนที่ย่อย
เดียวกันและอยู่ระหว่างพนที่ย่อยและตัวแปรในการเดิ นทาง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและที่ ทางานที่อยู่ใน
พื้นที่ย่อยเดียวกันและอยู่ระหว่างพื้นที่ย่อยและตัวแปรในการเดินทาง โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2

ลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มการเดิ นทางระหว่างบ้านและที่
ทางานที่ อยู่ในพนที่ ย่อยเดียวกันและอยู่ระหว่างพนที่ ย่อยและตัวแปรในการ
เดิ นทาง (หน่ วย: คน)

คุณลักษณะทัวไป
่
ช่วงเวลาในการเดิ นทางไปทางาน
24.00 - 05.59 น.
06.00 - 06.59 น.
07.00 - 07.59 น.
08.00 - 09.59 น.
10.00 - 11.59 น.
12.00 - 23.59 น.
บทความวิจัย

การเดิ นทางระหว่างบ้านและที่ทางาน
รวม
พนที่ย่อยเดียวกัน ระหว่างพนที่ย่อย

x2
26.296a***

17
16
109
75
10
12

21 38
81 97
171 280
85 160
14 24
27 39
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ตารางที่ 2

ลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มการเดิ นทางระหว่างบ้านและที่
ทางานที่ อยู่ในพนที่ ย่อยเดียวกันและอยู่ระหว่างพนที่ ย่อยและตัวแปรในการ
เดิ นทาง (หน่ วย: คน) (ต่อ)

คุณลักษณะทัวไป
่

การเดิ นทางระหว่างบ้านและที่ทางาน
รวม
พนที่ย่อยเดียวกัน ระหว่างพนที่ย่อย

x2

151.612a ***
ระยะเวลาในการเดิ นทางไปทางาน
106
37 143
5-10 นาที
88
109 197
11-20 นาที
37
181 218
21-30 นาที
4
22 26
31-40 นาที
5
53 58
41 นาทีขน้ึ ไป
ประเภทยานพาหนะ
39.730a ***
15
1 16
เดิน
154
205 359
มอเตร์ไซค์
51
143 194
รถยนต์ส่วนตัว
10
25 35
รถโดยสาร/รถรับจ้าง
10
28 38
รถบริษทั /ทีท่ างาน
หมายเหตุ: * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 *** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001
• กลุ่ ม การเดิ น ทางระหว่ า งบ้ า นและที่ ท างานที่ อ ยู่ ใ นพ นที่ ย่ อ ยเดี ย วกัน และอยู่

ระหว่างพนที่ ย่อย * ช่ วงเวลาในการเริ่ มเดิ นทางไปทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเวลาทีเ่ ริม่ เดินทางไปทางานส่วนมากเริม่ เดินทางตัง้ แต่เวลา 07.00 - 07.59 น.
สาหรับการเริม่ เดินทางตัง้ แต่เวลา 06.00 - 06.59 พบว่ามีจานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ดินทางไปทางาน
ระหว่างพื้นที่ย่อยมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มแี หล่งงานอยู่คนละ
พืน้ ทีย่ อ่ ยกับทีพ่ กั อาศัย มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งเริม่ เดินทางตัง้ แต่ชว่ งเช้ามืด
• กลุ่ ม การเดิ น ทางระหว่ า งบ้ า นและที่ ท างานที่ อ ยู่ ใ นพ นที่ ย่ อ ยเดี ย วกัน และอยู่
ระหว่างพนที่ย่อย * ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางไปทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ โดยการเดิน ทางไปทางานภายในพื้น ที่ย่อ ยเดีย วกัน กับ ที่พ กั อาศัย ใช้เ วลา
เดินทางที่น้อยกว่าการเดินทางไปทางานทีอ่ ยู่คนละพืน้ ที่ย่อยกับทีพ่ กั อาศัย นอกจากนี้ ยังพบว่า
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การเดินทางไปทางานที่มแี หล่งงานอยู่คนละพื้นที่ย่อยกับที่พกั อาศัย ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางตัง้ แต่ 20 นาทีขน้ึ ไป
• กลุ่ ม การเดิ น ทางระหว่ า งบ้ า นและที่ ท างานที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ย่ อ ยเดี ย วกัน และอยู่
ระหว่างพืน้ ที่ย่อย * ประเภทยานพาหนะ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดย
การเดินเท้าไปทางานแทบจะทัง้ หมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ดินทางไปทางานภายในพืน้ ทีย่ ่อยเดียวกัน
กับทีพ่ กั อาศัย สาหรับการเดินทางไปทางานทีอ่ ยู่คนละพืน้ ทีย่ ่อยกับทีพ่ กั อาศัยพบว่า มีสดั ส่วนการ
ใช้รถจักรยานยนต์มากกว่าการใช้รถยนต์อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 18 และการเดินทางไปทางานภายใน
พื้นที่ย่อยเดียวกับที่พกั อาศัย พบว่า มีสดั ส่วนการใช้รถจักรยานยนต์มากกว่าการใช้รถยนต์สูงถึง
ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งหมายความว่าในการเดินทางไปทางานทีอ่ ยู่คนละพืน้ ทีย่ ่อยกับทีพ่ กั อาศัย
กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทางเพิม่ ขึน้
4.2.2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางไปทางาน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทางานกับ
เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บุคคล และประเภทยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางไป
ทางาน กับ เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บคุ คล และประเภทยานพาหนะ (หน่ วย: คน)
คุณลักษณะทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มอาชีพ
ครู/ข้าราชการ
เจ้าของธุรกิจ
พนักงานห้างร้าน
ลูกจ้าง

