
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563  1 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

การศึกษาแบบจ าลองการกระจายการเดินทางของประชากร 
ท่ีเดินทางไปท างาน กรณีศึกษาอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรีุ 

THE STUDY OF TRIP DISTRIBUTION AMONG WORKING-AGE’S TRIP:  
A CASE STUDY OF BANGLAMUNG DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 

 
ณฐัดนยั อาศยัธรรมกุล1 และ เทอดศกัดิ ์รองวริยิะพานิช2 

1นกัศกึษา, หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ ภาควชิาวศิกรรมโยธา บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร ์1 แขวงวงศส์ว่าง 

เขตบางซื่อ กทม. 10800, asainatdanai@gmail.com 
2อาจารย,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร ์1 แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800, 
terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th 

 
Natdanai Asaithammakul1 and Terdsak Rongviriyapanich2 

1Student, Graduate School, Master of Engineering Program in Civil Engineering,  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 

1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand, 
asainatdanai@gmail.com 

2Lecturer, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand, 

terdsak.r@eng.kmutnb.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมและรูปแบบการเดนิทางของประชากรวยัท างานใน
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี การกระจายตวัของจุดปลายทางในการเดินทางไปท างาน และ
อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางเศรษฐกจิสงัคม กบัรูปแบบการเดนิทางของประชากรวยั
ท างานทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ าเภอบางละมงุ ในการศกึษาครัง้นี้ ใชข้อ้มลูทุตยิภมูจิากโครงการวางและ
จดัท าผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา อ าเภอบางละมุง ทีท่ าการส ารวจในปี พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธกิาร
และผงัเมือง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้คือ กลุ่มประชากรในวยัแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 
จ านวน 648 คน ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้ ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง (Trip Distribution Model) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
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ความสมัพนัธ์กบัการเดนิทางระหว่างบ้านและที่ท างานที่อยู่ในพื้นที่ย่อยเดยีวกนัและคนละพื้นที่
ย่อย ไดแ้ก่ ประเภทยานพาหนะ ระยะเวลาในการเดนิทาง และช่วงเวลาทีเ่ริม่เดนิทาง นอกจากนี้ 
ยงัพบว่า เพศ กลุ่มอาชพี รายไดบุ้คคล และประเภทยานพาหนะ มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาใน
การเดนิทางระหว่างบา้นและทีท่ างาน เมื่อท าการวเิคราะหแ์บบจ าลองการการกระจายการเดนิทาง
พบวา่ ระยะทางระหวา่งพืน้ทีย่อ่ย คอื ปัจจยัตา้นการเดนิทางทีใ่ชใ้นแบบจ าลอง  
ค าส าคญั: การเดนิทางไปท างาน, อ าเภอบางละมงุ, แบบจ าลองการกระจายการเดนิทาง 
 

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.  บทน า 

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) รวมไปถงึการพฒันาโครงการ Eastern 
seaboard ในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้จงัหวดัชลบุรีมีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ลกัษณะทางเศรษฐกจิสงัคม ประชากร รวมไปถงึโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น การพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา รถไฟทางคู่ รถไฟความเรว็สงู และมอเตอรเ์วย์
ซึ่งนับเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิบรเิวณโดยรอบโครงการ
เหล่านี้ อีกทัง้มสีนามบินอู่ตะเภา ซึ่งมแีนวโน้มในการใช้งานเชงิพาณิชย์มากขึ้น และได้รบัการ
ผลกัดนัใหเ้ป็นสนามบนินานาชาต ิส่งผลใหท้ีด่นิบรเิวณโดยรอบมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงจากพืน้ที่
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เกษตรกรรมไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้างมากขึ้นเช่นเดยีวกนั โดยการขยายตวัของพื้นที่
ชุมชนและสิง่ปลูกสรา้งในปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า มพีื้นที่เพิม่ขึน้ 29.89 ตารางกโิลเมตร ในปี 
พ.ศ.2556-2559 หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.49 (เปรยีบเทยีบขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ
ผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยาระหว่างปี พ.ศ. 2556 กบัปี พ.ศ. 2559) นับว่ามกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
ซึ่งหากมโีครงการพฒันาที่ส าคญัต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในพื้นที่ ยิง่ส่งผลให้เมอืงมกีารขยายตวั
อยา่งกา้วกระโดด 

อ าเภอบางละมุง ตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบุรี ประกอบไปด้วย มีพื้นที่ประมาณ 535.95 ตาราง
กโิลเมตร หรอืคดิเป็น 334,968.37 ไร่ ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่โีครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ 
โครงการรถไฟฟ้ารางเบา และการพฒันาการใชพ้ืน้ทีโ่ดยรอบสถานี เพื่อยกระดบัอ าเภอบางละมุง
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิการคา้ และการบรกิารของจงัหวดัชลบุร ีจากการขยายตวัและการ
เปลีย่นแปลงของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในจงัหวดัชลบุร ีท าใหอ้ าเภอบางละมงุมกีารเปลีย่นแปลงของ
จ านวนประชากร โดยมตีวัเลขเพิม่ขึน้จาก 225,202 คน ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 301,607 คน ในปี 
พ.ศ. 2561 คดิเป็นอตัราการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่รอ้ยละ 2.69 ต่อปี จากจ านวนตวัเลขประชากรใน
อ าเภอบางละมุงที่เพิม่สูงขึ้นท าให้มกีารลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานในด้านต่าง  ๆ การลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว การคา้และการบรกิาร กอปรกบัสถติกิารส ารวจส ามะโนอุตสาหกรรมใน
อ าเภอบางละมุงที่มตีวัเลขของคนท างานเพิม่ขึ้นจาก 161,093 คนในปี พ.ศ. 2549 เป็นจ านวน 
199,992 คนในปี พ.ศ. 2559 [1] คดิเป็นอตัราการเตบิโตอยูท่ีร่อ้ยละ 2.19 ต่อปี 

การศกึษานี้จะท าให้ทราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการเดนิทางไปท างาน และทราบถงึรูปแบบการ
เดนิทางของประชากรวยัท างานทีอ่าศยัอยู่ในอ าเภอบางละมุง การกระจายตวัของแหล่งจา้งงานที่
อยูภ่ายในและภายนอกอ าเภอบางละมงุ นอกจากนี้แลว้ยงัสามารถน าขอ้มลูไปประยกุตเ์ป็นแนวทาง
ในการวางแผนพฒันาเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐานตลอดจนการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการขยายตวั
ของอ าเภอบางละมงุอยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทาง 

การเดนิทางนัน้หมายถงึการเคลื่อนทีจ่ากจุดหนึ่งซึง่หมายถงึจุดเริม่ต้นของการเดนิทาง เพื่อ
ไปยงัจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งหมายถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึ่ง [2] 
โดยทัว่ไป การขนสง่ (Transportation) กค็อืการเคลื่อนยา้ยคน สตัว ์หรอืสิง่ของจากสถานทีห่นึ่งไป
ยงัอีกสถานที่หนึ่งโดยการใช้เครื่องมือหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจสรุปได้ว่าการขนส่ง 
หมายถงึ การเคลื่อนยา้ยบุคคล สตัว ์หรอืสิง่ของ จากสถานีทีห่นึ่งไปยงัอกีสถานทีห่นึ่ง ถา้เป็นการ
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ขนส่งบุคคล เรยีกว่า การขนส่งผู้โดยสาร และถ้าเป็นการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของ จะเรยีกว่า การ
ขนสง่สนิคา้ [3] 