บทความวิจัย

ระยะเวลาในการเดิ นทางจากบ้านไปที่ทางาน
5-10 11-20 21-30 31-44 45 นาที รวม
นาที นาที นาที นาที ขึน้ ไป

x2
6.706a*

70
73

92
105

109
109

17
9

36
22

324
318
22.492a*

6
50
29
58

13
56
51
77

15
66
78
59

2
11
7
6

1
16
15
26

37
199
180
226
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ตารางที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางไป
ทางาน กับ เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บคุ คล และประเภทยานพาหนะ (หน่ วย: คน)
(ต่อ)
คุณลักษณะทัวไป
่
รายได้บคุ คล (บาท)
3,000-4,999
5,000-7,499
7,500-9,999
10,000-12,499
12,500-14,999
15,000-17,499
17,500-19,999
20,000-24,999
25,000-29,999
30,000-49,999
ประเภทยานพาหนะ
เดิน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสาร
รถบริษทั

ระยะเวลาในการเดิ นทางจากบ้านไปที่ทางาน
5-10 11-20 21-30 31-44 45 นาที
นาที นาที นาที นาที ขึน้ ไป

รวม

x2
60.894a **

4
11
25
27
22
36
12
4
1
1

2
10
17
51
42
42
14
10
7
2

1
4
17
48
40
62
23
18
5
0

0
0
1
6
4
10
3
1
1
0

0
0
2
21
16
9
5
4
0
1

7
25
62
153
124
159
57
37
14
4
177.540a ***

12
113
12
6
0

2
126
42
20
7

1
100
95
6
16

0
8
14
3
1

1
12
31
0
14

16
359
194
35
38

• กลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดิ นทางไปทางาน * เพศ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี

นัยสาคัญทางสถิติ โดยในชววงระยะเวลาในการเดินทางทีน่ ้อยกว่า 30 นาที กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเพศ
หญิงจะใช้เวลาในการเดินทางทีน่ ้อยกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมีระยะเวลาในการเดินทาง
ทีม่ ากขึน้ ตัง้ แต่ 31 นาทีขน้ึ ไปพบว่ามีสดั ส่วนของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 27
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• กลุ่มระยะเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทางไปทางาน * กลุ่มอาชีพ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยทุกกลุ่มอาชีพมีระยะเวลาในการเดินทางส่วนมากอยู่ในช่วง 5 นาที
ถึง 30 นาที นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่ มอาชีพ ส่วนใหญ่ ท่ีเ ป็ นพนักงานห้างร้าน และลูกจ้าง จะใช้
ระยะเวลาในการเดินทางสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการและเจ้าของธุรกิจ
• กลุ่ ม ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางไปท างาน * กลุ่ ม รายได้ บุ ค คล พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยระยะเวลาทีใ่ ช้ในในการเดินทางของทุกกลุ่มรายได้
ส่วนมากมีระยะเวลาในการเดินทางเริม่ ตัง้ แต่ 5 นาทีไปจนถึง 30 นาที และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
มีแนวโน้มลดน้อยลงเมือ่ ใช้เวลาในการเดินทางตัง้ แต่ 31 นาทีขน้ึ ไป
• กลุ่ ม ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางไปท างาน * ประเภทยานพาหนะ พบว่ า มี
ความสัม พัน ธ์ก ัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ โดยการเดิน ทางด้วยรถยนต์ และรถจัก รยานยนต์
ส่วนมากใช้ระยะเวลาในการเดินทางตัง้ แต่ 5 นาทีไปจนถึง 30 นาที และเมื่อมีระยะเวลาในการ
เดินทางที่เพิม่ มากขึ้น พบว่ามีสดั ส่วนการใช้รถยนต์เป็ นพาหนะในการเดินทางเพิม่ มากขึ้น ซึ่ง
หมายความว่ายิง่ มีระยะเวลาในการเดินทางที่เพิม่ มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็ นหลัก
4.3 การวิ เคราะห์แบบจาลองการกระจายการเดิ นทาง
ในการศึกษาแบบจาลองการกระจายการเดินทางของประชากรวัยทางานในอาเภอบางละมุง
ทางผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ แี บบจาลองการดึงดูดการเดินทาง หรือ Gravity Model ซึง่ เป็ นแบบจาลองที่
ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด โดยมีรปู แบบของสมการดังต่อไปนี้
Tij =

โดยที่

( )
 ( Aj Fij )
Pi A j Fij

Tij

= ระยะทางจากพืน้ ทีย่ อ่ ย i ไปยังพืน้ ทีย่ อ่ ย j

Pi

= การเกิดการเดินทางของพืน้ ทีย่ อ่ ย i
= การดึงดูดการเดินทางของพืน้ ทีย่ อ่ ย j
= ปั จจัยต้านการเดินทางจากพืน้ ทีย่ อ่ ย i ไปพืน้ ทีย่ อ่ ย j

Aj
Fij

บทความวิจัย

(2)
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โดยทัวไป
่ ปั จจัยต้านการเดินทางจากพืน้ ทีย่ ่อย i ไปยังพืน้ ทีย่ ่อย j มักจะอยู่ในรูปฟั งก์ชนั ของ
เวลาในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อยนัน้ ทางผูว้ จิ ยั ใช้รูปแบบของ
สมการดังนี้
Fij = Cij−

โดยที่

(3)

= ระยะทางจากพืน้ ทีย่ อ่ ย i ไปยังพืน้ ทีย่ อ่ ย j
 = ค่าปรับเทียบแบบจาลอง
ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า α เพื่อนามาใช้ในแบบจาลองการดึงดูดการเดินทาง
โดยใช้วิธีการประมาณค่ากาลังสองน้ อ ยสุด (Least Square Error) และวิธีการประมาณค่ าแบบ
สภาวะสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่ได้
จากการสารวจ และผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้จากแบบจาลอง โดยมีสมการของวิธกี ารประมาณค่ากาลัง
สองน้อยสุดดังนี้
Cij

 L =  (To − Te )

2

(4)

โดยที่  L = ผลรวมของการประมาณค่ากาลังสองน้อยสุด
To = จานวนเทีย่ วการเดินทางทีไ่ ด้จากการสารวจ
Te = จานวนเทีย่ วการเดินทางทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แบบจาลอง
และสมการของวิธกี ารประมาณค่าแบบสภาวะสูงสุดดังนี้
 M =  (To  ln (Te ) )

(5)