การแบ่งวตัถุประสงค์ในการเดนิทางแต่ละครัง้อาจจะมคีวามแตกต่างกนัไป [4] โดยจ าแนก
ออกเป็น การเดนิทางไปท างาน (Work trip) การเดนิทางไปโรงเรยีน (School trip) การเดนิทางไป
ซื้อสนิคา้ (Shopping trip) และการเดนิทางเพื่อพบปะญาตมิติรเพื่อนฝงูและสนัทนาการ (Social or 
recreational trip) หรอือาจจ าแนกอยา่งกวา้ง ๆ โดยพจิารณาจากความเกีย่วขอ้งกบัสถานทีท่ีเ่ป็นที่
พกัอาศยั (Residential area) ของเที่ยวการเดนิทางนัน้ ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น การเดนิทางที่
เกี่ยวขอ้งกบัที่พกัอาศยั (Home-based trip, HB) หมายถงึ เที่ยวการเดนิทางที่มปีลายขา้งใดขา้ง
หนึ่ง (Trip end) เป็นทีพ่กัอาศยั และการเดนิทางทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัทีพ่กัอาศยั (Non-home-based 
trip, NHB) หมายถงึเทีย่วการเดนิทางทีไ่ม่มปีลายขา้งใดขา้งหนึ่งเป็นทีพ่กัอาศยัเลย 
 
2.1.1 การวิเคราะหค์วามต้องการในการเดินทาง 

ในการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการเดนิทางนัน้ เครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีน่กัวางแผนนิยมใชใ้น
การวเิคราะห์ความต้องการเดนิทาง ได้แก่แบบจ าลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ตอน (Sequential four-step 
models or Sequential demand models) [5] สาเหตุที่ท าให้เรียกชื่อการวิเคราะห์ดังกล่าวว่า
แบบจ าลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ตอนนัน้ เนื่องจากเป็นการวเิคราะห์เป็นล าดบัขัน้ โดยผลการวเิคราะห์
จากขัน้ตอนหนึ่ง จะถูกใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรบัขัน้ตอนถัดไป โดยมีรายละเอียดของการ
วเิคราะหแ์บบจ าลองต่อเนื่อง 4 ขัน้ตอนดงันี้  

1) แบบจ าลองการเกดิการเดนิทาง (Trip generation model) คอื แบบจ าลองการเกิดการ
เดนิทางเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการวางแผนการขนส่ง โดยใชพ้ยากรณ์ปรมิาณการเดนิทาง
ทัง้ที่เกิดขึ้นและถูกดึงดูดเข้าสู่แต่ละพื้นที่ย่อยในพื้นที่ศึกษา ซึ่งก็คือจ านวนเที่ยวการเดินทาง
ทัง้หมดทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตเมอืงนัน่เอง การวเิคราะหใ์นขัน้ตอนนี้จะท าใหท้ราบปรมิาณการเดนิทาง
ทีเ่กดิขึน้และมุ่งเขา้สู่แต่ละพืน้ทีย่่อย แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าปรมิาณการเดนิทางทีเ่กดิขึน้จากแต่
ละพืน้ทีย่่อยนัน้ ตอ้งการจะเดนิทางไปที่ไหน หรอืปรมิาณการเดนิทางทีมุ่่งสู่พืน้ทีย่่อยนัน้ เดนิทาง
มาจากทีใ่ด 

2) แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง (Trip distribution model) คือ แบบจ าลองที่ใช้
คาดการณ์ปรมิาณการเดนิทางทีเ่กดิขึน้และสิน้สุดในแต่ละพืน้ทีย่อ่ยนัน้มจีุดตน้ทางกบัจุดปลายทาง
อยู่ที่ไหน โดยแบบจ าลองการกระจายการเดนิทางจะท าใหเ้ราทราบปรมิาณการเดนิทางในแต่ละ
พืน้ทีย่่อยว่ามจีุดปลายทางเป็นทีใ่ด และปรมิาณการเดนิทางทีถู่กดงึดูดเขา้ไปในในพืน้ทีม่าจากตน้
ทางทีใ่ด 

3) แบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal split or mode choice model) คือ
แบบจ าลองที่ใช้คาดการณ์สดัส่วนของการเดนิทางว่ามกีารเลอืกใช้รูปแบบการเดนิทางประเภท
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ใดบา้ง ในพืน้ทีศ่กึษา ของการเดนิทางทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ระหว่างจุดต้นทางปลายทางในแต่ละพืน้ที่
ยอ่ย 

4) แบบจ าลองการแจกแจงการเดินทาง (Trip assignment model) คือแบบจ าลองที่ใช้
คาดการณ์ปรมิาณการเดนิทางของแต่ละรูปแบบการเดนิทางที่เกดิขึน้ในแต่ละเสน้ทางที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจุดตน้ทางปลายทางของแต่ละพืน้ทีย่อ่ยในพืน้ทีศ่กึษาการดงึดดูการเดนิทาง 

 
2.1.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทาง 

การเดนิทางจะเกดิขึน้มากหรอืน้อยนัน้โดยสว่นมากจะไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัดงัต่อไปนี้ [6] 
1) ปัจจยัเกี่ยวกบัลกัษณะการใช้พื้นที่ด้วยลกัษณะการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกนัย่อมส่งผลถึง

ลกัษณะการเดนิทางที่แตกต่างกนัไปด้วย เช่น พื้นที่ที่มกีารพฒันาในด้านการคา้และการบรกิาร 
มกัจะเกดิการดงึดดูการเดนิทางเขา้ไปในพืน้ทีน่ัน้ ๆ มากกว่าพืน้ทีอ่ื่น นอกจากลกัษณะการใชพ้ืน้ที่
ทีแ่ตกต่างกนั ความหนาแน่นของการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่กจิกรรมต่าง ๆ กส็ง่ผลใหเ้กดิลกัษณะการเกดิการ
เดนิทางทีแ่ตกต่างไปไดเ้ช่นกนั โดยทัว่ไป การวเิคราะหค์วามตอ้งการเดนิทางจะใหค้วามส าคญักบั
พืน้ทีท่ีจ่ดัว่าเป็นจุดก าเนิดและดงึดูดการเดนิทางหลกั ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นจุดต้นทางหรอืปลายทางก็
ตาม  

2) ปัจจยัเกีย่วกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมจะเกีย่วขอ้ง
โดยตรงกับผู้เดินทาง ครอบครวัของผู้ เดินทางหรือผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ศึกษา 
โดยทัว่ไปตวัแปรลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อการเดนิทาง ไดแ้ก่ ขนาดครอบครวั 
จ านวนยานพาหนะสว่นบุคคลทีม่ใีนครอบครอง ประเภททีพ่กัอาศยั รายของไดค้รอบครวั 

3) ปัจจยัอื่น ๆ นอกจากปัจจยัในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้วในขา้งต้น ยงัมปัีจจยัอื่น ๆ ที่
อาจมอีทิธพิลต่อความตอ้งการเดนิทาง เชน่ อตัราการเสยีภาษ ีการจ่ายคา่เชา่ อาชพีของประชากร  