โดยที่  M = ผลรวมของการประมาณค่ากาลังสองน้อยสุด
To = จานวนเทีย่ วการเดินทางทีไ่ ด้จากการสารวจ
Te = จานวนเทีย่ วการเดินทางทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แบบจาลอง
โดยผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้ระยะเวลาในการเดินทางเป็ นปั จจัยต้านการเดินทางมีค่า α
อยู่ทป่ี ระมาณ 1.91 ถึง 3.11 และมีค่า R-squared อยู่ท่ี 0.72 ถึง 0.77 และเมื่อใช้ระยะทางในการ
เดินทางมาเป็ นปั จจัยต้านการเดินทาง มีค่า α อยู่ทป่ี ระมาณ 1.00 ถึง 1.24 และมีค่า R-squared
อยูท่ ่ี 0.82 ถึง 0.86 แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4

ลการปรับเทียบปัจจัยต้านการเดิ นทางในแบบจาลองการดึงดูดการเดิ นทาง

วิธกี ารปรับเทียบแบบจาลอง
ค่าทีด่ ที ส่ี ุด
Least Square Error (ระยะเวลา)
534,636,797
Least Square Error (ระยะทาง)
357,889,614
Maximum Likelihood Estimation (ระยะเวลา) 2,771,829
Maximum Likelihood Estimation (ระยะทาง)
2,787,680

α (alpha)
3.11
1.24
1.91
1.00

R-Square
0.77
0.86
0.72
0.83

โดยพบว่าปั จจัยการต้านการเดินทางที่ใช้ระยะทางในการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อยโดยใช้
วิธกี ารหา Least Square Error ทีใ่ ห้ค่าออกมาดีทส่ี ุด และมีค่า α = 1.24 มีความแม่นยามากทีส่ ุด
โดยมีค่า R-squared อยู่ท่ี 0.86 แสดงผลการวิเ คราะห์ก ารกระจายการเดิน ทางไปท างานของ
ประชากรวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอบางละมุงจากแบบจาลอง ดัง ตารางที่ 5 และทาการเปรียบเทียบ
การกระจายการเดิน ทางระหว่ า งข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม และการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล จาก
แบบจาลองแสดงดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4
ตารางที่ 5
จุดต้น
ทาง

ลการวิ เคราะห์การกระจายการเดิ นทางไปทางานของประชากรวัยทางานใน
พนที่อาเภอบางละมุงจากแบบจาลอง (หน่ วย: เที่ยวการเดิ นทาง)

1
1 2,803
2
758
3
822
4
5
787
6 1,040
7
530
8
932
9 1,078
10 453
รวม 9,203

บทความวิจัย

2
1,078
3,475
662
2,203
760
1,574
818
877
1,687
345
13,479

3
2,896
1,641
20,044
2,023
6,027
7,112
6,839
7,610
1,884
1,432
57,506

4
3,444
1,277
1,823
2,086
623
826
875
10,953

จุดปลายทาง
5
6
7
1,339 3,657 2,169
909 3,852 2,306
3,038 7,600 7,404
- 3,299 1,147
9,867 3,741 4,381
1,809 21,020 11,122
1,821 9,483 26,959
4,826 6,981 14,551
1,303 3,324 2,043
1,659 1,884 2,268
26,572 64,842 74,350

8
2,632
1,739
6,094
1,049
8,116
5,416
8,043
23,757
2,747
2,915
62,506

9
437
462
217
160
311
413
202
395
2,597

10
168
90
151
372
199
206
248
1,432

รวม
17,180
18,675
47,308
11,703
34,361
51,790
55,525
61,003
14,940
10,956
323,441
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รูปที่ 5 เปรี ย บเทียบแ นภาพการกระจายการเดิ นทางระหว่ า งข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบ าม และการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบจาลอง

ปริมาณการเดินทางทีไ่ ด้แบบจาลอง
(หน่วย : เทีย่ วการเดินทาง)

30,000
25,000
R² = 0.8555

20,000
15,000
10,000
5,000
0
0

5,000
10,000
15,000
20,000
ปริมาณการเดินทางทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถาม
(หน่วย: เทีย่ วการเดินทาง)