ความเจรญิของพืน้ทีก่เ็ป็นสว่นหนึ่งของปัจจยัในการเดนิทางถา้พืน้ทีใ่ดมคีวามเจรญิทัว่ถงึ มี
การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเดนิทางที่สมบูรณ์ ก็จะเป็นสิง่กระตุ้นให้คนใน
พื้นที่นัน้เกิดความต้องการเดนิทางเพิม่ขึ้น ความเจรญิของพื้นที่นี้ อาจน าตวัแปรระยะห่างจาก
ศูนยก์ลางเมอืงมาพจิารณาประกอบดว้ยกไ็ด ้ยิง่พืน้ทีศ่กึษาห่างจากศูนยก์ลางเมอืงหรอืย่านธุรกจิ
มากขึน้เท่าใด โอกาสทีจ่ะเกดิการเดนิทางเพื่อเขา้สู่ตวัเมอืงและความเจรญิของพืน้ทีก่จ็ะลดลงมาก
ขึน้เท่านัน้ 
 
2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างระบบขนส่งกบัการใช้ท่ีดิน 

ความสมัพนัธข์องระบบขนสง่กบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไวว้่า การใชป้ระโยชน์ทีด่นิกบัการขนสง่
มีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อจ านวน
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ประชากรทีอ่ยู่ในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ท าใหค้วามต้องการในการเดนิทางมมีากขึน้ตามไปดว้ย และปรมิาณ
การเดนิทางทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะน ามาพจิารณาก าหนดระบบรองรบัการเขา้ถงึ (accessibility) และ
การเดนิทาง (mobility) เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญการจราจรตามมา [6] 

เมื่อปรมิาณจราจรในพืน้ทีน่ัน้ ๆ เพิม่จ านวนสงูขึน้ท าใหเ้กดิการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก
เพื่อรองรบัปรมิาณจราจร เช่นการก่อสรา้งถนน ท าใหก้ารเขา้ถงึพืน้ทีส่ะดวกมากยิง่ขึน้ จงึส่งผลให้
มูลค่าทีด่นิในบรเิวณนัน้เพิม่สูงขึน้ตามไปดว้ย กอปรกบัลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีเ่ปลีย่นไป
จากเดมิท าใหม้จี านวนประชากรเพิม่สูงขึน้ เป็นวฏัจกัรของความสมัพนัธ์ระหว่างการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิกบัระบบขนสง่ 
 

 
รปูท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างการใช้ท่ีดินและระบบขนส่ง [6] 

 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบขนส่งนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคญัมากใน  

การวางแผนเมอืงให้มปีระสทิธภิาพ และมรีะบบขนส่งที่ปลอดภยั โดยทัง้สององค์ประกอบนี้ต่าง
พึง่พากนั จะเหน็ได้ว่าการใช้ที่ดนิอย่างมปีระสิทธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
กจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้กดิขึน้ภายในเมอืง ช่วยกระตุ้นการเดนิทางในเมอืง เกดิการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในดา้นคมนาคมไม่ว่าจะเป็นการตดัถนน การสรา้งรถไฟฟ้า ท าใหเ้มอืงมกีารขยายตวัเพิม่
มากขึน้ มปีระชากรเพิม่สูงขึน้ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ หากเมอืงไหนทีม่กีารเตบิโต
ชา้ จะท าใหง้า่ยต่อการวางแผนพฒันาเมอืง การวางแผนการจราจรและขนสง่ ซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาเมอืงจะเป็นกลไกทีเ่ขา้ไปท าใหเ้มอืงเกดิการพฒันา [7] 

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการขนสง่และการใชท้ีด่นิ เป็นสว่นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง ประชากร และเทคโนโลย ีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีารขนส่ง และการลงทุนใน
ดา้นการบรกิารจะเปลีย่นระดบัการเขา้ถงึของสถานทีต่่าง ๆ การเปลีย่นแปลงในลกัษณะนี้จะตอ้งมี
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การวางแผนการบ ารุงรกัษาระบบขนส่ง รวมไปถงึการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่
เชน่การก่อสรา้งถนน และการปรบัปรุงระบบขนสง่สาธารณะเพือ่รองรบัการเตบิโตขึน้ของเมอืง  

ลกัษณะการใชท้ีด่นิยงัส่งผลต่อรูปแบบกจิกรรม เช่น รูปแบบการแบ่งเขต กฎขอ้บงัคบั พืน้ที่
ว่างเปล่า ระบบสาธารณูปโภค และโครงสรา้งพืน้ฐานเกีย่วกบัโทรคมนาคม ลว้นเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในส่วนของการขนส่งสนิคา้และขนส่งผูโ้ดยสาร ซึง่ไดร้บั
อทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและประชากร จะเหน็ไดช้ดัว่าการเพิม่ขึน้ของประชากร
จะสง่ผลต่อความตอ้งการการเดนิทางทีเ่พิม่สงูขึน้รวมไปถงึรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ดว้ย [8] 

การพฒันาการใชท้ีด่นิและระบบจราจรนัน้จะสง่ผลกระทบซึง่กนัและกนั ในอดตีเมื่อชุมชนมกีาร
ขยายตวัอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง ต าแหน่งขององค์ประกอบในระบบจราจร มผีลอย่างยิง่ในการ
ก าหนดทศิทางในการพฒันาเมอืง แต่ในปัจจุบนัเมื่อชุมชนขยายตวัจนกลายเป็นเมอืงขนาดใหญ่ 
อทิธพิลของระบบจราจรกลบัลดลงในแง่ของการเป็นตวัก าหนดทศิทางการ พฒันาเมอืง เพราะเมอืง
ใหญ่ไดม้รีะบบจราจรทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างทัว่ถงึรองรบัอยู่ ปัจจยัดา้นอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้น
เศรษฐกจิจงึมอีทิธพิลต่อการพฒันาเมอืงมากกว่าปัจจยัดา้นประสทิธภิาพของ ระบบขนสง่มวลชน [9] 
 
3.  วิธีการศึกษา 
 

- การวิเคราะห์ส ิติเชิงพรรณนา - การวเคราะห์ตวัแปรเชิงกลุ่ม
- การใช้แบบจ าลองการดึงดดูการเดินทาง - การท าแ นภาพการกระจายการเดินทาง

- จุดเร่ิมต้น และจุดปลายทางในการเดินทาง
- รายละเอียดของการเดินทางรายบุคคล
- ลกัษณะทางเศรษ กิจและสงัคม ของ ู้เดินทาง

- ลกัษณะการใช้ประ ยชน์ท่ีดิน
- ลกัษณะ ครงสร้างทางประชากร
- ลกัษณะทางเศรษ กิจและสงัคม
-  ครงข่ายคมนาคมขนส่งในพ  นท่ี

รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกบัพ  นท่ีศึกษา ประชากรที่เดินทางไปท างานท่ีอาศยัอยู่ในพ  นที่ศึกษา

วิเคราะห์และศึกษารูปแบบการเดินทางไปท างานของประชากรวยัท างานในอ าเภอบางละมุง

การกระจายตวัของที่อยู่อาศยั และส านท่ีท างาน 
ของประชากรวยัท างานในพ  นที่อ  าเภอบางละมุง

 จงัหวดัชลบุรี

ปัจจยัท่ีส่ง ลต่อการเดินทางไปท างานของกลุ่ม

ตวัอย่างในพ  นท่ีศึกษา

สรปุ ลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
 

รปูท่ี 2 ขั  นตอนการด าเนินงานวิจยั 
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3.1 พ  นท่ีศึกษา 
อ าเภอบางละมุงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของจงัหวดัชลบุร ีระหว่างละตจิูดที่ 12 องศา 

54 ลปิดา ถงึ 12 องศา 58 ลปิดาเหนือ และลองจจิดูที ่100 องศา 51 ลปิดา ถงึ 101 องศา 06 ลปิดา
ตะวนัออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเสน้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-
ตราด) รวมระยะทางประมาณ 137 กโิลเมตร และมเีสน้ทางหลวงพเิศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-
ชลบุร)ี หรอื Motorway ระยะทาง 136 กโิลเมตร ซึง่ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 113 นาท ี
มีพื้นที่ประมาณ 535.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 334,968.37 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขต
ต าบลบางละมุง ต าบลตะเคยีนเตีย้ ต าบลนาเกลอื ต าบลหนองปลาไหล ต าบลเขาไมแ้กว้ ต าบลโป่ง 
ต าบลหนองปรอื ต าบลหว้ยใหญ่ และเขตการปกครองพเิศษพทัยา [1] 
 
3.2 แหล่งข้อมลูและกลุ่มตวัอย่าง 

แหล่งข้อมูลของการศึกษาครัง้นี้ได้มาจากโครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมเมืองพทัยา
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 
กระทรวงมหาดไทย โครงการนี้เป็นการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกบัการเดนิทางของประชากรในเขต
อ าเภอบางละมุง รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากร เศรษฐกจิและสงัคม ในการส ารวจขอ้มลู
การเดนิทางของกลุ่มตวัอย่างในพื้นที่ศกึษา ทางผู้วจิยัได้ท าการสมัภาษณ์ผู้เดนิทางที่ครวัเรอืน 
(Home Interview) ครอบคลุมทัง้ 244 พื้นที่ย่อย ในพื้นที่ศึกษา โดยข้อมูลส่วนนี้ถือเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าคญัส าหรบัการพฒันาแบบจ าลองการขนส่งและจราจร ซึ่งขอ้มูลที่จดัเก็บประกอบด้วย 
ขอ้มูลทางเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนและของผูเ้ดนิทาง วตัถุประสงค์ของการเดนิทางและ
จ านวนครัง้ทีเ่ดนิทางของประชาชน ขอ้มูลจุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุดของการเดนิทาง ขอ้มูลรูปแบบ
การเดินทางและชนิดของยานพาหนะ และข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยได้ท าการ เก็บ
แบบสอบถามสมัภาษณ์ครวัเรอืนในพืน้ทีอ่ าเภอบางละมุง ทัง้หมดจ านวน 1,200 ครวัเรอืนจากการ
ค านวณจ านวนตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) [10] ในพืน้ทีย่่อยทีก่ าหนดไวจ้ านวน 
244 พื้นที่ย่อย โดยแบ่งตามโครงข่ายถนนทัง้ถนนสายหลกั สายรอง รวมไปถึงถนนสายย่อยใน
พืน้ทีอ่ าเภอบางละมงุ แสดงดงัรปูที ่3 
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รปูท่ี 3 การแบง่พ  นท่ีย่อยจ านวน 244 พ  นท่ีย่อยของอ าเภอบางละมงุ 

 
ในการส ารวจขอ้มลูของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงนัน้ไดใ้ชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่งของทาโร  

ยามาเน ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 97% ดงัสมการต่อไปนี้ 
 

 
21

  
N

n
Ne

=
+

  (1) 

 

เมือ่ n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการ 

 N  = ขนาดของประชากร 

 e  = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัได ้
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โดยท าการค านวณกลุ่มตวัอยา่งออกมาไดด้งันี้ 

n  =  
2

196,861

1+(196,861)(0.04)
 

n  =  623.022 
จากจ านวนประชากรวยัท างานของอ าเภอบางละมงุในปี พ.ศ. 2561 มจี านวน 196,681 คน [1] 

มขีนาดของกลุ่มตวัอย่างคอื 623.022 คน โดยทางกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดท้ าการปรบัขนาด
กลุ่มตวัอยา่งเป็น 642 คน 

ส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ไดท้ าการแบ่งพืน้ทีย่อ่ยออกเป็น 10 พืน้ทีย่อ่ย เพือ่ตอบวตัถุประสงค์
ของการวจิยั โดยไดท้ าการแบ่งกลุมพืน้ทีต่ามขอบเขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ แบ่งเป็น เทศบาล
ต าบลตะเคยีนเตีย้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไมแ้กว้ เทศบาลเมอืงหนองปรอื เทศบาลต าบลโป่ง 
เทศบาลต าบลบางละมุง เทศบาลต าบลหนองปลาไหล เทศบาลต าบลหว้ยใหญ่ ในส่วนของเมอืง
พทัยา ไดแ้บ่งกลุ่มพืน้ทีย่่อยออกเป็น 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่  พทัยาเหนือและพทัยากลาง พทัยาใต้ จอม
เทยีน และพืน้ทีด่า้นนอกจ านวน 2 พืน้ที ่โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืกลุ่มประชากร ทีม่ี
วตัถุประสงคข์องการเดนิทางเพือ่ไปท างาน โดยมจี านวนทัง้หมด 642 คน 

การแบ่งพืน้ทีย่่อยในอ าเภอบางละมุงนัน้ไดแ้บ่งพืน้ทีย่่อยไวท้ัง้หมด 244 พืน้ที ่โดยแบ่งตาม
โครงขา่ยถนนทัง้ถนนสายหลกั สายรอง รวมไปถงึถนนสายย่อยในพืน้ทีอ่ าเภอบางละมุง ส าหรบัใน
การวจิยัครัง้นี้ ทางผู้วจิยัไดท้ าการแบ่งพืน้ทีย่่อยใหม่เหลอืเพยีง 10 พืน้ทีย่่อยโดยแบ่งเป็น 8 พืน้ที่
ดา้นใน และ 2 พืน้ทีด่า้นนอกดงันี้ ดงันี้ 1) เทศบาลต าบลโป่ง และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไมแ้กว้ 
2) เทศบาลต าบลตะเคยีนเตีย้ และเทศบาลต าบลบางละมุง 3) เทศบาลเมอืงหนองปรอื 4) เทศบาล
ต าบลหนองปลาไหล 5) เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 6) พทัยาเหนือ และพทัยากลาง 7) พทัยาใต้ 
8) จอมเทยีน 9) พืน้ทีด่า้นนอก (อ าเภอศรรีาชา และอ าเภอเมอืงชลบุร)ี 10) พืน้ทีด่า้นนอก (อ าเภอ
สตัหบี และจงัหวดัระยอง) แสดงดงัรปูที ่4 
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รปูท่ี 4 การแบง่พ  นท่ีย่อยจ านวน 10 พ  นท่ีย่อยในการศึกษาครั  งนี  

 
3.3 การวิเคราะหข์้อมลูและส ิติท่ีใช้ในการศึกษา 
3.3.1 การวิเคราะหข์้อมลูเบ  องต้นด้วยส ิติเชิงพรรณนา 

ซึง่ไดแ้ก่จ านวนตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ ความถี ่ความถีส่ะสม รอ้ยละ เป็นตน้ เพื่ออธบิายตวัแปร
เกี่ยวกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะการเดนิทาง รูปแบบ
การเดนิทาง การครอบครองยานพาหนะ 