25,000

รูปที่ 6 แ นภูมิเปรียบเทียบแบบจาลองการกระจายการเดิ นทาง
จากรูปที่ 5 ทีแ่ สดงแผนภาพการกระจายตัวของปริมาณการเดินทางไปทางานของประชากร
วัยทางานในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอาเภอบางละมุง พบว่าส่วนมากการเดินทางเป็ นการเดินทางทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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พื้นที่ย่อยทัง้ หมด 4 พื้นที่ท่มี ปี ริมาณการเดินทางที่สูงกว่าพื้นที่ย่อยอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่ย่อยที่ 3
พืน้ ทีย่ อ่ ยที่ 6 พืน้ ทีย่ อ่ ยที่ 7 พืน้ ทีย่ อ่ ยที่ 8 และมีการเดินทางภายในพืน้ ทีย่ อ่ ยอยูใ่ นช่วง 15,000 ถึง
25,000 เทีย่ วการเดินทาง
ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองสามารถนามาทาเป็ นแผนภูมแิ สดงการกระจายตัวในการ
เดินทางแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 การกระจายตัวของระยะเวลาเฉลี่ยและระยะทางเฉลี่ยในการเดิ นทาง
ตารางที่ 6 การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระยะเวลาในการเดิ น ทาง และระยะทางในการ
เดิ นทางระหว่าง ลจากการสารวจข้อมูลและ ลจากแบบจาลอง

ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเดินทาง (นาที)
ระยะทางเฉลีย่ ในการเดินทาง (กิโลเมตร)

การสารวจ

แบบจาลอง

52.37
19.50

51.39
17.41

ค่าความคลาดเคลื่อน
(ร้อยละ)
1.87
10.72

จากผลการวิเ คราะห์ก ารกระจายการเดิน ทาง ทางผู้วิจ ัย ได้ท าการเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย
ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการเดินทางระหว่างผลจากการสารวจข้อมูลและผลจาก
แบบจาลอง พบว่าระยะทางและระยะเวลาเฉลีย่ ในการเดินทางต่อคนทีไ่ ด้จากแบบจาลองนัน้ มีความ
ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูล โดยทีร่ ะยะทางเฉลีย่ ในการเดินทางทีไ่ ด้จากบบจาลอง
อยู่ท่ี 17.41 กิโ ลเมตรต่อ คนและระยะทางเฉลี่ย ในการเดิน ทางที่ไ ด้จ ากการส ารวจอยู่ท่ี 19.50
กิโลเมตรต่อคน คิดเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนร้อ ยละ 10.72 ในส่วนของระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เดินทางทีไ่ ด้จากแบบจาลองอยู่ท่ี 51.39 นาทีต่อคนและระยะเวลาเฉลีย่ ในการเดินทางทีไ่ ด้จากการ
สารวจอยูท่ ่ี 52.37 นาทีต่อคน คิดเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.87
บทความวิจัย
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทีมคี วามสัมพันธ์กบั การเดินทางระหว่างบ้านและทีท่ างานทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
ย่อยเดียวกันและคนละพืน้ ทีย่ ่อยได้แก่ ช่วงเวลาในการออกเดินทาง ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง
และประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง สาหรับปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการ
เดินทางไปทางานได้แก่ เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บุคคล และประเภทยานพาหนะการเดินทางของ
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์แบบจาลองการกระจายการเดินทาง ทางผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ แี บบจาลองการ
ดึงดูดการเดินทาง โดยมีปัจจัยการต้านการเดินทางระหว่างพืน้ ทีย่ ่อยโดยใช้ระยะทางระหว่างพืน้ ที่
ย่อยมาใช้ในแบบจาลอง โดยมีค่า α อยู่ท่ี 1.24 พบว่า มีการเดินทางภายในพืน้ ทีย่ ่อยเดียวกันอยูท่ ่ี
ร้อยละ 33.93 สาหรับการเดินทางภายในพืน้ ทีย่ ่อยเดียวกันพบว่าส่วนมากเป็ นการเดินทางที่เกิด
ขึน้ กับพืน้ ทีย่ ่อยที่ 6 (พัทยาเหนือ และพัทยากลาง) 7 (พัทยาใต้) 8 (จอมเทียน) และพืน้ ทีย่ ่อยที่ 3
(เทศบาลเมืองหนองปรือ) ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี คี วามสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ
ของอาเภอบางละมุง และพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางต่อคน และระยะทางเฉลี่ยในการ
เดิน ทางต่ อ คนที่ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองนั ้น มีค่ า น้ อ ยกว่ า ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการเก็ บ
แบบสอบถาม เนื่องจากในการวิเคราะห์แบบจาลองการดึงดูดการเดินทาง ปริมาณการเดินทางที่
เกิดขึน้ จากแบบจาลองนัน้ เกิดจากการดึงดูดเข้าหาพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด ซึง่ แตกต่างกับการ
เดินทางทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถามเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยอื่น ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการดึงดูดการ
เดินทางจึงทาให้มรี ะยะเวลาเฉลีย่ ในการเดินทาง และระยะทางเฉลีย่ ในการเดินทางทีม่ ากกว่า โดยที่
การเดินทาง 1 ใน 3 ของการเดินทางทัง้ หมดเป็ นการเดินทางทีเ่ กิดขึน้ ภายในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ ของอาเภอบางละมุง ซึ่งก็คอื บริเวณพื้นที่พทั ยาเหนือ
พัทยากลาง พัทยาใต้ จอมเทียน และ หนองปรือ
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1) ควรมีก ารก าหนดนโยบายการใช้ท่ีดิน ให้เ หมาะสมกับ เมือ งกระชับ (Compact city)
เนื่องจากค่าปรับเทียบ (Alpha) ของปั จจัยต้านการเดินทางทีม่ คี า่ เพียง 1.24 ซึง่ มีคา่ ทีต่ ่ากว่าค่าตาม
ทฤษฎีทม่ี คี ่าปรับเทียบพารามิเตอร์อยู่ทป่ี ระมาณ 2.00 อันเนื่องมาจากการเดินทางภายในอาเภอ
บางละมุงมีลกั ษณะในการเดินทางจากบริเวณพื้นที่ด้านนอกเมืองเพื่อเข้ามาทางานภายในพื้นที่
เมือง มากกว่าที่จะเลือกที่พกั อาศัยในบริเวณพื้นที่เมือง อันเนื่องมาจากราคาที่พกั อาศัยในพื้นที่
ด้านนอกเมืองมีราคาทีต่ ่ากว่าราคาของทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีเ่ มือง
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