 
3.3.2 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรเชิงกลุ่ม (Crosstabs) 

เป็นการจบัคู่ตวัแปรเพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทางด้านตวัแปรลกัษณะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ลกัษณะการเดนิทาง และตวัแปรทางดา้นรปูแบบการเดนิทาง ซึง่เป็นการสรา้ง
ตารางแจกแจงความถีเ่พือ่บอกความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
  



12 Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.3 September-December 2020 

 

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 

3.3.3 การวิเคราะหแ์ นภาพการกระจายตวัของทิศทางในการเดินทาง 
ในการวิเคราะห์แผนภาพการกระจายตัวของทิศทางในการเดินทาง โดยการน าข้อมูล

รายละเอยีดในการเดนิทางของบุคคล ในส่วนของจุดต้นทาง และจุดปลายทางในการเดนิทาง มา
แสดงเป็นแผนภาพโดยมตีวัอยา่งดงัภาพที ่

 
3.3.4 การวิเคราะหแ์บบจ าลองการกระจายการเดินทาง 

ท าการวเิคราะหค์าดการณ์ว่าปรมิาณการเดนิทางทีเ่กดิขึน้และสิน้สุดทีแ่ต่ละพืน้ทีย่่อยนัน้มี
จุดต้นทางและปลายทางที่ใด หรอือาจกล่าวได้ว่า เป็นแบบจ าลองที่บอกใหท้ราบว่าปรมิาณการ
เดนิทางทีเ่กดิขึน้ทีแ่ต่ละพืน้ทีย่่อยนัน้ มจีุดปลายทางทีใ่ดบา้ง และปรมิาณการเดนิทางทีถู่กดงึดูด
เขา้ไปยงัแต่ละพืน้ทีย่อ่ยนัน้ มาจากทีใ่ดบา้ง 
 
4.   ลการศึกษา 
4.1  ลการวิเคราะหข์้อมลูทัว่ไปด้วยส ิติเชิงพรรณนา 

ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 642 คน ข้อมูลสามารถจ าแนกเป็น 
2 กลุ่มคอื 1) ลกัษณะทัว่ไปทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 2) ลกัษณะทัว่ไปของการเดนิทาง โดยมี
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทัว่ไปทางด้านเศรษ กิจ สังคม และข้อมูลการเดินทางของกลุ่ม

ตวัอย่าง 

ตวัแปร 
การวเิคราะหค์วามถี ่

คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสุด คา่สงูสุด 

ลกัษณะทัว่ไปทางด้านเศรษ กิจและสงัคม 

รายไดเ้ฉลีย่ (บาท)  14,303 4,843 4,000 40,000 

รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ (บาท)  32,373 16,228 8,750 70,000 

จ านวนคนท างานในครวัเรอืน  2.52 1.20 1 10 

จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน  3.18 1.62 1 14 

จ านวนยานพาหนะในรอบครอง  2.66 1.57 1 11 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทัว่ไปทางด้านเศรษ กิจ สังคม และข้อมูลการเดินทางของกลุ่ม
ตวัอย่าง (ต่อ) 

ตวัแปร 
การวเิคราะหค์วามถี ่

คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

คา่ต ่าสุด คา่สงูสุด 

ลกัษณะทัว่ไปของการเดินทาง 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางไปท างานต่อวนั  2.02 0.16 2 4 

ระยะทาง (กโิลเมตร)  19.7 22.0 0.7 240.2 

ระยะเวลาในการเดนิทาง(นาท)ี 52.7 37.5 10.0 370.0 

 
4.2  ลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปร ดยใช้ตารางไขว้ 
4.2.1 ความสมัพนัธข์องตวัแปรกลุ่มการเดินทางระหว่างบา้นและท่ีท างานท่ีอยู่ในพ  นท่ีย่อย

เดียวกนัและอยู่ระหว่างพ  นท่ีย่อยและตวัแปรในการเดินทาง 
ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรกลุ่มการเดนิทางระหว่างบ้านและที่ท างานที่อยู่ใน

พื้นที่ย่อยเดยีวกนัและอยู่ระหว่างพื้นที่ย่อยและตวัแปรในการเดนิทาง โดยมรีายละเอยีดแสดงดงั
ตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2  ลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรกลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและท่ี

ท างานท่ีอยู่ในพ  นท่ีย่อยเดียวกนัและอยู่ระหว่างพ  นท่ีย่อยและตวัแปรในการ
เดินทาง (หน่วย: คน) 

คณุลกัษณะทัว่ไป 
การเดินทางระหว่างบา้นและท่ีท างาน 

รวม x2 
พ  นท่ีย่อยเดียวกนั ระหว่างพ  นท่ีย่อย 

ช่วงเวลาในการเดินทางไปท างาน       26.296a*** 

24.00 - 05.59 น. 17 21 38   
06.00 - 06.59 น. 16 81 97  
07.00 - 07.59 น. 109 171 280   
08.00 - 09.59 น. 75 85 160   
10.00 - 11.59 น. 10 14 24   
12.00 - 23.59 น. 12 27 39   
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ตารางท่ี 2  ลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรกลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและท่ี
ท างานท่ีอยู่ในพ  นท่ีย่อยเดียวกนัและอยู่ระหว่างพ  นท่ีย่อยและตวัแปรในการ
เดินทาง (หน่วย: คน) (ต่อ) 

คณุลกัษณะทัว่ไป 
การเดินทางระหว่างบา้นและท่ีท างาน 

รวม x2 
พ  นท่ีย่อยเดียวกนั ระหว่างพ  นท่ีย่อย 

ระยะเวลาในการเดินทางไปท างาน       151.612a *** 

5-10 นาท ี 106 37 143   
11-20 นาท ี 88 109 197   
21-30 นาท ี 37 181 218   
31-40 นาท ี 4 22 26   
41 นาทขีึน้ไป 5 53 58   

ประเภทยานพาหนะ       39.730a *** 
เดนิ 15 1 16   
มอเตรไ์ซค ์ 154 205 359   
รถยนตส์่วนตวั 51 143 194   
รถโดยสาร/รถรบัจา้ง 10 25 35   
รถบรษิทั/ทีท่ างาน 10 28 38   

หมายเหตุ: * มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ** มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 *** มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.001 
 

• กลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและท่ีท างานท่ีอยู่ในพ  นท่ีย่อยเดียวกันและอยู่
ระหว่างพ  นท่ีย่อย * ช่วงเวลาในการเร่ิมเดินทางไปท างาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยเวลาทีเ่ริม่เดนิทางไปท างานสว่นมากเริม่เดนิทางตัง้แต่เวลา 07.00 - 07.59 น.  
ส าหรบัการเริม่เดนิทางตัง้แต่เวลา 06.00 - 06.59 พบว่ามจี านวนกลุ่มตวัอย่างทีเ่ดนิทางไปท างาน
ระหว่างพื้นที่ย่อยมากกว่าอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตวัอย่างที่มแีหล่งงานอยู่คนละ
พืน้ทีย่อ่ยกบัทีพ่กัอาศยั มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเริม่เดนิทางตัง้แต่ชว่งเชา้มดื 

• กลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและท่ีท างานท่ีอยู่ในพ  นท่ีย่อยเดียวกันและอยู่
ระหว่างพ  นท่ีย่อย * ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยการเดินทางไปท างานภายในพื้นที่ย่อยเดียวกันกับที่พกัอาศยัใช้เวลา
เดนิทางที่น้อยกว่าการเดินทางไปท างานทีอ่ยู่คนละพืน้ที่ย่อยกบัทีพ่กัอาศยั นอกจากนี้ ยงัพบว่า
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การเดนิทางไปท างานที่มแีหล่งงานอยู่คนละพื้นที่ย่อยกบัที่พกัอาศยั ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาใน
การเดนิทางตัง้แต่ 20 นาทขีึน้ไป 

• กลุ่มการเดินทางระหว่างบ้านและท่ีท างานท่ีอยู่ในพื้นท่ีย่อยเดียวกันและอยู่
ระหว่างพืน้ท่ีย่อย * ประเภทยานพาหนะ พบวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดย
การเดนิเทา้ไปท างานแทบจะทัง้หมดเป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ดนิทางไปท างานภายในพืน้ทีย่่อยเดยีวกนั
กบัทีพ่กัอาศยั ส าหรบัการเดนิทางไปท างานทีอ่ยู่คนละพืน้ทีย่่อยกบัทีพ่กัอาศยัพบว่า มสีดัสว่นการ
ใชร้ถจกัรยานยนตม์ากกว่าการใชร้ถยนตอ์ยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 18 และการเดนิทางไปท างานภายใน
พื้นที่ย่อยเดยีวกบัที่พกัอาศยั พบว่ามสีดัส่วนการใช้รถจกัรยานยนต์มากกว่าการใช้รถยนต์สูงถงึ
ประมาณรอ้ยละ 50 ซึ่งหมายความว่าในการเดนิทางไปท างานทีอ่ยู่คนละพืน้ทีย่่อยกบัทีพ่กัอาศยั 
กลุ่มตวัอยา่งตดัสนิใจใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดนิทางเพิม่ขึน้ 

 
4.2.2 ความสมัพนัธข์องตวัแปรกลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการเดนิทางไปท างานกบั 
เพศ กลุ่มอาชพี รายไดบุ้คคล และประเภทยานพาหนะ โดยมรีายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรกลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไป

ท างาน กบั เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บคุคล และประเภทยานพาหนะ (หน่วย: คน) 

คณุลกัษณะทัว่ไป 
ระยะเวลาในการเดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน 

รวม x2 5-10 
นาที 

11-20 
นาที 

21-30 
นาที 

31-44 
นาที 

45 นาที
ขึน้ไป 

เพศ               6.706a* 

ชาย 70 92 109 17 36 324   

หญงิ 73 105 109 9 22 318   

กลุ่มอาชีพ        22.492a* 

คร/ูขา้ราชการ 6 13 15 2 1 37  

เจา้ของธุรกจิ 50 56 66 11 16 199  

พนกังานหา้งรา้น 29 51 78 7 15 180  

ลูกจา้ง 58 77 59 6 26 226  
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรกลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไป
ท างาน กบั เพศ กลุ่มอาชีพ รายได้บคุคล และประเภทยานพาหนะ (หน่วย: คน) 
(ต่อ) 

คณุลกัษณะทัว่ไป 
ระยะเวลาในการเดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน 

รวม x2 5-10 
นาที 

11-20 
นาที 

21-30 
นาที 

31-44 
นาที 

45 นาที
ขึน้ไป 

รายได้บคุคล (บาท)             60.894a **   

3,000-4,999 4 2 1 0 0 7   

5,000-7,499 11 10 4 0 0 25   

7,500-9,999 25 17 17 1 2 62  

10,000-12,499 27 51 48 6 21 153   

12,500-14,999 22 42 40 4 16 124   

15,000-17,499 36 42 62 10 9 159  

17,500-19,999 12 14 23 3 5 57  

20,000-24,999 4 10 18 1 4 37  

25,000-29,999 1 7 5 1 0 14  

30,000-49,999 1 2 0 0 1 4  

ประเภทยานพาหนะ              177.540a *** 

เดนิ 12 2 1 0 1 16   

รถจกัรยานยนต ์ 113 126 100 8 12 359   

รถยนตส์่วนตวั 12 42 95 14 31 194   

รถโดยสาร 6 20 6 3 0 35   

รถบรษิทั 0 7 16 1 14 38   

 
• กลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน * เพศ พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิโดยในชววงระยะเวลาในการเดนิทางทีน้่อยกวา่ 30 นาท ีกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นเพศ
หญงิจะใชเ้วลาในการเดนิทางทีน้่อยกว่าเพศชายเพยีงเลก็น้อย แต่เมื่อมรีะยะเวลาในการเดนิทาง
ทีม่ากขึน้ตัง้แต่ 31 นาทขีึน้ไปพบวา่มสีดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 27  
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• กลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน * กลุ่มอาชีพ พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยทุกกลุ่มอาชพีมรีะยะเวลาในการเดนิทางส่วนมากอยู่ในช่วง 5 นาท ี
ถึง 30 นาที นอกจากนี้ยงัพบว่ากลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานห้างร้าน และลูกจ้าง จะใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางสงูกวา่กลุ่มอาชพีอื่น ๆ เชน่ ขา้ราชการและเจา้ของธุรกจิ 

• กลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน * กลุ่มรายได้บุคคล พบว่า มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นในการเดนิทางของทุกกลุ่มรายได้
สว่นมากมรีะยะเวลาในการเดนิทางเริม่ตัง้แต่ 5 นาทไีปจนถงึ 30 นาท ีและรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง
มแีนวโน้มลดน้อยลงเมือ่ใชเ้วลาในการเดนิทางตัง้แต่ 31 นาทขีึน้ไป 

• กลุ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างาน * ประเภทยานพาหนะ พบว่า มี
ความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
ส่วนมากใช้ระยะเวลาในการเดนิทางตัง้แต่ 5 นาทไีปจนถึง 30 นาท ีและเมื่อมรีะยะเวลาในการ
เดนิทางที่เพิม่มากขึ้น พบว่ามสีดัส่วนการใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดนิทางเพิม่มากขึ้น ซึ่ง
หมายความว่ายิง่มรีะยะเวลาในการเดนิทางที่เพิม่มากขึ้น กลุ่มตวัอย่างเลอืกที่จะใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นหลกั 
 
4.3 การวิเคราะหแ์บบจ าลองการกระจายการเดินทาง 

ในการศกึษาแบบจ าลองการกระจายการเดนิทางของประชากรวยัท างานในอ าเภอบางละมุง 
ทางผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิแีบบจ าลองการดงึดดูการเดนิทาง หรอื Gravity Model ซึง่เป็นแบบจ าลองที่
ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด โดยมรีปูแบบของสมการดงัต่อไปนี้ 
 

 
( )
( )

i j ij

ij

j ij

P A F
T

A F
=


  (2) 