23

2) จากผลการศึกษาที่พบว่าการเดินทางไปทางานของประชากรวัยทางานในพื้นที่อาเภอ
บางละมุง ส่ว นใหญ่ มีก ารเดิน ทางเข้าไปยัง พื้น ที่ท่ี มีก ารจ้างงานสูง ได้แ ก่ พื้น ที่บ ริเ วณเขตการ
ปกครองพิเศษเมืองพัทยา และบริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็ นย่านธุรกิจการค้า และแหล่ง
ท่องเทีย่ วสาคัญของอาเภอบางละมุง จึงทาให้ควรวางแผนเพื่อกาหนดพืน้ ทีเ่ มืองใหม่ทจ่ี ะมารองรับ
การขยายตัวของเมืองพัทยาในอนาคต
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
1) เนื่องด้วยงานวิจยั ศึกษาในครัง้ นี้ทาการเก็บแบบสอบถามเฉพาะครัวเรือนที่อยู่ในพืน้ ที่
อาเภอบางละมุง ทาให้ไม่สามารถทราบถึงการเดินทางจากภายนอกที่เข้ามาทางานภายในพื้นที่
อาเภอบางละมุง ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรทีจ่ ะทาการเก็บแบบสอบถามการเดินทางในบริเวณ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2) การเก็บแบบสอบถามครัวเรือนในพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวอาจทาให้การได้มาซึง่
ข้อมูลขาดความครบถ้วน ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการเข้าไปเก็บแบบสอบถามภายในห้างร้าน
อาคารสานักงาน และสถานทีร่ าชการต่าง ๆ เพือ่ ความครบถ้วนของข้อมูล
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
บริษทั ออโรส จากัด และบริษทั ออทรานส์ จากัด ทีไ่ ด้กรุณาอนุเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ าคัญในการทางาน
วิจยั และให้คาปรึกษา ตลอดจนวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครัง้ เป็ นอย่างดียงิ่
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