 
โดยที ่ ijT  = ระยะทางจากพืน้ทีย่อ่ย i ไปยงัพืน้ทีย่อ่ย j 

 iP  = การเกดิการเดนิทางของพืน้ทีย่อ่ย i 

 jA  = การดงึดดูการเดนิทางของพืน้ทีย่อ่ย j 

 ijF  = ปัจจยัตา้นการเดนิทางจากพืน้ทีย่อ่ย i ไปพืน้ทีย่อ่ย j 
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โดยทัว่ไป ปัจจยัตา้นการเดนิทางจากพืน้ทีย่่อย i ไปยงัพืน้ทีย่่อย j มกัจะอยู่ในรปูฟังกช์นัของ
เวลาในการเดนิทาง หรอืค่าใช้จ่ายในการเดนิทางระหว่างพื้นที่ย่อยนัน้ ทางผูว้จิยัใช้รูปแบบของ
สมการดงันี้ 
 
 ij ijF C −=   (3) 
 

โดยที ่ ijC  = ระยะทางจากพืน้ทีย่อ่ย i ไปยงัพืน้ทีย่อ่ย j 
   = คา่ปรบัเทยีบแบบจ าลอง  
ทางผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์เพื่อหาค่า α เพื่อน ามาใชใ้นแบบจ าลองการดงึดูดการเดนิทาง 

โดยใช้วิธีการประมาณค่าก าลงัสองน้อยสุด (Least Square Error) และวิธีการประมาณค่าแบบ
สภาวะสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างขอ้มูลที่ได้
จากการส ารวจ และผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง โดยมสีมการของวธิกีารประมาณค่าก าลงั
สองน้อยสดุดงันี้ 
 

 ( )
2

o eL T T =  −  (4) 
 

โดยที ่ L  = ผลรวมของการประมาณคา่ก าลงัสองน้อยสดุ 

 oT  = จ านวนเทีย่วการเดนิทางทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 

 eT  = จ านวนเทีย่วการเดนิทางทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจ าลอง 
และสมการของวธิกีารประมาณคา่แบบสภาวะสงูสดุดงันี้ 
 
 ( )( )o eM T ln T =     (5) 
 

โดยที ่ M  = ผลรวมของการประมาณคา่ก าลงัสองน้อยสดุ 

 oT  = จ านวนเทีย่วการเดนิทางทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 

 eT  = จ านวนเทีย่วการเดนิทางทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบจ าลอง 
โดยผลการวเิคราะหพ์บว่า การใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางเป็นปัจจยัตา้นการเดนิทางมคี่า α 

อยู่ทีป่ระมาณ 1.91 ถงึ 3.11 และมคี่า R-squared อยู่ที ่0.72 ถงึ 0.77 และเมื่อใชร้ะยะทางในการ
เดนิทางมาเป็นปัจจยัต้านการเดนิทาง มคี่า α อยู่ทีป่ระมาณ 1.00 ถงึ 1.24 และมคี่า R-squared 
อยูท่ี ่0.82 ถงึ 0.86 แสดงดงัตารางที ่4 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563  19 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

ตารางท่ี 4  ลการปรบัเทียบปัจจยัต้านการเดินทางในแบบจ าลองการดึงดดูการเดินทาง 

วธิกีารปรบัเทยีบแบบจ าลอง คา่ทีด่ทีีสุ่ด α (alpha) R-Square 

Least Square Error (ระยะเวลา) 534,636,797 3.11 0.77 

Least Square Error (ระยะทาง) 357,889,614 1.24 0.86 

Maximum Likelihood Estimation (ระยะเวลา) 2,771,829 1.91 0.72 

Maximum Likelihood Estimation (ระยะทาง) 2,787,680 1.00 0.83 
 

โดยพบว่าปัจจยัการต้านการเดนิทางที่ใช้ระยะทางในการเดนิทางระหว่างพื้นที่ย่อยโดยใช้
วธิกีารหา Least Square Error ทีใ่หค้่าออกมาดทีีสุ่ด และมคี่า α = 1.24 มคีวามแม่นย ามากทีสุ่ด 
โดยมีค่า R-squared อยู่ที่ 0.86 แสดงผลการวิเคราะห์การกระจายการเดินทางไปท างานของ
ประชากรวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอบางละมุงจากแบบจ าลอง ดงัตารางที ่5 และท าการเปรยีบเทยีบ
การกระจายการเดินทางระหว่างข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบจ าลองแสดงดงัรปูที ่3 และ รปูที ่4 
 
ตารางท่ี 5  ลการวิเคราะห์การกระจายการเดินทางไปท างานของประชากรวยัท างานใน

พ  นท่ีอ าเภอบางละมงุจากแบบจ าลอง (หน่วย: เท่ียวการเดินทาง) 

จุดตน้
ทาง 

จุดปลายทาง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 2,803 1,078 2,896 - 1,339 3,657 2,169 2,632 437 168 17,180 

2 758 3,475 1,641 3,444 909 3,852 2,306 1,739 462 90 18,675 

3 822 662 20,044 1,277 3,038 7,600 7,404 6,094 217 151 47,308 

4 - 2,203 2,023 1,823 - 3,299 1,147 1,049 160 - 11,703 

5 787 760 6,027 - 9,867 3,741 4,381 8,116 311 372 34,361 

6 1,040 1,574 7,112 2,086 1,809 21,020 11,122 5,416 413 199 51,790 

7 530 818 6,839 623 1,821 9,483 26,959 8,043 202 206 55,525 

8 932 877 7,610 826 4,826 6,981 14,551 23,757 395 248 61,003 

9 1,078 1,687 1,884 875 1,303 3,324 2,043 2,747 - - 14,940 

10 453 345 1,432 - 1,659 1,884 2,268 2,915 - - 10,956 

รวม 9,203 13,479 57,506 10,953 26,572 64,842 74,350 62,506 2,597 1,432 323,441 
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รปูท่ี 5 เปรียบเทียบแ นภาพการกระจายการเดินทางระหว่างข้อมูล ท่ีไ ด้จาก

แบบสอบ าม และการวิเคราะหข์้อมลูจากแบบจ าลอง 
 

 
รปูท่ี 6 แ นภมิูเปรียบเทียบแบบจ าลองการกระจายการเดินทาง 

 
จากรูปที ่5 ทีแ่สดงแผนภาพการกระจายตวัของปรมิาณการเดนิทางไปท างานของประชากร

วยัท างานในพืน้ทีศ่กึษาอ าเภอบางละมงุ พบว่าสว่นมากการเดนิทางเป็นการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบั

R² = 0.8555
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พื้นที่ย่อยทัง้หมด 4 พื้นที่ที่มปีรมิาณการเดนิทางที่สูงกว่าพื้นที่ย่อยอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่ย่อยที่ 3 
พืน้ทีย่อ่ยที ่6 พืน้ทีย่อ่ยที ่7 พืน้ทีย่อ่ยที ่8 และมกีารเดนิทางภายในพืน้ทีย่อ่ยอยูใ่นชว่ง 15,000 ถงึ 
25,000 เทีย่วการเดนิทาง 

ผลจากการวเิคราะห์แบบจ าลองสามารถน ามาท าเป็นแผนภูมแิสดงการกระจายตวัในการ
เดนิทางแสดงดงัรปูที ่7 
 

 
รปูท่ี 7 การกระจายตวัของระยะเวลาเฉล่ียและระยะทางเฉล่ียในการเดินทาง 

 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางในการ

เดินทางระหว่าง ลจากการส ารวจข้อมลูและ ลจากแบบจ าลอง 

 การส ารวจ แบบจ าลอง 
คา่ความคลาดเคลื่อน 

(รอ้ยละ) 
ระยะเวลาเฉลีย่ในการเดนิทาง (นาท)ี 52.37 51.39 1.87 

ระยะทางเฉลีย่ในการเดนิทาง (กโิลเมตร) 19.50 17.41 10.72 
  

จากผลการวิเคราะห์การกระจายการเดินทาง ทางผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาในการเดนิทาง และระยะทางในการเดนิทางระหว่างผลจากการส ารวจขอ้มูลและผลจาก
แบบจ าลอง พบวา่ระยะทางและระยะเวลาเฉลีย่ในการเดนิทางต่อคนทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองนัน้มคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูที่ไดจ้ากการส ารวจขอ้มลู โดยทีร่ะยะทางเฉลีย่ในการเดนิทางทีไ่ดจ้ากบบจ าลอง
อยู่ที่ 17.41 กิโลเมตรต่อคนและระยะทางเฉลี่ยในการเดินทางที่ได้จากการส ารวจอยู่ที่ 19.50 
กิโลเมตรต่อคน คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10.72 ในส่วนของระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เดนิทางทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองอยู่ที ่51.39 นาทตี่อคนและระยะเวลาเฉลีย่ในการเดนิทางทีไ่ดจ้ากการ
ส ารวจอยูท่ี ่52.37 นาทตี่อคน คดิเป็นคา่ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 1.87 
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5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการศึกษา 

ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัทมีคีวามสมัพนัธก์บัการเดนิทางระหว่างบา้นและทีท่ างานทีอ่ยู่ในพืน้ที่
ย่อยเดยีวกนัและคนละพืน้ทีย่่อยไดแ้ก่ ช่วงเวลาในการออกเดนิทาง ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
และประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการเดนิทาง ส าหรบัปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการ
เดนิทางไปท างานได้แก่ เพศ กลุ่มอาชพี รายได้บุคคล และประเภทยานพาหนะการเดนิทางของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

ในการวเิคราะห์แบบจ าลองการกระจายการเดนิทาง ทางผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้ธิแีบบจ าลองการ
ดงึดูดการเดนิทาง โดยมปัีจจยัการตา้นการเดนิทางระหว่างพืน้ทีย่่อยโดยใชร้ะยะทางระหว่างพืน้ที่
ย่อยมาใชใ้นแบบจ าลอง โดยมคี่า α อยู่ที ่1.24 พบว่า มกีารเดนิทางภายในพืน้ทีย่่อยเดยีวกนัอยูท่ี่
รอ้ยละ 33.93 ส าหรบัการเดนิทางภายในพืน้ทีย่่อยเดยีวกนัพบว่าส่วนมากเป็นการเดนิทางที่เกดิ
ขึน้กบัพืน้ทีย่่อยที ่6 (พทัยาเหนือ และพทัยากลาง) 7 (พทัยาใต)้ 8 (จอมเทยีน) และพืน้ทีย่่อยที ่3 
(เทศบาลเมอืงหนองปรอื) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มคีวามส าคญัทางด้านเศรษฐกจิ การค้าและการบรกิาร 
ของอ าเภอบางละมุง และพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในการเดนิทางต่อคน และระยะทางเฉลี่ยในการ
เดินทางต่อคนที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลองนั ้นมีค่าน้อยกว่าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถาม เนื่องจากในการวเิคราะห์แบบจ าลองการดงึดูดการเดนิทาง ปรมิาณการเดนิทางที่
เกดิขึน้จากแบบจ าลองนัน้เกดิจากการดงึดูดเขา้หาพืน้ทีท่ีม่รีะยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด ซึง่แตกต่างกบัการ
เดนิทางทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามเพราะว่ากลุ่มตวัอย่างมปัีจจยัอื่น ๆ ทีส่ง่ผลต่อการดงึดดูการ
เดนิทางจงึท าใหม้รีะยะเวลาเฉลีย่ในการเดนิทาง และระยะทางเฉลีย่ในการเดนิทางทีม่ากกว่า โดยที่
การเดนิทาง 1 ใน 3 ของการเดนิทางทัง้หมดเป็นการเดนิทางทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ทีท่ีเ่ป็นศูนยก์ลาง
ทางด้านเศรษฐกจิ การคา้และการบรกิาร ของอ าเภอบางละมุง ซึ่งก็คอื บรเิวณพื้นที่พทัยาเหนือ 
พทัยากลาง พทัยาใต ้จอมเทยีน และ หนองปรอื 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีการก าหนดนโยบายการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับเมืองกระชับ (Compact city) 
เนื่องจากคา่ปรบัเทยีบ (Alpha) ของปัจจยัตา้นการเดนิทางทีม่คีา่เพยีง 1.24 ซึง่มคีา่ทีต่ ่ากว่าคา่ตาม
ทฤษฎทีีม่คี่าปรบัเทยีบพารามเิตอรอ์ยู่ทีป่ระมาณ 2.00 อนัเนื่องมาจากการเดนิทางภายในอ าเภอ
บางละมุงมลีกัษณะในการเดนิทางจากบรเิวณพื้นที่ด้านนอกเมอืงเพื่อเขา้มาท างานภายในพื้นที่
เมอืง มากกว่าที่จะเลอืกที่พกัอาศยัในบรเิวณพื้นที่เมอืง อนัเนื่องมาจากราคาที่พกัอาศยัในพื้นที่
ดา้นนอกเมอืงมรีาคาทีต่ ่ากว่าราคาของทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีเ่มอืง 
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2) จากผลการศกึษาที่พบว่าการเดนิทางไปท างานของประชากรวยัท างานในพื้นที่อ าเภอ
บางละมุงส่วนใหญ่มีการเดินทางเข้าไปยงัพื้นที่ที่มีการจ้างงานสูงได้แก่ พื้นที่บริเวณเขตการ
ปกครองพเิศษเมืองพทัยา และบริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้า และแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคญัของอ าเภอบางละมุง จงึท าใหค้วรวางแผนเพื่อก าหนดพืน้ทีเ่มอืงใหม่ทีจ่ะมารองรบั
การขยายตวัของเมอืงพทัยาในอนาคต 
 
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั  งต่อไป 

1) เนื่องด้วยงานวจิยัศกึษาในครัง้นี้ท าการเก็บแบบสอบถามเฉพาะครวัเรอืนที่อยู่ในพืน้ที่
อ าเภอบางละมุง ท าใหไ้ม่สามารถทราบถงึการเดนิทางจากภายนอกที่เขา้มาท างานภายในพื้นที่
อ าเภอบางละมงุ ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปควรทีจ่ะท าการเกบ็แบบสอบถามการเดนิทางในบรเิวณ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

2) การเกบ็แบบสอบถามครวัเรอืนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยัเพยีงอย่างเดยีวอาจท าใหก้ารไดม้าซึง่
ขอ้มูลขาดความครบถ้วน ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารเขา้ไปเก็บแบบสอบถามภายในหา้งรา้น 
อาคารส านกังาน และสถานทีร่าชการต่าง ๆ เพือ่ความครบถว้นของขอ้มลู 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัเรื่องนี้ ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลอือย่างดยีิง่ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
บรษิทั ออโรส จ ากดั และบรษิทั ออทรานส ์จ ากดั ทีไ่ดก้รุณาอนุเคราะหข์อ้มลูทีส่ าคญัในการท างาน
วจิยั และใหค้ าปรกึษา ตลอดจนวธิกีารในการวเิคราะหข์อ้มลูในการท าวจิยัครัง้เป็นอยา่งดยีิง่ 
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